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  شكر وتقدير

  .الشكر أوال  عز وجل، كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطا�ه على توفيقه وعو�ه
  

األستاذ الدكتور مفتاح  الفاضل ذيأستابأمسى عبارات الشكر والتقدير والعرفان إىل  أتقدمكما 
  .صربهمجيل وعلى  بتوجيهاته و�صائحه القيمةعلى حسن إشرافه على هذا العمل صاحل 

  
بعظيم الشكر والعرفان إىل األستاذ الدكتور داودي الطيب لتكرم سيادته باملوافقة على  أتقدمكما 

   .يف تقييم األطروحةاملشاركة اللجنة لقبوهلم  أعضاءواىل كل  ة املناقشة جلنترأس 
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 إعداد هذه األطروحة من أجلمن قريب أو من بعيد  سا�د�يإىل كل من  به أتقدمشكري اخلالص 
  .يقاتي وزميالتيمحاتي، أخواتي ، صد: و أخص بالذكر

يديهم والذين تعود أكما أتوجه بالشكر العميق واالمتنان العظيم لكل أساتذتي الذين تتلمذت على 
  . إليهم مثرة هذا اهود
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  لخصامل

أحد النتائج  "GATS( General Agreement on Trade in Services("  اخلدماتيف تجارة لتعترب االتفاقية العامة ل
على اإلطار العام لتحرير جتارة اخلدمات والذي يضم أكرب عدد من البلدان  فهيرت عنها جولة االورغواي، اهلامة اليت أسف
اليت توسع فرصة دخول موردي  اإلجراءاتحترير جتارة اخلدمات هي عملية يتم مبقتضاها اختاذ  و،املستوى الدويل

، وحتاول هذه الدراسة حتليل آثار حترير جتارة رة اخلارجيةاخلدمات األجنبية للسوق مما سيكون له األثر املباشر على التجا
  .خاصةاخلدمات يف الدول العربية بصفة عامة واجلزائر بصفة 

الذي : املنهج الوصفي والتحليليوحتليل أبعاده اعتمد�ا على  م واإلحاطة مبختلف جوا�ب املوضوعبغية اإلملا
كما حتليل اجلوا�ب املختلفة لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  و سرد وصفي لطبيعة التجارة يف اخلدماتاستخدمناه يف 

نهج ماعتمد�ا على ، كما السلعية واخلدمية وخصائص جتارهتا اخلارجية عربيةإىل حتليل طبيعة اقتصاديات الدول ال عمد�ا
 عربية خالل فرتة الدراسة حماولنيل الالدوالتجارة اخلارجية يف ر حترير جتارة اخلدمات على اثالتحليل االستقرائي يف حتليل آ

يف  استنتاج آليات تثمني اآلثار االجيابية وختفيض اآلثار السلبية لتحرير جتارة اخلدمات وعوامل زيادة كفاءة قطاع اخلدمات
  . الدول العربية

يزة �سبية ضعيفة مب تتمتع بعض  الدول العربيةأن  وقد خلصنا يف هناية هذه الدراسة إىل جمموعة �تائج لعل أبرزها
مصر و األردن وتو�س واملغرب ولبنان سوريا والبحرين، وهذا القطاع يتعرض لتقلبات :يف قطاع السياحة والسفر وهي

حادة أل�ه يتوقف على معدل الطلب العاملي الذي يتأثر بالظروف االقتصادية الدولية و بدا ذلك واضحا عندما تراجع 
باألزمة املالية العاملية مما خفض من الفائض احملقق يف ميزان اخلدمات هلذه الدول،  ، متأثرا2009عائد هذا القطاع سنة 

املغرب الكويت،  البحرين، سوريا،: تتمتع جمموعة ثا�ية من الدول العربية مبيزة �سبية ضعيفة يف قطاع االتصاالت وهيبينما
 إلمكا�ياهتاة اجلنسيات هي املسيطرة عليه �ظرا خيدم مصاحل هذه الدول الن الشركات املتعدد واليمن، لكن التحرير ال

  .وقدراهتا التكنولوجية املتطورة
، فقد ساهم حترير  مرتبطة  بالتغريات يف حجم التجارة السلعية) النقل، التأمني(تبقى قطاعات خدمية معينة 

يزان اخلدمات يف عدد من هذه جتارة السلع يف زيادة مدفوعات النقل والشحن والتأمني األمر الذي اثر سلبا على رصيد م
تراجع هذه  إىل حتت تأثري األزمة املالية العاملية أدى اخنفاض الصادرات النفطية للدول العربية نأ الدول العربية، كما

تتميز القطاعات اخلدمية باألداء الضعيف مما جيعلها غري قادرة على مزامحة شركات اخلدمية ويف اجلزائر ، املدفوعات
وضعية ميزان املدفوعات مرتبطة برصيد امليزان التجاري الذي يتغري وفقا للتغريات يف أسعار النفط صعودا فالعاملية، 
  .وهبوطا 
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إن الدول العربية تعي جيدا أن التدفقات الرأمسالية من اخلارج هدفها الرئيسي البحث عن الربح، هلذا  وحتى إن 
يف املدى القصري على رصيد ميزان احلساب الرأمسايل  ااجيابي االعربية أثرتدفقات  االستثمار األجنيب الواردة للدول لكا�ت 

سلبية جدا تظهر يف ميزان الدخل لتلك   اواملايل، فإ�ه ومبجرد بدأ خروج التحويالت املالية لدخل االستثمار فإن آثار
  .الدول، وهذا ما أثبتته التجربة الواقعية

داء الضعيف مما جيعلها غري قادرة على مزامحة الشركات اخلدمية العاملية، تتميز القطاعات اخلدمية يف اجلزائر باأل
يبقى االقتصاد اجلزائري رهني قطاع احملروقات، فوضعية ميزان املدفوعات مرتبطة برصيد امليزان التجاري الذي يتغري وفقا 

  .للتغريات يف أسعار النفط صعودا وهبوطا 
  

ميزان اخلدمات  ،)جاتس( ارة اخلدمات، االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدماتحترير التجارة، جت :الكلمات املفتاحية
  .والدخل
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Résumé  

L'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) est considéré comme l'un des résultats les 
plus importants résultant de la ronde de l'Uruguay, il représente le cadre général pour la libéralisation du 
commerce des services, qui comprend le plus grand nombre de pays au niveau international. La 
libéralisation du commerce des services est un processus sur lequel se basera la prise de décisions 
permettant d'augmenter la chance d'entrée des prestataires de services étrangers sur le marché, ce qui aura 
un impact direct sur le commerce extérieur. Cette étude tente d'analyser les effets de la libéralisation du 
commerce des services dans les pays arabes en général et en Algérie en particulier. 

Afin d'entourer les différents aspects du sujet et d'analyser ses dimensions, nous nous sommes 
fondé sur la méthode descriptive et analytique que nous avons utilisée dans une discussion descriptive de la 
nature et le sens du commerce des services et l'analyse des divers aspects de l'Accord général sur le 
commerce des services, ainsi que l'analyse de la nature des économies des pays arabes et les caractéristiques 
de leur commerce extérieur de marchandises et de services.  

Nous nous sommes appuyés sur l'approche de l'analyse inductive dans l'analyse des effets de la 
libéralisation du commerce des services sur le commerce extérieur dans les pays arabes au cours de la 
période d'étude. Nous avons essayé d'en déduire les mécanismes valorisant les effets positifs et réduire les 
effets négatifs de la libéralisation du commerce des services et les facteurs qui augmentent l'efficacité du 
secteur des services dans les pays arabes. 

Nous avons pu arriver à la fin de cette étude à un certains nombre de conclusions dont la plus 
importante sans doute est le fait que certains pays arabes ont un avantage comparatif faible dans le secteur 
de tourisme et voyages, à savoir: l'Egypte, la Jordanie, la Tunisie, le Maroc, le Liban, la Syrie et Bahreïn, et  
ce secteur est exposé à de fortes fluctuations, car il dépend de la vitesse de la demande mondiale, qui est 
affectée par les conditions de la vie économique internationale ce qui est apparu clairement en 2009 lors de 
la chute de ce secteur, influencé par la crise financière mondiale, ce qui a réduit l'excédent de la balance des 
services dans ces pays.  

Un deuxième groupe de pays arabes jouissent d'un avantage comparatif faible dans le secteur des 
télécommunications, à savoir: Bahreïn, la Syrie, le Koweït, le Maroc et le Yémen, cependant, la 
libéralisation ne les sert pas car les sociétés multinationales contrôlent le secteur grâce à leurs capacités 
technologiques avancées. 

Certains autres secteurs particuliers de service tels que de transport et l'assurance restent liés à 
l'évolution du volume des échanges de marchandises. En effet, la libéralisation du commerce des 
marchandises a contribué à l'augmentation des paiements de transport d'expédition et d'assurance, ce qui à 
impacté négativement sur le solde de la balance des services dans un certain nombre de ces pays arabes. La 
baisse des exportations de pétrole des pays arabe a baissé aussi sous l'influence de la crise financière 
mondiale ce qui a réduite ces paiements. 

Les pays arabes sont bien conscients que le principal objectif des flux de capitaux de l'étranger, est 
la recherche de profit, pour cela, et même si les flux des investissements étrangers vers les pays arabes aura 
un impact positif à court terme sur l'équilibre de la balance des compte capital et financier, une fois 
commencé les envois de fonds de revenu d'investissement, des effets très négative apparaissent dans les 
balances de revenus pour ces pays, et c'est ce que l'expérience a fait preuve. 

Les secteurs des services en Algérie sont caractérisés par de faibles performances, les rendant 
incapables de concurrencer avec les entreprises de services mondiales, ainsi l'économie algérienne reste 
otage du secteur des hydrocarbures puisque la situation de la balance des paiements est liée au solde de la 
balance commerciale, qui varie en fonction de l'évolution des prix du pétrole en hausse et en baisse. 

 
Mots-clés: la libéralisation du commerce, le commerce des services, l'Accord général sur le commerce des 

services (AGCS), la balance des services et revenus. 
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Abstract 
The General Agreement on Trade in Services (GATS) is considered one of the most significant 

findings of the Uruguay Round, it represents the general framework for the liberalization of trade in 
services, which includes the largest number of countries internationally. The liberalization of trade in 
services is a process on which will be based decision making to increase the chance of entry of foreign 
service providers in the market which will have a direct impact on foreign trade. This study attempts to 
analyze the effects of liberalization of trade in services on Arab countries in general and Algeria in 
particular. 

To surround the various aspects of the subject and to analyze its dimensions, we based on the 
descriptive and analytical method that we have used in a descriptive discussion of the nature and direction 
of trade in services and the analysis of various aspects of the General Agreement on trade in Services, and 
the analysis of the nature of the economies of the Arab countries and the characteristics of their foreign 
trade in goods and services. 

We relied on inductive analysis approach in analyzing the effects of liberalization of trade in 
services on foreign trade in the Arab countries during the study period. We have tried to deduce the 
mechanisms enhancing positive effects and reducing the negative impacts of liberalization of trade in 
services and the factors that increase the efficiency of the service sector in the Arab countries. 

We have arrived at the end of this study, to a number of conclusions, the most important probably 
is that there are some Arab countries having low comparative advantage in tourism and travel, namely, 
Egypt, Jordan, Tunisia, Morocco, Lebanon, Syria and Bahrain, and the sector is subject to strong 
fluctuations, because it depends on the speed of the global demand, which is affected by the conditions of 
the international economy that became clear in 2009 when the sector collapsed affected by the global 
financial crisis, which reduced the surplus in the balance of services in these countries.  

A second group of Arab countries have a low comparative advantage in the telecommunications 
sector, namely: Bahrain, Syria, Kuwait, Morocco and Yemen, however, liberalization does not serve them 
because multinational companies control the industry through their advanced technological capabilities 

Some other specific service sectors such as transport and insurance are related to changes in the 
volume of trade in goods. Indeed, the liberalization of trade in goods has contributed to the increase in 
payments, expedition, transport and insurance, which impacted negatively on the balance of services in a 
number of Arab countries. The decline in oil exports of Arab countries also fell under the influence of the 
global financial crisis that has reduced these payments. 

Arab countries are well aware that the main objective of capital flows from abroad, is looking for 
profit, for this, and even if foreign investment flows to Arab countries will have a positive short-term 
impact on the equilibrium in the balance of capital and financial account, once started remittance of 
investment income, very negative effects appear in the balance of income for these countries, and that is 
what experience has shown. 

The services sectors in Algeria are characterized by low performance, making them unable to 
compete with international service companies, and the Algerian economy remains hostage to the oil and 
gas sector as the situation of the balance of payments is related to the balance of the trade balance, which 
varies depending on the evolution of oil prices rising and falling. 

 

 
Keywords: Trade liberalization, Trade in services, General Agreement on Trade in Services (GATS), 

Balance of services and income. 
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 املفردات الهامة يف البحث

التجارة (، والتبادل الدويل اخلدمي )املنظورة ةالتجارة اخلارجي(ادل الدويل السلعي، أي وتشمل التب :التجارة اخلارجية
  .)غري املنظورة ةاخلارجي

تعرف التجارة يف اخلدمات بأهنا توريد أو عرض أو تقديم خدمة ما مبا يف ذلك إ�تاج اخلدمة وتوزيعها  :جتارة اخلدمات
  .وتسويقها وبيعها وتسليمها

القضاء على القيود غري اجلمركية  إىل، باإلضافة إلغاؤهايشمل حترير التجارة ختفيض التعريفة اجلمركية أو  :حترير التجارة
  . اليت تعرتض حركة السلع واخلدمات

ينصرف إىل عملية اختاذ اإلجراءات اليت توسع فرص دخول موردي اخلدمات األجنبية للسوق احمللية  :حترير جتارة اخلدمات
  اجتاههم يف مواجهة املوردين احملليني زأو تقلل التحي

ويدرج به اخلدمات املتبادلة بني الدولة والعامل اخلارجي، فيشمل اخلدمات اليت تقدمها الدولة للخارج  :ميزان اخلدمات
املتحصالت، واخلدمات اليت حصلت عليها من اخلارج املدفوعات،ويتضمن أ�واعا خمتلفة من اخلدمات 

دمات مني والسياحة والصريفة واالتصاالت والتعليم ، االستشارات الفنية واخلخدمات النقل والتأ: مثل
  .احلكومية، واخلدمات األخرى

 أرباح، استالم استالم فوائد القروض(ويدرج به مستلمات عوائد خدمات رأس املال املستثمر يف اخلارج  :ميزان الدخل
دفع (املستثمر يف البلد  األجنيباملال ومدفوعات مستحقات خدمات رأس  )على االستثمار يف اخلارج

  ).فوائد القروض خارجية، دفع أرباح على االستثمار األجنيب
خيصص هذا احلساب لتسجيل التحويالت من جا�ب واحد أي التحويالت اليت يرتتب عليها  :ميزان التحويالت اجلارية 

قابل يف احلال أو املستقبل، وهذه ا�تقال موارد حقيقية أو موارد مالية من وإىل اخلارج دون اقتضاء م
املنح والتعويضات (، أو حكومية )حتويالت املهاجرين لذويهم يف اخلارج ( التحويالت قد تكون خاصة

  .)النقدية أو العينية
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  املقدمة العامة



 املقدمة العامة                      

 أ 

  

  طبيعة املشلكة

قطاع اخلدمات دورا كبريا يف االقتصاد العاملي حيث يعترب من أسرع القطاعات االقتصادية منوا وأكثرها  يؤدي
وتأتي أمهية هذا القطاع من إسهامه يف عملية التنمية االقتصادية السيما أ�ه يليب جمموعة من ، استيعابا للعنصر البشري

أو بطريقة غري مباشرة يف شكل إجياد ، أو إسكانصحية ساسية إما مباشرة يف صورة تعليم أو رعاية االحتياجات األ
ويف ، كما أن قطاع اخلدمات يسهم يف تعبئة املوارد املالية عن طريق اجلهاز املصريف والتامني.فرص عمل أو توليد دخل

ملواصالت واإلعالم وإجياد املوارد من خالل التقنية اليت تزيد اال�تفاع باملوارد عن طريق خدمات اهلياكل األساسية كالنقل وا
اإل�تاجية، وبالتايل فجميع هذه القطاعات هي قطاعات حيوية ومهمة حيث ترتبط عضويا خبطط التنمية والنمو داخل 

جغرافية تتعلق باملوقع من النقد األجنيب لدى معظم أقطار العامل الثالث، سواء بسبب مزايا  مهماكما أهنا توفر قدرا الدولة، 
  . أو حتويالت العاملني يف اخلارج

على اعتبار أ�ه ، لقد ظل قطاع اخلدمات لفرتة طويلة مستبعدا عن �طاق االتفاقيات متعددة األطراف داخل اجلات
يمية اليت يقدم فرصا جديدة ال�تعاش التجارة الدولية على غرار القطاع السلعي �ظرا للقيود الفنية واملؤسسية والتنظ ال

وقد أدت جمموعة من التطورات العاملية خالل العقدين السابقني إىل حتقيق منو ملحوظ يف القطاع ، حالت دون ذلك
وزيادة التبادل اخلدمي على املستوى العاملي وقد متثلت هذه التطورات العاملية يف تزايد دور اخلدمات كمدخالت ، اخلدمي

االتصاالت و�قل املعلومات احلديثة وا�تشارها وظهور اخلدمات ذات الكثافة يف املعرفة  وظهور وسائل، يف العملية اإل�تاجية
ل االتصاالت واال�فتاح التدرجيي لبعض ثالعديد من الدول يف قطاعات احتكارية م باإلضافة إىل ا�فتاحواملعلومات 

  .رة القارات يف قطاع اخلدماتالقطاعات اهلامة مثل البنوك والتامني باإلضافة إىل اتساع �شاط الشركات عاب
، منظمة التجارة العاملية وفقا لبيا�اتفعلى صعيد العالقات االقتصادية الدولية  جتارة اخلدماتتزايدت أمهية لقد 

إىل  1999يف عام  ٪18.4من  ٪2 بنسبةاخلدمات التجارية  حصة فقد زادت  ،2009يف عام  جتارة اخلدمات أمهية تمن
صادرات اللتان منت فيهما  والصني مع اهلند صادرات اخلدمات، يف أسرع منو البلدان الناميةدت  شهو ، 2009عام  20.4٪

و�يوزيلندا ، واليابان  واالحتاد األوروبي أسرتاليا مثل األكثر منوا االقتصاديات سنويا، بينما سجلت ٪20 بنحو اخلدمات
   1. ٪8رتب من السنوي يق لنمول طامتوس اجلنوبية والواليات املتحدةكوريا و

                                                             

1
" Quantifying the benefits of services trade liberalization";  Report Prepared for   Department of Foreign Affairs and Trade; 

Centre for International Economics Canberra & Sydney ; june 2010;  P.7. 



 املقدمة العامة                      

 ب 

  

إذا كا�ت الدول املتقدمة لديها فائض فختتلف الدول النامية يف مدى مشاركتها يف التجارة الدولية للخدمات،  
وبالنظر إىل اهليكل القطاعي للناتج احمللي .صايف يف ميزان اخلدمات فليس كل الدول النامية هلا عجز يف ميزان اخلدمات

يف  ٪46ت يف املتوسط إىل وصلاإلمجايل �سبة مسامهة قطاع اخلدمات يف الناتج احمللي  اإلمجايل للدول العربية �الحظ أن
من إمجايل التجارة العربية للسلع واخلدمات يف �فس  ٪24دمات يف الدول العربية حبوايل كما تساهم جتارة اخل.2009عام 
  1. السنة

احمللي أو الدويل سعت الدول املتقدمة وعلى وبناء على األمهية املتزايدة للقطاع اخلدمي سواء على املستوى 
رأسها الواليات املتحدة واموعة األوربية إلدراج هذا القطاع ضمن �طاق مفاوضات اجلات،على الرغم من املعارضة 
الشديدة للدول النامية اليت أصرت بأن تكون املفاوضات حول جتارة اخلدمات منفصلة عن جتارة السلع جتنبا الرتباط 

وبعد جهود عديدة  أدرجت جتارة اخلدمات يف جولة حمادثات األورغواي ،وتعد اتفاقية التجارة  .زالت بني القطاعنيالتنا
يف اخلدمات من أهم �تائج هذه اجلولة إن مل تكن أمهها على اإلطالق وذلك بالنظر ملا حققته اجلولة من وضع إطار اتفاق 

لقواعد ومبادئ اجلات -ألول مرة-ر الذي يعين إخضاع التجارة يف اخلدماتمتعدد األطراف للتجارة يف اخلدمات ،وهو األم
  .مع ما تتضمنه من التزام الدول بفتح أسواقها أمام جتارة اخلدماتوبعدها املنظمة العاملية للتجارة 

اهلامة أحد النتائج  )Général Agreement on Trade in Services )GATSتعترب االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات 
سنوات عن �تائج هامة من  8اليت أسفرت عنها جولة االورغواي، واليت كشفت بعد مفاوضات شاقة استمرت حوايل 

دولة عام  70، وتوقيع االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات مبوافقة 1995أمهها إ�شاء منظمة التجارة العاملية يف أول جا�في 
  .1999أكملها عام على ان يبدأ سريان االتفاقية ب 1997

اليت توسع فرصة دخول موردي اخلدمات  اإلجراءاتإن حترير جتارة اخلدمات هي عملية يتم مبقتضاها اختاذ 
اليت من بينها  ةلعربياألجنبية للسوق مما سيكون له األثر املباشر على التجارة اخلارجية يف خمتلف الدول مبا  يف ذلك الدول ا

  .إىل أخرى ولة عربيةة وإن كان هذا األثر سيختلف من دعربيلتحرير يف كل الدول الوستظهر آثار هذا ااجلزائر، 
  :ومن هنا تربز معامل املشكلة اليت سنعمل على معاجلتها من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل

  لدول العربية؟ل اخلارجية تجارةالحترير جتارة اخلدمات على  هي آثار ما
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  :الفرعية التاليةاألسئلة  ل الرئيسي ويندرج حتت التساؤ

  يف هذا القطاع؟ الدول العربية مبيزات �سبية هل تتمتعو العربية،اخلدمات يف اقتصاديات الدول  جتارةما هو دور  .1
  ثار املرتتبة عن حترير جتارة اخلدمات يف الدول العربية؟اآلما هي  .2
حكم يف  حجم اآلثار التجارية لتحرير جتارة تتالتزامات الدول العربية يف إطار اجلاتس هي اليت  عددهل  .3

  ؟اخلدمات
  اال�عكاسات التجارية لتحرير جتارة اخلدمات يف اجلزائر؟ شكل وما ه .4

  فرضيات البحث

  :على ضوء العرض السابق ملشكلة البحث ميكن صياغة الفرضيات التالية

عجزا حيقق ميزان اخلدمات  ، مما جيعلاتقطاع اخلدم نسبية يف الزايا من ا�عدام املالدول العربية كافة  تعا�ي .1
  .مستمرا

  .الدول العربية التجارة اخلارجية يف على سلبا حترير جتارة اخلدمات يؤثر  .2
االلتزامات احملددة اليت تتعهد هبا الدول  عددآثار تطبيق االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات على  تتوقف .3

  .العربية
  . ا�عكاسات حترير جتارة اخلدمات على ميزان املدفوعاتتقلل من زائرية سيطرة احملروقات على الصادرات اجل .4

  حمددات البحث

  :ترتكز حمددات دراستنا يف ما يلي

خمتلف اجلهود اليت بذلتها الدول  على رفالتع، وحماولة وخصائص جتارة اخلدماتاخلدمات اإلملام النظري بطبيعة  .1
  . العربية لتحرير جتارة خدماهتا

بادئ و�صوص االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات باعتبارها اإلطار العام لتحرير جتارة اخلدمات دراسة أهم م .2
  .على املستوى الدويل

  ).النفطية وغري النفطية(ال�عكاسات حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخلارجية للدول العربية التعرض  .3
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  .﴾2009-1999﴿ رجية يف الدول العربية خالل الفرتةسنتناول أثار حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخلا .4

 أهداف البحث

  :�سعى من خالل حبثنا هذا إىل حتقيق األهداف التالية

باعتبارها اإلطار العام لتحرير جتارة حماولة توضيح أهم بنود ومبادئ االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  .1
  .توى الدويلعلى املساخلدمات والذي يضم أكرب عدد من البلدان 

حماولة إبراز مدى مسامهة قطاع اخلدمات يف االقتصاديات العربية مبا يف ذلك اجلزائر من خالل عرض لتطور �سبة  .2
  .مسامهة اخلدمات إىل الناتج احمللي اإلمجايل

خالل  مبا يف ذلك اجلزائر مدى تأثري حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخلارجية يف الدول العربية حتليلحماولة  .3
  .﴾2009-1999﴿ فرتة الدراسة

  .اجلزائر بصفة خاصة يفاملهتمة بقضايا حترير جتارة اخلدمات يف الدول العربية و املسامهة يف البحوث والدراسات .4

  أمهية البحث

  :ترجع أمهية حبثنا إىل النقاط التالية

منظمة العاملية للتجارة مما يعنى تطبيقها اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا الدول العربية وعلى رأسها اجلزائر لال�ضمام لل .1
  . املختلف اتفاقياهتا مبا يف ذلك اجلاتس وهذا ما سيرتتب عليه حترير جتارة خدماهت

املوقع اهلام الذي توليه خمتلف الدول العربية لقطاع اخلدمات بفروعه املختلفة وحترير جتارة اخلدمات باعتبارها من  .2
 .أهم مرتكزات التنمية احلديثة

ضمن التجارة العاملية باعتبار قطاع اخلدمات  1٪ 20ألمهية اليت حتتلها  جتارة اخلدمات  حيث تبلغ �سبتها حوايل ا .3
  .من أهم القطاعات وأسرعها منوا
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  أسـباب اختيار البحث

  :تتمثل أهم أسباب اختيار البحث فيما يلي

�ظرا ملا حققته -النامية بتحرير جتارة السلع اهتمام خمتلف الدراسات اليت عنت بتحرير التجارة اخلارجية للدول .1
على ٪10سنويا مقار�ة مبعدل  ٪12من منو مبعدل سنوي  1999-1970الصادرات السلعية للدول النامية خالل الفرتة

دون تركيزها على حترير جتارة  -ربع التجارة العاملية إىل حوايل الثلثمن املستوى العاملي مما أدى إىل زيادة �صيبها 
  .باعتباره الشق الثا�ي لعملية التحرير دمات وأثره على جتارة الدول الناميةاخل

ويرجع اختيار دراسة أثار حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخلارجية للدول العربية، �ظرا الهتمام الدول العربية . 2
دة األطراف املعنية بتحرير جتارة بتنظيم عدد من جوالت املفاوضات و إبرام جمموعة من االتفاقات الثنائية واملتعد

  .الدول العربية الدخل واخلدمات يفموازين  اخلدمات يف ظل وضعية 

  .مام الشخصي باملوضوع باعتباره يدخل يف إطار التخصص يف املاجستريتااله. 3

  

  ادلراسات السابقة يف املوضوع

كثري من األحباث والدراسات اليت اهتمت جماال خصبا لل) اجلاتس(شكلت االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 
الدراسات اليت مت  تتمثل أهمبدراسة خمتلف جوا�ب االتفاقية وحتديد خمتلف أثارها املتوقعة بالنسبة للبلدان النامية، 

  :ما يلياالستعا�ة هبا يف هذا البحث في

كلية  ،2000 يوليو: 04 العدد( هضة،، جملة الن"الدول النامية تقييم حترير جتارة اخلدمات من منظور"ماجدة شاهني، .1
، وقد استعرضت هذه الدراسة فحوى االتفاقية العامة للتجارة )مصر- جامعة القاهرة االقتصاد والعلوم السياسية

يف اخلدمات، مبينة جوا�ب املرو�ة يف اتفاقية التجارة اخلدمات بالنسبة للدول النامية مستعرضة طبيعة التزامات 
، وعلى الدول 2000 وصلت الباحثة إىل أن مفاوضات حترير جتارة اخلدمات  قد بدأت سنةمصر يف االتفاقية وت

 .النامية مبا فيها الدول العربية عدم االستها�ة أساسا هبا ومن ثم حتديد مطالبها و جمال حتركها بوضوح
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، "ع التطبيق على مصراتفاقية حترير التجارة الدولية و تأثرياهتا على قطاع اخلدمات م"، حنان حممد علي جليب .2
وقد  1998،)مصر(عني مشسرسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اقتصاديات التجارة اخلارجية،جامعة 

دراسة آثار اتفاقيات حترير التجارة الدولية على االقتصاديات النامية بصفة عامة  إىلهدفت هذه الدراسة 
مات يف الدول النامية   يعا�ي مشاكل عديدة ومل حيظ أن قطاع اخلد إىلومصر بصفة خاصة، وقد ا�تهى البحث 

بعد بالدعم الكايف لكي يستطيع مواجهة املنافسة األجنبية و أوصى الباحث بضرورة  تطبيق سياسة التحرير 
التدرجيي لقطاعات اخلدمات لضمان استقرار أسواق اخلدمات الداخلية وتاليف السلبيات اليت قد تنشأ عن 

 .ميع القطاعات دفعة واحدةالتحرير املفاجئ جل

 ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقا�و�ية،"اجلاتس وآفاق التجارة العربية يف اخلدمات"حسني الفحل،  .3
 اخلدماتللتجارة في  العامة تفاقيةالايهدف البحث إىل دراسة وحتليل تأثري ، )،سوريا2007، 02العدد: 23الد(

االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ودورها ية يف اخلدمات من خالل دراسة وحتليل الدولية والعربعلى التجارة 
وحتديد موقع واستعرض تطور بنية حجم التجارة العربية يف اخلدمات، يف تنظيم التجارة الدولية يف اخلدمات، 

جتارة معوقات تطور  الدول العربية يف جتارة اخلدمات وأثرها على موازين املدفوعات للدول العربية وحتديد
يف هناية هذه  الباحث، وقدم الوصفي والتارخيي واإلحصائياعتمد البحث املنهج  .اوآفاقه العربيةاخلدمات 

األسواق العربية يف جمال اخلدمات ومن املهم التنسيق النفاذ إلى  ضمان: الدراسة جمموعة من التوصيات لعل أمهها
أمام موردي " املقايضة"طريق عن  القطاع مستوىعلى  تحرير اخلدماتعربية فيما يتعلق ببني مواقف الدول ال

 .اخلدمات األجا�ب اليت هي أساسا حمرره

، مؤمتر التجارة العربية البنية "أثر اتفاقية اجلاتس على جتارة اخلدمات يف الوطن العربي"، زهرية عبد احلميد معربة .4
وقد ركز البحث على  ،2004سبتمرب  20-22، )اهلامشية رد�يةاألاململكة ( والتكامل االقتصادي، اجلامعة األرد�ية

توضيح العناصر املتعلقة بالتحرير التجاري يف اخلدمات وآثارها االقتصادية، وذلك لتفعيل اآلثار االجيابية للتحرير 
عيل دور واحلد من اآلثار السلبية حتى ميكن توجيه هذا التحرر لصاحل الدول العربية، وقد توصل الباحث ا�ه لتف

االتفاقية و األهداف املطلوبة لتحرير جتارة اخلدمات فإن  على الدول العربية أن تضع يف اعتبارها عدة �قاط 
 .يتمثل أمهها يف اختاذ خطوات جادة للتعاون العربي يف جمال حترير جتارة اخلدمات

، "فاق جتارة اخلدمات الدوليةالتجارة العربية يف اخلدمات وسبل تعزيزها يف ظل ات"عبد الكريم جابر شنجار  .5
، وقد تناول البحث حتليل )-مصر-، القاهرة 1425/2004: ، السنة98: ، العدد25:الد( جملة آفاق اقتصادية، 

الدول العربية و استعراض واقع  التجارة العربية يف اخلدمات و خصائصها  تأمهية قطاعات اخلدمات يف اقتصاديا
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سني الدول العربية لنوعية خدماهتا قبل اال�ضمام للمنظمة كما أن بإمكاهنا ، وأكدت الدراسة على ضرورة حت
 .ل ينسجم وطبيعة املنتجات العربيةاالستفادة من االستثناءات اليت تقدمها االتفاقية الدولية، بشك

حالة - اثر حترير التجارة الدولية يف اخلدمات على كفاءة النشاط املصريف يف الدول النامية"فاطمة بوسامل،  .6
يف العلوم االقتصادية، فرع إدارة مالية، جامعة منتوري قسنطينة  غري منشورة ، مذكرة ماجستري"- اجلزائر

هدفت هذه الدراسة إىل حتليل أثر حترير التجارة الدولية يف اخلدمات املصرفية على : 2010/2011، )اجلزائر(
ك من خالل حتليل عدد من النقاط متثلت يف حتليل اآلليات كفاءة البنوك احمللية يف الدول النامية ومنها اجلزائر وذل

اليت تعتمد عليها االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات بصفة عامة  واملصرفية بصفة خاصة، حتليل االلتزامات اليت 
ملصرفية تقدمت هبا الدول النامية ملعرفة مدى توافق مستوى االلتزامات اليت تقدمت هبا يف جمال حترير اخلدمات ا

يف أطار االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات مع ظروف أسواقها املصرفية  احمللية من حيث درجة التحرر 
التعرف على أهم اإلصالحات اليت مست املنظومة املصرفية اجلزائرية استعدادا لال�ضمام إىل املنظمة . واال�فتاح

 اجلزائرية مع استعداداهتا لفتح أسواقها املالية واملصرفية حتديد مدى توافق قوا�ني البنوك . العاملية للتجارة

 للبنوك النسبية وقد توصل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج لعل أمهها أ�ه بالرغم من كرب حجم املسامهة
، مما العمومية اجلزائرية من إمجايل األصول املصرفية فإن البنوك اخلاصة واألجنبية لديها مؤشرات كفاءة أكرب

يستدعي النظر يف إسرتاتيجية اإلدارة هلذه البنوك العاملة باجلزائر حتى تقوى على املنافسة املرتقبة يف حال 
  .اال�ضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة

ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من خالل حماولتها  حتليل أثار حترير جتارة اخلدمات مبختلف 
ارجية يف الدول العربية من حيث اهليكل من جهة و األداء من جهة أخرى باعتبار أن فروعها على التجارة اخل

أهم مداخل تأثري هذا التحرير على التجارة اخلارجية للدول العربية يتمثل يف التغريات يف أرصدة ميزان  الدخل 
يزان مدفوعات هذه واليت تؤثر بصورة مباشرة على الرصيد الكلي مل التحويالت اجلاريةواخلدمات وميزان 

 .الدول
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  مهنج البحث

املطروحة واختبار صحة  اإلشكاليةعلى  واإلجابةبغية اإلملام واإلحاطة مبختلف جوا�ب املوضوع  وحتليل أبعاده 
  :املناهج التالية عتمد يف هذه الدراسة علىالفرضيات املتبناة سن

اهر االقتصادية املختلفة ومن ثم دقيق للظوالوصف الالذي يركز على : املنهج الوصفي والتحليلي -
سرد وصفي لطبيعة يف  حتليلها وتضمينها للدالالت املختلفة املستخدمة يف ذلك التحليل، و�ستخدمه 

التجارة يف اخلدمات من خالل إدراج مجلة من املفاهيم األساسية للخدمات وعرض تقسيماهتا 
سنتعرض ملاهية جتارة اخلدمات موقعها من املختلفة اليت تطورت تبعا للتطور االقتصادي العاملي ثم 

  .النظريات املفسرة للتجارة الدولية حماولني يف النهاية تبيان عالقة جتارة اخلدمات بتجارة السلع
سنعمد إىل حتليل اجلوا�ب املختلفة لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات باعتبارها أول جهد كما 

كما سنعمد إىل حتليل طبيعة .دويل ،وكيف تطور هذا التحريرلتحرير جتارة اخلدمات على املستوى ال
  .واخلدميةالسلعية  وخصائص جتارهتا اخلارجية عربيةاقتصاديات الدول ال

الذي يركز على حتليل األوضاع والعالقات بني خمتلف املتغريات : املنهج التحليلي االستقرائي  -
عربية الدول الالتجارة اخلارجية يف دمات على ر حترير جتارة اخلاثاالقتصادية وسنستخدمه يف حتليل آ

استنتاج آليات تثمني اآلثار االجيابية وختفيض اآلثار السلبية لتحرير جتارة  حماولني .خالل فرتة الدراسة
  . يف الدول العربية اخلدمات وعوامل زيادة كفاءة قطاع اخلدمات

  البحثخطة وهيلك 

 منا موضوع البحث إىل مخسة فصول رئيسية، حيث يتناول الفصلمن أجل اإلجابة عن التساؤالت السابقة قس
، مفهوم اخلدمات وأ�واعها: بحث األولمن خالل تقسيمه إىل أربعة مباحث حيث تناول املاألول ماهية جتارة اخلدمات 

حترير  اهية وجهودم إىلوالرابع  املبحث الثالث، و�تعرض يف طبيعة التجارة يف اخلدمات وأمهيتها �بني فيه املبحث الثا�يو
  .جتارة اخلدمات خارج �طاق اجلاتس 
مباحث فاألول  أربعوالذي ينقسم بدوره اىل  االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات: حيمل الفصل الثا�ي عنوان

ة �طاق تطبيق االتفاقيوالثالث لتوضيح  بحث الثا�ي، بينما خصص املالتطور التارخيي لتحرير التجارة الدوليةيستعرض 



 املقدمة العامة                      

 ط 

  

اتفاقية  املبحث الرابع ، ويعاجلااللتزامات العامة واحملدودة التفاقية اجلاتسوتبيان  طبيعة  العامة للتجارة يف اخلدمات
   .اخلدمات وعالقتها بالدول النامية

طبيعة اقتصاديات الدول من خالل التطرق لخصائص التجارة اخلارجية يف الدول العربية أما الفصل الثالث فيتناول 
  .هاجتارة اخلدمات في وخصائصبنية التجارة اخلارجية يف الدول العربية حتليل  إىل باإلضافةجتارة أساليب حترير ، وربية الع

خصائص  ملبحث األول، ويتناول يف اصائص التجارة اخلارجية يف اجلزائرعلى دراسة خل فصل الرابعوحيتوى ال
: املبحث الثالثليبني  بنية التجارة اخلارجية يف اجلزائر: الثا�ي املبحث، بينما يستعرض النشاط االقتصادي يف اجلزائر

  .عالقة اجلزائر باملنظمة العاملية للتجارة على  املبحث الرابع، ويركز جهود ا�دماج اجلزائر يف االقتصاد العاملي
ضم اربع مباحث ، وهو يتحليل آثار اجلاتس على التجارة اخلارجية العربيةفنخصصه ل واألخريأما الفصل اخلامس 

 املبحث الثا�ي،  وسنحاول يف دور الدول العربية يف مفاوضات اجلاتس والتزاماهتا يف إطارهال األول�تعرض يف املبحث 
اال�عكاسات  على املبحث الثالثمركزين يف  آثار حترير التجارة يف اخلدمات على ميزان املدفوعات يف الدول العربية تبيان 

سياسات تطوير قطاعات اخلدمات استعرض مجلة من  على املبحث الرابعيف ، واخلدمات يف اجلزائر التجارية لتحرير جتارة
ختمنا البحث خبامتة عامة تضم �تائج البحث واختبار فرضيات البحث واملقرتحات وآفاق  األخري، ويف يف الدول العربية

   .البحث
  

  

  



 

1  
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  :متهيد
 األ�شطةاخلدمات بقطاعات عديدة من  خلدمات بدور �شط وهام يف عملية التنمية االقتصادية ويرتبط قطاعتقوم ا

 واإلقليميى املستوى الدويل علجتارة اخلدمات  االقتصادية منها القطاع الصناعي والزراعي، وقد بذلت جهود كبرية لتحرير
  : هذا الفصل من خالل املباحث التاليةمربرات كثرية هلذا التحرير وهذا ما سنتعرض له يف وصيغت

  اخلدمات وأ�واعها مفهوم :املبحث األول
  طبيعة التجارة يف اخلدمات وأمهيتها :ث الثا�يحاملب

  حترير جتارة اخلدمات :املبحث الثالث
  جهود حترير جتارة اخلدمات خارج �طاق اجلاتس: املبحث الرابع
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 وتصنيفاهتااخلدمات  هومف م  :األولاملبحث 

وتصنيفاهتا ا هأ�واعخالل تبيان تعريفها وخصائصها ثم  من اخلدمات اهيةهذا املبحث أن �تعرض مليف نحاول س
  .املختلفة

  ماهية اخلدمات : املطلب األول

املختلفة تعـد الدعامة الثا�ية اليت يقوم عليها االقتصاد سواء كان البناء يتـعلق باإل�تاج أو يتعلق  بأ�واعهاإن اخلدمات 
فقد ارتكزت املدخالت واملخرجات يف كافة العمليات االقتصادية على دعاميت السلع واخلدمات، وعلى امتداد . جارةبالت

إىل أن "أدبيات الفكر التقليدي مل حتظ اخلدمات باالهتمام الكايف، بالنظر إليها كواحدة من الفروع اهلامة يف توليد الدخل، 
ىل أن اإل�تاج ليس خلق املادة فقط، بل ينصرف أيضا إىل خلق املنفعة ومن ثم يف إشارته التحليلية إ  كان باتيست ساي

فإن كل عمل يؤدي إىل خلق املنفعة يعترب عمال منتجا، وعليه توسع ساي والالحقون من بعده يف معنى الثروة فجعلها تشمل 
."األموال املادية وغري املادية

1  
  مفهوم اخلدمة: األولالفرع 

و يف ضوء التطورات لموسة و غري املرئية، غري أ�ه غالبا ما ينصرف إىل املنتجات غري امل اصطالح اخلدماتإن 
أي -فالسمات الالمادية : التكنولوجية فقد تغريت  طبيعة املعايري اليت اعتاد اإل�سان االعتماد عليها يف وصف  اخلدمات

ئص للعمليات اليت توصف بأهنا خدمات تتغري كلها وعدم إمكا�ية التخزين، وتزامن اإل�تاج واالستهالك كخصا -املعنوية
الة تسليم اخلدمات عن بعد بواسطة وسائل االتصال العصرية، حجزئيا أو كليا مع التطورات التكنولوجية، مثلما حدث يف 

ات وعمليات ختزين املعلومات بواسطة احلاسب اآليل كإحدى مثار ثورة اخلدمات اليت اتضحت معاملها منذ عقد السبعيني
، و�تيجة لذلك فقد أصبح حتديد تعريف واضح وحمدد الصطالح اخلدمات أمراً توتزايد قوة ا�تشارها يف عقد الثما�ينيا

بالغ الصعوبات،  غري أن هذا ال ينفي وجود جهود بذلت حملاولة تعريف اخلدمات وتصنيفها  واليت سنحاول عرضها كما 
  :يلي

                                                             

1
، مركز البحوث و ادلراسات الاقتصادية واملالية، جامعة 2002، نومفرب 20، أوراق اقتصادية، العدد "العامة للتجارة يف اخلدمات الاتفاقية"حسن عبيد،  

  .3. ، ص)مرص(القاهرة
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  تعريف اخلدمات .1
: ا يف حاالت األشخاص أو السلع على أهناثهيف اخلدمات بالقياس إىل التغريات اليت حتدمييل بعض الكتاب إىل تعر

 ضمن وضعها اليت يصعبغري املتجا�سة و غري امللموسة واأل�شطة من املنتجات جمموعة واسعة يغطيمصطلح اخلدمة " 
، )ةتحولاملاخلدمات ( املستهلكة داتالوح ظروف تغري اليتو اإل�تاج  لنشاط �تيجة إما أن تكون اخلدمات، وتعريف بسيط

   1")يةاهلامشاخلدمات ( املالية أو األصول املنتجات تسهيل تبادل أو
 والتجزئة التوزيع باجلملةالبناء، واخلدمات املالية، واخلدمات، والكمبيوتر واالتصاالت و وسائل النقل تغطي ميكن أن

، األخرىدعم األعمال التجارية والتعليم، واملهنية، والتسويق املطاعم، والتأمني، والعقارات، والصحة، ووالفنادق و
�شاط إ�تاجي يؤدي إىل تغيري حالة  عنفعل ينشأ  .اخلدمات احمللية و، والرتفيهية السمعية والبصريةواحلكومة، واتمع، 
يتم إ�تاجه بتضافر جمموعة خمرج " كما ميكن بالتوازي مع التحليل االقتصادي تعريف اخلدمة بأهنا  ،2 "املستفيد أو وصفه

مثل خدمات �قل األفراد، (من عوامل اإل�تاج، وقد تكون اخلدمات خمرجات هنائية يستفيد منها املستهلك مباشرة 
، وقد تكون اخلدمات ذاهتا مبثابة مدخالت يف عملية اإل�تاج أو عملية )وخدمات االتصاالت وخدمات الصحة والتعليم

  .3)"، أو �قل البضائع، أو خدمات التصميمات واالستثمارات االقتصادية واهلندسيةالتخزينمثل خدمات (التوزيع 
 غري ملموس، وال باألساسيقدمه أحد األطراف إىل طرف آخر، ويكون  أداءأي فعل أو " كما تعرف اخلدمة بأهنا 
ب إىل حد كبري مع تعريف ، وهذا التعريف يقرت"قد يكون مقرو�ا مبنتج مادي أو ال إ�تاجهينجم عنه متلك أي شيء ، و 

تصرفات وأ�شطة تقدم من طرف آلخر، وهذه األ�شطة غري ملموسة وال يرتتب :" اخلدمة من الناحية التسويقية باعتبارها
  4".عنها �قل ملكية شيء، كما أن تقديم اخلدمة قد يقرتن أوال عند تقدميها مبنتوج مادي

ي ويقومون رالصناعة اليت يتفاعل فيها العمل برأس املال البش"وهناك مفهوم آخر حديث لصناعة اخلدمة باعتبارها 
تغيري ملتلقي اخلدمة  إحداثأ�شطة تؤدي إىل  بإ�تاجمن خالل أعمال مادية أو أعمال ذهنية باالستعا�ة برأس املال املادي 

5".حتقيق منفعة لذلك املتلقي إىلسواء كان مستهلكا أو منتجا لسلع معينة وهذا التغيري يهدف 
 

                                                             

MEASURING TRADE IN SERVICES;   A training module produced by WTO / OMC; November ;2010, p.7. 
1 

2
  . 296، 295. ، ص1991ادلار املرصية اللبنانية، ): مرص(، القاهرة التجارة اخلارجية بني التنظري والتنظميسايم عفيفي حامت،  
3
  .4.حسن عبيد،  مرجع سابق، ص 
4

يف العلوم الاقتصادية، غري منشورة ، مذكرة ماجسـتري -حاةل اجلزائر-رصيف يف ادلول الناميةاثر حترير التجارة ادلولية يف اخلدمات عىل كفاءة النشاط امل"فاطمة بوسامل،  

 .8، 7.،ص2010/2011، )اجلزائر(فرع إدارة مالية، جامعة منتوري قسـنطينة 
5 

يف العلوم الاقتصادية، لكية غري منشورة ماجسـتري  كرةمذ، "اتفاقيات حترير التجارة ادلولية وتأثريها عىل قطاع اخلدمات مع التطبيق عىل مرص" جليب،  عيلمحمد  حنان

  .70.، ص1998، )مرص(التجارة، جامعة عني مشس 
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وترتكز مشكلة تعريف اخلدمات يف الطبيعة غري املتجا�سة لأل�شطة اخلدمية فمن الصعب اجلمع بني النقل اجلوي 
والدليل على ذلك أن التصنيف الصناعي الدويل يضم . والدفاع القومي يف تعريف واحد واملطاعم اإلداريةواالستشارات 

تعريف اخلدمات من خالل حصر الصناعات اليت يتضمنها هذا دفع البعض إىل  خدميا رئيسيا، ولعل هذا ما �شاطا 33
  1:مجيعا األ�شطةالقطاع، بدال من البحث عن اخلالصة او املضمون الذي تشرتك فيه هذه 

إن اخلاصية اليت تتميز هبا خمرجات اخلدمات عن غريها من النشطة هي أهنا خطوات أو  :خمرجات اخلدمات .7
ذات الكيان  الصناعي اإل�تاج ملموسة على عكس طبيعة خمرجات إحداث، فغالبية خمرجات اخلدمات غري

  .املادي
 تكمن الصعوبات يف تعريف اخلدمات من هذه الزاوية من حيث طبيعة العالقة: الطبيعة اخلاصة للمدخالت .8

  .املعقدة اليت تنشأ بني املنتج واملستهلك
  .زمنية ومنفعة مكا�ية ومنفعة شكلية اخلدمة يف تقديم منفعة إ�تاجيكمن الغرض من : اإل�تاجالغرض من  .9

  :وعليه ميكن تعريف اخلدمات كما يلي
الشكل واملنفعة الزمنية واملكا�ية، وهو ما حيدث تغيريا يف  ةمتد�ا مبنفعاليت  االقتصادية األ�شطةاخلدمات هي تلك 

  2.نتج واملستلم معااملستلم أو بتفاعل امل أووقد تنتج اخلدمة بواسطة املنتج  اخلدمة، هلذهحالة املستلم 

  خصائص اخلدمات .2
3:تنسب للخدمة خصائص رئيسية هي 

  

 .ماديا إدراكها ميكن وال حمسوسة، وغري ملموسة غري اخلدمات .1

 .استهالكها مكان �فسه هو اخلدمة إ�تاج فمكان تقدميها وجهة عن تنفصل وال تتالزم اخلدمات .2

 الصعب إ�ه من بل اخلدمة، مقدمي جا�ب من أدائها مستوى توجيه أو تنميط الصعب متجا�سة ومن غري اخلدمات .3

 .للعمالء اخلدمة تلك فيها يقدم مرة كل يف ملقدمها بالنسبة اخلدمة أداء مستوى تنميط أحيا�ا

                                                             

1 
 .. 94، ص2009مؤسسة شـباب اجلامعة، ):مرص(، اإلسكندرية العوملة والتجارة ادلوليةعبد الرحمي،  إبراهميمحمد 

2
 95.املرجع السابق، ص 
3
 . 14:00: ، الساعة15/02/2012: اترخي اإلطالع ،http://www.abahe.co.uk :العايل، املوقع الالكرتوين العربية الربيطانية للتعلمي األاكدميية 
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 وهي مع طلبه، يتناسب ومبا أمامه، العميل ظهور مبجرد اخلدمة مقدم يصنعها فاخلدمات :ختزينها ميكن ال اخلدمات .4

 .إ�تاجهاواال�تفاع هبا مرة أخرى، فهي تستهلك مبجرد  وهلااتد إلعادة قابلة غري

 �وع وشكل عن منظمة أية من اخلدمة طالب يقدمها اليت فالبيا�ات :اخلدمة إ�تاج يف كبري بشكل يساهم العميل .5

 وفقا ويقدم اخلدمة يصنع اخلدمة فمقدم .املطلوبة بالكفاءة اخلدمة تأدية يف اخلدمة مقدم جناح يتوقف عليها اخلدمة

 .وتوقعه العميل طلبه مبا سريتبط قدمه ما على واحلكم العميل، وتفضيالت وتوقعات ورغبات حلاجات

 أن جيب بعض املنتجات أن من فبالرغم: حدة على عميل كل �وعية تراعي أن جيب منظمة أي تقدمها اليت اخلدمات .6

 عميل كل يطلبه مبا ترتبط تقريبا اخلدمات كل أن العمالء، إال غالبية بني ثابتة مواصفاهتا مبعايري على احلكم يراعى

 بكل الشخصي االهتمام عليهم جيب اخلدمات، حيث مقدمو يواجهه ما أصعب من ذلك كان ورمبا .حده على

 .متعة ذلك يف بأن سيشعر الوقت مبرور ولكن عمله، بداية يف من ذلك اخلدمة مقدم ينزعج حده، ورمبا على عميل

 يستطيع تأملها ال لطالبيها اخلدمة قدميهت و إعداده بعد اخلدمة فمقدم :تقدميها بعد فحصلل قابلة غري اخلدمات .7

 ذلك العميل، وكل وبني بينه البشري التفاعل على مبين جمال يف اخلدمة مقدم يعمل حيث مواصفاهتا، ومراجعة

 .اخلدمة تقديم حلظة قبل والتميز اجلودة توفري يستلزم

 طاليب الكثري من ثقة أن فنجد :اخلدمة تلك يقدم الذي الشخص يف الثقة مدى من يتولد اخلدمات على الطلب .8

 .اخلدمة على احلصول رغبتهم عند غريهم دون إليهم يتجهون مقدميها من األشخاص بعض يف اخلدمة

 كارابت مستمر فإ�ه ميكن تغري يف اخلدمة طاليب العمالء ورغبات حاجات أن فطاملا :مر�ة عملية هو اخلدمات عرض .9

 وإشباع كافة تلبية يضمن مبا احلالية، اخلدمات تقديم إجراءات وتبسيط تطوير أو جديدة، وتطوير خدمات

  .الرضا هلم حيقق الذي وبالشكل اخلدمة طاليب احتياجات
 .والدورية املومسية للعوامل وفقا اخلدمات من الكثري تتقلب .10

  لح اخلدماتاألنشطة الاقتصادية اليت تندرج حتت مصط: الفرع الثاين

يرى دو�الد كويل أن األ�شطة االقتصادية اليت تندرج حتت مصطلح اخلدمات يف بريطا�يا هي تلك األ�شطة اليت 
  1:تتضمنها القطاعات الثالث والرابع واخلامس من القطاعات املكو�ة للناتج القومي هناك، وذلك على النحو التايل

اجلاف، إصالح وصيا�ة  والتنظيفو�ات احلالقة، حمالت الغسيل الفنادق، املطاعم، صال ويشمل :القطاع الثالث
  .املنازل، احلرف املنزلية

  
                                                             

1
  .90، ص 2008ا ملكتب اجلامعي احلديث، ):مرص(، اإلسكندرية، الاجتاهات احلديثة يف السـياحةحميي محمد مسعد 
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  .، اخلدمات الالزمة لتسهيل العمالةواإلدارةالنقل والتجارة، االتصاالت، التمويل  ويشمل :القطاع الرابع
  .الرعاية الصحية، التعليم، وسائل الرتفيه ويشمل :القطاع اخلامس
قطاعان الثالث والرابع يهدفان للمحافظة على العميل وتقسيم العمل كما هو، بينما يستطيع القطاع ويرى كويل أن ال

  .يف العميل على أي حنو ااخلامس من خالل خدماته أن حيدث تغيريا وتطوير
 حتت مصطلح اخلدمات يف اال الداخلي �ورد التحديد الذياالقتصادية اليت تندرج  لأل�شطة األمثلوللتحديد 

  1:ووه) اال�كتاد(تأخذ به 

  .وتشمل اإلصالح وأعمال اهلدم :اإل�شاءات .1
 .، اخلدمات الصحيةباملياه اإلمداد، البخار، الكهرباء، الغاز لوتشم): املؤسسات ذات النفع العام(املنافع  .2

لتأمني، وتتضمن البيع باجلملة وبالتجزئة، البنوك ومؤسسات التمويل األخرى، ا: التجارية التجارة واألعمال .3
 .العقارات

وتشمل عمليات النقل بالسكك احلديدية، الرتامواي واحلافالت، �قل الركاب على الطريق، النقل : النقل واالتصاالت .4
، واإليداع، التخزين األخرىللنقل، طرق النقل  ةعرب احمليط، النقل املائي، النقل اجلوي، اخلدمات العارض

 .االتصاالت

وتشمل األ�شطة احلكومية واإلدارية، كما هو احلال يف جماالت النقل واالتصاالت والتعليم  :اإلدارة العمومية والدفاع .5
 .والصحة والتسويق، وعمليات مؤسسات التمويل

مؤسسات الرتفيه،  اخلدمات التعليمية، اخلدمات الطبية والصحية، اهليئات الدينية، :خدمات أخرى وتشمل .6
 اإل�تاجسات التجارة، اهليئات العمالية، جممعات اخلدمات األخرى، اخلدمات القا�و�ية، خدمات األعمال، مؤس

، الغسيل اإليواء، املسرح وما يرتبط به من خدمات، التوزيع، املطاعم والفنادق، املعسكرات وأماكن السينمائي
ات التصوير اخلارجية، اخلدم تواستوديوهامعارض الفن  ،املرتبطة به، صالو�ات احلالقة والتجميل هوخدمات
 .صية اليت مل يشر إليها يف املسميات السابقةالشخ

                                                             

1
 .91املرجع السابق، ص 
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  تصنيفات اخلدمات  : الفرع الثالث

 تتعدد تصنيفات وتقسيمات اخلدمات بتعدد املبادئ واملناهج واملعايري اليت يراد التصنيف على أساسها، فعادة ما
يف ضوء هذه التعريفات املتقدمة للتحليل،  اخلدمات بعدد من اموعات املتجا�سة كأداة أ�شطةتقوم �ظم التصنيف بتنظيم 

  : فإن هناك تصنيفات عدة للخدمات حناول عرضها وفقا لتطورها وتسلسلها الزمين كما يلي

عدة معايري لتصنيف اخلدمة تبعا  1994سنة )  unctad( قدمت تقارير منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية  .1
غري أ�ه باستثناء اخلدمات الشخصية البحتة، واخلدمات العامة ذات الطابع تداوهلا يف التجارة الدولية،  إلمكا�ية

السيادي، فان كل اخلدمات تقريبا تعد حمال للتجارة الدولية، فقد أصبحت جتارة اخلدمات متثل �سبة هامة يف 
ادرات والواردات هلا ارتباطها بالص...)  ،اخلدمات املالية ، النقل، التأمني( التجارة  الدولية فمعظم اخلدمات 

السلعية، وإذا كان التصور النظري يبعد مثال خدمة التخزين عن التعامل الدويل، فان التقارير التجارية املتأتية من 
موا�ئ هو�ج كو�ج، وسنغافورة وغريها من املراكز التجارية الدولية تبني أن هناك شركات دولية وأجنبية متارس 

سترياد والتصدير، على ذلك فان غالبية اخلدمات املرتبطة باإل�تاج واالستثمار هذا النوع من النشاط يف موا�ئ اال
  .1والنقل ترتبط بالتجارة الدولية وتعد حمال هلا

، ويتميز هذا التصنيف بقدرته على ة استهالكهاثحدا لدرجة وفقاتصنيف اخلدمات  M.A.Katouzian اقرتح .2
2:هيجمموعات وإىل ثالثة  اخلدمية  األ�شطةالتنبؤ بتطور أ�شطة اخلدمات وهو يقسم 

 

وهي تلك اليت كا�ت موجودة قبل الثورة الصناعية  ويف طريقها لالختفاء : اخلدمات القدمية  .أ 
تدرجيا، وتشمل تلك األ�شطة اليت مل تعد مقبولة يف اتمعات احلديثة، حيث فقدت 

خبدمات أخرى مثل  ومت إحالهلا ةأمهيتها �سبيا مبرور الوقت �تيجة للتطورات التكنولوجي
  .اخلدمات املنزلية

وهي جمموع اخلدمات اليت تزداد درجة حساسيتها للتغري يف متوسط : اخلدمات احلديثة  .ب 
دخل الفرد ووقت فراغه، ويعتربها حديثة ألن استهالكها يعترب ظاهرة حديثة، مثل التعليم 

  .والتسلية واخلدمات الصحية

                                                             

 
1

  .4.حسن عبيد، مرجع سابق، ص 
2
 .95، 96.محمد إبراهمي عبد الرحمي، مرجع سابق، ص، ص 
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اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالتصنيع ومستوى النمو وهي جمموع اخلدمات : اخلدمات التكميلية  .ج 
كما أن معدل منو هذه اخلدمات يكون .احلضاري، مثل أعمال البنوك واملال والتأمني والنقل

  .أكرب يف املراحل األوىل للتصنيع ويقل تدرجييا يف املراحل التالية

م واالتصال جعلت الكثري من اخلدمات ال ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن التطورات التكنولوجية يف جمال اإلعال .3
حتتاج ال�تقال عارض اخلدمة أو طالبها ،  وبذلك فقدت املعايري السابقة مصداقيتها وأصبح احملتوي التكنولوجي 

  1:تصنف اخلدمات باالرتكاز على احملتوى التكنولوجي إىل قسمني هو املعيار  األمثل لتصنيف اخلدمات، حيث

ملنتجة على أسس فنية أو املبنية على قواعد معلوماتية، وتشمل اخلدمات أوهلما خيص اخلدمات ا -
املصرفية وخدمات إعادة التأمني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبعض اخلدمات اليت تعتمد 

ارات العنصر البشرى من �احية، واستخدام رؤوس األموال عالية التقنية من هعملية إ�تاجها على م
 �احية أخرى، 

وهذا ال ينفي تطورها باستخدام أدوات حديثة يف (�يهما وتعتمد على قواعد تقليدية يف املمارسة ثا -
خدمات الشحن والتوزيع والتخزين والتأجري : إ�تاجها، إال أن منتوجات اخلدمة ال حتتاج إىل اإلبداع مثل

  .وأيضا خدمات السياحة
ت تطورات هامة متاشيا والتطورات اليت مرت هبا من خالل ما سبق يتضح لنا أن معايري تصنيف اخلدمات عرف

الساحة االقتصادية الدولية، فبعد أن كان معيار إمكا�ية التداول هو احلكم يف تصنيف اخلدمات، فان الواقع أثبت أن كل 
ا�تقال  اخلدمات املرتبطة باإل�تاج و االستثمار والنقل تكاد أن تدخل يف إطار التعامل الدويل، لذلك فقد أصبحت معيار

عارض أو طالب اخلدمة هو أساس تصنيف اخلدمات، غري أن التطورات التكنولوجية يف جمال اإلعالم و االتصال جعلت 
الكثري من اخلدمات  ال حتتاج ال�تقال عارض اخلدمة أو طالبها، وبذلك فقد أفقدت املعيار السابقة مصداقية وأصبح 

  .يف اخلدماتملعيار األمثل لتصنهو ا ياحملتوى التكنولوج
  
  
  

                                                             

1
  .5حسن عبيد، مرجع سابق، ص  
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  اخلدمات ونظرايت التجارة ادلولية: املطلب الثاين

املفاوضات يف اجلات هبذه التجارة، ورغم تعدد  اهتماميرجع ظهور مصطلح التجارة يف اخلدمات إىل بداية 
رية قادرة على احملاوالت لتفسري التجارة يف اخلدمات من خالل تفسري التجارة يف السلع، إال أن هناك آراء ترى أن وجود �ظ

تفسري التجارة يف اخلدمات عموما أمر بعيد االحتمال ألن هناك بعض اخلدمات تتصف خبصائص حتتاج إىل �ظريات جزئية 
  .جديدة

  نظرايت التجارة اخلارجية :لو الفرع األ

 .التجارة اخلارجية تطورات كبرية على أيدي مفكرين متعددين خالل مراحل تارخيية خمتلفة �ظرياتعرفت 

 يف التجارة الدولية الكالسيكيةالنظرية  .1

ومن أهم ما  التاسع عشروأوائل القرن  الثامن عشرظهرت النظرية الكالسيكية يف التجارة الدولية يف أواخر القرن 
�ظرية التكاليف املطلقة آلدم مسيث �ظرية النفقات النسبية لريكاردو، �ظرية القيم الدولية : قدمه الكالسيك يف هذا اال

 .جلون ستيوارت ميل

.1780- 1723نظرية التاكليف املطلقة آلدم مسيث   .أ 
1

  

إن أول اقتصادي حاول تفسري أسباب قيام التجارة الدولية هو آدم مسيث يف كتابه ثروة األمم الذي صدر عام 
املطلقة حيث  يف �يويورك حيث استخدم مسيث الفرق املطلق يف التكاليف اإل�تاجية بني الدول أو ما يعرف بامليزة 1776

افرتض أن كل دولة ميكن أن تنتج سعة واحدة على األقل أو جمموعة من السلع بكلفة حقيقية أقل مما يستطيع شركاؤها 
التجاريون، و بالتايل فإن كل دولة ستكسب أكثر فيما إذا ختصصت بتلك السلعة اليت تتمتع فيها مبيزة مطلقة ، ومن ثم 

ع األخرى ، وقرر أن تكاليف إ�تاج السلع حتدد قيمة العمل املبذول يف إ�تاجها فإذا تصدر هذه السلعة ، وتستورد السل
زادت قيمة السلع عن قيمة العمل املبذول يف إ�تاجها حتولت عوامل اإل�تاج إىل إ�تاج تلك السلع وتركت السلع اليت تقل قيمتها 

 .عن قيمة العمل املبذول فيها

القماش و : إجنلرتا و الربتغال و أهنما ينتجان سلعتني مها: ل يف دولتني مهاولتوضيح ما سبق افرتض آدم مسيث مثا
  :موضح يف اجلدول التايلالقمح وإن مثن هاتني السلعتني قبل قيام التجارة بينهما 

  
                                                             

1
  . 23.، ص2006مركز الكتاب األاكدميي، :)األردن (، عامن التجارة ادلوليةجامل جويدان امجلل،  



 ماهية جتارة اخلدمات                     الفصل األول

11  

  مثن بيع القمح والقامش يف الربتغال واجنلرت : 1 رمق جدول

  

     
 . 69.، ص1996دار الثقافة اجلامعية، : ، مرصالاقتصاد ادلويل زين العابدين انرص، صفوت عبد السالم عوض هللا، :املصدر

اش إىل الربتغال ، و ويبدو من هذا املثال أن مثن القماش يف إجنلرتا أقل منه يف الربتغال، وبالتايل اجنلرتا تصدر القم  
ارتفاع مثن القمح يف إجنلرتا عنه يف الربتغال جيعل الربتغال تصدر القمح إىل اجنلرتا، وعندئذ يكون من مصلحة اجنلرتا أن 

  .تتخصص يف إ�تاج القماش ألهنا تتمتع يف إ�تاجه مبيزة مطلقة أقل منها يف الربتغال، و�فس املبدأ ينطبق على الربتغال

  :1823- 1772ت النسبية املقارنة دلافيد رياكردو نظرية النفقا  .ب 

و الذي وضع أساسها وتوىل  تنسب �ظرية النفقات النسبية املقار�ة إىل االقتصادي اإلجنليزي دافيد ريكاردو،
ظل ظروف التجارة احلرة  وطبقا هلذه النظرية فإ�ه يف ،1817شرحها يف مؤلفه مبادئ االقتصاد السياسي و الضرائب

و تقوم ، أي السلع اليت لديها فيها ميزة �سبية، إ�تاج السلع اليت ميكن إ�تاجها بنفقات أرخص �سبيا دولة يفستتخصص كل 
و هذا هو الشرط الضروري و الكايف لقيام تبادل جتاري بني  ،باسترياد السلع اليت تتمتع فيها دول أخرى مبيزة �سبية

  1.دولتني
اجنلرتا و الربتغال : افرتض ريكاردو وجود دولتني مها 2:رد املثال التايلولشرح �ظرية النفقات النسبية املقار�ة �و

 :املنسوجات و اخلمور، و�فقات إ�تاج الوحدة من كل سلعة مقدرة بساعات العمل هي:تنتجان سلعتني مها 

  واملنسوجات يف الربتغال واجنلرتانفقة إنتاج امخلور  : 2 رمق جدول

  ساعات عمل: الوحدة
  2 نفقة النسبيةال  املنسوجات  اخلمور  الدولة
  0.88 =90/80  90 80  الربتغال

  0.83=120/100  100 120  اجنلرتا

    0.9=100/90 0.66=120/80  1النفقة النسبية 

  .27 .ص ،2002ادلار اجلامعية،:)مرص( اإلسكندرية، اقتصادايت دوليةمحمود يونس،  :املصدر

                                                             

1
 .12. ،ص2004ار اجلامعة اجلديدة، د: )مرص( اإلسكندرية، الاقتصاد ادلويلزينب حسني عوض هللا،  
2
 .27، 26. ص، ص ،2002ادلار اجلامعية،:)مرص( اإلسكندرية، اقتصادايت دوليةمحمود يونس،  

  القماش  القمح  لدولةا
  دوالرات للوحدة 03  دوالرات للوحدة 04  اجنلرتا
  دوالرات للوحدة 06  دوالرات للوحدة 02  الربتغال
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مطلقة أقل من تكلفة إ�تاجها املطلقة يف إجنلرتا، إال أن  ووفقا لريكاردو فإ�ه إذا كا�ت الربتغال تنتج السلعتني بتكلفة
أقل من التكلفة النسبية إل�تاج السلعتني يف إجنلرتا أكرب من التكلفة املطلقة ) أي يف الربتغال(التكلفة النسبية إل�تاج اخلمور فيها

أقل من التكلفة النسبية إل�تاج اخلمور ) الأي يف الربتغ(إل�تاجها يف الربتغال، فإن التكلفة النسبية إل�تاج املنسوجات فيها
وعليه يكون من مصلحة الربتغال أن تتخصص يف إ�تاج اخلمور، وأن تتخصص يف إ�تاج اخلمور وأن تعتمد على اجنلرتا يف 
تزويدها باملنسوجات، كما أ�ه من مصلحة إجنلرتا أن تتخصص يف إ�تاج املنسوجات و تعتمد على الربتغال يف تزويدها 

  .مورباخل
وميكن إيضاح فكرة التكلفة النسبية من خالل مقار�ة تكلفة إ�تاج سلعة يف أحد البلدين بالنسبة إلىل �فقة إ�تاجها يف 
البلد اآلخر ، ثم �قارن هذه التكلفة النسبية مابني السلعتني، وبذلك ختتص الربتغال يف إ�تاج السلعة اليت تكون �فقة إ�تاجها 

أقل منها يف السلعة األخرى، كذلك ستخصص اجنلرتا يف إ�تاج السلعة اليت تكون �فقة إ�تاجها  بالنسبة إىل �فقة إجنلرتا
  .بالربتغال أقل منها يف السلعة األخرى

و هذا يعين أن �فقة  0.66سا عمل أي  120/80فنفقة إ�تاج اخلمور يف الربتغال بالنسبة لنفقة إ�تاجها يف إجنلرتا هي 
من وحدة منه يف إجنلرتا، أما �فقة إ�تاج املنسوجات يف  0.66ر يف الربتغال تعادل �فقة إ�تاج إ�تاج وحدة واحدة من اخلمو

مبعنى أن �فقة إ�تاج وحدة واحدة من  0.9سا عمل أي  100/90الربتغال بالنسبة إىل �فقة إ�تاجها يف إجنلرتا فهي 
ها يف إجنلرتا، و بذلك تكون �فقة اخلمور يف الربتغال من وحدة واحدة من 0.9املنسوجات يف الربتغال إمنا تعادل �فقة إ�تاج 

بالنسبة إىل �فقتها يف إجنلرتا هي األقل، أي أقل من �فقات املنسوجات يف الربتغال بالنسبة إىل �فقتها يف إجنلرتا، و هكذا 
ة باملنسوجات، أما إجنلرتا يكون من مصلحة الربتغال أن ختتص يف إ�تاج اخلمور لتمتعها يف إ�تاجه بنفقة �سبية أقل باملقار�
 .فمن صاحلها أن ختتص يف إ�تاج املنسوجات ألهنا تتمتع فيها بنفقة �سبية أقل باملقار�ة مع اخلمور

  
  .1873- 1806جلون ستيوارت ميل : نظرية القمي ادلولية  .ج 

يكاردو، و كان اهتمام جون ستيوارت ميل منصبا على جا�ب الطلب يف التجارة الدولية و هو ما أمهله حتليل ر
فقا هلذه النظرية الذي وفيتم مبقتضاه تبادل السلع دوليا، أو معدل التبادل الدويل والذي بصفة خاصة على �سبة التبادل 

حيدد معدل التبادل الدويل هو الطلب املتبادل من جا�ب كل دولة على منتجات الدولة األخرى، ويتوقف معدل التبادل 
 فأن هذا املعدل أو النسبة يف رأيه اتج الدولة األخرى وعلى مرو�ة هذا الطلب، والدويل على قوة طلب الدول على �
للسلعتني يف كل دولة واليت تتحدد على أساس �فقة إ�تاج إحدى السلعتني بالنسبة لنفقة ستقع بني �سبيت التبادل الداخليتني 

دل الدويل كثريا من معدل التبادل احمللي لدولة ما إ�تاج السلعة األخرى يف الدولة الواحدة، وعموما كلما اقرتب معدل التبا
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كان �صيبها من مكاسب التجارة الدولية ضئيال، ومن هنا فإن الدولة الصغرية من وجهة �ظره حتقق مكاسب أكرب من 
  1.التجارة الدولية ويف هذا دعوة غري صرحية لالهتمام باألسواق الرخيصة وحماولة التوسع يف اخلارج باسم الكسب الدويل

 10ويشرح ميل �ظريته بافرتاض أن هناك دولتني إجنلرتا و أملا�يا و أهنما تنتجان املنسوجات و الكتان، وأن إ�تاج 
 10وحدة من الكتان، و يف أملا�يا فإن إ�تاج  15وحدات من املنسوجات يكلف اجنلرتا قدرا من العمل مثلما يكلفها إ�تاج 

  :وحدة من الكتان وهو ما يبينه اجلدول التايل 20من العمل مثلما يكلفها إ�تاج  وحدات من املنسوجات يكلف أملا�يا قدرا

 املقدار ابسـتخدام نفس املنسوجات والكتان يف اجنلرتا و أملانيا المكيات املنتجة من : 3 رمق جدول
  من العمل

 .100. ،  ص1996دار الثقافة اجلامعية، : ، مرصالاقتصاد ادلويلالعابدين انرص، صفوت عبد السالم عوض هللا،  زين:املصدر

خالل اجلدول �الحظ أن املنسوجات يف كل من اجنلرتا و أملا�يا تتكلف قدرا من العمل اكرب مما يكلفه إ�تاج من 
إ�تاج الكتان يف حني تتمتع إجنلرتا يف إ�تاج املنسوجات بالنسبة ألملا�يا،  الكتان، و لكن أملا�يا تتمتع مبيزة �سبية عن إجنلرتا يف

وحدة من الكتان يف اجنلرتا، بينما �فس كمية العمل  15وحدات من املنسوجات تنتج  10و ذلك ألن كمية العمل اليت تنتج 
املفيد أن تتخصص إجنلرتا يف إ�تاج وحدة من الكتان ، و لذلك فمن  20اليت تنتج وحدة من املنسوجات يف أملا�يا تنتج 

  2.املنسوجات و تستورد الكتان من أملا�يا، و تتخصص أملا�يا يف إ�تاج الكتان و تستورد املنسوجات من إجنلرتا
  3:تتمثل يف حتليل جون ستيوارت ميل وخالصة

لسلعة اليت قيام التجارة بني دولتني يف سلعتني، فإن القيمة الكلية لطلب الدولة األوىل على ا عند .1
تنتجها الدولة الثا�ية ستتساوى مع القيمة الكلية لطلب الدولة الثا�ية على السلعة اليت تنتجها 

  .الدولة األوىل
  .التبادل الدولية تقع بني معدالت التبادل الداخلية يف كلتا الدولتني معدالت .2
  .النقل تأثري مزدوج على التجارة اخلارجية لنفقات .3

                                                             

1
 . 14،13.زينب حسني عوض هللا، مرجع سابق، ص،ص  
2
 .100. ،  ص1996دار الثقافة اجلامعية، : ، مرصالاقتصاد ادلويلزين العابدين انرص، صفوت عبد السالم عوض هللا،  
3
  .33، 32. محمود يونس، مرجع سابق، ص، ص 

  الكتان  املنسوجات  الدولة
  وحدة 15 وحدات10  اجنلرتا

  وحدة 20 وحدات10  أملا�يا
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  .ية يف التجارة الدوليةلنظريات النيوكالسيكا .2
ظلت النظرية قائمة حتى احلرب العاملية األوىل، حيث قلبت منوال التجارة اخلارجية رأسا عل عقب مما محل 

  .الكتاب على التأمل من جديد يف تلك النظرية
ئيسية لتفسري و تعترب حماوالت االقتصادي السويدي ايلي هكشر أولني ومن بعده تلميذه برتل أولني أول احملاوالت الر

  .االختالفات يف املزايا النسبية حيث قدما لنا �ظرية تبني أسباب قيام التجارة الدولية
  )النظرية السويدية(�ظرية هكشر و أولني  .أ 

البلد الذي يتمتع بوفرة �سبية يف عنصر ما سيقوم بإ�تاج تلك السلعة اليت تعتمد على  1:تقرر �ظرية هكشر وأولني أن
تايل فإن صادرات كل بلد ستتكون من السلع اليت يتميز يف إ�تاجها �سبيا و يستورد السلع اليت حيتاج ذلك العنصر، و بال

  .إ�تاجها على عناصر اإل�تاج اليت يعا�ي البلد من �درة �سبية فيها

  لغز ليو�يتيف -

هما إىل تفاوت أولني يف سبب قيام التجارة الدولية و الذي يعود حسب برزت عدة حماوالت الختبار �ظرية هكشر و
ومن أبرز هذه احملاوالت حماولة ، الوفرة و الندرة النسبية ملختلف عناصر اإل�تاج بني البلدان الداخلة يف التجارة الدولية

ليو�يتيف حيث قام هذا األخري بتقدير كمية العمل و رأس املال الداخلتني يف إ�تاج ما قيمته مليون دوالر من الصادرات، و 
  :من الواردات لالقتصاد األمريكي و قد توصل إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل السلع املماثلة

مل قميته مليون دوالر من  تقدير مكية العمل و رأس املال ادلاخلتني يف إنتاج : 4 رمق جدول
  السلع املامثةل من الواردات والوالايت املتحدة األمريكية  صادرات

  
  

.48.ص ، 1990دار الهنضة العربية، الطبعة الرابعة،:  )مرص (، القاهرة الاقتصاد ادلويلجودة عبد اخلالق،  :א

                                                             

1
 . 149.املرجع السابق ، ص  

  رداتالسلع املماثلة للوا  الصادرات  االحتياجات من
  3.1  2.6  )1947 بأسعاربالدوالر (رأس املال
  170004  182313  )بالعامل يف السنة( العمال

  عامل/ألف دوالر 18  عامل/ألف دوالر 14  للعمالة  معدل رأس املال
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  :أنالسابق يوضح اجلدول 

الوحدة الواحدة من الصادرات حتتاج إىل كمية أقل من رأس املال مما حتتاجه وحدة واحدة من السلع املماثلة  .1
 .للواردات

الوحدة الواحدة من الصادرات حتتاج إىل كمية أكرب من العمل مما حتتاجه وحدة واحدة من السلع املماثلة  .2
 .للواردات

م أ تشرتك يف . م أ كثيفة العمل ووارداهتا كثيفة رأس املال و منه استنتج ليو�يتيف أن الو.ت الووعليه فإن صادرا
  .التجارة اخلارجية على أساس ختصصها يف السلع كثيفة العمل و هذا حسب هكشر و أولني

إ�ه ميكن القول بأن ما م أ بلد غين برأس املال ويعا�ي �درة �سبية يف العمل ف.وبالنظر إىل االعتقاد الشائع بأن الو
  .توصل إليه ليو�يتيف متناقض مع الواقع و عليه فهو لغز حيتاج إىل تفسري

، )تناقض الواقع العملي الذي اختربه ليو�يتيف مع �ظرية كشر و أولني( وقد وردت تفسريات عديدة حلل هذا اللغز
  1:ومن بني التفسريات اليت جاءت يف هذا اإلطار جند

م أ فإذا كا�ت الصادرات .صادرات األمريكية بنظائر الواردات و اليت هي بدورها مصنعة يف الوليو�يتيف قارن ال .1
األمريكية كثيفة العمل فإن �ظائر الواردات املصنعة حمليا ستكون كثيفة العمل أيضا، و عليه فاملقار�ة غري منطقية، 

  .وكان جيب أن يقارن الصادرات بالواردات يف بلدها األصلي
شر و أولني تقوم على أساس متاثل دوال اإل�تاج بني خمتلف الدول وهذا غري صحيح عمليا فنجد أن �ظرية هك .2

مصر، (و عمالة قليلة بينما يف دول أخرى...)آالت، معدات( م أ تقوم على رأس مال كثيف.الزراعة مثال يف الو
  .فهي تقوم على عمالة كثيفة و رأس مال أقل...)اهلند، الصني

ولني و اليت اعتمد عليها ليو�يتيف يف تفسري النتائج اعتمدت على جا�ب العرض و أمهلت جا�ب �ظرية هكشر وأ .3
الطلب و تأثريه على التبادل الدويل بافرتاضها متاثل أذواق املستهلكني، وإمهاهلا التفاوت بني الدول من حيث 

  .دخل الفرد و قدرته على طلب أ�واع من السلع

                                                             

1
  .55-37. ص - ص ، 1990دار الهنضة العربية، الطبعة الرابعة،:  )مرص (، القاهرة الاقتصاد ادلويلجودة عبد اخلالق،  
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  1.الدولية النظريات احلديثة يف التجارة .3
على الرغم من اجتهادات النظريات التقليدية يف تفسري التجارة الدولية قد توصلت إىل تفسريات قيمة لسبب قيام 
التجارة الدولية إال أهنا مل ختلو من �قائص، فالواقع أكد أن جا�با كبريا من التجارة الدولية يتم بني دول متشاهبة يف ظروفها، 

  :يثة يف التجارة الدولية عاملني أساسيني و جديدين يف التفسري مهاالنظريات احلدوقد أضافت 

التكنولوجيا من شاهنا تغري العالقة بني النسب املستخدمة يف كل من العمل و رأس املال و األرض هذا من جهة،  .1
 .كما تعمل على زيادة فاعلية كل منهم من جهة أخرى

املنتوج، لذا يشهد  ن يزيد من إ�تاجية و مردودية العمل و تطويرالعنصر البشري املتعلم و املدرب جيدا من شأ�ه أ .2
اهتمام كبري حاليا بكل من العاملني السابقني عن طريق مراكز البحوث التكنولوجية، و كذا دورات و مراكز تعليم 

 .و تدريب العمال

   نظرية حتليل منحىن التعمل  .أ 

  :يربط هذا التحليل بني كل من

  مل و حتسن الفن اإل�تاجيارتفاع مستوى مهارات الع .1
 إمجايل عدد املنتجات اليت يتم إ�تاجها من �وع معني خالل فرتة زمنية معينة .2

فقد لوحظ أن عدد الساعات اليت يقضيها العامل يف صناعة منتج معني متيل إىل االخنفاض بنسبة منتظمة كلما 
ت اإل�تاج مجيعها تنخفض مع تراكم جتارب و خربات تضاف اإل�تاج، و بالتوسع يف تطبيق هذا التحليل ميكن القول أن �فقا

  .اإل�تاج
وبإسقاط هذا التحليل يف التجارة الدولية جند أ�ه يف حالة دولتني إحدامها رائدة و عماهلا مؤهلون، و دولة داخلة 

الدولتني على املنافسة  يف �فس الصناعة مبتدئة، فإن الفجوة التكنولوجية و اخلربة العملية لعماهلا جتعل هناك فروقا بني قدرة
لصاحل الدولة الرائدة، و مبرور الزمن يكسب العنصر البشري يف الدولة املبتدئة خربات تؤدي إىل تقلص الفجوة التكنولوجية، 
و إىل اخنفاض �فقات اإل�تاج فيها و هنا يتم التخلص من عبء التفوق التكنولوجي، و تعود املزايا النسبية و �سب عناصر 

  .تحكم يف الوضعاإل�تاج ل
 

                                                             

1
  .58، 57. ص، ص املرجع السابق ، 
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  األسواق و الاخرتاعات:ليندروذجمن  .ب 

فيما يتعلق بتفسري التجارة الدولية فإن ليندر يفرق بني السلع الصناعية و املواد اخلام، ففيما خيص املواد اخلام فإن 
الصناعية تفسريه للتجارة الدولية هو �فس تفسري هكشر أولني، أي اختالف �سب عناصر اإل�تاج، أما فيما خيص السلع 

فإ�ه يرجع قيام التجارة الدولية إىل تشابه منط الطلب يف البالد املختلفة، فطبقا لليندر ال يستطيع بلد أن حيقق ميزة �سبية 
يف إ�تاج سلعة صناعية إذا مل تكن هذه السلعة مطلوبة يف السوق احمللي، و على ذلك فإن التجارة الدولية تكون أكثر كثافة 

  .تشابه هياكل الطلب فيهابني البالد اليت ت
وحسب ليندر فإن االخرتاعات إمنا تظهر استجابة حلاجات األسواق احمللية فإن املستهلكني يف الدول األخرى 
ذات املستوى املتماثل من التطور االقتصادي الذين لديهم �فس احلاجات سرعان ما يكتشفون املنتج اجلديد، و من هنا 

ق مماثلة يف اخلارج، و هذا يفسر فكرة ثا�ية من أفكار ليندر أال وهي أن التجارة تنشأ تنشا الصادرات مع اكتشاف أسوا
بني دول تتشابه يف هياكل أسواقها و احتياجاهتا، و عادة ما تكون العمالة يف هذه الدول مرتفعة النفقات، بينما ال تكون 

ملستوى التكنولوجي املرتفع و إىل طلب السلع �فقة رأس املال كذلك و هلذا متيل إىل طلب السلع االستهالكية ذات ا
الرأمسالية اليت تقتصد يف استخدام العمالة، و قد الحظ ليندر أن الدول املستوردة تعترب من الناحية املنطقية أول من يدخل 

ة إل�تاج أ�واع بعد ذلك يف سوق التصدير، فما دام يتوفر لديها سوق كبرية السترياد السلعة فإ�ه يتوفر لديها أيضا املالئم
متعددة من السلع املستوردة، فمن املعتاد بالنسبة للسلع اليت تنتج للسوق أن يبدأ اإل�تاج احمللي عقب االسترياد وغالبا ما 

  .يبدأ التصدير بعد اإل�تاج احمللي، ومن هنا جند أن �سبة كبرية من التجارة تتم بني الدول الصناعية
.لوجية و دورة املنتجالتجارة عىل أساس الفجوات التكنو   .ج 

1
 

تلعب التكنولوجيا دورا هاما يف حتديد التجارة الدولية وقيامها، و يوجد منوذجان يعمالن على توضيح قيام 
منوذج الفجوة التكنولوجية و منوذج دورة املنتج، و مبا : التجارة الدولية على أساس التغريات و التطورات التكنولوجية و مها

و بطريقة أساسية يف كل من هذين النموذجني فإ�ه ميكن القول أهنما ذو طبيعة حركية و  أن عامل الزمن مستخدم
  .ديناميكية
طبقا لنموذج الفجوة التكنولوجية، تعقد بني الدول الصناعية صفقات جتارية ضخمة على أساس إدخال أ�واع و

ة املخرتعة احلق يف االحتكار املؤقت على جديدة من اإل�تاج، أو طرق إ�تاجية جديدة يف األسواق، وهذا ما يعطي الدول
  .السلع اجلديدة يف األسواق العاملية

                                                             

1
 .154،155.،ص، ص 2007دار املسرية للنرش و التوزيع، ) :األردن (، عامن ويلالاقتصاد ادل عيل عبد الفتاح أبو رشار، 
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�احية أخرى فإن منوذج الفجوة التكنولوجية ال يوضح حجم الفجوات التكنولوجية القائمة بني الدول املختلفة،  منو
  .هذه الفجوات مع مرور الزمنو ال يقوم بفحص و اختبار األسباب اليت تؤدي إىل ظهورها وال يتم بالضبط التخلص من 

و  1966أما منوذج دورة املنتج فهو النموذج األعم و األوسع من منوذج الفجوة التكنولوجية و الذي طوره فر�ون عام 
يوضح فر�ون يف منوذجه عن الواليات املتحدة األمريكية و الذي أمساه دورة املنتج سلسلة املراحل اليت مير هبا املنتج اجلديد 

  .ة تطوره، و التغريات اليت حتدث على ميزته النسبية خالل هذه املراحل اليت مير هبايف مسري
ويبني منوذج دورة املنتج أن أعدادا كبرية من اإل�تاج اجلديد يبدأ بإ�تاجها و بيعها يف األسواق احمللية األمريكية، و 

تحدة، فإ�ه جيذب ا�تباه البلدان األخرى و التجار الذين بعد أن ينتشر املنتج اجلديد، و يصبح كثري االستعمال يف الواليات امل
  .لشراء هذا املنتج اجلديد يعقدون صفقات جتارية

عندما ينمو الطلب األجنيب على املنتج اجلديد و تصل مبيعات الواليات املتحدة يف بعض الدول إىل مستوى عال و
نتج و تصديره لسد حاجات بعض البلدان، و عندها تبدأ و كاف مما يغري الشركات األجنبية يف الشروع بإ�تاج هذا امل

و أخريا عندما تتمكن الشركات األجنبية من فهم العملية اإل�تاجية  .باالخنفاضصادرات الواليات املتحدة هلذا املنتج 
شركات بتصدير للمنتج اجلديد كامال، و خفض تكلفة إ�تاجه عن طريق زيادة كمية اإل�تاج منه، فمن احملتمل أن تقوم هذه ال

  .و هذا ميثل هناية دورة املنتج. هذا املنتج إىل الواليات املتحدة �فسها
لتفسري أساس قيام التجارة ادلولية يف  اسـتخدام النظرايت املوجودة القيود املفروضة عىل :الفرع الثاين

  اخلدمات

رجع أساس قيام جتارة اخلدمات، وتالدولية يف السلع غري صاحلة لتفسري  التجارةاملعروفة لتفسري  النظرياتإن 
  1:ا الرأي إىل عدة أسباب لعل أمههاصحة االعتقاد هبذ

 .�ظرية امليزة النسبية افرتضت سهولة ا�تقال السلع، ومل تضع يف اعتبارها ا�تقال املستهلك إن .1

 أن التجارة يف إال اإل�تاجاعتمدت �ظرية امليزة النسبية على ما متلكه الدولة يف وقت حمدد من وفرة يف عناصر  .2
 . )العمل أو رأس املال( اإل�تاجاخلدمات يرتتب عنها حركة يف عناصر 

يف جتارة اخلدمات إىل وجود املعرفة الفنية املتخصصة اليت قد تتوفر لدى دولة دون  قد ترجع امليزة النسبية .3
 .األخرى

                                                             

1
اململكة (، مؤمتر التجارة العربية البنية والتاكمل الاقتصادي، اجلامعة األردنية "أثر اتفاقية اجلاتس عىل جتارة اخلدمات يف الوطن العريب" زهرية عبد امحليد معربة،  

 .183-181ص، -، ص2004مترب سب  20-22، )الاردنية الهامشية
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الذي يرتتب عنه ختفيض التكاليف تستطيع أن تنتج اخلدمات بسبب متتعها باقتصاديات احلجم األمر بعض الدول  .4
 .ومن ثم تتمتع مبيزة �سبية

الدول املتقدمة تعمل يف أسواق تتصف إما مبنافسة القلة  أو اليت تنتج اخلدمات يف عدد من نشآت العديد من امل .5
سيادة  ال ميكن  افرتاضاحلدية لذلك  اإل�تاجتساوي تكلفة  باملنافسة االحتكارية وبالتايل فإن أسعار خدماهتا ال

 .املنافسة الكاملة يف أسواق بعض اخلدمات

 .�ظرا للتطور التكنولوجي السريع ال تستطيع أي �ظرية تفسري قيام التجارة يف اخلدمات .6

بالرغم من أن �ظرية هيكشر أولني تكتسب أمهية يف تفسري التجارة الدولية يف السلع إال أن أمهيتها حمدودة لتفسري 
املال تتمتع مبيزة �سبية يف جمال  رأسات، ويتضح ذلك من خالل أن الدول اليت لديها وفرة يف يف اخلدمالتجارة الدولية 

الوساطة املالية، وال يرجع السبب يف ذلك أن الصناعة املصرفية كثيفة رأس املال، فمصدر امليزة النسبية ليس امليزة يف 
  . يه من وفرات النطاق وتنمية مهارات متخصصةاملالية احمللية، وما يرتتب عل اخلدماتالتكلفة ولكن لكرب سوق 

اجلغرايف دورا مهما يف حتديد امليزة النسبية يف جتارة اخلدمات املالية فنجاح قيام سوق العمالت  املوقعيلعب كذلك 
داخل ساعات عملها مع الساحل الغربي يف سنغافورة راجع إىل امليزة النسبية اليت تتمتع هبا كمنطقة زمنية حيث تت

  .وطوكيو وتتداخل ملدة ساعة أو ساعتني مع لندن األمريكيةواليات املتحدة لل
ل عنصرا ضروريا اليت متث الظروف ما تتمتع به من موارد وبعضللخدمات املالية إىل مدى  النسبيةوترجع امليزة 

 اخلدمات التكميلية يف املالية ومنها االستقرار السياسي واالقتصادي ووجود بنية أساسية جيدة للخدماتلألداء الكفء 
وهناك افرتاض ضمين بوجود ميزة �سبية ، مات احملاسبيةدكخدمات االتصاالت واخلدمات القا�و�ية املتخصصة وكذلك اخل

 .يف ا�تاج خدمة ما متعددة املتغرياتلدى الدول، إال أن العوامل اليت حتدد امليزة النسبية لدولة ما 

  لتجارة ادلولية يف اخلدمات النظرايت اخلاصة اب :الفرع الثالث  

و فيما يلي . اخلدمات واتساع �طاق أ�شطته للحد الذي �راه أالن قطاعيف  النمولتفسري  عديدةهناك حماوالت 
  :أمههاعرض سنحاول 
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  1:)منوذج جون دا�نج(املنهج اال�تقائي .1
اإل�تاج الدويل، ويقوم حتليل هذا من أكثر النماذج قدرة على تفسري واحتواء العديد من الظواهر اليت ترتبط بويعد 

  :على تفاعل حمددات ثالثلى التجارة واالستثمار الدويل يف اخلدمات ع هتطبيقعند  النموذج
  :مزايا امللكية .1

و�عنى هبذا االصطالح القدرة على إشباع الطلب القائم واحملتمل على إ�تاج الشركة وتشمل أهم عناصر امليزة 
  :ركات متعددة اجلنسية اليت تعمل يف جمال اخلدماتالش متتلكهاالتنافسية واليت 
الذي –تتميز مجيع اخلدمات عن السلع يف اعتمادها بصورة كبرية �سبيا على العنصر البشرى  :اجلودة  .أ 

ويبدو هذا بوضوح يف حالة اخلدمات الشخصية واملهنية  -ميثل احد املتغريات األساسية يف حتليلها
املسارح والرحالت، وتعكس اجلودة يف الكثري من هذه اخلدمات ما واخلدمات اجلماعية والرتفيهية ك

ويالحظ إن التدخل الكبري للعنصر البشرى يف عملية اإل�تاج جيعل ..يعرف بالسمعة اخلاصة مبقدميها
مسألة اجلودة أمرا غري قابل للتنميط، فاملنتج للسلع يستطيع ضبط اجلودة اخلاصة بأي مكون أو بأي 

خالل آلية معينة يف اإل�تاج أو يف التشغيل، ولكن يبدو هذا األمر مستحيال يف حالة إضافة للجهاز من 
  .اخل..االستشارات القا�و�ية واملطاعم والنقل البحري

يعتمد ظهور اخلدمة وتطورها على ما يعرف باقتصاديات املوضع ، فاخلدمة اليت  :اقتصاديات املوضع  .ب 
ن خالل تنوع املعروض وطاقة التخزين لديه وهو ما يتيح له يقدمها تاجر التجزئة تتحدد اقتصادياهتا م

البيع بأسعار تنافسية باإلضافة الن التنوع يوفر وقت املستهلك ولعل هذا ما يفسر ما تتمتع به متاجر 
وتتضح اقتصاديات املوضع كذلك يف حالة النقل البحري، شركات التأمني . السلسلة من ميزة تنافسية

  .املرتبطة بالتمويلوالعديد من األ�شطة 

                                                             

 
1
  ،  /faculty.ksu.edu.sa/ahendy: ، املوقع الالكرتوينالتجارة ادلولية يف اخلدماتأمين محمد ابراهمي هندي،   

  .12- 08.ص-، ص 03/11/2008:اترخي الاطالع
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ال يوجد فارق بني إ�تاج السلع واخلدمات بالنسبة لالستفادة من مزايا  :اقتصاديات احلجم والتخصص  .ج 
اقل تكلفة من النقل على  747التخصص واقتصاديات احلجم، فمما الشك فيه إن النقل على الطائرات 

 30بالنسبة للمنتج عنها يف فنادق سرير اقل تكلفة  500، كذلك فأن اإلقامة يف فنادق 727الطائرات 
إن املؤسسات اخلدمية ميكنها التمتع مبزايا التخصص ومزايا اقتصاديات احلجم متاما كما هو احلال . سرير

كما إن احلجم يعد الشرط األول لنجاح أ�شطة خدمية بذاهتا مثل التأمني . يف املؤسسات الصناعية
  .وإعادة التأمني والبنوك االستثمارية

هناك العديد من املؤشرات اليت ميكن هبا التعرف على املستوى التكنولوجي : نولوجيات واملعلوماتالتك  .د 
للقطاعات الصناعية، مثل �سبة املنفق على البحوث والتطوير إىل قيمة اإل�تاج، أو �سبة العمالة املاهرة 

الذي متتلكه املؤسسة والقدرة  إىل العمالة الغري ماهرة أو إمجايل القوى العاملة أو عدد براءات االخرتاع
  .على تطوير منتجات جديدة أو اإل�تاج بتكلفة اقل، أو اجلودة األعلى

واخلدمات ال ، للمؤسسات العاملة يف قطاع اخلدمات باملزايا التنافسيةومجيع ما سبق ميثل املؤشرات اخلاصة 
جيات اليت تركز عليها اخلدمات هي من �وع على الرغم من أن التكنولو الصناعيةختتلف يف هذا اجلا�ب عن األ�شطة 

أكثر من اعتمادها على التكنولوجيات اآللية وهو ما جيعلنا �طلق عليها الصناعة كثيفة التكنولوجيات  ,تكنولوجيا املعلومات
ة اخلفيفة، فصناعة اخلدمات تعتمد  بصفة أساسية على ملكية القدرة على إدارة املعلومات من مجيع األ�واع املرتبط

بالنشاط بطريقة أو بأخرى، فبدال من امتالك خطوات وطرق اإل�تاج اليت ميكن أن تشرتى براءهتا أو االعتماد على 
وقد ، اهلندسة العكسية يف احلصول عليها، فأن صناعة اخلدمات تعتمد على املهارة واخلربة والقدرات اإلدارية والتنظيمية

البنية األساسية بالدول املضيفة هلذه االستثمارات، وغالبا ما تركز التطوير يف تطلب التوسع الدويل أل�شطة اخلدمات تطوير 
  .البنية األساسية يف جمال التطبيقات اخلاصة بنقل البيا�ات و�شرها

  : املزايا املرتبطة باملوقع .2
فيه هذه املزايا  إن الشركات اليت هلا مزايا امللكية السابقة، غالبا ما تعمد للبحث عن املكان الذي ميكن أن تستغل

أن رغبة الشركات متعددة اجلنسية يف إشباع رغبات املستهلك احملتمل . بنفسها، أو ببيع هذه املزايا إىل آخرين يستغلوهنا
اال�طباع اخلاص بالعالمة التجارية يف منطقة جغرافية معينة، باإلضافة للمنافسة مجيعها  -وتطوير–خارجيا واحلفاظ على 

ى أركة ال�تقال الشركات إىل أسواق يف أماكن جغرافية معينة سواء بالتصدير أو باالستثمار املباشر فيها، أو متثل العوامل احمل
  .شكل أخر لال�تساب للسوق احمللى كرتاخيص اإل�تاج
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  :واملتغريات التالية متثل أهم احملددات اخلاصة بقياس مدى جاذبية املوقع أو السوق املستهدف
  .واملوارد اإل�تاجية األخرىوفرة املوارد الطبيعة   .أ 
 .أسعار ومستوى اجلودة واإل�تاجية اخلاصة بعوامل اإل�تاج  .ب 

 .تكاليف النقل اجلوى واالتصاالت  .ج 

 ).معوقات االسترياد(القيود على جتارة اخلدمات   .د 

 .أعباء االستثمار االجنبى وحوافزه  .ه 

 ).قا�و�ية، جتارية، تعليمية، �قل، مواصالت(البنية األساسية   .و 

 حلضاريةالفروق ا  .ز 

 .وفورات طرق تداول املعلومات مركزيا، البحوث والتطوير لالسواق واإل�تاج  .ح 

 .درجة التدخل احلكومي يف احلياة االقتصادية  .ط 

وتبدو أمهية املوقع كمحدد من حمددات االشرتاك دوليا سواء بالتصدير أو االستثمار يف األ�شطة اخلدمية، �ظرا 
لسياحة واأل�شطة املرتبطة هبا ترتبط بتوافر مواصفات ومالمح معينة للموقع، للطبيعة اخلاصة لبعض هذه األ�شطة، فا

  .اخل..كتوافر الطقس املناسب واملناظر الطبيعية واملزارات السياحية بأ�واعها
ويؤثر التدخل احلكومي بصورة أساسية على حمددات املوقع فاأل�شطة اخلدمية تعا�ى من العديد من القيود اليت حتد 

واملالحظ أن القيود ليست تعريفية بقدر ما هي . ا عامليا على الرغم من توافر النوايا واالجتاهات حنو حتريرهامن توسعه
ومع هذا هناك العديد من الدول اليت بذلت . مباشرة أما يف شكل حتديد للنشاط املسموح به أو منع بالنسبة للبعض األخر

  ).اغلبها مشروعات بنية أساسية(خدمية معينة جهدها للحصول على استثمارات أجنبية يف قطاعات 
   :مزايا التوطن .3

إىل استغالل مزاياها بنفسها بإ�شاء الفروع خارجيا ) مزايا امللكية(غالبا ما تتجه املؤسسات ذات املزايا النسبية 
ل األخرى للتعامل وهى تفضل ذلك عن اإلشكا). السوق املقرتح(لتتكامل أفقيا أو رأسيا مع املشروعات املوجودة باملوقع 

خارجيا كمنح أو تأجري حقوق اإل�تاج أو العالمة التجارية أو تقديم االستشارات الفنية، وذلك ملا يرتبط باالستثمار من 
بالنسبة لقطاع اخلدمات ال يوجد شكل أخر غري االستثمار األجنيب  ,.القدرة على السيطرة على األسعار وتكاليف اإل�تاج

  .األم سلطتها على الطريقة اليت يتم هبا إ�تاج اخلدمة وتداوهلا ميكن أن حيفظ للشركة
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 طبيعة التجارة يف اخلدمات وأمهيهتا :ث الثاينحاملب

العاملية األخرية إىل تزايد �سبة التجارة يف اخلدمات ومنوها بطريقة أسرع من منو التجارة يف  اإلحصائياتتشري 
  السلع، 

  جتارة اخلدماتماهية : املطلب األول

اليت حتتلها جتارة اخلدمات فإ�ه من الصعب إجياد تعريف واضح وشامل لتجارة  ةبالرغم من املكا�ة البارز
من جا�ب االقتصاديني الذين أولو لتجارة السلع أمهية تفوق جتارة اخلدمات  اوافر احظتأخذ  فنجد أهنا مل اخلدمات، 
كملة لتجارة السلع أكثر من كوهنا جتارة قائمة بذاهتا تدر دخال وفريا هذه التجارة األخرية مبثابة جتارة تابعة أو م واعتربوا

يف  ومعظم املفكرين االقتصاديني مل يعربوا عن جتارة اخلدمات بصورة منفصلة عن جتارة السلع إالعلى دول العامل، 
  . وى الدويل، بعد املناداة بتحرير جتارة اخلدمات على املستمن القرن املاضي  السبعينيات والثما�ينيات

الفريق األول وميثله الفقه االقتصادي التقليدي أو الكالسيكي، والفريق : ا�قسم الفقه االقتصادي إىل فريقنيوقد 
  1: ملفهوم جتارة اخلدمات لدى الفريقني فيما يلي وسوف �عرض.املعاصر االقتصاديالثا�ي ميثل الفقه 

  الكسـييكالاقتصاد ال يفمفهوم جتارة اخلدمات : ولالفرع األ

متثل بالنسبة هلم أي عمل منتج، ومن  ينظر معظم املفكرون االقتصاديون التقليديون للتجارة يف اخلدمات على أهنا ال
  .دخال وتعترب �شاطا �افعا وتدر اإل�تاجللثروة أي شيء، وأن جتارة السلع وحدها تضيف للثروة وتؤدي إىل  ال تضيفثم 

ج، حيث رأى من وجهة �ظره تكالسيكية بني العمل املنتج والعمل غري املنمؤسس املدرسة ال آدم مسيثولقد فرق 
املنتج هو الذي يظهر يف صورة مادية ملموسة أو صورة شيء معني أو سلعة ميكن بيعها، و بالتايل يستبعد أن العمل 

ور أدائها، وبالتايل خيرج فهي تستهلك ف متثل فائضا، كما أهنا غري معمرة، اخلدمات من دائرة األعمال املنتجة واليت ال
املهنيون من الدائرة املنتجة العتبار ما يقدمو�ه من خدمات يتلقون عنها أجرا وال يضيفون لرأس املال شيئا، ومل يستثنى من 

  .العمال الذين يعملون لديهم من هذا االستثناء، وبالطبع خترج طبقة التجار الذين ميلكون املتاجر ةسوى طبقتلك الطائفة 
أن السلعة عدمية املنفعة هي سلعة عدمية  عترباوالربط بني املنفعة والقيمة،  1871 دافيد ريكاردوحاول وقد 

إليه وإىل آدم مسيث  توهذا ما أثار العديد من اال�تقاداالقيمة، وأ�كر دور األ�شطة اخلدمية يف زيادة الدخل القومي،
 ربع النشاط االقتصادي يف ذلك يف القرن الثامن عشر ، كما أن الفئات املهنية اليت كا�ت متثل حوايل استبعدخاصة وأ�ه 

                                                             

، 2007دار الفكر اجلامعي، : ) مرص(، الطبعة األوىل ، اإلسكندرية(GATS)ت حترير التجارة ادلولية وفقا التفاقية اجلات يف جمال اخلدما: رانيا محمود عبد العزيز عامرة 1
 .117-100ص، - ص
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بصورتيه السلع واخلدمات ويصعب الفصل بينهما يف معظم األ�شطة  اإل�تاجالنشاط االقتصادي البد أن يشتمل على 
  .االقتصادية

نه اعتربها أهنا تردد كثريا يف االعرتاف بتجارة اخلدمات فقد اعتربها غري منتج، لك كارل ماركسوعندما جاء 
اخلدمات التمويلية جزءا أو  اعتربضرورية لرتاكم رأس املال وذلك يف حالة تقديم اخلدمة حلساب صاحب رأس املال، ثم 

جتارة اخلدمات  بإسقاطعلى االستقالل، وقد ا�تهى كارل ماركس  مرحلة من يف عملية رأس املال، ال ميكن االعرتاف هبا
  .واليت يقتصر القيد فيها على املنتجات املادية فقط من احلسابات القومية للدولة

للمستهلك واعرتف النافعة هي اليت حتقق إشباعا  األ�شطةفقد رفض �ظرية العمل املنتج، واعترب  سايأما 
مبصطلح اخلدمات، وبذلك أدخل ألول جتارة اخلدمات يف دائرة املنفعة، واعتربها إ�تاجا على الرغم من أهنا أعمال غري 

   .يةماد
مؤسس املدرسة الكالسيكية احلديثة، و�ظر إىل جتارة اخلدمات  ألفريد مارشال جاء التاسع عشر ويف هناية القرن

  .، وأدخلهما ضمن حساب الدخل القومياإلداريةبعمل خدم املنازل واألعمال  واعتدعلى أهنا عمل �افع يشبع احلاجات 
  املعارص الاقتصاد يفمفهوم جتارة اخلدمات : الفرع الثاين

جيمع الفقه االقتصادي املعاصر على اعتبار جتارة اخلدمات عمال منتجا مثلها يف ذلك مثل جتارة السلع، وبناء  يكاد
على ذلك فإن جتارة اخلدمات متثل شكال من أشكال الثروة اليت تدر دخال اقتصاديا للدولة، لكن األمر الذي اختلف هذا 

لفاصلة بني السلعة واخلدمة، وحتديد الدور الذي تلعبه اخلدمات يف �طاق التجارة الفقه هو حتديد الفروق أو احلدود ا
  .الدولية

وقد ذهب بعض االقتصاديني إىل التفرقة بني السلعة واخلدمة على أساس أن األوىل متثل شكال ماديا ملموسا بينما 
دمات ودورها يف احلسابات القومية بوصفها تقدم الثا�ية يف صورة غري ملموسة، وقد اعرتف الفقه االقتصادي بأمهية اخل

  .لأل�شطة االقتصادية القطاع الثالث
تشكل الزراعة واستخراج املعادن القطاع األول، : االقتصادية تتكون من ثالثة قطاعات األ�شطةأن  فيشر ويرى

باخلدمات،  األ�شطةال واسع من على جم ملتالقطاع الثالث فيش اوالقطاع الثا�ي يشمل على الصناعة وحتويل املواد اخلام، أم
 وهي تنحصر يف خدمات النقل والتجارة والتعليم واحلرف والفلسفة، وهي قطاعات تؤدي إىل جذب رؤوس املوال إهلا وال

  .تقل أمهية عن القطاعني األول والثا�ي
�شطة الصناعية ويتم فقد حدد القطاع األول بالزراعة والغابات والصيد، والقطاع الثا�ي حيتوى على األ كالركأما 

واملنافع  اإل�شاءاتفيه حتويل عناصر اإل�تاج إىل منتج، وحاول التضييق من قطاع اخلدمات لكنه أضاف إليه خدمات 
  .مثلها مثل السلعإ�تاجية واخلدمات احلكومية واالتصاالت، وهي كلها جماالت العامة واخلدمات الشخصية 
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�شطة االقتصادية بني القطاعات الثالثة على أساس معدل اإل�تاجية، اختذ معيارا خاصا لتقسيم األ فورستيهلكن 
املرتفعة تدخل يف  اإل�تاجيةذات  واأل�شطة، )الزراعة(املتوسطة يف القطاع األول  اإل�تاجيةذات  األ�شطةحيث تدخل 
وقد  ،)اخلدمات(لقطاع الثالث هنا تنتمي لفإ البطيئة أو عدمية النمو اإل�تاجيةذات  األ�شطة أما، )الصناعة(القطاع الثا�ي

ارتفاع  معدل النمو يف إ�تاجية اخلدمات متى  العاملية اليت تشري إىل اإلحصائياتوجه هلذا التصنيف بعض اال�تقادات  ألن 
  .عقورن بإ�تاجية السل

أو النشاط االقتصادي الذي ينصرف إىل التجارة يف كل شيء غري منظور : تعين جتارة اخلدمات يف االصطالحو 
  . غري ملموس، مقار�ة بالتجارة يف السلع، واليت تعتمد على التجارة يف األشياء املنظورة  وامللموسة

اخلدمة وتوزيعها وتسويقها  إ�تاجتقديم خدمة ما مبا يف ذلك  أوكما تعرف التجارة يف اخلدمات بأهنا توريد أو عرض 
  .وبيعها وتسليمها

 األ�شطةا�ع لكل عناصر اخلدمة، وال يقتصر اخلالف على حتديد تعريف جامع م إجيادحول  اآلراءوختتلف 
من �طاق هذه التجارة  ى، يستثناأل�شطةالنطاق املكا�ي هلذه  إىلت هذا املصطلح، بل يتعداه االقتصادية اليت تندرج حت

غسيل وصالو�ات مثل حمالت ال(الدول لشعوهبا، واملكاتب العقارية، واخلدمات الشخصية اخلدمات العامة اليت تقدمها
و يرى البعض أن هذه اخلدمات املستثناة ميكن  . Sub Sector بالقطاع الفرعي Fuchsفوتشز: ، وهو ما يسميها)احلالقة

   1.إدخاهلا ضمن �طاق جتارة اخلدمات متى مت تقدميها إىل أجنيب غري مقيم، حيث يعترب ذلك تصديرا للخدمة
عرض بواسطة مقيم يف احدى الدول يتقدم به : "جارة الدولية بأهنااخلدمات يف الت R.H.Snapeهذا يف حني عرف 

إىل طالب اخلدمة يف دولة أخرى، وذلك بالنسبة للخدمات اليت ال تندمج يف السلعة، خبالف خدمات االفالم، شرائط 
بالنسبة (التسجيل،  وملتقي اخلدمة قد يكون شخصا كما يف حالة خدمات البنوك مثال، أو وحدة قا�و�ية كالشركة 

  2) "واهلبوط واإلقالع واإلصالحخلدمات الصيا�ة 
أما عن هيكل التجارة الدولية يف اخلدمات، فإن صندوق النقد الدويل أكمل التصنيف اجلديد يف اخلدمات والذي 

قدم تقاريرها ، ومع ذلك تتباين التعريفات بني الدول اليت ت1993إدخاله يف الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات عام مت 
  3:لصندوق النقد الدويل، وفيما يلي تعريف الصندوق

                                                             

1
 .90،89.حميي محمد مسعد، مرجع سابق، ص، ص 
2

- ، جامعة املنصورة 2010ل أفري(، اجملةل القانونية والاقتصادية، "اتفاقية اجلاتس وحترير التجارة ادلولية يف اخلدمات املرصفية"ابر همي عبد هللا عبد الرؤوف محمد،  

 .800.، ص)مرص
3

: ، السـنة98: ، العدد25:اجملدل( ، جمةل آفاق اقتصادية، "التجارة العربية يف اخلدمات وسـبل تعزيزها يف ظل اتفاق جتارة اخلدمات ادلولية"عبد الكرمي جابر شـنجار،  

  .129،130. ، ص، ص)، مرص1425/2004
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والنقل يف ااري الداخلية ويف  -األرضي  –اجلوي  –البحري  (يشمل كل خدمات النقل  :النقل -
اليت يقوم هبا املقيمون يف اقتصاد  ما ألولئك املقيمون يف بلد آخر، ويشمل �قل ) الفضاء ويف األ�ابيب

واخلدمات املعاو�ة والثا�وية املرتبطة  أطقمهاوتأجري الناقالت مع ) الشحن(ل السلع املسافرين و�ق
ويتم استبعاد التأمني على الشحن الذي يدخل يف خدمات التأمني ، وكذلك إصالحات أجهزة  .بذلك

 .النقل و إصالحات مرافق السكك احلديدية واملوا�ئ واملطارات اليت تدخل يف خدمات اإل�شاء

وتغطي السلع  واخلدمات اليت مت احلصول عليها من اقتصاد ما بواسطة السائحني يف هذا  :السياحة -
 .االقتصاد الستخدامهم اخلاص خالل زيارهتم ملدة أقل من عام ألغراض شخصية

وتتضمن أ�واع خمتلفة من التأمني تقدم لغري املقيمني بواسطة شركات التأمني : اخلدمات املالية والتأمني -
 .العكس صحيحاملقيمة و

وتشمل االتصاالت الدولية والربيد وخدمات : االتصاالت واحلسابات واملعلومات وخدمات أخرى -
النقل وبيا�ات احلاسبات واخلدمات املتعلقة باألخبار بني املقيمني وغري املقيمني وخدمات البناء 

 .فيهيةرتال والتشييد والرسوم، اخلدمات املهنية والفنية واخلدمات الشخصية والثقافية و

  تصنيف التجارة ادلولية يف اخلدمات  :ثالثالفرع ال 

  1:هناك عدة طرق لتصنيف التجارة الدولية يف اخلدمات تستند كل منها إىل معيار معني، ومن تلك التصنيفات

التجارة الدولية يف اخلدمات اىل ثالث ا�واع رئيسية على النحو Ronald Shelp  يصنف: Ronald Shelp تصنيف .1
 :تايلال

مثل أعمال البنوك واخلدمات املهنية وخدمات الفنادق وخدمات : خدمات متعلقة باالستثمار .4
 .التوظف

 .مثل النقل اجلوي والبحري والربي: خدمات متعلقة بالتجارة .5

مثل االتصاالت  الالسلكية والتأمني وخدمات الكمبيوتر : خدمات متعلقة بالتجارة واالستثمار .6
 .ية والتعمري واهلندسةوالتعلم واخلدمات الصح

                                                             

1 
، "ير التجارة ادلولية يف اخلدمات املالية عىل سـياسات إعادة التأمني يف ادلول النامية مع دراسة تطبيقية عىل الاقتصاد املرصيحتر اثر "عادل امحد موىس ابراهمي، 

  .26، 25.، ص،ص)مرص(يف اقتصادايت التجارة اخلارجية، لكية التجارة وإدارة األعامل، جامعة حلوان  غري منشورة  رساةل ماجسـتري
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 : Gary Sampson &Richard Snapتصنيف  .2

إىل قرب كل من عارضي وطاليب اخلدمة كطريقة  احلاجةعلى   Gary Sampson &Richard Snapركز كل من 
  :ذلك من خالل الشكل التايل إيضاحلتصنيف التجارة الدولية فيها، وميكن 

 
 

  
  :وبالنظر إىل الشكل السابق ميكن تصنيف اخلدمات إىل أربعة أ�واع على النحو التايل

وهي األ�شطة اخلدمية اليت ال حتتاج  إىل ا�تقال ): Αاموعة (اخلدمات املنفصلة أو املنعزلة   .أ 
 .للمعلوماتطاليب وعارضي اخلدمة بني دول العامل، مثل التدفق الدويل 

وهي اخلدمات اليت حتتاج إىل ا�تقال طالب ):  Βاموعة (خدمات متمركزة يف موقع عارضها   .ب 
 .اخلدمة إىل موقع عارضها، وتعد السياحة والتعليم واخلدمات الصحية مناذج هلذا النوع

مة وهي اخلدمات اليت تتطلب ا�تقال عارض اخلد): Cاموعة (خدمات متمركزة يف موقع طالبها   .ج 
للمكان اجلغرايف الذي تطلب فيه، ويندرج حتت هذه اموعة احلركة الدولية لعوامل اإل�تاج 

 .، والذي يأخذ شكل االستثمار األجنيب املباشر وحركة العمالة املؤقتة)رأس املال والعمالة(
 وواخلدمات اليت تتطلب ا�تقال كل من عارض وطالب اخلدمة  ): Dاموعة (اخلدمات املنفصلة  .د 

 .أجنبيةدولة ما واملبيت يف أحد الفنادق  اململوكة لدولة  إىلح اثال ذلك ا�تقال أحد السيم

أن بعض اخلدمات الدولية ميكن تصنيفها يف أكثر من �وع وفقا ملا سبق، مثل خدمات النقل  إليه اإلشارةمما جتدر 
امالت، وعندما يقوم سائح برحلة جوية داخلية من املع) Β(حتت القسم  إدراجهافاحلقوق التجارية للناقل ميكن : اجلوي
عندما يقوم أحد ) D(، وينطبق النوع )C(رة ختص البلد الذي يزوره ينطبق على هذا النوع من اخلدمة النوع ئيف طا

  . املقيمني بالدولة بتشغيل طائرة أجنبية حمليا

  حترك املستهلك  عدم حترك املستهلك  
  Α  Β  املنتج عدم حترك

  C  D  حترك املنتج
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مات وذلك يف ضوء دولية العناصر يفرق الفكر االقتصادي بني أربع طوائف رئيسية للتجارة الدولية يف اخلد
   1:وا�تقاالت منتجو اخلدمات ومستهلكوها ، وهذه الطوائف األربعة الرئيسية هي 

 : املنفصلة أو املنعزلة اخلدمات  .أ 

أو طالب اخلدمة بني دول العلم املختلفة ، حيث ال  عارضاخلدمية اليت ال حتتاج إىل ا�تقال  األ�شطةهي عبارة عن 
�ي بني منتج اخلدمة ومستهلكها يف هذه احلالة ، ويعين ذلك أن اخلدمة  تكون متجسدة يف عناصر حاجة للقرب املكا

اخرى خبالف الشخص ، وميكن للخدمات يف هذه احلالة أن تكون حمال للتجارة الدولية عرب احلدود الوطنية مثلها يف ذلك 
  .مثل السلع

بأ�واعه الربي والبحري واجلوي ، ويف قطاع اخلدمات  ومن األمثلة على هذه الطائفة من اخلدمات خدمات النقل
النقدية الدويل والذي يعترب مثاال  ضاملالية ، فهناك خدمات االستشارات املالية واأل�شطة عرب البنوك مثل خدمات اإلقرا

  .واضحا على هذه  الطائفة من اخلدمات

 :اخلدمات املتمركزة يف موقع عارضيها  .ب 

تتطلب حترك أو ا�تقال طالب هذه اخلدمة على موقع عارضها فهذه اخلدمات  وهي عبارة عن اخلدمات اليت
تتطلب إ�تقال املستهلكني دون املنتجني هلذه اخلدمات ، ومن  أمثلتها خدمات السياحة  والتعليم واخلدمات الطبية ؟ 

جراء بعض املشرتيات باستخدام فالسائح على سبيل املثال يتحرك ماديا داخل دولة منتج اخلدمة ، فإذا قام هذا السائح بإ
  الشبكات السياحية أو تغيري العملة خارج حدود بالده، فهو يكون يف مثل هذه األحوال مستوردا اخلدمات مالية أجنبية 

 :اخلدمات املتمركزة يف موقع طالبيها   .ج 

إن عارض اخلدمة هي اخلدمات اليت تتطلب فقط إ�تقال منتج هذه اخلدمات دون املستهلك هلا ، يف هذه احلالة ف
هو الذي يتحرك داخل دولة املستهلك ، حيث يستلزم االمر وجود منتج اخلدمة أو العارض هلا يف املكان اجلغرايف الذي 
تطلب فيه ، وتقع كل من اخلدمات املصرفية واملالية وخدمات التامني داخل �طاق هذا النوع من اخلدمات ، وعلى ذلك 

جنيب يف الدولة املضيفة لكي يقدم خدماته إىل العمالء يف هذه الدولة األخرية يعد مثاال فإن تأسيس أو إ�شاء فرع لبنك أ
  . واضحا على هذا النوع من اخلدمات 

                                                             

1
 .20-18.ص - ، ص 2002دار الهنضة العربية، ): مرص(، القاهرة اجلات ومنظمة التجارة العاملية وحترير التجارة يف اخلدمات املاليةض هللا ، صفوت عبد السالم عو  
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 :ةاخلدمات املرتبطة أو غري املنفصل  .د 

وهي تلك اخلدمات اليت تتطلب إ�تقال كل من منتج ومستهلك اخلدمة، فإن كان كل منتج ومستهلك اخلدمة يف بلد 
عند تقديم اخلدمة، فعندئذ يتحقق هذا الشكل من التجارة يف اخلدمات  و الذي يسمى عادة جتارة " دولة ثالثة " أجنيب 

البلد الثالث ، وكمثال على هذا النوع من اخلدمات يف �طاق قطاع البنوك مثال ، احلالة اليت تقوم فيها إحدى الشركات 
 .لغ مالية يف أملا�يا من احد البنوك الفر�سية أو اإليطالية املركبة األمريكية متعددة اجلنسيات باقرتاض مبا

  عالقهتا بتجارة السلع أمهية جتارة اخلدمات: املطلب الثاين

يكتسب قطاع اخلدمات أمهيته يف االقتصاديات احلديثة واملعاصرة يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء من 
القتصاد القومي، توفري اآلالف أو املاليني من فرص العمل للعاطلني عن العمل توليد ودفع النمو يف ا: عدة اعتبارات أمهها

هبا إعادة هيكلة أو إصالحات  الدائمني منهم او الذين مت االستغناء عنهم يف املشروعات والشركات الصناعية اليت أجريت
جراءات لتصحيح ميزان يقدمه هذا القطاع لالقتصاد القومي يف بعض الدول من سياسات وإ افضال عم، جذرية

  .املدفوعات
  جحم جتارة اخلدمات: ولالفرع األ

تصاديات الدول السبع وىل يف اقاملكا�ة األ تقطاع اخلدما احتلمنذ مطلع عقد الستينات من القرن العشرين، 
لي هبذه الدول جنح هذا القطاع يف توليد أكثر من �صف الناتج احملفقد الصناعية الكربى يليه قطاع الصناعة، ثم الزراعة، 

وقد تزايدت �سبة مسامهة قطاع اخلدمات يف .)جمال التشييد والبناء يف هذا القطاع آ�ذاك مع العلم أ�ه مت استبعاد(
، �اهيك عن 2002للواليات املتحدة األمريكية لعام اإلمجايلمن الناتج احمللي  ٪78.9هذه الدول لتصل إىل حنو اقتصاديات

  2004.1من إمجايل القوى العاملة يف االقتصاد األمريكي لعام  ٪83بلغت حنو  ظيف العمالةهيمنته على أعلى �سبة لتو
من الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربية، وهي �سبة تقرتب منها يف دول  ٪20.3تسهم التجارة يف اخلدمات حبوايل 

   :، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل2009سنة  ٪18.3االحتاد األوربي حبوايل

                                                             

1
( يس شـتا، مدحت أيوب، أمحد عبد الون : ، دور اخلدمات يف التمنية، حترير”اخلدمات والتمنية يف ادلول النامية سـنغافورة وديب ومالزياي منوذجا“رضا محمد هالل،  

 .349.، ص) 2007مركز دراسات وحبوث ادلول النامية، جامعة القاهرة، لكية الاقتصاد والعلوم السـياسـية،
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  2009- 1999يف اخلدمات يف الناجت احمليل اإلجاميل  التجارةنسـبة مسامهة  : 5 رمق جدول

  ٪:  الوحدة
 20072009 19992003 الدولة

 19.320.3 15.817.8 العامل العربي

 9.87.8 9.59.3 شرق آسيا واحمليط اهلادئ

 17.217.7 13.014.9 منطقة اليورو

 17.718.3 13.515.3 االحتاد األوروبي

 5.95.9 6.06.5 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 -- --  -- 11.9 الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 6.56.7 5.45.3 أمريكا الشمالية

 14.013.7 13.613.3 أفريقيا جنوب الصحراء

 12.011.8 8.99.9 العامل

  بيا�ات غري متوفرة: -- 

   .20/03/2013: ، تاريخ االطالعhttp://data.albankaldawli.org/indicator: وقع االلكرتو�يمؤشرات التنمية البنك الدويل، امل :املصدر

اخلدمات التجارية  حصة فقد زادت  ،2009يف عام  جتارة اخلدمات أمهية، منا منظمة التجارة العاملية وفقا لبيا�ات
 اخلدمات التجارية من الصادرات العامليةيف  ات ريالتغي: ويوضح اجلدول التايل .1)٪20.4إىل  ٪18.4من ( ٪2 بنسبة التجارة

أسرع  البلدان النامية شهدت  على مدى العقد املاضي �رىكما ، فاملناطق/ عدد من البلدان ل 2009و  1999بني عامي 
 تاالقتصاديا سجلت .سنويا ٪20 بنحو صادرات اخلدماتاللتان منت فيهما  والصني مع اهلند صادرات اخلدمات، يف منو

السنوي  النمومتوسط  اجلنوبية والواليات املتحدةكوريا و�يوزيلندا و، واليابان )25( واالحتاد األوروبي أسرتاليا من األكثر منوا
  .٪8يقرتب من 

                                                             

1
 Quantifying the benefits of services trade liberalization;  Report Prepared for   Department of Foreign Affairs and Trade; 

Centre for International Economics Canberra & Sydney . Ρ7. 
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  إجاميل صادرات اخلدمات التجاريةتطور  : 6 رمق جدول

  اإلقليم / الدولة
  متوسط معدل  2009  1999

  )٪(النمو السنوي 
حجم الصادرات 

  )مليار دوالر(
حلصة من الصادرات ا

  )٪(العاملية
حجم الصادرات 

  )مليار دوالر(
احلصة من الصادرات 

  )٪(العاملية
  8.4  1.3  41  1.3  19  اسرتاليا
  17.3  3.9  129  1.9  26  الصني

  8.1  41.1  1362  44.9  627  )25(* األوروبياالحتاد 
  19.9  2.6  86  1.0  14  اهلند

  11.2  0.4  13  0.3  4  ا�دو�يسيا
  7.3  3.8  124  4.4  61  باناالي

  9.0  0.8  28  0.8  12  ماليزيا
  5.3  0.2  7  0.3  4  �يوزيال�دا
  10.5  0.3  9  0.2  3  الفلبني

  4.6  0.2  6  0.3  4  باقي آسيا
  11.4  26.4  875  21.2  296 باقي العامل
  11.5  2.2  74  1.8  25  سنغافورة

  8.1  1.7  56  1.8  26  كوريا اجلنوبية
  7.7  0.9  30  1.0  15  تايال�د

  6.1  14.2  470  18.6  259  يات املتحدةالوال
  9.0  100.0  3312  100  1395  اإلمجايل

  .2013يوليو  1دولة كا�ت آخرها كرواتيا اليت ا�ضمت يف  28يضم االحتاد األوروبي *
  .20/03/2013: ، تاريخ االطالعhttp://data.albankaldawli.org/indicator: مؤشرات التنمية البنك الدويل، املوقع االلكرتو�ي :املصدر

 و ،االجتماعية واالحتياجات الفرد طلب تلبية على أخر، اقتصادي �شاط أي مثل اخلدمات، وتوزيع إ�تاج ويعتمد
 بعض يف تعترب واليت التعليم و الصحة مثل بقطاعات خاص بشكل متصال - االجتماعية االحتياجات - التايل العنصر يعترب

 من الرغم على . والتحكم واملراقبة ، قرب عن للمتابعة ختضع حيث .احلكومة مسؤولية صميم مجيعها، يف يكن مل إذا الدول،

 أيضا تعمل احلكومات بأن بالضرورة تعين ال - العاملي والدخول اإل�صاف من فيها مبا - االجتماعية السياسية مبادئ أن

  1.لالدو معظم يف والتعليم صحةال مثل للخدمات األساسي املزود ، زالت وال كا�ت العامة فاملرافق كمنتجني،

                                                             

1
: ،املوقع  الكرتويناحلقيقة واخليال) جاتس(الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gats_factfiction_e.htm  5،ص 22/01/2009: اترخي الاطالع.  
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التنمية الشاملة والعمالة، فعلى سبيل املثال تساهم اخلدمات الوسيطة، و تؤدي اخلدمات دورا حامسا يف النمو
التجارية، مبا فيها اخلدمات املهنية وخدمات البحث والتطوير، يف  األعمالكالنقل واالتصاالت واخلدمات املالية وخدمات 

 اإلمدادواملشاركة يف سلسلة  اإل�تاجيةعارف و�شرها والتبادل، وهو ما يسهم يف زيادة القدرات التخصص وتوليد امل
  .العاملية

يستهان هبا مبقار�ة بإمجايل التجارة الدولية، وكذلك مقار�ة حبجم اقتصاديات  تشكل التجارة يف اخلدمات حصة ال
فقد بلغت  ٪26إمجايل حجم التجارة على مستوى العامل حنو  خمتلف الدول، ففي الوقت الذي بلغت فيه جتارة اخلدمات إىل

حيث كا�ت اخلدمات والزالت مصدر جذب لالستثمارات األجنبية يف خمتلف القطاعات  ، يف املنطقة العربية ٪24حنو 
زاد من الكبري الذي ا�عكس كثريا على عملياهتا و على مستوى جودهتا املر الذي  يالتكنولوجاخلدمية مدفوعة بالتقدم 

اخلدمة عرب احلدود مقار�ة بنمط ا�تقال اخلدمة اخلاص بالتواجد التجاري واملتعلق با�تقال االستثمارات  ا�تقالأمهية منط 
  1.ورؤوس األموال بني الدول

قضت ثورة االتصاالت   ، فقدتغيريات كبرية يف هيكل اخلدمات املتداولة، نمو ملحوظ يف جتارة اخلدماتالورافق 
أدى . لتسليم الدويل من عدد من اخلدمات من خالل توفري وسائل جديدة لتزويدها عن بعدات اليت تعرتض على العقب

 ٪53إىل  1995منذ عام حصة اخلدمات التجارية األخرى يف إمجايل التجارة يف اخلدمات يف �قطة مئوية  13.5هذا إىل زيادة 
يف عام . ٪�26قطة، وصوال اىل  8.5لسفر الذي خسر على حساب ا جاءت هذه الزيادة يف معظمها ، و2009يف عام 

  2.)٪5نسبة اخنفاض بب"(من صادرات اخلدمات التجارية  ٪21 حوايل، وشكلت وسائل النقل 2009

وبالرغم من قلة املعطيات حول �صيب �سبة العمال يف قطاع اخلدمات من إمجايل املشتغلني، فإ�ه ميكن إدراج 
بالديون  يف البلدان الفقرية املثقلة ٪70ي تتجاوز هذه النسبة مرتفعة يف أغلب دول العامل فاجلدول التايل، الذي يبني أن ه

يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ورغم ذلك فهي  ٪46يف البلدان مرتفعة الدخول يف حني ال تتجاوز  ٪60وتراوح 
  :حصة مهمة من إمجايل املشتغلني

                                                             

1
 .قسم التجارة اخلارجية- دائرة اإلحصائيات العامة، مديرية اإلحصائيات الاقتصادية: إعداد ،))اململكة األردنية الهامشية((إحصائيات التجارة يف اخلدمات ادلولية 
2
 MEASURING TRADE IN SERVICES; op cit; p.9.  
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  2009- 1999: الفرتة إجاميل املشـتغلني نسـبة العاملون يف قطاع اخلدمات من : 7 رمق جدول

  )٪: الوحدة(

 

  . 20/03/2013: ، تاريخ االطالعhttp://data.albankaldawli.org/indicator: مؤشرات التنمية البنك الدويل، املوقع االلكرتو�ي :املصدر

   عالقة جتارة اخلدمات بتجارة السلع :ثاينالفرع ال 

 :رة السلع من خالل ما يليالفرق بني جتارة اخلدمات وجتاميكن توضيح 

  :الفرق ينب جتارة السلع والتجارة يف اخلدمات .1
  :وهي هناك أوجه اتفاق وأوجه اختالف بني جتارة السلع والتجارة يف اخلدمات

1 :أوجه االتفاق
 

 كال من جتارة السلع والتجارة يف اخلدمات يقوم على أساس من �ظرية امليزة النسبية اليت قال هبا أنيرى البعض 
 ت على النظريةتعديالمن  إدخاله ما مت مع مارشالو جون ستيوارت ميل أيديضيف إليها من تطوير على أوما  ريكاردو
  .أولنيوهيكشر  من طرف

خيالف  ال ، وهذاإ�تاجهاوتوريد خدمة إذا كا�ت تتمتع مبيزة �سبية يف عناصر  بإ�تاجوبذلك تستطيع دولة ما القيام 
كضرورة توفري البنية التحتية واملهارات من أسا�يد جديدة لقيام التخصص يف جتارة اخلدمات  ما حتاول اال�كتاد تقدميه

                                                             

1
 .95، 94، مرجع سابق، صالاجتاهات احلديثة يف السـياحةحميي محمد مسعد،  

 2009 2007 19992003 الدولة
 // 34.32547 29.01230130.829474 شرق آسيا واحمليط اهلادئ

 70.013769 68.196233 64.16002366.272494 منطقة اليورو
 68.479992 66.625588 61.99199364.875647 االحتاد األوروبي

 73.911334 71.664882 67.68984970.308007 فقرية املثقلة بالديونالبلدان ال
 62.624051 61.606951 59.90390560.29055 البلدان مرتفعة الدخل

 46.8846 46.1277 //// الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 80.900002 77.823668 74.13256477.244341 شرحية البلدان متوسطة الدخل

 71.629508 69.709834 65.15383268.188296 ةأمريكا الشمالي
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تؤيد صالحية  األسا�يدهذه  أنالبشرية اليت تتمتع بكفاءة عالية يف التعليم والتدريب، وتدبري االستثمارات الضخمة، ذلك 
  .اوال تعارضه�ظرية امليزة النسبية كأساس لتجارة اخلدمات 

لدى ديردورف الذي يقرر بان هناك خصائص يف جتارة اخلدمات حتتم القول  البعض ان هذا الرأي يلقى تأييدا ويرى
مستقل، كما أن  فهناك خدمات يتم إ�تاجها كتلبية لتجارة السلع وبالتايل فليس هلا سعرخبضوعها لنظرية امليزة النسبية، 

 إ�تاجمتاما كما تستورد عناصر  أجنيبية ميكن استريادها من بلد واخلربات الفن اإلدارةاخلدمة مثل  إ�تاجبعض عناصر 
  .السلعة من اخلارج
لكنهما يشريان إىل حتفظ هام، ينبغي أخذه يف االعتبار وهو أن  هينديلو  هيلمن هذا الرأي ما يراه  ويقرتب

والضوابط على إ�تاج  صناعة اخلدمات تسيطر عليها احلكومات قي كثري من الدول، ومن ثم فهي تفرض بعض القيود
، ذلكعكس  إىلفا�ه يذهب  ملفني أما. اخلدمات وتوزيعها وتسعريها، األمر الذي قد يعطل ميكا�يزم �ظرية امليزة النسبية

   . فكا�ت النتائج خمتلفة إىل حد كبري حيث قام بتطبيق النموذج البسيط الذي استخدمه هيكشر أولني
 :مة يف النواحي التاليةختتلف السلعة عن اخلد :أوجه االختالف

 :من حيث الشكل -

ويؤثر هذا إذا كا�ت السلع عبارة عن أشياء مادية ومرئية فإن اخلدمات عبارة عن أشياء غري مادية وغري مرئية، 
فبينما تعرب السلع عرب حدود بلد معني إىل منطقة  .على طريقة سري التجارة الدولية يف اخلدماتاالختالف األساسي 

اخلدمية هي اليت تشتمل على تنقالت عرب احلدود، ويف الواقع فإن اخلدمات د آخر فإن القليل من الصفقات مجركية يف بل
أقراص القليلة اليت تنتقل عرب احلدود هي تلك املتضمنة يف سلعة مادية مثل تقارير املستشارين اليت تكون حمفوظة على 

رب اجلغرايف بني مورد اخلدمة ومستهلكها يعترب أمرا ضروريا مما احلاسب أما فيما يتعلق مبعظم الصفقات اخلدمية فإن الق
على سبيل املثال ا�تقال موردو اخلدمات واخلرباء إىل البلدان املستوردة (اىل البلد املستورد يستوجب ا�تقال مورد اخلدمة 
حيدث  من خالل إقامة منشآت اال�تقال عرب احلدود فإن االجتار يف اخلدمات ، عالوة على )مؤقتا من أجل أداء اخلدمات 

فروع للمنشآت  إقامةالطبيعيني أو  األشخاصخدمية جتارية، ويعتقد أن حجم التجارة يف اخلدمات من خالل ا�تقال 
 .عرب احلدود اال�تقالاخلدمية يفوق حجم التجارة يف اخلدمات من خالل 

 :من حيث طريقة احلماية -

 ي الطريقة اليت توفر هبا احلكومات احلماية للصناعات الناشئة،ه بني السلع واخلدمات  األساسيةن الفوارق م
ولكن تكون غالبا بفرض تعريفة مجركية إضافة إىل اإلجراءات احلدودية األخرى مثل القيود الكمية، فحماية صناعة السلع 

ات يتم تطبيقها على للخدمات فإ�ه من املتعذر منح احلماية لصناعة اخلدمات من خالل إجراء �ظرا للطابع غري امللموس
اخلدمات هي األ�ظمة الوطنية، اليت تنظم تأسيس وتشغيل صناعة احلدود، على أن الوسائل الرئيسية املتبعة حلماية 
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اخلدمات، فهذه األ�ظمة قد حتظر على املوردين األجا�ب تأسيس فروع للشركة األم أو فرض شروط أكثر تشددا ع ليهم 
  .1مات احمللينيمن تلك املطبقة على منتجي اخلد

  :من حيث واسطة التسليم -
السلع والتجارة يف اخلدمات من حيث مضمون التسليم، فواسطة التسليم يف جتارة  ةجتارهناك فرق جوهري بني 

واملعدات حمل  واآلالتفإذا كا�ت السلعة عبارة عن رأس املال فين كان املضمون هو العدد : السلع هي السلعة ذاهتا
واسطة وأما يف جتارة اخلدمات فإن واسطة التسليم هي الفرد مقدم �ت رأس مال �قدي كا�ت النقود هي الكا وإذااالتفاق، 
  2.ذاته مبا حيمله من معارف بشرية تشكل جوهر اخلدمة �فسها اخلدمة

  جتارة السلع والتجارة يف اخلدماتالتكامل ينب  .2
، لذلك ميكننا اخل...قل والتخزين والتأمني والتمويلخدمات تدعمها كالن إىليف توسعها  اإل�تاجيةقطاعات حتتاج ال

يف القطاعات السلعية، وميكننا أن �تبني ذلك يف ضوء ثالثة  اإل�تاجيالقول إن التوسع يف قطاع اخلدمات يأتي موازيا للتطور 
  3:مؤشرات أساسية تتمثل يف اآلتي

القطاعات ى غريه من باقي الروابط اخللفية للقطاع اخلدمي، أي درجة اعتماد قطاع اخلدمات عل -
للقطاعات  اإل�تاجيبالنشاط  أساسالنقل و املواصالت والتخزين منو قطاع امثال يرتبط االقتصادية، ف

 .الصناعية بوجه عام

للقطاع اخلدمي، أي أمهية هذا القطاع باعتبار خمرجات هذا القطاع مدخالت يف  األماميةالروابط  -
 .قطاعات أخرى لالقتصاد الوطين

، وتأثري ذلك على ميزان خالت الوسيطة  للقطاع اخلدمي، وما إذا كا�ت حملية أو مستوردةاملد -
 املدفوعات

للتجارة على املستوى الدويل، إذ يعترب  إمكا�يةواجلدير باملالحظة أن قطاع التمويل والتأمني واملصارف يتمتع بأكرب 
ذات الكثافة الرأمسالية واخلربات العالية مثل �ظم  اإل�تاجيةاملستخدمة ملخرجات اخلدمات  األساسيةمن القطاعات 

                                                             

1
دار ):مرص(، القاهرة2000/1999- 1996/1995وأاثرها عىل مزيان اخلدمات املرصي يف الفرتة من ) جاتس (ة للتجارة يف اخلدمات الاتفاقية العامسـيد طه بدوي،  

  . 30،31. ، ص، ص2004الهنضة العربية، 
2
 .95. ، مرجع سابق، صالاجتاهات احلديثة يف السـياحةحميي محمد مسعد،  
3
  .156.، جمةل دراسات، ص"دمات وانعاكساته عىل القطاع املرصيف العريبحترير جتارة اخل"سعيد عبد اخلالق محمود،  
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االقتصادية كما حيقق أعلى  األ�شطةالربامج وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لذلك فهو يشكل مدخال أساسيا جلميع 
فر كما أن  الكفاءة التنافسية لدى الصناعات و لدى املنتجني الزراعيني تعتمد بشكل كبري على توا .1قيمة مضافة

  . وكذلك وجود �ظام لالتصاالت وبنية أساسية للمعلومات، )األخرىاملصارف، التأمني واخلدمات (اخلدمات املالية 
لقطاع  فقط ليس املستوى الدويل على التنافسية القدرة اكتساب يف العوامل أهم من تعترب اخلدمات كفاءة فإن كذلك

 خدمات فمثال أصبحت كفاءة اإل�تاج، يف اخلدمات كمدخالت ميستخد الذي السلع، إ�تاج لقطاع بل ذاته، اخلدمات

 يتأثر الذي السلع وتصدير بالنسبة لإل�تاج العاملية األسواق يف التنافسية القدرة الكتساب ضرورية السريع والنقل االتصاالت

  .يةواملنتجات اإللكرتو� اجلاهزة املالبس صناعة ذلك مثال للمستهلك، لتوصيلها الزمنية بالفرتة
 يكون فلن .باهظة خدمات تكلفة و مؤهلة غري حتتية بنية بوجود يتطور أن بلد ألي بالنسبة مستحيال أمرا اليوم يعترب

 , فعالة بنوك أ�ظمة إىل الوصول إمكا�ية دون آخر منتج أي أو الطماطم أو ,األ�سجة ومصدري منتجي بني منافسة هناك

 أن ميكن , كافية غري اإلمدادات تكون حيث األسواق ففي .�قل ووسائط يةوالسلك سلكية واتصاالت ,وحماسبة ,وتأمني

 بعد بعيدا ميتد اخلدمات حترير ففوائد .األساسية السلع استرياد بقدر حيويا أمرا األساسية اخلدمات استرياد يصبح

  .األخرى االقتصادية األ�شطة فةاك على آثارها يق طر عن هبا الشعور وميكن ,�فسها اخلدمة صناعات

                                                             

1
  .157.املرجع السابق، ص 
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  حترير جتارة اخلدمات :املبحث الثالث

وتكاثفت اجلهود الدولية لتحقيق ذلك هبدف حتسني  تزايد االهتمام منذ هناية القرن املاضي بتحرير جتارة اخلدمات
، ويف هذا املبحث سنتعرض قواعد السلوك التجاري يف هذا القطاع وحتسني وتطوير فرص املنافسة فيه بقطاعاته املختلفة
   .إىل املقصود بتحرير جتارة اخلدمات و مرباراهتا باإلضافة إىل تبيان عوائق حترير جتارة اخلدمات

  وجماالهتا حترير جتارة اخلدماتمفهوم   :املطلب األول 

الدولية يف السلع، فهي تتناول القيود التعريفية وغري التعريفية  التجارةمعرفة املقصود بتحرير سهل يالحظ أ�ه من ال
أي  - تفرض على السلعة عند عبورها للحدود من دولة إىل دولة أخرى، لكن إىل أي حد ميكن تطبيق هذا املفهوماليت

  .عبور احلدود بالنسبة للخدمات
  ماهية حترير جتارة اخلدمات : ولالفرع األ

رة اخلدمة أو تقدميها، إن معنى التحرير بالنسبة للخدمات هو التحرير من القيود واللوائح الداخلية اليت تنظم مباش" 
أي أن القضية املطروحة ليست إزالة التعريفة اجلمركية اليت تعرتض اخلدمات عند عبورها احلدود، كما هو احلال يف السلع 
حيث ليس مثة تعريفات مجركية، وليست هناك �قط عبور يف حالة اخلدمات، ولكن القضية املطروحة هنا هي النظام 

اللوائح ولفة، ومعنى ذلك أن املفاوضات متعددة األطراف يف اخلدمات امتدت واليتها إىل القيود الداخلي يف البالد املخت
  .1"الداخلية بعد أن كا�ت مقصورة على القيود اليت تطبق على �قط العبور

 العوائق اليت إزالةحترير جتارة اخلدمات ينطوي على فتح األسواق احمللية أمام الشركات  األجنبية من خالل  إن
   2.تعرتض التجارة، من خالل ختفيض اإلجراءات اليت متنع توفر املعاملة الوطنية وتزيد من فرص النفاذ لألسواق

على ذلك فإن مفهوم حترير التجارة الدولية للخدمات ينصرف إىل عملية اختاذ اإلجراءات اليت توسع فرص دخول 
جتاههم يف مواجهة املوردين احملليني، وهذا يعين يف �فس الوقت ا زموردي اخلدمات األجنبية للسوق احمللية أو تقلل التحي

فضل موردي هذه األسواق، يتواجد االجتاهني حيث أيضا حرية احملليني يف النفاذ لألسواق األجنبية، دون وجود حتيز 
ة بني موردي ويبقى األصل يف احلصول على حصة من حجم السوق سواء يف الداخل أو اخلارج مرهو�ا بامليزات التنافسي

 . اخلدمات على اختالف جنسياهتم أو مواطن تسجيلهم

                                                             

1 
  .76.، ص1996مركز احملروسة للبحوث والتدريب والنرش، : ، مرصاجلات وهنب اجلنوبعالء كامل،  

2
 James hodg, "liberalization of Trade in Services in Developing Countries";the word bank, washington; 2004, p.212. 
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أي من موردي  اختيارإىل حرية مستهلكي اخلدمة يف أي بلد " وباإلضافة إىل ذلك فإن مفهوم التحرير يشري أيضا
لتدخل احلكومي ى ينصب أساسا على إلغاء القيود اليت يفرضها اناخلدمة، أو الطريقة اليت يتم هبا عرضها، وعليه فإن املع

ويفرض القيود واحلواجز على خدمات بذاهتا  سياديةيف جمال جتارة اخلدمات، إال إذا كان ذلك التدخل الذي يتم ألسباب 
  .1"سواء كان عارضها موردين حمليني أو أجا�ب

وستظل جيب  اخلدماتالقيود والنظم،ألن الكثري من  إلغاءينبغي أن خنلط بني حترير جتارة اخلدمات وبني  ال
بني حواجز التجارة يف اخلدمات   يف خاضعة بصورة دقيقة للنظم من أجل الصاحل العام، لذلك تفرق االتفاقية العامة للتجارة

اخلدمات اليت تشوه املنافسة وتقيد دخول األسواق من �احية والنظم والقواعد الضرورية من أجل إتباع أهداف السياسات 
ألسواق من �احية أخرى، وعلى سبيل املثال تعترب القيود على عدد املوردين يف خدمة املشروعة وضمان العمل املنظم ل

معينة أو التفرقة ضد موردين أجا�ب مبثابة حواجز على التجارة يف اخلدمات وهي ختضع للتحرير، بينما يعترب شرط التقيد 
، أشكاال ضرورية  ية املصلحة العامةباملعايري الفنية أو شروط التأهيل اليت هتدف إىل ضمان جودة اخلدمات ومحا

   2.للتنظيم
  جماالت حترير جتارة اخلدمات : الفرع الثاين

، خدمات سياحية خدمات ماليةر كافة قطاعات اخلدمات التجارية من إن حترير جتارة اخلدمات يعين حتري
وخدمات الرتفيه والتعليم  ييد واخلدمات االستشاريةالتشخدمات خدمات االتصاالت، باإلضافة اىل  وخدمات النقل،
  :وميكن تبيان املقصود بتحرير كل خدمة جتارية كما يلي ،الطبيعينيخاص شو�شاط ا�تقال األ

 : ةاملالياخلدمات جتارة حترير  .1

السماح للمستهلكني احملليني باستخدام خـدمات املؤسسـات    "التجارة يف اخلدمات املالية  يقصد بتحرير  
حتريــر جتــارة  و ، " لســماح للمؤسســات املاليــة الوطنيــة بتقــديم خــدماهتا إىل االجا�ــباملاليــة االجنبيــة، وكــذلك ا

  :مها بندين أساسينييتضمن اخلدمات املالية 
تقديم اخلدمات املالية عرب احلدود أي بواسطة مؤسسة يف دولة ما إىل مستهلك اخلدمة يف دولة : األول -

  . أخرى
                                                             

1
  .7حسن عبيد، مرجع سابق، ص   
2
 . 28،27.سـيد طه بدوي، مرجع سابق، ص،ص  
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املباشر عرب إ�شاء شركات تابعة أو فروع  األجنيبالستثمار تقديم اخلدمات املالية من خالل ا: الثا�ي -
  .1أو وكاالت بواسطة املؤسسات املالية املقيمة يف دولة أخرى خبالف الدولة املضيفة

ميكن حيث تتعدد القيود اليت تعوق حترير جتارة اخلدمات املالية ووفقا ملفهوم حترير جتارة اخلدمات املالية السابق، 
  2:ود إىل �وعنيتصنيف هذه القي

تلك القيود يف الرقابة    جمموعة القيود اليت تعوق ا�تقال اخلدمة املالية عرب احلدود، وتتمثل أهم أدوات: األوىل
، من خالل منع املقيمني من التعامل مع املؤسسات املالية يف الدول األجنبية، أو من خالل األجنيبعلى أسواق الصرف 

  .الية اليت تتم بني املقيمني وغري املقيمنيفرض ضريبة على املعامالت امل

للشركات التابعة أو الفروع  جمموعة القيود اليت تؤثر على النفاذ لألسواق والتمييز يف املعاملة الوطنية: الثا�ية
ك وذلاألجنبية، فاحلكومات من شأهنا أن تتخذ إجراءات تقيد هبا قدرة العارضني األجا�ب على النفاذ لألسواق احمللية، 

القواعد التمييزية اليت حيصل  ، ومما الشك فيه أن عارضي اخلدمات األجا�ب يقار�ون بنيالتواجد التجاري عن طريق إعاقة
  .ة اليت قد متنع التجارة املباشرةعليها العارضون احملليون، باإلضافة إىل القواعد احمللي

  : تقوم مبا يليبتحرير جتارة خدماهتا املالية لتزم تالدول اليت على ذلك فإن  
فتح أسواقها أمام البنوك األجنبية والشركات اليت تتعامل باألوراق املالية، وكذلك شركات التأمني مبا  -

يتيح هلا تقديم خدماهتا ومنتجاهتا لعمالء الدولة الضيفة هلا، حبيث تعمل جنبا إىل جنب مع 
 . الشركات واملؤسسات الوطنية

تأمني يف دولة معينة بأن تبيع خدماهتا إىل عمالء يف دول أخرى، التزام الشركات املالية وشركات ال -
 .مبعنى الوجود املايل هلذه الشركات يف الدولة املضيفة ليس ضروريا

                                                             

اثر حترير التجارة ادلولية يف اخلدمات املالية عىل سـياسات إعادة التأمني يف ادلول النامية مع دراسة تطبيقية عىل الاقتصاد "عادل أمحد موىس إبراهمي،  1
  .67.، ص2000، )مرص(، رساةل ماجسـتري يف اقتصادايت التجارة اخلارجية، لكية التجارة و إدارة األعامل، جامعة حلوان "املرصي

رساةل ماجسـتري يف اقتصادايت التجارة اخلارجية، ، "اثر حترير التجارة ادلولية يف اخلدمات املالية عىل النظام املرصيف املرصي" متويل عبد القادر السـيد، 2
  .17.، ص1998، )مرص(ة التجارة و إدارة األعامل، جامعة حلوان لكي
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بأن تزاول ) رأمسال أجنيب، رأمسال وطين(االلتزام بالسماح للشركات و املؤسسات املالية املشرتكة -
  .املباشر يف جمال اخلدمات  األجنيبية االستثمار حر إطالق، من خالل أعماهلا يف الدولة املضيفة

 األوراقحتوالت واسعة يف املناخ التنظيمي ألسواق إحداث ىل إ ةاملاليجتارة اخلدمات ر يحتروقد أدى االجتاه حنو 
قابة على الر وإلغاءاملعيقة حلركة تدفق رؤوس األموال واستثمارها،  واإلجراءاتإزالة القيود  من خاللاملالية واملصارف، 

والعمالت وأجور اخلدمات املصرفية، وإلغاء السقوف  الت الفائدة، وإطالق حرية احلركة ملعدعمليات التحويل اخلارجي
، وإزالة احلدود واحلواجز اجلغرافية أمام األجنيباالئتما�ية وسياسات ختصيص االئتمان، ورفع القيود على عمليات الصرف 

   ، الفوارق بني بنوك االستثمار واملؤسسات املالية التجارية�شاط املؤسسات املالية، وإلغاء 

جمموعة األساليب : مبفهومه الشامل ، والذي يقصد بهلتحرير املايلل إجراءاتالسابقة  اإلجراءاتومتثل كل 
توى واإلجراءات اليت تتخذها الدولة إللغاء أو ختفيف درجة القيود املفروضة على عمل النظام املايل هبدف تعزيز مس

حترير عمليات السوق املالية من القيود املفروضة عليها واليت تعيق تداول األوراق  :مبفهومه الضيق كفاءته وإصالحه كليا، و
 ∗.ية ضمن املستويني احمللي والدويلاملال

 :اخلدمات السياحية حترير .2

  1:ة يعين ما يلييإن حترير جتارة اخلدمات السياح
ركات السياحة والسفر يف خمتلف الدول يستطيعون مد عملياهتم إىل أن منظمي الرحالت والفنادق وش -

  .الدول األخرى
تسهيل عملية استغالل االسم التجاري يف الفنادق، وعقود اإلدارة، واتفاقيات املساعدة الفنية،  -

 .والرتاخيص وبراءات االخرتاع

                                                             

، جمةل جامعة النجاح ")احلاةل األردنية(تأثريات التحرير املايل عىل السـياسة النقدية واملضاعف النقدي" زار العيىس،ن    :ملزيد من التفصيل راجع يف ذكل ∗
 ،2007،)1(21، اجملدل )نسانيةالعلوم الا(لألحباث 

1 
  .108 مرجع سابق، صمحمد مسعد،  حمي 
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من بيع خدماهتا وفقا لنفس  إذا ما مت منح املعاملة الوطنية بالكامل فإن الشركات األجنبية ستتمكن -
هذه املعاملة ستمكن الشركات األجنبية ، املعاملة والشروط املمنوحة للموردين والشركات الوطنية

  .قا�و�ا من احلصول على احلوافز والفوائد التى تقدمها احلكومة 
  ، وهذهإىل الدولة األجنبية وترتيب أوضاعهم بدون قيود موظفيهاستتمكن الشركات من �قل   -

 .الشركات ميكنها أن تنفذ حتويالهتا الدولية و مدفوعاهتا دون قيود

 :حترير خدمات النقل .3

إن حترير جتارة خدمات النقل يعين متكني شركات النقل األجنبية من فتح فروع أو وكاالت هلا يف الدولة، دون أن 
 بدأ امليزات التنافسية، باإلضافة إىل حظر، وذلك استنادا ملتواجه بأي معاملة متييزية يبنها أو بني الشركات الوطنية

 .املمارسات االحتكارية

 : رير خدمات االتصاالتحت .4

من خالل السماح ملقدمي خدمات االتصاالت األجا�ب مبمارسة ا�شطتهم بكل حرية بعيدا عن كل متييز، وهذا 
ء التدابري املتعلقة �ات، مع استثناخدمات التلغراف واهلاتف والتلكس وارسال البيا: يشمل مجيع أ�واع االتصاالت مثل

 .خبدمات بث وتوزيع الربامج االذاعية والتلفزيو�ية

 و مربراهتا اخلدمات حتريرعوائق : املطلب الثاين

  :قبل استعراض مربرات حترير جتارة اخلدمات ميكن تبيان طبيعة العوائق اليت تعرتض هذه التجارة كما يلي
  تعرتض حترير جتارة اخلدمات طبيعة العوائق اليت: ولالفرع األ

مبثابة حواجز وقيود تعوق منو التجارة الدولية وهذه التنظيمات تكون مبثابة  )Regulations( تعترب التنظيمات القائمة
كا�ت تفرض على القطاع األجنيب، كما قد تكون محاية جلهة معينة يعهد إليها باحتكار  محاية للقطاع الوطين يف حالة إذا ما

  .ة من منافسة موردي خدمة آخرين وطنيني وأجا�بدمتوريد اخل
وألن هذه التنظيمات توضع عادة حلماية املستهلك، فإهنا يف حالة املنتجات السلعية قد تأخذ شكل مواصفات 

أمر صعب للغاية، فمن العسري وضع  غري أن وضع هذه املواصفات القياسية يف جمال اخلدمات املنتجة،قياسية للسلعة 
  ..ل الطبيب أو احملاسب وما إىل ذلكحمددة لعممواصفات 
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منحنى آخر عن طريق إصدار تراخيص مزاولة العمل أو اخلدمة املطلوبة مع  وبالتايل فإن عملية التنظيم تأخذ
، وتركز االتفاقيات اخلاصة بتنظيم جتارة اخلدمات وضع قيود للمؤهالت اليت من املمكن أن متارس مثل هذه األ�شطة

، أما تلك التنظيمات اليت تتعلق بالقطاعني الوطين لى التنظيمات املرتبطة بالتجارة الدولية يف اخلدماتعوىل بالدرجة األ
واألجنيب فإهنا تأتي يف مرحلة موالية، ويظهر التمييز يف جمال التجارة الدولية يف اخلدمات عندما تكون هناك قيود على 

  1 .تجارة يف اخلدمة ذاهتاحترك مورد اخلدمة أو مستهلك اخلدمة أو على ال
  2:وميكن جتميع العوائق اليت تعرتض حرية التجارة يف اخلدمات كما يلي

للتخزين  قابلةغري  اخلدماتبعض  طبيعة اخلدمة يف حد ذاهتا، فأحيا�ا تكون  إىلالعوائق الطبيعية وهي اليت تعود  .1
متام املعاملة، ويكون صعبا على املستهلك وحتتاج للمواجهة املباشرة بني املنتج واملستهلك يف �فس املكان ال

التحقق من جودة اخلدمة، مما يستدعي وجود عالقة وثيقة بني املنتج واملستهلك، غري أن العوائق الطبيعية املتمثلة 
يف الفروق اللغوية والثقافية قد حتول دون حتقق ذلك مقار�ة مع السلع، وغالبا ما يعا�ي االستثمار األجنيب املباشر 

  .هذا العائق من
رسة بعض اخلدمات أو خضوعهم لقواعد خاصة، مثل اوتتمثل يف منع االجا�ب من مم: العوائق املا�عة أو احملرمة .2

  ).أي الربامج املقيدة(خضوع االذاعات لنظام احلصص 
ثل كاالستثمار هي ختضع بسبب التغريات التكنولوجيا لقيود هلمة مفهي ختضع موعة شروط : العوائق املنطمة .3

   .التشدد الذي تضعه احلكومات أو فرض اجراءات متييزية لدخول بعض اخلدمات

  3:توضيح مستويات فرض القيود على جتارة اخلدمات على النحو التايلسنحاول و

مثل حترك العمالة الفنية املاهرة، التمييز يف رسوم اخلدمات اليت تفرض على  :قيود على حترك مورد اخلدمة .1
  .واملطاراتمستخدمي املوا�ئ 

قيود على سفر الطالب للدراسة أو املرضى للعالج يف اخلارج، او القيود على  :القيود على حترك مستلم اخلدمة .2
 .الرحالت السياحية

                                                             

. ، ص، ص2005، )مرص(، املنظمة العربية للتمنية اإلدارية، القاهرةالاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات وعالقهتا بقطاع النقل يف ادلول العربيةعبد القادر فتحي الشني،  1

09 ،10.  
2
  .135.،ص2008للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل ، دار أسامة ): الاردن(،عامن الاقتصاد ادلويلعامثن أبو جرب،  
  .30،29.، ص، ص 2009دار الفكر اجلامعي،):مرص(، اإلسكندرية لوجستيات التجارة ادلوليةأمين النحراوي،  3
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 .قيود على التجارة يف اخلدمة ذاهتا .3

 .او قيود على امتداد �شاط اخلدمات يف خارج الدولة-قيود على استقبال اخلدمات من خارج الدولة .4

 :من خالل  التباين بني القيود على جتارة اخلدمات مع القيود على التجارة السلعيةر ويظه 

 .صعوبة استخدام التعريفة اجلمركية وضرائب الواردات يف حالة اخلدمات -

 :توقع معارضة أقل من جا�ب شركات اخلدمات الوطنية باملقار�ة حبالة السلع بسبب -

  .على التوظف إذا مت توفري مزيد من فرص العمل أثر كلي موجب، وأثر سليب اقل على التوظف -
دعم اإلصالحات والتحرير من جا�ب األ�شطة اخلدمية اليت سوف تستفيد من اخلدمات ذات اجلودة  -

  .األعلى والسعر األقل
   1مربرات حترير جتارة اخلدمات: ثاينالفرع ال 

 :منها ما يليتوجد جمموعة من املربرات اليت حتفز على حترير جتارة اخلدمات �ورد 

 مثـل  اخلـدمات  روتـوف . االقتصـادي  للنجاح مسبق شرط للخدمات الفعالة التحتية البنية تعترب  :االقتصادي األداء .1

 :القطاعـات  جلميـع  مهمـة  إسـرتاتيجية  مـدخالت  واملواصـالت  والتـأمني،  ،والبنـوك  ،الالسـلكية و السلكية االتصاالت
 االقتصـادي  النمـو  فاعليـة  يضـر  مبـا  الـدور  هذا يف قتتفو أن ستبعدامل فمن املنافسة حافز وبدون .واخلدمات لسلعا

  .اخلدمات لتزويد ومفتوحة شفافة بيئة على تعتمد احلكومات من ة متزايد أعداد فأن وهكذاالعام، 
 استغالل قوهتم على النامية ولالد يف املنتجني و املصدرين املتميزة اخلدمات إىل الدخول يساعد :التنمية. 2

 إىل باالستنادضا، أي الدول النامية من عدد استطاعت كما .هنايبيعو اليت واخلدمات السلع عن النظر بغض يةالتنافس

 . الصحية والرعاية الربامج تطوير إىل البناء و من السياحة – ية الدول دماتاخل أسواق يف التقدم واخلربة األجنيب االستثمار

  .التنمية اسرتاتيجيات من ديدللعيا أساس عنصرا اخلدمات حترير أصبح حتى

 ،فقـط  والالسـلكية كية السـل  االتصـاالت  يف لـيس و اخلـدمات،  من العديد يف قوي دليل هناك :ستهلكامل ادخارات.   3
 من تباعاً الفوائد هذه مثل وتعمل، للمستهلكني أوسع تشكيلة و ، أفضل وجودة أكثر، نخفضةم عاراأس يوفر تحريرال بأن

                                                             

 .7.، مرجع سابق، صاحلقيقة واخليال) جاتس( الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  1
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 ارتفعـت  ذا إ تـى ح هلـذا  .األخـرى  املنتجـات  العديـد مـن   إلمـداد ا شـروط  حتسني يساعد كما ،دياالقتصاالنظام  خالل

 وزيـادة  السـعر  اخنفـاض  مـع  يتفـق  ذلك فأناحمللية،  املكاملات املثال تكلفة سبيل على ،التجارة حترير أثناء األسعار بعض

  .اجلودة
 ضما�ا قا�و�يا العاملية التجارة منظمةحتت مظلة  دماتباتفاقية حترير جتارة اخل الدولة التزامات تعد : الشفافية.4

 سواء القطاع يف حصة من ميلك كل يعطي وهذا .املستقرة الظروف حتت خدمتهم بتزود األجنبية للشركات يسمح املزم

 التخطيط على قادرين اايصبحو حتى .اللعبة عن قواعد واضحة فكرة واملستخدمون والعمال، ،واملستثمرون املنتجون،

  .األجل طويل االستثمار يشجع الذي األمر أكرب، بقناعة للمستقبل
تعبئة املدخرات، فهو يسبب زوال  ةيتبنى التحرير املايل عموما بغرض زيادة التنافس يف احمليط املايل وتقوية فعالي.5

ق اليت تقع يف أماكن مالية حيث تنفتح اآلفاق أمام الوسطاء املاليني للعمل يف العديد من األسوا فعالية،األطراف األقل 
بيوت -شركات التأمني-البنوك(عديدة، وحيث خيلق الدمج املايل تداخال عضويا بني خمتلف أ�واع املؤسسات املالية 

تنظيم القطاع، حبيث ال تعيق ا�طالق  د، كل ذلك يتطلب إكساب مرو�ة لقواع)...ومؤسسات إصدار الصكوك
  1.املؤسسات االئتما�ية

تكاليف  وخفض حجم السوقسواق اإلقليمية قد يساعد يف جذب االستثمارات �ظرا ألكرب اتساع األإن .6
جتزئة اإل�تاج إىل املهام اليت ميكن القيام هبا يف ، كما يساهم حترير جتارة اخلدمات يف بعض القطاعات احلساسةيف املعامالت 

2.)يف سالسل القيمة العاملية(مواقع خمتلفة بعد الثورة التكنولوجية 
 

املباشر  األجنيب االستثمار تشجيع علىية العامل التجارة منظمة يف اخلدمات التزامات تساعد : التكنولوجيا �قل. 7
 .خمتلفة بطرق أوسع اقتصاد ضمن تنسكب اليت اجلديدةتقنياته و مبهاراته املباشر األجنيب االستثمار هذا ويساهم

 ، الشركة يرتكون عندما بنشرها ويقومون، اجلديدة املهارات احملليون املوظفون يتعلم حيث

 تستخدم اليت األخرى القطاعات يف الشركات تستفيد كما .اجلديدة التقنيات هذه احمللية الشركات وتستخدم 

  .املالية واإلدارة السلكية والالسلكية االتصاالت مثل اخلدمات قطاع معطيات

                                                             

  .16-13عبد الباسط وفاء، مرجع سابق، ص  1

2 Martine Julsaint Kidane," Benefits and Challenges of Services Liberalization",United Conference On Trade And 
Development (UNCTAD),2010, p.4. 

 



 ماهية جتارة اخلدمات                     الفصل األول

45  

  ساجلات هجود حترير جتارة اخلدمات خارج نطاق: بحث الرابعامل 

إن النمو السريع الذي تشهده جتارة اخلدمات يشري إىل أهنا ميكن أن تلعب دور احملرك للتنمية االقتصادية، وقد 
اهتمت جولة االورغواي بتوسيع النظام التجاري املتعدد األطراف ومتكنت ألول مرة من وضع اتفاقية عامة لتجارة 

ظل قواعد يف اخلدمات بني األعضاء يف االتفاقية دون عقبات ويف  تستهدف ضمان ا�سياب التجارة )اجلاتس(اخلدمات 
هود اجل، وستكون هذه االتفاقية موضوع الفصل الثا�ي بينما سنخصص هذا املبحث للحديث عن ثابتة ومبادئ واضحة

التعرض جلهود حترير  تحرير جتارة اخلدمات يف اطار اتفاق الشراكة األورومتوسطية، باإلضافة اىلاليت بذلتها الدول العربية ل
  . جتارة اخلدمات البينية بني الدول العربية

  سطيةو اتفاق الرشاكة األورومت إطارحترير جتارة اخلدمات يف  :املطلب األول

تستهدف تعميق وتوسيع جماالت حترير دخلت دول مشال البحر األبيض املتوسط يف مفاوضات مع الدول األوروبية 
  .ملوقعة على اتفاق الشراكة األورومتوسطيةالتجارة يف اخلدمات للدول ا

  نشأة العالقات األوروعربية : ولالفرع األ

�تيجة التقارب اجلغرايف والعالقات التارخيية بني  األوروبيةظهرت عالقات متعددة بني العامل العربي والدول   
كن مع ظهور متغريات جديدة على جناحها سابقا احلركات االستعمارية األوروبية، ل أمامالطرفني، واليت كا�ت تقف 

ظهور  إىل إضافةيف ارتفاع �سب النمو االقتصادي للدول املتقدمة ومنها األوروبية،  أساسااملستوى الدويل متثلت 
اختالفات بني الدول املتوسطية العربية واألوروبية فيما خيص مستويات التقدم والتنمية االقتصادية وتزايد أزمة املديو�ية، 

 األوروبيةما دفع الدول هذا  ،لعربية مقار�ة بدول مشال املتوسطداخل الدول ا األوليةاملواد  أسعارقرار وعدم است
  1.حماولة دعم التقارب يف السياسة وخلق االستقرار يف املنطقة إىلبالتنسيق مع دول جنوب املتوسط 

، هذا ما عزز التقارب الوثيق قتصاديةاالو جتماعيةاال ،سياسيةال متحورت العالقات األوروبية العربية يف املواضيع  
من  األخريخمتلفة خالل النصف  أشكاالهذه العالقات  تذاختوقد . املتوسط األبيضمع الدول العربية املطلة على البحر 

                                                             

متطلبات : امللتقى ادلويل ،»ية دور المتويل ابملشاركة يف تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل الرشاكة األوروعرب  «بالل أمحية،   -1
 افريل 18و17، يويم )اجلزائر(الشلف  ،حسيبة بن بوعىلجامعة  إرشاف خمرب العوملة واقتصادايت شامل إفريقيا،، تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ادلول العربية

 .448: ، ص2006
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ناء اخلاصة بالتجارة مع كافة دول املنطقة باستث الشراكةنات مت توقيع عدد من اتفاقيات وائل الستيأففي  ،عشرينالقرن ال
  .اجلزائر

جديد قام االحتاد بت ،اإلحتاد األوروبي إىلويف السبعينات، خاصة بعد ا�ضمام اليو�ان واسبا�يا والربتغال   
 اإلصالحاتبرام اتفاقات التكيف اليت تتضمن زيادة املساعدات اإلمجالية ومسا�دة إالسياسة املتوسطية من خالل 

   1.زيز جهود التنمية، وإ�شاء عالقات تعاون جديدة لتعاالقتصادية
ذلك قد غريت الكثري من املفاهيم، وقيل وقتها  تالسعار النفط الذي أوارتفاع  1973سنة  أكتوبر�ت حرب كا  

زمة الطاقة واألخطار احملدقة بأوروبا، وصارت الدول النامية خاصة العربية منها مسؤولة عن كل مشاكل أعن الكثري 
زمة طاقوية جديدة أسعار النفط وخطر أوبالتايل فان ارتفاع ). البطالة التضخم،(  بيةاألورووأمراض الرأمسالية وبلداهنا 

  : جمموعة من احلقائق وهي إىلاملشرتكة تنتبه  األوروبيةالسوق  لجعل دو
تستهلك حوايل ثلثي اال�تاج العربي  أهناوروبا الغربية تعتمد بشكل كبري على النفط العربي، حيث أن أ .1

 .من النفط

وروبا على الواليات املتحدة يف تزويدها ألطاقة االمريكي واستحالة إعتماد املتزايد يف ميزان االعجز  .2
 .بالنفط

 .التبادل التجاري بني السوق االوروبية املشرتكة واألقطار العربية يف تزايد مستمر .3

املناسبة للتبادل والتعاون بني  هذه املؤشرات كا�ت مبثابة �قطة اال�طالق يف احلوار العربي االوروبي بغية اجياد الصيغ
  2.الطرفني

عقدت اموعة االوروبية اتفاقية مع دول جملس التعاون اخلليجي إل�شاء منطقة جتارة حرة، لكن  1988يف عام 
مهها استبعاد قطاع البرتوكيماويات  وفرض االحتاد االوروبي ضريبة أتعثرت هذه االتفاقية لعدة عوامل سرعان ما 

  .الكربون
جيبوتي، موريتا�يا، الصومال، (اليت مشلت اربعة دول عربية  "لومي" عقد االحتاد االوروبي معاهدة 1989عام  ويف

دول اموعة  إىليف اتفاقيات التجارة والتعاون لضمان بعض املنتجات الصناعية والزراعية من هذه الدول ) السودان
  3.االوروبية مقابل تقديم اعا�ات مالية

                                                             

، اترخي www.iaigc.org :، املوقع الالكرتوين2001واملنافع،  السـنة الرابعة، مارس سلسةل اخلالصات املركزة، الرشاكة العربية الاوروبية ادلوافع  -1
 .1: ، ص20/03/2012: اإلطالع

 .87، 86.، ص، ص2004، الطبعة األوىل، )مرص(، دار الفجر للنرش والتوزيع، القاهرة احلوار بني الشامل واجلنوبعبد القادر رزيق اخملاديم،  -2

 . 1 .ركزة، مرجع سابق، صسلسةل اخلالصات امل -3
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اىل اقرتاح تأسيس شراكة أورو عربية متوسطية واليت تبلورت رمسيا من خالل  1994سنة  األوروبية بادرت اللجنة
فية واجتماعية اإعالن برشلو�ة، والذي يتسم بالشمولية من خالل إضافة برامج عمل وأهداف وغايات أمنية وسياسية وثق

منطقة تبادل حر مع حلول عام  إ�شاءتوسطية يف اجلا�ب االقتصادي الذي يظل مركزا يف العالقات االورو عربية م إىل
2010.  

ن تقل هوة التنمية أمل أشراكة مع االحتاد األوروبي، على برام اتفاقيات إت بعض الدول املغاربية سباقة يف لقد كا�
ردن ذلك األتفاقية الشراكة، تلتها يف ول دولة عربية توقع وتصادق على اأه فقد كا�ت تو�س يعلو. مع جرياهنا االوروبيني

لكن اجلزائر تأخرت يف ركوب قطار الشراكة �ظرا لتعثر مفاوضاهتا مع االحتاد األوروبي، وبالتايل مل تربم اتفاقية . ثم املغرب
  1.ي بعد مرور عشر سنوات على ابرام تو�س لنفس االتفاقيةأ، 22/04/2002اد االوروبي إال يف الشراكة مع االحت

.  
   2ير جتارة اخلدمات بني ادلول األورومتوسطيةمفاوضات حتر : ثاينالفرع ال 

ماي  29تنفيذا للتوصيات الصادرة عن االجتماع األول لوزراء جتارة الدول املتوسطية والذي عقد يف بروكسل يوم 
، مت إ�شاء جمموعة عمل لبحث سبل موائمة قواعد املنشأ من جهة، وجمموعة عمل لدراسة سبل حترير قطاع 2004

  .أخرى اخلدمات من جهة
مت عقد عدد من االجتماعات يف إطار جمموعة عمل التجارة يف اخلدمات لتبادل اآلراء حول احتياجات ومتطلبات 
حترير قطاع اخلدمات واالتفاق على بر�امج عمل يف هذا الشأن، كما مت االتفاق على حتديد قطاعات خدمية لبحثها 

التجارة العاملية والتحديات اليت تواجهها الدول يف املفاوضات بالتفصيل والنظر يف موقف املفاوضات يف إطار منظمة 
  .حول قطاعات النقل واالتصاالت والسياحة واخلدمات املالية اجتماعاتبشأهنا، حيث مت عقد 

مبسودة بروتوكول إطاري لتحرير التجارة  2004ويف هذا الصدد، تقدمت سكرتارية املفوضية األوروبية يف مارس 
الدول األورومتوسطية ، وقد متيز هذا الربوتوكول املقرتح بتوافق بنوده مع مبادئ وأهداف االتفاقية العام ة يف اخلدمات بني 

للتجارة يف اخلدمات يف إطار منظمة التجارة العاملية، كما أ�ه غري ملزم حبيث ميكن االعتماد عليه يف املفاوضات إذا اتفقت 
عدد من االجتماعات ملناقشة املسودة والتعليق عليها إىل أن مت التصديق الدول أطراف التفاوض على ذلك، وقد مت عقد 

  .2004على النسخة النهائية من بروتوكول إطاري يف اجتماع عقد بإسطنبول يف جولية 
                                                             

، احتاد 2009، 7: العدد(جمةل اجلامعة املغاربية، ، »اتفاقيات الرشاكة األورومغاربية وتأثريها عىل التجارة اخلارجية والبينية«مصطفى عبد هللا خشـمي،  1

  .   45 .، ص22/03/2012 :، اترخي اإلطالعwww.maghrebarabe.org: ، املوقع الالكرتوين)املغرب العريب

2
، 07/03/2012: ، اترخي اإلطالعhttp://www.tas.gov.eg: ، املوقع الالكرتوينمفاوضات حترير التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس بني ادلول األورومتوسطية 

 .15:00الساعة 
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مبراكش والذي كان من  2006مارس  24ويف إطار اإلعداد ملؤمتر وزراء جتارة الدول األورومتوسطية الذي عقد يوم 
تم خالله إعالن بدء مفاوضات التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس بصورة رمسية بني الدول األورومتوسطية، مت املقرر أن ي

مبكتب وزير التجارة والصناعة بالقاهرة ، وذلك حبضور وفد من املفوضية  2006فيفري  2عقد اجتماع غري رمسي يوم 
التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس بني الدول األوروبية لعرض ومناقشة الربوتوكول اخلاص مبفاوضات حترير 

  .األورومتوسطية
مت عقد االجتماع الوزاري مبراكش، وقد قام كل من االحتاد األوروبي ومصر واملغرب والسلطة الفلسطينية واألردن 

  .وتو�س ولبنان بإعالن بدء مفاوضات التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس بصورة رمسية
مبقر  2006جويلية  5مراكش مت عقد االجتماع األول للمفاوضات األورومتوسطية يوم  وتفعيال ملقررات إعالن

املفوضية األوروبية بربوكسل وذلك ملناقشة املوضوعات واألحكام العامة اخلاصة مبفاوضات حترير اخلدمات وحق 
  .ب ولبنان واألردنالتأسيس بني الدول األورومتوسطية، وقد شارك يف هذا االجتماع كل من مصر وتو�س واملغر

وخالل االجتماع األول قام االحتاد األوروبي بطرح ورقة غري رمسية حول حترير التجارة يف اخلدمات و حق 
التأسيس بني الدول األورومتوسطية واليت مل تتضمن اجلزء اخلاص حبق التأسيس، وقد قامت الدول بالتعليق على هذا 

  .ته خالل االجتماع الثا�ي للمفاوضات األورومتوسطيةالربوتوكول وإرساله إىل املفوضية ملناقش
مت عقد االجتماع الثا�ي ملفاوضات حترير التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس بني الدول األورومتوسطية خالل 

مبقر املفوضية األوروبية بربوكسل، وقد شارك يف هذا االجتماع الدول اليت شاركت يف االجتماع  2007مارس 30-29يومي 
خالل هذا االجتماع باستكمال مناقشة املوضوعات واألحكام العامة للربوتوكول وكذا تبادل  الدولوقد قامت  .ولاأل

اآلراء والتحفظات حول الربوتوكول، خاصة بعد إضافة اجلزء اخلاص حبق التأسيس وكذا بعض املواد اجلديدة، ويف هناية 
  .2007جوان  28و  27املناقشات حول الربوتوكول يومي  عقد اجتماع آخر الستكمال علىاالجتماع مت االتفاق 

إال أن املفوضية األوروبية مل تتمكن من إعداد �ص  2007جوان  28-27مت عقد االجتماع الثالث للمفاوضات يومي 
املوعد  معدل من الربوتوكول املقرتح لتحرير التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس �ظرا لتلقيها تعليقات الدول املتوسطية بعد

  .باستثناء مصر اليت أرسلت تعليقاهتا يف املوعد احملدد)  2007هناية أفريل (احملدد 
قام االحتاد األوروبي باستعراض املصفوفة اليت مت إعدادها واليت تتضمن تعليقات كل من مصر واملغرب ورد اإلحتاد 

كما قام اخلرباء املعنيون يف املفوضية األوروبية األوروبي على هذه التعليقات واالستفسارات اليت أثارهتا تلك الدول، 
باستعراض الفصل اخلاص بالتعاون التشريعي والتنظيمي، يف كل من قطاع خدمات الكمبيوتر، خدمات الربيد والربيد 

  ).السريع، خدمات االتصاالت، اخلدمات املالية وقطاع خدمات النقل البحري
تعاون يف اال الثقايف واخلدمات السمعية واملرئية ليكون ملحق قام االحتاد األوروبي بطرح مقرتح خاص بال

الدول املتوسطية  اعرتضتاخلاصة حبماية وتشجيع التنوع الثقايف، وقد " اليو�سكو"للربوتوكول ويستند امللحق إىل معاهدة 



 ماهية جتارة اخلدمات                     الفصل األول

49  

س وليس التنوع على هذا املقرتح وأكدت مصر على أن �طاق التفاوض يشمل فقط التجارة يف اخلدمات وحق التأسي
الثقايف، كما أشارت مصر إىل أن صياغة �ص يتعلق بالتعاون يف قطاع اخلدمات السمعية واملرئية يتعارض مع إصرار االحتاد 

  .من �طاق الربوتوكول القطاعهذا  استثناءاألوروبي على 
 15روبية يف موعد أقصاه وفى هناية االجتماع مت االتفاق على قيام الدول بإرسال مالحظاهتا إىل املفوضية األو

ملشروع الربوتوكول، يف ضوء املناقشات اليت متت خالل هذا االجتماع والتعليقات الكتابية  معدلبإعداد �ص  2007جويلية 
  .من إعداده اال�تهاءاليت مت تلقيها وتعميمه على الدول املتوسطية فور 

ربوكسل، وقد مت خالله تعميم �سخة معدلة من ب 2007سبتمرب 18-17مت عقد االجتماع الرابع للمفاوضات يومي 
املؤقت لألشخاص الطبيعيني وقد مت  اال�تقالالربوتوكول حيث مت تعديل بعض املواد، كما قامت مصر بتقديم مقرتح بشأن 

  . مناقشته خالل االجتماع 
 26ورومتوسطية يوم مت عقد االجتماع اخلامس ملفاوضات حترير التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس بني الدول األ

بربوكسل، وذلك مبشاركة كل من االحتاد األوروبي، مصر، لبنان، األردن، املغرب،  األوروبيةمبقر املفوضية  2008ماي 
حول  اإلقليميكان اهلدف من االجتماع هو حتقيق مستوى من الشفافية على املستوى  .تو�س، سوريا، فلسطني واجلزائر

والدول املتوسطية  اليت أعلنت عن رغبتها يف بدء التفاوض الثنائي لتحرير  األوروبي االحتاد �تائج املفاوضات الثنائية بني
بتقديم  األوروبيةاالتصاالت  إدارةإىل قيام ممثل  باإلضافة، )مصر، املغرب، تو�س(التجارة يف اخلدمات وحق التأسيس 

  . ة االلكرتو�يةيف التعامل مع موضوع التجار األوروبيعرض خمتصر لتجربة االحتاد 
بعد هذا التاريخ، أصبحت مفاوضات حترير جتارة اخلدمات تتم بني االحتاد االوروبي ودول جنوب وشرق 

، وليس يف إطار اجتماع يشمل كل الدول كما كان يف السابق، بل أصبحت مفاوضات ثنائية ةاملتوسط كل دولة على حد
بار خصوصية كل بلد ومدى تقدمه يف قطاع اخلدمات وأهم مميزاته، بني االحتاد االوروبي ودولة معينة، أخدا يف االعت

ومازالت هذه املفاوضات متواصلة ، حيث أحرزت بعض البلدان تقدما كبريا يف عملية التفاوض مثل مصر، املغرب 
  .وتو�س، أما بعض البلدان فمازالت تراوح مكاهنا مثل اجلزائر
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    GAFTA إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى حترير جتارة اخلدمات يف: املطلب الثاين

ويف ظل النظام العاملي اجلديد، تأكد للدول العربية أن مستقبلها مرهون مبدى مواكبتها هلذه املستجدات الدولية وما 
حنو تطرحه من حتديات كثرية على املنطقة العربية، وأصبح من الصعوبة مواجهة كل دولة على حدى مع اجتاه العامل 

التكتالت االقتصادية، وبروز التكتالت التجارية العمالقة، كل هذه الظروف الداخلية واخلارجية أدت إىل ظهور فكرة 
  . إ�شاء جتمع اقتصادي موحد يضم كل الدول العربية ختتفي فيه كل القيود مبختلف أ�واعها

  اتفاقيات التعاون السابقة: ولالفرع األ

 احلرة العربية التجارة منطقة اتفاقية قبل العربية الدول بني االقتصادي و التجاري التعاون تاتفاقيا من العديد توقيع مت

 وأمهها الكربى
1
: 

 اجلمركية للمنتجات الرسوم من كامال إعفاء تضمنت واليت ، 1953عام والعبور التجاري التبادل تسهيل اتفاقية .1

 .الصناعية للمنتجات ٪ 25بنسبة وإعفاء الزراعية

 .1953 عام  املدفوعات واستقرار االستثمارات ا�تقال قيةاتفا .2

 .1957 عام العربية االقتصادية الوحدة اتفاقية .3

 مقرت�ًا املنتجات العربية كافة على للتعرفة التدرجيي التخفيض لتشجيع 1964 عام املشرتكة العربية السوق اتفاقية .4

 واألشخاص األموال ورؤوس اخلدمات و املنتجات حركة بتحرير

 . 1981عام  البينية العربية التجارة وتطوير تسهيل اتفاقية .5

 نشأة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: ثاينالفرع ال 

تكليف الس االقتصادي واالجتماعي باختاذ ما يلزم لإلسراع ) 1996جوان(أقرت القمة العربية املنعقدة يف القاهرة 
  .لكربى وفقاً لرب�امج عمل وجدول زمين يتم االتفاق عليهمايف إقامة منطقة التجارة احلرة العربية ا

وأن تتم إقامتها خالل عشر سنوات من  �1/1/1998ص الرب�امج التنفيذي على أن تدخل املنطقة حيز التنفيذ يف 
مبادالت ، وحبيث يتم خالل هذه السنوات العشر ووفقاً ملبدأ التحرير التدرجيي لل2007هذا التاريخ وتنتهي حبلول العام 

التجارية بني الدول العربية األعضاء يف املنطقة خفض الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل بنسبة متساوية 

                                                             

1
: ، املوقع الالكرتوين2002وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي سوراي،  8، ورقة العمل رمق اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربىمتابعة تطبيق  

www.napcsyr.org ،14:00: ، الساعة02/05/2012: اترخي اإلطالع.  
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غري أ�ه جرى تقليص الفرتة . 2007لتصل إىل الصفر حبلول العام  31/12/1997سنوياً من تلك اليت كا�ت سارية يف  10٪
وحبيث ارتفعت  2005إىل مطلع العام  2007وذلك من مطلع العام  2000لقمة العربية يف عمان العام الزمنية إلقامة الغافتا يف ا

للعامني األخريين وبذلك يكون  ٪�20سبة اخلفض التدرجيي للرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل إىل 
  31/12/1997.1ه يف يلمما كا�ت ع ٪80إىل  1/1/2004التخفيض السنوي املتدرج قد وصل يف 

 جمريات وتنظم حتكم اليت القا�و�ية، الوثائق من عدد إىل أو يستند يقوم أن البد األطراف، متعدد جتاري �ظام إن أي

 مبوجبها، أ�شأت اليت القا�و�ية، الوثائق من عدد إىل تستند فإهنا الكربى، العربية احلرة التجارة ملنطقة وبالنسبة .النظام ذلك

2 هي الوثائق إطارها وهذه يف ملالع وتنظم
: 

 .العربية الدول بني التجاري التبادل وتنمية تيسري اتفاقية .1

 .العربية الدول بني التجاري التبادل وتنمية تيسري التفاقية التنفيذي الرب�امج .2

 .املنازعات فض الئحة .3

 .العربية للسلع التفصيلية املنشأ قواعد .4

  منطقة التجارة احلرة العربية الكربى إطاردمات يف مفاوضات التجارة يف اخل: الفرع الثالث

يف املائة من   24وايل حب�سبة هامة يف التجارة العربية  باعتبارها متثل�ظرا ألمهية جتارة اخلدمات يف التجارة العربية 
رة احلرة العربية إمجايل التجارة العربية ، ارتأت الدول العربية ضرورة إدماج جتارة اخلدمات ضمن مشموالت منطقة التجا

الكربى هبدف حتريرها بني الدول أعضاء املنطقة، خاصة وأن هنالك اتفاقية هبذا الشأن بني الدول  أعضاء منظمة 
 .  التجارة العاملية

 سرعة على العربية الدول حيث 2000 يف فيفري قرارا العربية الدول جلامعة واالجتماعي االقتصادي الس أصدر

املنعقدة يف  بريوت العربية يف القمة أصدرت كما الكربى، العربية احلرة التجارة منطقة إطار اخلدمات يف يف التجارة إدماج
 التنفيذي، وبر�اجمها العربية الدول بني التجاري التبادل وتنمية تيسري اتفاقية دراسة وبعدن، املضمو بنفس قرارا 2002مارس 

 إعداد على العربية الدول تعمل أن الضروري من وجد العربية، الدول بني اخلدمات جتارة لتحرير إليها إمكا�ية االستناد وعدم

   . 2001عام منذ االتفاقية هذه إلعداد العمل بدأ وقد بينها، فيما اخلدمات جتارة لتحرير اتفاقية جديدة

                                                             

1
اململكة األردنية  –عامن  -، مؤمتر التجارة العربية البينية والتاكمل الاقتصادي، اجلامعة األردنية " )الغافتا(رة احلرة العربية الكربى منطقة التجا " عبد الواحد العفوري، 

 . 272: ، ص2004سبمترب  22- 20الهامشية 
2

  .  185: فاطمة توايت بن عيل، مرجع سابق، ص  
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ملية تبادل إعفاءات و نظمة التجارة العامبواستنادا إىل �ص املادة من اتفاقية اجلاتس اليت تتيح للدول األعضاء 
امتيازات يف جمال اخلدمات، دون تعميمها على الدول األخرى أعضاء منظمة التجارة العاملية، شريطة أن يتم ذلك فى 

  . ة جتارة حرة، فقد شرعت الدول العربية يف إعداد اتفاقية عربية لتحرير جتارة اخلدمات فيما بينهاطقإطار من

 : للتجارة اخلدماتة العربية اهليكل العام ملشروع االتفاقي .1

اجلزء األول يتعلق باألحكام العامة لتحرير جتارة :  تتكون االتفاقية  العربية لتحرير جتارة اخلدمات من جزئيني
إعداد هذه االتفاقية قد عند   ، اخلدمات،  و اجلزء الثا�ي يتعلق جبداول االلتزامات والتعهدات  اخلاصة بالدول األعضاء

  1:اآلتيمراعاة العامة  ويف أحكامها

أن تفوق االلتزامات و التعهدات اليت تقدمها الدول الراغبة يف اال�ضمام لالتفاقية، االلتزامات والتعهدات اليت  .1
لمنظمة التجارة العاملية،  وحبيث تشكل اخلدمات اليت يتم حتريرها يف اإلطار العربي جزءا هاما من لتقدمت هبا 

 . جتارة اخلدمات العربية

ن تتماشى األحكام العامة و املبادئ لالتفاقية العربية مع تلك الواردة باتفاقية اجلاتس ، حتى ال يشكل ذلك أ .2
تناقضا بالنسبة للدول العربية أعضاء منظمة التجارة العاملية والدول العربية اليت بصدد اال�ضمام للمنظمة  

 . العاملية

لى مجيع �شاطات اخلدمات، و مت اعتماد قواعد ومبادئ االتفاق على قواعد واحدة لتطبق بصورة كاملة ع .3
 . اتفاقية اجلاتس

 . اعتماد القوائم االجيابية يف جداول االلتزامات اليت تقدمها الدول العربية الراغبة يف اال�ضمام .4

إمكا�ية بدء املفاوضات بني عدد حمدود من الدول العربية و هي الدول الراغبة يف حترير اخلدمات  و هلا  .5
الستعداد لذلك اآلن، و ميكن  أن تلحق  بقية  الدول العربية يف مرحله الحقه و بعد مواءمة أوضاعها مبا يؤهلها ا

 .لعملية التحرير

و قد مت وضع اخلطوط التوجيهية إلعداد جداول االلتزامات  احملددة واألفقية بعد إقرار األحكام العامة لالتفاقية 
يف  2004ماعي ومن ثم وضع بر�امج زمين للمفاوضات بني الدول الراغبة يبدأ شهر أكتوبر من قبل الس االقتصادي واالجت

  .يتم بعد ذلك املصادقة على االتفاقية من الدول الراغبة وذلك جبزيئها ألحكام العامة و جداول االلتزامات و بريوت

                                                             

1
 .374.مرجع سابق، ص، "ارة يف اخلدمات بني ادلول العربيةالاتفاقية العربية لتحرير التج"خادل الوايل،  
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  :بينها املفاوضات العربية لتحرير التجارة يف اخلدمات .2
عقدها ومت  ، التفاوض حول حترير جتارة اخلدمات البينية للخرباء من الدول العربية لغرض جتماعاتعقدت عدة ا

ة وميكن عرض املوقف التفاوضي للدول العربية مجعيها ببريوت و برعاية من وزارة االقتصاد و التجارة باجلمهورية اللبنا�ي
  :كما يليخالل املراحل املختلفة للمفاوضات 

عقد االجتماع األول يف إطار جولة بريوت من املفاوضات الثنائية لتحرير التجارة يف اخلدمات مت  1:األوىلاملرحلة  .1
العربية  اإلمارات، األردن: ومبشاركة مخس دول عربية هي. 10/10/2004-07: بني الدول العربية، خالل الفرتة
 .املتحدة، قطر، لبنان، مصر

ول والدول العربية الراغبة يف املشاركة يف االجتماعات احملددة بوضع مت االتفاق بني الدول املشاركة يف االجتماع األ
العامة جلامعة الدول العربية  األما�ةالدول العربية املعنية وتبلغ  إىلوترسلها مباشرة  األخرىالدول  إزاءطلباهتا احملددة 

  .بنسخة عنها
: ولية جلداول، التزاماهتا و هي كالتايلإحدى عشرة دول عربية بعروضها األ: األولبعد االجتماع و قد تقدمت 

اململكة األرد�ية اهلامشية دولة اإلمارات العربية املتحدة مملكة البحرين دولة قطر، دولة الكويت، سلطنة عمان، اململكة 
 .العربية السعودية ، مجهورية مصر العربية ، اجلمهورية اللبنا�ية، اململكة املغربية و اجلمهورية التو�سية

من املفاوضات  الثنائية بني الدول العربية لتحرير التجارة يف اخلدمات يف الثا�ية عقدت جولة  2:حلة الثا�يةاملر .2
و مبشاركة وفود من إحدى عشر دولة عربية  2007جويلية  17و 16: القاهرة جبمهورية مصر العربية خالل الفرتة

العربية السعودية، سلطنة عمان، مجهورية العراق، دولة  اململكة  األرد�ية اهلامشية، مملكة البحرين، اململكة: هي 
فلسطني ، دولة الكويت، مجهورية مصر العربية، اجلمهورية اللبنا�ية، اجلماهريية الليبية، و اجلمهورية اليمنية 

   .و اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا اإلمنائيباإلضافة إىل بر�امج األمم املتحدة 

                                                             

1
 .375، 374.املرجع السابق، ص، ص   

2
، 484.، مرجع سابق، ص،ص")الفرص والتحدايت(التجارة يف اخلدمات يف ضوء الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ومفاوضات جوةل ادلوحة حترير "عادل السن،  

485.  
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 تبادلت والعروض، وقد الطلبات آلية وهي التجارة العاملية منظمة إطار يف املستخدمة التفاوض آلية فس� إتباع يتم

 أي تتقدم مل بينما بالعروض احملسنة الدول أغلب تقدمت كما ،االجتماعات تلك خالل البعض الطلبات لبعضها العربية الدول

  .العرض احملسنة من الثا�ية بالنسخة مصر سوى دولة

�تيجة لعدم حتقيق أي تطورات يف مسرية املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات، ومت خالل : اوضات احلاليةاملف .3
جلداول االلتزامات  األوليةدعوة الدول العربية غري املشاركة يف املفاوضات واليت مل تتقدم بعروضها  2009عام 

عمل الصادر عن القمة العربية االقتصادية بتحرير قطاعات خدمية حمددة وذلك يف إطار ما �ص عليه بر�امج ال
على ضرورة استكمال املفاوضات اجلارية يف جمال جتارة  2009والتنموية و االجتماعية الذي عقد بالكويت يف 

 .اخلدمات

بعقد اجتماعاته ومواصلة اجلهود حنو التعاون مع املؤسسات العربية و  2010استمر فريق العمل التفاوضي يف عام 
ة والدولية املعنية لتقديم الدعم الفين، ومت إعداد دراسة قطاعية حول جتارة اخلدمات العربية وجماالت تنمية اإلقليمي

التجارة بني الدول العربية يف قطاعات خمتارة كدراسة خدمات التامني وإعادة التأمني يف الدول العربية، باإلضافة إىل 
  1.نية بشأن القطاعات اخلدميةاللوائح الوطالتنسيق بني الدول العربية لتبادل التشريعات و

ا حول بعض القطاعات اليت ميكن حتريرها ضمن عروضهبتقديم  2010ولقد قام عدد الدول العربية يف عام 
االتصاالت، احلاسب ( املبادرات القطاعية، واتفقت كل من األردن ومصر على حترير كامل لعدد حمدود من القطاعات

، وسوريا يف جمال اآليلهلذه املبادرة كل من الكويت يف جمال احلاسب  لال�ضمامبدت الرغبة ، وقد أ)، التعليماآليل
ليم واالتصاالت عال الت، ولبنان يف جمال النقل والسياحة واخلدمات املالية، واملغرب يف جماآليلاالتصاالت واحلاسب 

أن التفاوض يف إطار املبادرات القطاعية جيري علما . اآليلالتعليم واحلاسب خدمات يف جمال  ، واليمناآليلواحلاسب 
  2.حول حترير خدمات النقل والسياحة واخلدمات املالية والتشييد والبناء واخلدمات اهلندسية املتصلة

                                                             

1
: ، صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين2010 صندوق النقد العريب،لعريب املوحد، الفصل الثامن التجارة اخلارجية لدلول العربية، التقرير الاقتصادي ا 

www.amf.org.ae180.ص، 2013جانفي : ، اترخي الاطالع .  
2

: صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين،  2011 ندوق النقد العريب،ص التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن التجارة اخلارجية لدلول العربية،  

www.amf.org.ae163.ص، 2013جانفي : ، اترخي الاطالع .  



 ماهية جتارة اخلدمات                     الفصل األول

55  

 خالصة الفصل

وجهود التحرير  واألمهيةتناولنا يف هذا الفصل العديد من النقاط املتعلقة بتجارة اخلدمات من حيث املفهوم 
  :هلذه التجارة وقد خلصنا إىل ما يلي اإلطرافواملتعددة  ليميةاإلق

اخلدمة هي �شاط غري ملموس يقدمه طرف مقدم للخدمة إىل طرف متلقي هلا، مبقابل مادي يتمثل يف مبلغ معني  .1
 .من املال، وال يرتتب عليها �قل ملكية أي شيء، وهي ليست مرتبطة بالضرورة ببيع سلعة

ت اهلامة يف منظمات األعمال يف الفرتة الراهنة، أدت إىل زيادة االهتمام بصناعة اخلدمات إن التطورات والتحوال .2
ودوره يف حتقيق خطط  سلعيمقار�ة بصناعة السلع، فلفرتة طويلة من الزمن كان االهتمام منصبا على القطاع ال

ألخرية اخنفض دور وأمهية التنمية على مستوى الدول ومن ثم على مستوى منظمات األعمال، ولكن يف اآلو�ة ا
هذا القطاع وزاد االهتمام بقطاع اخلدمات كمحور أساسي يف تشكيل القطاعات االقتصادية وكمورد هام لدخل 

 .الدولة

، مقيمني غري أشخاص إىل اخلدمات املقيم قطاع يقدمها اليت اخلدمات كل تتضمن اخلدمات يف الدولية التجارة نإ .3
ال يستهان هبا مبقار�ة بإمجايل التجارة الدولية، وكذلك مقار�ة حبجم اقتصاديات  تشكل التجارة يف اخلدمات حصة

 ٪26خمتلف الدول، ففي الوقت الذي بلغت فيه جتارة اخلدمات إىل إمجايل حجم التجارة على مستوى العامل حنو 
 .يف املنطقة العربية  ٪24فقد بلغت حنو 

األطراف حتديا كبريا ختتلف طبيعته عن تلك اليت تواجهها  يشكل حترير جتارة اخلدمات يف إطار دويل متعدد .4
جتارة السلع، ويعزى ذلك إىل كون غالبية احلواجز اليت تتعرض جتارة اخلدمات هي القوا�ني واالجراءات التنظيمية 

اجز واملمارسات اإلدارية اليت تقف أمام توريدها عرب احلدود الوطنية، وتعترب هذه احلواجز أقل وضوحا من احلو
 .اجلمركية واكثر صعوبة يف تقييم آثارها على جتارة اخلدمات

ا�عكس االهتمام بتجارة اخلدمات يف املنطقة العربية بإبرام جمموعة من االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف  .5
ي دخل يف إطارها املعنية بتحرير التجارة يف اخلدمات ومن أمهها اتفاقات الشراكة األوروبية مع البلدان العربية الذ

خمتلف األطراف يف مفاوضات تستهدف حترير جتارة اخلدمات، باإلضافة إىل جهود حترير جتارة اخلدمات بني 
  .الدول العربية

وتعترب االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أول واهم اتفاقية  متعددة األطراف هتدف إىل حترير جتارة اخلدمات 
  .ون موضوع الفصل القادمعلى املستوى العاملي، وستك
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الاتفاقية  :الفصل الثاين
  العامة للتجارة يف اخلدمات
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  : متهيد
صناعة اخلدمات اىل �ظام التجارة العاملي وذلك من خالل االتفاقية  إدخال�تائج جولة االورغواي هو  أهمإن من   

  :خالل العناصر التالية ، واليت ستكون موضوع هذا الفصل من)اجلاتس( العامة للتجارة يف اخلدمات
  التطور التارخيي لتحرير التجارة الدولية :املبحث األول 
  �طاق تطبيق االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات:املبحث الثا�ي
  .االلتزامات العامة واحملدودة التفاقية اجلاتس:املبحث الثالث
  .اخلدمات والدول النامية اتفاقية:املبحث الرابع 
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  التطور التارخيي لتحرير التجارة ادلولية  :لاملبحث األو 

لقد أدى التوسع التجاري والتطور االقتصادي العاملي ، وتنامي درجة االعتماد املتبادل إىل حتويل  االتفاقية العامة 
ى الدويل إىل املنظمة العاملية للتجارة واليت أصبحت اخلدمات جماال من جماالهتا على املستو -اجلات–للتعريفات والتجارة 
  . العامة للتجارة يف اخلدمات االتفاقيةو القطري من خالل 

  اجلاتيف ظل  التجارية الاتفاقيات مضمون: األولاملطلب 

واليت يتمثل النظام التجاري متعدد األطراف يف خمتلف املبادئ املستوحاة من االتفاقيات اليت تنظم التجارة الدولية 
  .جلات إىل تأسيس املنظمة العاملية للتجارةتطورت عرب مراحل عديدة منذ �شأة ا

  - اتاجل -  العامة للتعريفات والتجارة الاتفاقية: األولالفرع  

قامت فظهرت ضرورة ملحة إلعادة ترتيب األوضاع االقتصادية العاملية املرتدية، فا�تهت احلرب العاملية الثا�ية 
ء البنك الدويل لإل�شاء والتعمري مبقتضى اتفاقية بريتون وودز إ�شاء صندوق النقد الدويل وإ�شاب الدول الصناعية الكربى

اجتمعت الدول الشريكة  1947عام " كوبا" "هافا�ا"، وأثناء ا�عقاد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتوظيف يف 1944
ة مل تنشأ بسبب رفض غري أن تلك املنظم. ة ميثاق منظمة التجارة الدوليةغالتجارية الرئيسية يف العامل واتفقت على صيا

س سيادة الدول يف رسم الكوجنرس األمريكي املصادقة على ميثاق هافا�ا وذلك الحتوائه على أحكام من شأهنا أن مت
  .سياستها الوطنية

وعوضا عن ذلك قررت الدول املشاركة أن تأخذ جزء من ميثاق هافا�ا، الذي يتعلق بتنظيم املعامالت يف التجارة 
 GATT( Général Agreement on( " اتاجل يف اتفاقية مسيت باالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة أوالدولية وصياغته 

tariffs and trade"  وقد اعتربت هذه االتفاقية مؤقتة إىل أن يتم التصديق على منظمة التجارة الدوليةOCI ولكن مت ،
ق على ميثاقها من السلطات التشريعية أمر غري ممكن، عندما أصبح واضحا أن التصدي هاالتخلي هنائيا عن فكرة تأسيس

معاهدة دولية متعددة األطراف تتضمن حقوقا والتزامات "ات بأهنا اجلتعرف ، و48يناير  ات يف اجل اتفاقيةبدأ إعمال  قدو
القات متبادلة عقدت بني حكومات الدول املوقعة عليها واليت تعرف اصطالحا باألطراف املتعاقدة هبدف حترير الع

  .دولة  )124( 1994ات حتى أكتوبر بلغ عدد أعضاء اجل ،وقد1"التجارية الدولية للسلع

                                                             

1
 .16.، ص2000مكتبة مدبويل، ): مرص(،القاهرة اآلاثر احملمتةل ملنظمة التجارة العاملية عىل التجارة اخلارجية لدلول النامية فضل عيل  مثىن ،  
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  اتجلداف اتفاقية اأه .1
مزايا والتزامات  االتفاقية تتضمن سعت الدول املتعاقدة إىل حتقيقها هدافات جمموعة من األاجلحددت اتفاقية  

  : 1يلي يص أهدافها العامة فيماتبادلية يف جمال سياسات التجارة اخلارجية، وميكن تلخ
  :األهداف التجارية -

 ؛إىل األسواق ومصادر املواد األولية رفع العوائق اليت حتول دون الوصول -

حجم التجارة الدولية وإزالة القيود احمللية من خالل ختفيض القيود الكمية و تنمية  ضمانحماولة  -
 ؛واجلمركية

  ن طريق التفاوض حتت رعاية إدارة اجلات؛ع املشكالت املتعلقة بالتجارة الدوليةحل  -
يتحقق هذا من خالل ارد االقتصادية العاملية، وواالستغالل الكامل للملتحقيق  االتفاقيةحيث تسعى  :األهداف الرأمسالية

ن زيادة التوسع يف اإل�تاج واملبادالت التجارية الدولية السلعية، وتشجيع احلركات الدولية لرؤوس املوال، وما يرتبط هبا م
  االستثمارات العاملية؛

حتقيق مستويات التوظيف  من خالل العمل على رفع املستوى املعيشي يف الدول املتعاقدة،وتتمثل يف  :االجتماعيةاألهداف 
  تنشيط الطلب الفعال باألطراف املتعاقدة؛مما يسمح بالكامل هبا، واالرتفاع مبستويات الدخل احلقيقي 

  -اتاجل-اقية العامة للتعريفات والتجارةاألساسية لإلتف املبادئ .2
  : سنتعرض هلا بالتفصيل الحقاويلي  ت على عدة مبادئ أساسية �كتفي بذكر أمهها، فيماااجلقوم ت

 مبدأ الدولة األوىل بالرعاية  -

  استخدام الرسوم اجلمركية كوسيلة حلماية املنتجات الوطنية
   مبدأ املعاملة الوطنية 

    ركية بسقوف ملزمة مبدأ تقييد الرسوم اجلم
     مبدأ املفاوضات التجارية

   مبدأ عدم التمييز
                                                             

1
  .17. سابق، صال رجع امل 
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  مبدأ املعاملة التفصيلية يف العالقات التجارية بني الشمال واجلنوب
   التجارية تاملنازعاتسوية 

   مبدأ التبادلية
   .منع ممارسة سياسة اإلغراق

  - اتجلا- للتعريفات والتجارة الاتفاقيةالعالقات التجارية يف طل مراحل تطور : الفرع الثاين

لتحقيق هذا الغرض كبرية  كان اهلدف األساسي من إ�شاء اجلات هو حترير التجارة الدولية، وقد بذلت جمهودات 
من خالل إجراء سلسلة من املفاوضات يف صورة جوالت متعاقبة تشارك فيها الدول األعضاء يف االتفاقية بغرض توسيع 

  . الت اجلمركية املتبادلة بني خمتلف األطراف، وتسهيل تبادل السلع�طاق املشاركة وحجم التناز

  التجارية وإجنازاهتا جوالت املفاوضات  .1
د من جوالت املفاوضات بني الدول األعضاء، اختلفت هذه اجلوالت يف طوهلا الزمين يعدالات بعقد جلة اأما�قامت 

  :ا وكان من أهم إجنازاهت واملوضوعات الرئيسية اليت عاجلتها،
  ختفيضات �سبية للرسوم اجلمركية عرب فرتة زمنية طويلة؛ -
عند إ�شاء لغات  ٪20زيادة قيمة التجارة السلعية املشمولة ضمن مفاوضات التخفيض والتحرير من  -

  .عند بداية جولة األوروغواي ٪50إىل 
 قياتواالتفا واالحنراف، اجلمركيةتوسيع موضوعات املفاوضات لتشمل الرسوم اجلمركية وغري  -

  .اخلاصة، واجلماعية
  .األوىل يف جمال حترير التجارة متعددة األطراف السبعواجلدول التايل يقدم ملخصا ألهم إجنازات اجلوالت 
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  للمفاوضات التجارية حتت إرشاف اجلات لسـبعةأمه  إجنازات اجلوالت ا  : 8 رمق جدول

الفرتة الزمنية  اجلوالت
 للمفاوضات

عدد الدول 
 املشاركة

لعية قيمة التجارة الس
 موضوع املفاوضات 

 )مليار دوالر(

النسب املئوية 
للتخفيضات 
 اجلمركية

معدالت الرسوم 
اجلمركية بعد 
 هناية املفاوضات

 موضوعات املفاوضات

 الرسوم اجلمركية  - ٪1947231040 جنيف
 الرسوم اجلمركية  -  -  -  13  1949  أ�يسى
 الرسوم اجلمركية  -  -  -  38  1951  توركواي
 الرسوم اجلمركية  -  -  2.5  26  1959 جنيف
 الرسوم اجلمركية  -  -  4.9  26  1961-1960  ديليون

 ٪8.7 ٪49  40  62  1967-1964  كينيدي
الرسوم اجلمركية وحتديد 

إجراءات مكافحة 
 اإلغراق

  ٪ 4.7 ٪34  155  102  1979-1973  طوكيو
الرسوم اجلمركية والرسوم 

غري اجلمركية و 
 االتفاقيات اخلاصة

 - 7، معهد السياسات االقتصادية، صندوق النقد العربي، أبوظيب، "منظمة اجلات واملنظمة العاملية للتجارة"ال الدين زروق، مج - : املصدر
  . 11. ،ص1998جويلية  25

  . 99، 98. فضل علي مثنى، مرجع سابق،ص، ص -

  وأهم إتفاقياهتااألرغواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف  جولة .2
عقد أول اجتماع وزاري لألطراف املتعاقدة يف اجلات وذلك عقب ا�تهاء جولة طوكيو، وكا�ت  1982يف �وفمرب 

  :1الواليات املتحدة صاحبة فكرة عقد هذا املؤمتر وقد حاولت من خالله التوصل إىل حتقيق
ة إلرغامها على احلد من إجراءات دعم الصادرات الزراعي ةاألوروبيالضغط على دول اجلماعة االقتصادية  -

CAP ات؛ لغباعتبار ذلك منافيا لقواعد املنافسة الدولية ولروح ا  
إقناع بقية األطراف بضرورة أن يتسع �ظام أحكام اجلات ليشمل إىل جا�ب التجارة الدولية يف السلع التجارة الدولية يف 

  . اخلدمات

                                                             

1
  .126،127.، ص،ص1995، التقرير الاقتصادي العريب املوحد، سبمترب اتفاقية جوةل األوروغواي وآاثرها عىل الاقتصادايت العربيةصندوق النقد العريب،  
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ذلك الدورة األربعون لألطراف كو، 1982إال أن اجلهود األمريكية باءت بالفشل، فلم يسفر االجتماع الوزاري عام 
عن حتقيق أي تقدم يذكر، حيث تصدت البلدان النامية بالرفض  1984ات اليت أعقبت املؤمتر الوزاري يف عام غاملتعاقدة لل

لفكرة توسيع �طاق اجلات ليشمل اخلدمات بينما رفضت دول اجلماعة األوروبية القيام بأي تعديالت لسياستها الزراعية 
، فأدى هذا التطور السليب من املنظور األمريكي إىل تعديل توجه الواليات املتحدة حنو بدء جولة جديدة CAPاملشرتكة 

 1986سبتمرب  30للمفاوضات التجارية يف ) الثامنة(للمفاوضات التجارية متعددة األطراف ولذلك بدأت جولة أرجواي 
  .دولة 21يف أورجواي، وشارك فيها   «Puntadel. Este»أثناء االجتماع الوزاري الذي عقد يف بو�تادل أستيه

 :أسباب ودوافع ا�عقاد جولة أورجواي -

إن الدعوة إىل جولة أورجواي كا�ت من قبل الدول املتقدمة، وذلك حرصا منها على مواصلة سيطرهتا على 
  1:النظام االقتصادي العاملي، ومن أهم الدوافع ال�عقاد هذه اجلولة �ذكر ما يلي

ة الصراع بني الدول الصناعية على األسواق اخلارجية وعلى محاية أسواقها احمللية من ازدياد حد .1
 .املنافسة

 .التحايل على قواعد اتفاقية اجلات مما أدى إىل ظهور عدة �زاعات جتارية بني الدول املتعاقدة .2

ور الدولة عرف االقتصاد األمريكي منذ بداية الثما�ينات دعوات كثرية إىل اخلوصصة وإىل تقليل د .3
 .يف االقتصاد، وبالتايل املزيد من املمارسة الليربالية االقتصادية

، شهد االقتصاد العاملي حالة من الركود التضخمي حيث ارتفعت 1979بعد جولة طوكيو  .4
 .معدالت التضخم ومعدالت البطالة

املفاوضات التجارية  واي، وهي اجلولة الثامنة من جوالتغهلذه األسباب وأسباب أخرى ا�عقدت جولة األور
  .وفيما يلي سنتطرق إىل أهم األهداف اليت سعت إىل حتقيقها. متعددة األطراف كما تعترب أطوهلا وأعقدها

 :وايغأهداف جولة األور -

واي، بدأت هذه اجلولة، حيث مت إصدار بيان أكد على غاألور" Punta-del-este"ويف مدينة  1986سبتمرب  20يف 
ة جديدة للمفاوضات التجارية متعددة األطراف، وفيما يلي سوف �تطرق إىل أهم األهداف اليت �ص أمهية الشروع يف جول

  1:عليها هذا اإلعالن، وهي

                                                             

1
  .63. ، ص2006ادلار اجلامعية، : ، مرصمنظمة التجارة العاملية و حترير التجارة ادلوليةمحمد صفوت قابل ،   
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السعي إىل حتقيق املزيد من حترير التجارة، وتوسيع �طاق هذه احلرية مبا خيدم مصاحل كافة الدول، مبا يف ذلك  .1
 .الدول النامية

االتفاقية من أجل تطويرها، حبيث تصبح أكثر مالئمة للمستجدات على صعيد  إدخال التغيريات الالزمة على .2
  .هيكل التجارة العاملية، وتقليل الصعوبات اليت تواجهها جتارة السلع األولية، أي جتارة البلدان النامية

وتوسيع �طاق  حتسني النظام التجاري متعدد األطراف، من خالل تقوية دور االتفاقية وتفعيل االلتزام مببادئها، .3
 .التجارة اخلاضعة ألحكامها ومبادئها

ضرورة حتقيق حترير كامل التجارة يف املنتجات اليت تعتمد على املوارد الطبيعية مبا يف ذلك املصنعة وشبه  .4
 .املصنعة

يف  حتقيق املزيد من حترير التجارة يف املنتجات الزراعية وحتسني البيئة التنافسية، عن طريق وضع ضوابط للتحكم .5
 .استخدام وسائل الدعم املباشر وغري املباشر

على الدول املتقدمة أن ال تنتظر من الدول النامية تقديم تنازالت مساوية لتنازالهتا بل جيب مراعاة أوضاع  .6
 .ومتطلبات التنمية يف هذه الدول، وإمنا يرتبط ذلك مبقدار التحسن الذي يطرأ على أوضاعها االقتصادية

الشفافية، الشمولية، التعويض، املعاملة باملثل، تسوية : االعتبار جمموعة من العناصر وهيضرورة األخذ يف  .7
 .املنازعات، كإجراءات لتحسني مناخ التجارة الدولية

تعزيز اإلشراف من قبل االتفاقية على السياسات التجارية للدول األعضاء و تقوية عالقاهتا مع املؤسسات النقدية  .8
 .و املالية الدولية 

 . وضع قواعد و �ظم جديدة، تتناول تعزيز احلماية الكافية و الفعالة حلقوق امللكية الفكرية .9

  : واي غالصعوبات اليت واجهت جولة األور -
  2: و ميكن حصر أهم هذه الصعوبات يف جمالني و مها 

على  االتفاقو  ظهرت خالفات كثرية بني الدول املتقدمة يف جمال دعم املنتجني الزراعيني،: جمال الزراعة  .1
مليار  20املساحات املزروعة لبعض احملاصيل ، فقد جتاوز الدعم الذي يقدمه االحتاد األوروبي يف هذا اال 

                                                                                                                                                                                   

1
  . 65. املرجع السابق ، ص  

2
  . 28. ، ص 2003ادلار اجلامعية ، : ، مرصحترير التجارة العاملية يف دول العامل النايمامحد بديع بليح و امحد عبد اخلالق ،   
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دوالر ، لذا طالبت الواليات املتحدة األمريكية دول االحتاد األوروبي بتخفيض الدعم و هو ما مت رفضه من قبل 
  .، مما أدى إىل تأخر الوصول إىل اتفاق بني الطرفني املزارعني األوروبيني و خاصة الفر�سيني 

ظهر اخلالف بني الدول املتقدمة اليت �ادت بالتحرير الكامل و الفوري لكافة اخلدمات املالية ، و :  جمال اخلدمات  .2
بني الدول النامية اليت ليس مبقدورها االلتزام بذلك، و بسبب هذا اخلالف فقد استمرت املفاوضات ملدة سبع 

، مبشروع الوثيقة اخلتامية و �ظرا لعدم 1991سنوات ، حيث أن رئيس جلنة التفاوض يف اجلات تقدم يف ديسمرب 
و مت توقيع الوثيقة اخلتامية يف املغرب . موافقة األطراف الرئيسية على هذا املشروع ، مت إرجاع اجلولة مرة أخرى 

  .ئج سيتم إبرازها الحقاحيث خرج املتفاوضون مبجموعة من النتا. 1994يف افريل 

  :وايغاتفاقيات و �تائج جولة األور -
أي بعد سبعة أعوام والنصف من املفاوضات الشاقة واملتشعبة  1993ديسمرب  15اختتمت جولة األرغواي يف 

تفاق وبذلك تعد هذه أطول اجلوالت اليت عرفتها مفاوضات اجلات وأكثرها مشوال وأبعدها أثرا، ومت التوقيع على وثيقة اال
، وقد وصل عدد الدول املشاركة يف يف مدينة مراكش باملغرب 1994أفريل  15النهائي الشامل لنتائج جولة أورجواي يف 

معدالت  اخنفضتيف حني   مليار دوالر 1.1980دولة، بينما بلغ حجم التجارة السلعية موضوع املفاوضات  123اجلولة 
وقد متخضت هذه  )٪40( املرتفعة جة لنسبة التخفيضات اجلمركية�تي 3.8الرسوم اجلمركية عقب هذه املفاوضات 

  :املفاوضات عن مجلة من النتائج اهلامة اليت �وجزها كما يلي 
السلع واخلدمات، ومحاية حقوق  توسيع �طاق اجلات من خالل إجراءات ولوائح جديدة لتسهيل جتارة -

  امللكية الفكرية
  ازعات التجاريةاجلات املتعلقة بتسوية املن آلياتتعزيز  -
  إ�شاء املنظمة العاملية للتجارة -

اتفاقية املالبس ، اتفاقية الزراعة :اتفاقية مشلت جماالت عديدة منها 28وقد توصلت جولة األوروغواي إىل   
اتفاقية حول ، باالستثماراتفاقية حول جماالت التجارة املرتبطة ، اتفاقية حول احلواجز الفنية للتجارة ،واملنسوجات

اتفاقية ، اتفاقية خاصة بالتفتيش قبل الشحن، املضادة واإلجراءاتاتفاقية حول الدعم  ،راءات منح تراخيص االستريادإج
اتفاقية حول جماالت التجارة املرتبطة حبقوق امللكية  ،اتفاقية حول اخلدمات، الوقاية اإلجراءاتاتفاقية حول  ،حول قواعد

  .اليت حتكم فض املنازعات ءاتواإلجرااتفاقية حول القواعد و الفكرية
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  جارة العاملية وهيلكها التنظمييوظائف منظمة الت:  الفرع الثالث

إن املنظمة العاملية للتجارة هي القاعدة القا�و�ية التأسيسية للنظام التجاري متعدد األطراف فهي جتسد أهم 
الداخلية يف جمال التجارة وتطبيقها وتعترب أيضا االلتزامات التعاقدية اليت توضح كيف تصيغ احلكومة قوا�ينها وقواعدها 

  . شاورات والقراراتاإلطار الذي تتطور فيه العالقات التجارية بني البلدان عن طريق عملية مشرتكة للمحادثات وامل

  �شأة املنظمة العاملية للتجارة و وظائفها .3
عاما قبل  47غواي إذا ا�تظر العامل حوايل رومن أهم إجنازات جولة األ ∗لتجارةالعاملية ل نظمةامللقد كان إ�شاء 

غري أ�ه بسبب عدم تصديق الكوجنرس  1947متكنه من إقامة هذه املنظمة، وكان قد أقر إ�شاؤها يف مؤمتر هافا�ا  عام 
األمريكي على إحداثها حرصا على اإلبقاء على حرية التحرك للواليات املتحدة األمريكية يف فرض عقوبات جتارية مبوجب 

اليت  االتفاقية العامة للتعريفات و التجارةا�ون التجارة األمريكي، وهذا ما جعل الدول املشاركة تكتفي باإلبقاء على ق
 اتفاقدخل  1995ويف جا�في  ،1994يف مراكش  ، وقد وقع على إ�شاء املنظمة العاملية للتجارة 1947 اتجلاعرفت باسم 

  . إ�شاء املنظمة حيز التنفيذ 
  1:ة الثالثة من االتفاقية املنشئة للمنظمة فإهنا تتوىل املهام التاليةوحسب املاد

  .إطار لتنفيذ االتفاقيات املتعددة األطراف، ومنتدى للمفاوضات يف شتى املسائل املعلقة تقديم -
ة الدولية، الفصل يف املنازعات وتسوية اخلالفات التجارية اليت تنشأ بني الدول األعضاء حول تنفيذ االتفاقيات التجاري

 .عالوة على مراقبة السياسات التجارية، ومتابعتها وتوجيهها مبا يتفق مع القواعد والضوابط املتفق عليها

  .التعاون مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل خللق اال�سجام يف السياسات االقتصادية على املستوى الدويل

  اهليكل التنظيمي للمنظمة .4
  2:للمنظمة من اهليكل التنظيمييتكون   

                                                             

∗
 Organisation mondiale du commerce:omc 

Journaux Daniel, le GATT et l’organisation mondial du commerce ,que saisje ?,3édition,paris :presse universitaire de France 
1996,p;p.91,92.  

2
  :ملزيد من التفصيل راجع يف ذكل 
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  : األجهزة العامة .1

جهاز تسوية  ,األما�ة ,الس العام ,اليت تشمل كال من املؤمتر الوزاري هي تلك املنصوص عليها يف اتفاقية مراكش
 :وأخرياً آلية استعراض السياسة التجارية¸املنازعات

أجهزة هذه املنظمة و تتضح أمهية  الوزاري ملنظمة التجارية العاملية يف مقدمة املؤمتريأتي  :الوزارياملؤمتر -
  :اجلهاز من خالل التشكيل و االختصاص هذا
مجيع األعضاء و هكذا يكون قد مت تطبيق مبدأ املساواة و  يتكون املؤمتر الوزاري من ممثلي: التشكيل -

 التشكيل فقط بل يتعداه إىل عملية التصويت فلكل عضو من أعضاء الـ ال يقتصر هذا األخري على

OMC املؤمتر الوزاري صوت واحد اجتماعات يف. 

فإن  ,فهو يعقد مرة على األقل كل سنتني أن اجتماعات املؤمتر الوزاري دورية بالرغم : االختصاص -
يف أن اختصاصه عام و شامل فهذا اجلهاز يضطلع باملهام  املؤمتر الوزاري يتمتع خباصية أساسية تتمثل

وظائف املنظمة من مسائل و سلطة اختاذ القرارات وقد يتصل بأداء  الرئيسية للمنظمة أي بكل ما
   :و تشمل تلك املسائل، اختصاصه حدد مؤمتر مراكش �طاق

 .و يتم ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء منح العضوية أي اختاذ قرار ا�ضمام الدول -

بيق من تط مبسألة تعديل اتفاقية أو إعفاء أحد األعضاءمنظمة ينفرد وحده دون غريه من أجهزة الـ -
   .متعددة األطراف االتفاقيات التجارية

حيث يتألف من ممثلي مجيع الدول األعضاء و الذي يضطلع ويباشر منظمة العام اجلهاز احملوري للـ يعد الس: الس العام
هاز لال�عقاد يف و يقصد بذلك قابلية اجل ،االستمرارية مبهام املؤمتر الوزاري يف الفرتات اليت تفصل بني اجتماعاته أي له صفة

، من خالل اإلشراف على التنفيذ املباشر ملهام املنظمة، كما العام اختصاصات متعددة  أي وقت يتم حتديده وللمجلس
يتوىل وضع القواعد التنظيمية واإلشراف على جهاز تسوية املنازعات وآلية مراجعة السياسات التجارية لألعضاء، وعلى 

تجارة يف السلع وجملس التجارة يف اخلدمات، وجملس حقوق امللكية الفكرية، كما يشرف االس املتخصصة وهي جملس ال
  .على األجهزة واللجان الفرعية، ويضع الرتتيبات واألسس املتعلقة بالتعاون مع املنظمات الدولية األخرى

                                                                                                                                                                                   

 ، مركز البحوث وادلراسات اإلنسانية2000:العدد الثاين(، جمةل دراسات اقتصادية، "دور املنظمة العاملية للتجارة يف النظام التجاري العاملي اجلديد"صاحل صاحلي، 
 .106-101.ص - ، ص)لبصرية، اجلزائرا
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ألكرب و الذي يطلق عليه املدير العام و يرأسها املوظف اإلداري أ يتم إ�شاء األما�ة من خالل املؤمتر الوزاري و اليت: األما�ة
املدير العام لألما�ة بتعيني موظفي  و يقوم، الوزاري سلطته و واجباته و شروط خدمته و فرتة شغل منصبه حيدد املؤمتر

 :و تتوىل األما�ة ,الوزاري األما�ة وفقاً للقواعد اليت يعتمدها املؤمتر

اجلوا�ب القا�و�ية و اإلجرائية لألمور املعروضة و  يف مسؤولية التحكم يف فرق التحكيم بوجهة خاصة -
  .تقديم الدعم الكتابي والفين

  تساعد األعضاء فيما يتصل بتسوية املنازعات بناءاً على طلب األعضاء -
التجارية بني الدول األعضاء ففي حالة حدوث النزاع يتم تشكيل جلنة  يتوىل مهمة فض النزاعات: جهاز تسوية املنازعات

املتضرر اختاذ أي  فميكن للطرال اجلهاز، و عند صدور احلكم من قبل  ,املوضوع و اقرتاح احلكم املناسب قيق يفللتح
و يف  .املتهم خرق القواعد و عرقلة حكم هيئة فض النزاعات ميكن للعضوال إجراء عقابي بناءا على قرار ذاتي كما أ�ه 

 .فوض املنظمة إىل الطرف اآلخر املتضرر توقيع العقوبةتعديل تصرفاته التجارية ت حالة رفض العضو املتهم

و قد أُ�شأت  ,إىل جا�ب جهاز تسوية النزاعاتمنظمة أهم أجهزة الـ يعترب هذا من: جهاز استعراض السياسة التجارية
ء هذا إ�شا و اهلدف من ,عن طريق املراجعة الدولية للسياسات التجارية ملختلف الدول األعضاء لتكرس مبدأ الشفافية

 ، اجلهاز يتمثل يف القيام بتقويم عام و شامل للعالقة بني السياسات واملمارسات من �احية و �ظام الدولة من �احية أخرى
الدويل  التقويم من أجل حبث كل من اآلثار اإلجيابية و اآلثار السلبية لسريان قواعد النظام فاجلهاز يهدف إىل القيام بعملية

  .التجاري

  :خصصةاألجهزة املت .2

النوع أألول يتعلق بقطاع من القطاعات حمل التنظيم و  ,اتفاقية مراكش إىل �وعني تنقسم األجهزة املتخصصة يف
أو مالحقها و يطلق عليه  باالس و النوع الثا�ي من هذه األجهزة خيتص مبسائل حمددة وردت يف اتفاقية مراكش يسمى
   .اللجان

 :الرابعة من اتفاقية مراكش على إ�شاء االس الثالثة التالية من املادةلقد �صت الفقرة اخلامسة  :االس -

  .التجارة يف السلع جملس شؤون -
  .شؤون التجارة يف اخلدمات  جملس -
  .جملس شؤون اجلوا�ب املتصلة بالتجارة حلقوق امللكية الفكرية -
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من خالل جمموعة من اللجان الفرعية على تنفيذ االتفاقيات اليت تقع يف دائرة ختصصه،  اإلشرافويتوىل كل جملس 
  .وجمموعات التفاوض التابعة له

   :ة جلان تتمثل يفعهناك أرب :اللجان
  .التجارة و البيئة هتتم بدراسة تأثري التجارة على البيئة جلنة -
 .والتنمية فهي تركز على االهتمام بدول العامل الثالث وخاصة الدول األقل منواً جلنة التجارة -

التجارة ألهداف ترتبط  اخلاصة مبيزان املدفوعات تقدم االستثمارات بالقيود اليت ترد على جلنة القيود -
 .مبيزان املدفوعات

حيث إن حصة كل  ,املسائل الداخلية للمنظمة و اخلاصة بامليزا�ية جلنة امليزا�ية و املالية تشرف على -
  .بالتناسب مع أمهية جتارته اخلارجية عضو يف املسامهة تكون
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  نطاق تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات:بحث الثاينامل 

مع تزايد أمهية قطاع اخلدمات يف العالقات التجارية الدولية، وتنوع اخلدمات املتاجر فيها بدرجة كبريةــ خاصة 
علومات، و�ظرا الجتاه امل اتكنولوجيخالل الربع األخري من القرن العشرين ـ �تيجة للتطورات العلمية والتقدم الفين يف قطاع 

اليت  للضغوطحكومات بعض الدول حلماية املنتج احمللي للخدمات من منافسة املشروعات اخلدمية األجنبية، و�تيجة 
طالبت الدول املتقدمة بزعامة .مارستها الشركات دولية النشاط العاملة يف جمال اخلدمات لتحرير التجارة يف اخلدمات

التجارة يف  بإخضاعواي غيف أوائل الثما�ينات من القرن العشرين وقبل ا�طالق جولة االور يةاألمريكالواليات املتحدة 
إىل  باإلضافةمتعددة األطراف وذلك من خالل توسيع �طاق تطبيق أحكام اجلات ليشمل  وضوابطاخلدمات اللتزامات 

  .حترير التجارة الدولية يف السلع، حترير التجارة الدولية يف اخلدمات
واي، على أن يكون غبو�تاديلسيت الذي ا�طلقت مبوجبه جولة االور إعالنأ�ه مت االتفاق مبوجب  إىل اإلشارةر وجتد

التفاوض بشأن التجارة يف اخلدمات مستقال عن التفاوض بشأن التجارة يف السلع ولذلك مت تشكيل جمموعة للمفاوضات 
  .جا�ب جمموعات التفاوض حول السلع إىلحول اخلدمات 
واليت تعد أول اتفاقية دولية  (GATS)واي عن وضع االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات غورأسفرت جولة االوقد 

يف  يالتدرجيمتعددة األطراف، وتسعى إىل املزيد من التحرير  وضوابطختضع مبوجبها التجارة يف اخلدمات اللتزامات 
بالنسبة لتحرير التجارة يف السلع منذ �شأهتا وحتى جولة  1947 اخلدمات على غرار االجنازات اليت حققتها اتفاقية اجلات

  .وايغوراال

  ماهية جتارة اخلدمات من منظور الاتفاقية: املطلب األول

 العديد من القضايا دار) 1994 -1984(لقد أثار موضوع إدخال حترير جتارة اخلدمات ضمن مفاوضات األورغواي 
   املفاوضات متعددة األطراف،أمهها حول تعريف اخلدمات اليت تدخل يف

  تعريف الاتفاقية للخدمات: األولالفرع 

يشمل مجيع اخلدمات يف كل القطاعات " اخلدمات"�صت االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات على أن تعبري 
  .باستثناء اخلدمات يف إطار ممارسة السلطة احلكومية

ت اخلاضعة ألحكام االتفاقية بتطبيقها على مجيع اخلدمات يف ويتضح مما سبق مدى التوسع يف حتديد ماهية اخلدما
ختضع ألحكام االتفاقية العامة للتجارة يف  خمتلف القطاعات، إال أن اخلدمات اليت تورد يف إطار ممارسة السلطة احلكومية ال
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دون تنافس مع واحد اخلدمات وحسب االتفاقية فان املقصود هبذه اخلدمات أية خدمة تورد على أساس غري جتاري أو ب
  :1أو أكثر من موردي اخلدمات، وبالتايل يشمل االستثناء املتقدم طائفتني من اخلدمات

من تقديم هذه اخلدمة حتقيق املصلحة العامة وال هتدف بالتايل الدولة منها حتقيق الربح  اهلدفويكون  -
، وال تتيح ألشخاص القا�ون كسائر املشروعات الرأمسالية، ويستوي شأن هذه اخلدمات أن تتيح الدولة

  اخلاص إمكا�ية تقديم خدمات من ذات الطبيعة كخدمات التعليم والصحة واإلسكان الشعيب مثال 
وهي خدمات ختتار الدولة تقدميها، على الرغم من تنظيم النشاط على أسس رأمسالية،فهي هتدف من خالل تقدميها إىل 

النقل بالسكك احلديدية، أو اإلرشاد البحري يف قناة : لة لبعض اخلدمات، مثالحتقيق الربح، ويف هذا اعرتافا باحتكار الدو
  . السويس يف مصر
  أمناط توريد اخلدمات: الفرع الثاين

وقد حددت املادة األوىل من االتفاقية املقصود بالتجارة يف اخلدمات باالستناد إىل منط توريد اخلدمة، وتنحصر 
  2:لتوريد اخلدمة يف أربعة على النحو التايلاألساليب اليت حددهتا االتفاقية 

 توريد اخلدمة عرب احلدود .1

دولة إىل أخرى ، دون ا�تقال مقدم اخلدمة أو مستهلكها، ومثال  إقليمتنتقل اخلدمة ذاهتا من  األسلوبويف هذا 
ارة اإلليكرتو�ية، أو اخلدمات ذلك خدمات الربيد الدويل، واالتصاالت التليفو�ية الدولية أو خدمات التسوية املالية عرب التج

يتطابق والشكل املعتاد للتجارة يف السلع وهو  األسلوباالستشارية من خالل املراسالت اإللكرتو�ية، ويالحظ أن هذا 
  .  ا�تقاهلا عرب حدود البالد املتاجرة

 االستهالك يف اخلارج .2

لد عضو آخر، وهنا إما أن ينتقل مستهلك إىل مستهلكها من أي ب األعضاءوهنا يتم تقديم اخلدمة يف أراضي أحد 
وإما . اخلدمة بنفسه من دولته إىل دولة أخرى عضو ليتلقى هذه اخلدمة،  مثل اال�تقال لغرض السياحة أو التعليم أو العالج

                                                             

1
): مرص(حنو توحيد النظام القانوين للخدمات الرأساملية وغري الرأساملية،  اإلسكندرية يف املهن احلرة  ) GATS(أثر الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات هاين دويدار،  

  .15، 14. ، ص، ص2001دار اجلامعة اجلديدة للنرش،
2

حبوث وأوراق معل املؤمتر   ،)الفرص والتحدايت (ر التجارة يف اخلدمات يف ضوء الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ومفاوضات جوةل ادلوحةحتريعادل السن،  

، املنعقد يف دمشق )عربيةالفرص والتحدايت أمام ادلول ال (حول التوهجات املسـتقبلية ملنظمة التجارة العاملية يف ضوء مفاوضات  برانمج معل ادلوحة: العريب الثالث
  .411،409ص ، ص،2008، مارس )سوراي(
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 أوجهاز تصوير أو ساعة  كإرسال، اإلصالحأن ينتقل أحد متعلقات مستهلك اخلدمة إىل البلد الذي يقدمها مثل خدمات 
  .باخلارج لإلصالحيارة س

   التواجد التجاري .3
وهنا يكون مقدم اخلدمة من أحد البالد األعضاء، ويوفرها أو يؤديها من خالل أي �وع من املؤسسات التجارية أو 
املهنية يف بلد عضو آخر، ومن أمثلة التواجد التجاري مثل إ�شاء فروع أو وكاالت أو مكاتب متثيل للبنوك أو الشركات 

استشارات قا�و�ية او مالية يف أراضي عضو آخر، ويدخل يف ذلك أيضا   أوأو شركات التأمني يف دول أخرى،  اخلدمات
  .املشروعات املشرتكة

  لتواجد املؤقت لألشخاص الطبيعينيا .4
لك بصفة مؤقتة وليست ذآخر و ويتم ذلك من خالل تواجد أشخاص طبيعيني لبلد عضو يف أراضي أي عضو

ك ا�تقال األفراد من دوهلم لدول أخرى لعرض خدمات العمل واالستشارات واخلربات يف خمتلف دائمة، من أمثلة ذل
واحملاماة والكمبيوتر، ويالحظ أن هذا األسلوب يشمل ا�تقال العمالة ليس  جية كاهلندسةواخلدمات املهنية والفنية والتكنول

  .خدمة بشكل مؤقت يف دولة أخرى ألداءبقصد اهلجرة ولكن 
إىل أن هذا األسلوب قوبل مبقاومة شديدة من قبل الدول املتقدمة واليت تطالب بأن يتم اال�تقال  إلشارةاوجتدر 

املؤقت لألشخاص الطبيعيني من خالل التواجد التجاري وهذا ال يناسب بالطبع  الدول النامية، أل�ه يفرتض التواجد 
لطبيعيني ألداء اخلدمة، وهو ما يشكل صعوبة بالغة لكثري من الفعلي للشركة األم يف الدولة اليت ينتقل إليها األشخاص ا

  الدول النامية
ميكن الفصل بشكل مطلق بني األساليب األربعة لتوريد اخلدمة حيث ميكن تقديم اخلدمة من خالل  يف الواقع فإ�ه ال

 أسلوب (يرا وينقله الكرتو�يا اجلمع والتداخل بني أكثر من أسلوب، فعلى سبيل املثال ميكن ألحد املستشارين أن يعد تقر
التوريد  أسلوب (إىل صاحب العمل ثم ينتقل إليه ملناقشة تنفيذ التقرير وما ورد به من توصيات  )التوريد األول للخدمة

وعليه فإن اتفاقية . )التوريد الثا�ي للخدمة أسلوب (وأخريا استضافة بعض العاملني من أجل التدريب . )الرابع للخدمة
  .يف اخلدمات ال تتعامل مع اخلدمة فحسب ولكن أيضا مع موردي اخلدمة بشكل متكاملالتجارة 
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  اعات اخلدمية اخلاضعة لالتفاقيةصور القط: الفرع الثالث

  :1وحسب التصنيف األول الذي أعدته جمموعة املفاوضات فإن االتفاقية يشمل اموعة اخلدمية التالية

القا�و�ية واحملاسبة والضريبية  واهلندسية، والصحة ( األعمال وتضم اخلدمات املتخصصةخدمات  .1
مثل خدمات الرتكيب وخدمات تنفيذ الربامج وقواعد (، وخدمات احلسابات اآللية وما يرتبط هبا ...)البيطرية

وخدمات البحوث والتطوير يف العلوم الطبية واالجتماعية واإل�سا�ية وغريها من ...) البيا�ات ومعاجلتها
خرى، واخلدمات العقارية وخدمات اإلجيار والتأجري ، وخدمات األعمال املرتبطة باإلعالن التخصصات األ

والتسويق واالستثمارات اإلدارية والعلمية والفنية والتحليل، وتلك املتصلة بالزراعة والصيد والتصنيع والطاقة 
 .اخل... والصيا�ة والتمويل والطباعة والنشر

الربيد السريع، وخدمات اهلاتف ( الربيد واالتصاالت مبختلف أ�واعها  وتشمل خدمات خدمات االتصاالت .2
والفاكس والتلغراف، و�قل البيا�ات باإلرسال السريع وبإرسال الدائرة والربيد اإللكرتو�ي والربيد الصوتي والفاكس 

ىل خدمات الوسائل باإلضافة إ...) ميل وحتويل الرموز والشفرات و�ظم املعلومات اآلتية ومعاجلة البيا�ات اخل
مثل خدمات إ�تاج وتوزيع وعرض األفالم التلفزيو�ية، وشرائط الفيديو، خدمات اإلذاعة ( السمعية والبصرية 

 ). اخل...والتلفزيون، واإلرسال اإلذاعي والتلفزي، والتسجيل

ي واهلندسة وما يتصل هبا من خدمات هندسية وتشمل خدمات أعمال إ�شائية عامة للمبا� اخلدمات اإل�شائية .3
 .   اخل... املد�ية، وخدمات الرتكيب والتجميع وخدمات إمتام البناء وأعمال التشطيب

خدمات الوكالء بالعمولة، خدمات جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات حقوق االمتياز : وتتضمنخدمات التوزيع   .4
 اخل...التجارية

 .اخل...والثا�وي والعايل وتعليم الكبار مبا تشمله من خدمات التعليم االبتدائي اخلدمات التعليمية  .5

 اخل...مثل خدمات ااري، وخدمات التخلص من النفايات وخدمات الصرف الصحي اخلدمات البيئة .6

خدمات إعادة التأمني ، خدمات ) على احلياة  ،الصحي ،من احلوادث( وتشمل خدمات التأمني  اخلدمات املالية .7
قبول الودائع واإلقراض والتأجري : ة والوكالة واخلدمات املصرفية واملالية مثلاملساعدة التأمينية مبا فيها السمسر

التمويلي، خدمات الدفع وحتويل األموال والضما�ات وااللتزامات، واإلجيار حلساب املنشأة أو حلساب العمالء يف 
                                                             

1
 .126،125. ، مرجع سابق، ص، صصاحليصاحل  
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األوراق املالية بكافة البورصة أو يف سوق األوراق املالية غري املسجلة وما يتصل بذلك، املشاركة يف إصدار 
أ�واعها مبا فيها أعمال الضمان واالستثمار والسمسرة املالية، إدارة األصول، مثل إدارة احلافظة وكافة أشكال 
إدارة االستثمار اجلماعية وإدارة صندوق املعاشات وخدمات ودائع الكفالة واألما�ة خدمات التسوية واملقاصة 

ارية املالية وغريها من اخلدمات املساعدة، خدمات تقديم و�قل ومعاجلة لألصول املالية، اخلدمات االستثم
 .اخل...املعلومات والبيا�ات املالية والربامج املتصلة هبا

وأمهها خدمات املستشفيات وخدمات الصحة البشرية األخرى واخلدمات  اخلدمات الصحية واالجتماعية  .8
 .اخل...االجتماعية

ها الفنادق واملطاعم والتموين املرتبط هبا، وخدمات وكاالت السفر والسياحة، وأمه خدمات السياحة واألسفار  .9
 .اخل...وخدمات اإلرشاد السياحي

، )الغناء املباشر، املسرح، السريك(ومنها خدمات الرتفيه عن طريق  اخلدمات الرياضية والثقافية والرتفيهية .10
 .اخل...مات الرياضية والرتفيهية األخرىخدمات وكاالت األ�باء واملكاتب واملتاحف وغريها من اخلد

مبا فيها من خدمات النقل البحري، والنقل املائي الداخلي، والنقل اجلوي، والنقل الفضائي، والنقل  خدمات النقل .11
وكاالت �قل (بالسكك احلديدية والنقل الربي، وخدمات النقل باأل�ابيب، واخلدمات املساعدة جلميع وسائل النقل 

  .خزين واملخازنالبضائع، الت

ت من االتفاقية وهي األكثر ارتباطا بالسيادة الوطنية خدمات الدفاع و األمن يوتوجد خدمات استثن
  .  اخل...والعدالة

  نطاق تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات: املطلب الثاين

ري اليت تتخذها الدول األعضاء واليت أو التداب اإلجراءاتعن مفهوم  :أواليتحدد �طاق تطبيق االتفاقية ، باحلديث 
أو التدابري، وأخريا  اإلجراءاتاملعنية بالدولة العضو للقيام هبذه  األجهزةعن : على جتارة اخلدمات، واحلديث ثا�يا تؤثر

حتديد األشخاص الذين تشملهم هذه االتفاقية بتطبيق أحكامها عليهم، وكيفية تقديم اخلدمات والقطاعات اخلدمية اليت 
ختضع لالتفاقية والقطاعات املستثناة من �طاق تطبيقها، من خالل النقاط التالية سوف �عرض هلذه املوضوعات السابقة 

  :وذلك على النحو التايل
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  املؤثرة عىل التجارة يف اخلدمات اإلجراءاتمفهوم : األولالفرع 

اليت تتخذها الدول  اإلجراءاتق على ينطبق هذا االتفا "على أن  (01)تنص االتفاقية يف مادهتا األوىل فقرة 
  "األعضاء واليت تؤثر على التجارة يف اخلدمات

  1:تعترب مؤثرة إذا تعلقت أو اختذت أحد األشكال التالية اإلجراءاتسبق أن  يتضح من خالل ما

 .ها أو استخدامهالشراء اخلدمة أو تسديد مقاب .1

عضاء يف أراضي البلد العضو اآلخر، واستخدام ما يرتبط بتقديم خدمة من مقدمي خدمات إحدى الدول األ .2
مثل خدمات االتصاالت الدولية اليت تتم بني الدول (اخلدمات و�فاذها، اليت تقدم ملستهلكي اخلدمات بصفة عامة 

 .)األعضاء

من خالل التواجد ويشمل التواجد التجاري ألشخاص دولة عضو، وذلك بغرض تقديم اخلدمة يف أراضي بلد  .3
 .عضو آخر

والتدابري السابقة هي اليت تتم من خالل تقديم اخلدمات بأي أسلوب من األساليب األربعة اليت  إلجراءاتوا
  .حددهتا االتفاقية

عند قيامها  األعضاءوالتدابري املؤثرة على جتارة اخلدمات، إىل التزام الدول  اإلجراءاتوهتدف االتفاقية من حتديد 
روج عن تعهداهتم املدرجة جبداوهلم وااللتزامات العامة اليت حددهتا االتفاقية ويف �فس والتدابري، بعدم اخل اإلجراءاتهبذه 

  .ية اليت تقوم هبا الدول األعضاءالوقت عدم التوسع املطرد يف تطبيق أحكام هذه االتفاقية على التصرفات القا�و�
  دماتاملؤثرة عىل جتارة اخل ابإلجراءاتاملعنية للقيام  األهجزة: الفرع الثاين

ختتلف طبيعة التجارة يف السلع، عن التجارة يف اخلدمات اختالفا جوهريا من حيث أن هناك جهة إدارية واحدة 
عن التجارة يف  املسئولةمسؤولة عن السياسة التجارية للتجارة يف السلع ، بينما يالحظ يف قطاع اخلدمات تعدد اجلهات 

   2:الرئيسية التالية األ�واعالسياسة ومراقبة تنفيذها حيث تنقسم إىل تلك اجلهات يف وضع  إمكا�ياتاخلدمات واختالف 

                                                             

1
  .126،  125.ص،  ص،عبد العزيز عامرة، مرجع سابق محمودرانيا  

الفرص : ملنظمة التجارة العاملية املسـتقبليةحول التوهجات : حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين   ،مفاوضات التجارة يف اخلدمات برانمج معل ادلوحةحمسن هالل ،2
  .278، 277ص ، ص،2007، مارس )عامن (والتحدايت أمام ادلول العربية، املنعقد يف مسقط
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 اجلهات القطاعية احلكومية .1

توجد بعض قطاعات اخلدمات هلا جهة مركزية تشرف عليها، ففي قطاع اخلدمات املالية يوجد املصرف املركزي 
وافقة على فتح املصارف اجلديدة أو فروع الذي يضع السياسة النقدية ويراقب تنفيذها وله كل الصالحيات يف إعطاء امل

 .املصارف القائمة

 اجلهات القطاعية شبه احلكومة .2

أو تعاون مع بعض  بإشرافغالبا ما ينظم العمل يف اخلدمات املهنية إما النقابات أو االحتادات وقد يكون ذلك 
الت االشتغال باملهنة من الناحيتني التعليمية اجلهات احلكومية ذات العالقة، وحتدد القواعد التنظيمية للخدمات املهنية مؤه

 .والتطبيقية، واليت ختتلف من مهنة إىل أخرى، وكذلك لوائح أو قواعد تنظيمية ملمارسة املهنة

 خدمات ال توجد هلا جهة مركزية لوضع السياسة .3

ة، وينطبق ذلك قد توجد بعض اخلدمات اليت ال توجد هلا جهة مركزية لوضع السياسة أو قواعد ملمارسة املهن
  .على عدد من اخلدمات وخاصة اليت تتسم باحلداثة مثل خدمات احلاسب اآليل واخلدمات املتفرعة منه

سياسة اخلدمات يف بعض القطاعات  األهلية اليت تضع/شبه احلكومية/وبذلك ختتلف وتتعدد اجلهات احلكومية
  .اخلدمية األساسية والفرعية

املتعلقة بتجارة اخلدمات، واليت تتم داخل الدولة العضو، بصرف  ءاتااإلجرافة ال تنطبق أحكام االتفاقية على ك
 اإلجراءاتاملؤثرة على جتارة اخلدمات هي  اإلجراءات، ومن ثم فإن اإلجراءالنظر عن اجلهاز أو اجلهة اليت قامت هبذا 

1:التالية األجهزةالصادرة عن 
 

 .حملليةأو ا اإلقليميةاحلكومات أو السلطة املركزية أو  -

غري احلكومية عندما متارس أو تباشر �فوذا أو سلطا�ا فوضتها يف ممارسته احلكومات أو  األجهزة -
  .أو احمللية اإلقليميةالسلطات املركزية أو 

هيئات أخرى غري اليت تندرج  أواملؤثرة على جتارة اخلدمات، واليت تقوم هبا أجهزة  اإلجراءاتوبناء عليه، فإن 
أو االعتبارية الطبيعيون  األشخاصاليت يتخذها  اإلجراءات: ابقني، ال تدخل ضمن �طاق االتفاقية، مثلضمن البندين الس

  .، يف جمال جتارة اخلدماتأجهزهتابعيدا عن حكوماهتا أو  اخلاصة
                                                             

1
  .127.ص عبد العزيز عامرة، مرجع سابق،  محمودرانيا  
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اليت تقوم هبا احلكومات  اإلجراءاتوال تنطبق �صوص االتفاقية كما هو موضح من البنود السابقة، على جمرد 
واحمللية بالدولة العضو هذا من �احية، ومن  اإلقليميةاليت تتخذها السلطات  ءاتااإلجرلطات املركزية إمنا تشمل أيضا والس

اليت تتخذها األجهزة غري احلكومية بشرط أن متلك  تفويضا من احلكومة  اإلجراءات�احية أخرى ختضع لنصوص االتفاقية 
  .اإلجراءاتلية يف ممارسة هذه أو احمل اإلقليميةأو سلطاهتا املركزية أو 

  نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث األشخاص: الفرع الثالث

إن االتفاقية تنطبق على الدول األعضاء هبا فقط دون الدول األخرى، وهذه العضوية تضم األطراف األصليني 
منظمة  وإ�شاء 1994مراكش عام  الذين وقعوا على ميثاق األعضاء، ثم )47جات (باالتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 

  .التجارة العاملية، وتضم األعضاء املنضمني بعد هذا التاريخ
  1:وقد حددت االتفاقية، عدة مفاهيم خاصة تتعلق هبؤالء األشخاص، وميكن إجيازها على النحو التايل

رمسيا أو واقعيا، ليكون  أ�شأهاخلاص، رخص له العضو أو  أوهو أي تابع للقطاع العام : مقدم اخلدمة االحتكاري .1
  .املقدم الوحيد لتلك اخلدمة يف السوق املعين بأراضي هذا العضو

هو أي شخص يتلقى خدمة أو يستخدمها يف أراضي يف أراضي الدولة العضو، وذلك من : مستهلك اخلدمة .2
  .اعتباريخالل مقدم اخلدمة الذي يتخذ إحدى صورتني إما شخصا طبيعيا أو شخصا 

الذي يقيم يف أرضي البلد العضو، أو يقيم يف أي  الشخص الطبيعي هو: والشخص االعتباري الشخص الطبيعي .3
، خص االعتباري فهو أي كيان قا�و�يأما الش .بلد عضو آخر، والذي يعترب مبوجب قوا�ني هذا البلد العضو اآلخر

واء وقع هذا الكيان يف ملكية مشكل أو منظم وفقا للقا�ون النافذ، سواء ألغراض الربح أو لغريه من األغراض، س
  :اليت يتخذها الشخص االعتباري فقد حددهتا االتفاقية كما يلي شكالاألعن  أماألفراد أو احلكومة، 

من رأس املال ملكية  ٪50هؤالء األشخاص ميلكون  نمن أشخاص تابعني لبلد عضو ما، إذا كا: مملوكا -
 .كاملة

ميلكون تسمية أغلبية  األشخاصإذا كان هؤالء من قبل أشخاص تابعني لبلد عضو ما،  :مدارا -
 .املديرين فيه أو سلطة إدارة أعماله قا�و�يا

                                                             

1
  .128 .السابق، ص املرجع 
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واحد، عندا يدير هو هذا الشخص أو يدار هو من قبله، او عندما يدير  اعتباريلشخص : منتسبا -
  . كالمها شخصا واحدا آخر

خص االعتباري، أن يتم تقدميها من خالل وتشرتط االتفاقية يف حالة عدم تقديم اخلدمة مباشرة من قبل هذا الش
املعاملة  دأشكال أخرى من التواجد التجاري كاملكاتب الفرعية أو التمثيلية، ومتنح يف هذه احلالة من خالل هذا التواج

عاملة التواجد الذي يسمح بتقديم اخلدمة هبا دون أن وجب هذه االتفاقية و تشمل هذه املاملخصصة ملقدمي اخلدمات مب
  .ل األجزاء األخرى ملقدم اخلدمة الواقعة خارج األراضي اليت تقدم فيها هذه اخلدمةتشم

ومن املفاهيم السابقة لألشخاص الذين ينطبق عليهم �صوص االتفاقية، تبني أهنا قد حددت األشكال القا�و�ية اليت 
ماهلم بالدولة العضو يف جمال أع األشخاص، مع وضع قيود أو شروط ملمارسة هؤالء األشخاصميكن أن يتخذها هؤالء 

  . تقديم اخلدمات



 االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات              الفصل الثا�ي

78  

  الالزتامات العامة واحملدودة التفاقية اجلاتس :املبحث الثالث

  : واليت ا�طوت  على 1993ديسمرب  15ظهرت الوثيقة اخلتامية اليت تشمل االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات يف 
، ويشمل اجلزء الثا�ي اإلطار العام واملبادئ )1 مادة(ة وتعريفها مقدمة وستة أجزاء يتضمن األول منها �طاق االتفاقي

، وهي مواد ملزمة لكافة األطراف التعاقدية أما اجلزء الثالث فيتضمن االلتزام )مادة 14يف  15إىل  2املواد من (العامة 
ض حوهلا يف ضوء ظروف واليت تقدمها الدول يف جداول وتتفاو) 18إىل  16املواد من (واالرتباطات احملددة للدول 

ثم ) 21إىل  19املواد من (ومراحل التنمية اليت متر هبا، ويتناول اجلزء الرابع من االتفاقية موضوع التحرير التدرجيي للخدمات 
حيث يتم تناول األمور التنظيمية والتعريفية ) 29إىل  27 من وادامل(والسادس ) 26إىل  22املواد من (يأتي اجلزء اخلامس 

  .املالحق واملرفقات اخلاصة باالتفاقية فيما ميكن تسميته باإلطار املؤسس لالتفاقية وكذلك
ويف هذا اإلطار فإ�نا سنحاول التعرض إىل املالمح األساسية هلذه االتفاقية من خالل تقسيمها إىل ثالثة أجزاء 

لق بكافة األعضاء، واجلزء الثا�ي يتمثل يف يضم اجلزء األول اإلطار العام ويعد مبثابة  مبادئ وأحكام والتزامات عامة تتع
القواعد وااللتزامات احملددة املتعلقة بالنفاذ إىل األسواق، املعاملة الوطنية والتحرير التدرجيي هذا إىل جا�ب مجلة من 

  .القرارات الناجتة عن جولة األورغواي

  وابطضالالزتامات العامة وال: املطلب األول

وابط اليت حددهتا، وتطبق على مجيع القطاعات بغض ضتها أحكام ومبادئ االتفاقية والوهي االلتزامات اليت تضمن
النظر عما إذا كا�ت هناك التزامات حمددة بشأهنا من عدمه، وهي ملزمة جلميع األعضاء من دون استثناء وختضع 

  : للمبادئ التالية

�ية القسم الثا�ي من االتفاقية ويقصد به عدم وقد �صت على هذا الشرط املادة الثا: شرط الدولة األوىل بالرعاية .1
ط التشغيل، فبموجب هذا الشرط والتمييز بني موردي اخلدمات األجا�ب من حيث الدخول إىل األسواق وشر

جيب على كل عضو أن مينح اخلدمات و موردي اخلدمات من أي عضو آخر معاملة ال تقل رعاية عن تلك اليت 
ت وموردي اخلدمات من أي بلد آخر، ومن ثم فإن أي ميزة تتصل بتجارة اخلدمات مينحها ملا مياثلها من اخلدما

تعطي لطرف متتد تلقائيا لتشمل األطراف األخرى، وقد استثنت االتفاقية من هذا الشرط الدولة العضو اليت متنح 
تاريخ بدء �فاذ مزايا خاصة لبعض الدول من خالل اتفاقية ثنائية شريطة أال يتجاوز سرياهنا عشر سنوات من 



 االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات              الفصل الثا�ي

79  

عاية على االمتيازات املمنوحة بعد مرور رثم يطبق مبدأ الدولة األوىل بال ،01/01/1995اتفاقية اخلدمات يف 
  1.مخس سنوات من قبل جملس التجارة يف اخلدمات 

دأ وجتدر اإلشارة إىل أن عدد الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية اليت طلبت االستثناء من تطبيق مب"
دولة عضو يف االحتاد األوروبي زمن إمجايل عدد الدول  12دولة باإلضافة إىل  61عاية قد  بلغ رالدولة األوىل بال

دولة باإلضافة إىل الدول األعضاء يف االحتاد  94اليت قدمت جداول التزامات حمددة والبالغ عددها 
  .2"األوروبي

الثنائية أو اجلماعية  باالتفاقياتبتقديم قائمة  األعضاءاقية للدول رعاية تسمح االتف األكثرلقاعدة الدولة  ءاستثنا
اليت ترغب الدول يف استثنائها من هذه القاعدة حيث اتفق مبدئيا على استمرار هذا االستثناء ملدة عشر سنوات، ويتم 

  3:مراجعة تلك القوائم بعد مخس سنوات، وتتضمن تلك القوائم البيا�ات التالية
  أو القطاعات اخلدمية اليت ينطبق عليها هذا االستثناء حتديد القطاع -

  اليت تتعارض مع شرط الدولة األكثر رعاية اإلجراءاتتوضيح 
  الدولة اليت ينطبق عليها أوأمساء الدول 

  .املدة املطلوبة الستمرار االستثناء وشروطه
يف قطاع  األمريكيةتحدة حت الضغوط من طرف الدول الصناعية والواليات املجنوعلى اجلا�ب اآلخر فقد 

رعاية، مما جعل األكثر يف احلد من استخدام شرط معاملة الدولة ) شركات التأمني واملصارف(االتصاالت واخلدمات املالية 
سنوات وخنضع ملراجعة دورية ومفاوضات  10االستثناءات الواردة هبذا امللحق حمددة املدة بفرتة زمنية ال تزيد عن 

  4.ةدائم

                                                             

1 Lisa L.p Grant, "the impact of General Agreement On Trade in Services On Jamaica", thesis of the degree of 
Mastre of laws, Library and archives Canada; 2003;p.17. 

2
  . 114. ، ص2002/2003.ادلار اجلامعية):مرص(اإلسكندرية ، العوملة واقتصادايت البنوك عبد املطلب عبد امحليد، 

 .43.، مرجع سابق، صالنحراويأمين 3
4
 Bernard hoekman;"General Agreement On Trade in Services. the New Trading System "; Paris: OECD; 1994; p.179. 
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  :1من القسم الثا�ي وتعين) 3(وقد �صت عليها املادة  :الشفافية .2

جيب التزام كل عضو بنشر مجيع اإلجراءات ذات الصلة وذات التطبيقات العامة املتعلقة بتنفيذ هذه  -
ذلك �شر مجيع االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات أو كاالتفاقية أو بالتأثري على تنفيذها، 

ليت يكون العضو قد وقع عليها، ويف حالة تعذر النشر ينبغي أن تكون املعلومات متاحة بأي املؤثرة فيها وا
 طريقة

يا على األقل بأية قوا�ني أو أ�ظمة أو مبادئ توجيهية أو إدارية وجملس التجارة يف اخلدمات سنخيطر على كل عضو أن 
جبميع  لإلحاطةلتجارة يف اخلدمات، وبذلك تتاح الفرصة جديدة وبأية تعديالت على املوجود منها تؤثر تأثريا كبريا على ا

  . التدابري والتشريعات اليت يطبقها العضو وتكون ذات تأثري على أحكام هذه االتفاقية
ذات التطبيق العام  اإلجراءاتومات حمدودة بشأن لألي طلب من أي عضو آخر ملع ءبطاإيلتزم كل عضو باالستجابة دون 

واليت يكون العضو قد وقع عليها، وعلى كل . ؤثرة فيهااقات الدولية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات أو املاليت اختذها أو االتف
عضو أيضا إ�شاء مراكز استعالم واستفسار لتزويد األعضاء اآلخرين باملعلومات احملددة بناء على طلبها، وذلك يف غضون 

مع توخي مرو�ة مناسبة جتاه الدول النامية بالنسبة للفرتة احملددة . سنتني من بدء سريان اتفاقية منظمة التجارة العاملية
  .  إل�شاء هذه املراكز

وألي عضو احلق يف إخطار جملس التجارة يف اخلدمات بأي إجراءات يتخذها أي عضو آخر ويعتربها العضو مؤثر يف تنفيذ 
 . بنود االتفاقية

مصلحة كل طرف من اتس لتحقيقها، فهو يضمن اليت تسعى اجل األهداف أهمويعترب حتقيق الشفافية 
  2 .أطراف التجارة الدولية ويزيد من كفاءة النظام التجاري الدويل 

ليس يف هذه االتفاقية ما يفرض على أي عضو تقديم معلومات سرية ميكن أن يؤدي اإلعالن عنها  "من جهة أخرى
و اإلضرار باملصاحل التجارية املشروعة ملنشآت معينة عامة كا�ت إىل إعاقة تنفيذ القوا�ني وإحلاق األذى باملصلحة العامة أ

  .  3"أم خاصة
                                                             

1
  .51،52. ص، ص. 1999مطبعة رمضان وأوالده، ): مرص(اإلسكندرية املواهجة،  وإسرتاتيجيةدراسة تقوميية للجات :اجلات والعامل الثالث، السـيدعاطف  

2 Lisa L.p Grant, op cit, p.19. 

3
  .321. ، ص2001مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ): مرص(،اإلسكندريةومنظمة التجارة العاملية  94التجارة العاملية بني جات محمد عبد العزيز،  مسري 
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القسم الثا�ي من االتفاقية أ�ه جيب قيام خمتلف األعضاء بتسهيل ) 4(�صت املادة : زيادة مشاركة الدول النامية .3
ل االلتزامات اخلاصة زيادة مسامهة أو مشاركة الدول النامية يف التجارة الدولية من خالل التفاوض حول جداو

  : اليت يتفاوض عليها خمتلف األعضاء واليت تتعلق باألمور التالية
تدعيم قدراهتا الوطنية بتزويد اخلدمات مبا يف ذلك الوصول إىل التكنولوجيا على أساس جتاري، أي أن قوة  -

  .    املساومة للدول النامية هي اليت يتحدد إمكا�ية وصوهلا إىل التكنولوجيا
  .  وصوهلا إىل شبكات التوزيع وشبكات و�قاط املعلومات اليت ستقيمها الدول املتقدمةحتسني

  . 1احترير وصول صادرهتا من اخلدمات إىل األسواق الدولية يف القطاعات وطرق التوريد ذات األمهية التصديرية هل
من بدء �فاد اتفاقية منظمة نشئ األعضاء من الدول املتقدمة وأكرب عدد من غريها من األعضاء خالل سنتني ي

التجارة العاملية �قاط اتصال غايتها تسهيل وصول موردي اخلدمات يف البلدان النامية إىل املعلومات املتصلة بأسواقها 
  : واملتعلقة مبا يلي

  .اجلوا�ب التجارية والفنية يف توريد اخلدمات -
  .شروط تسجيل املؤهالت العلمية واالعرتاف هبا واحلصول عليها

  .توافر تكنولوجيا اخلدمات
وتعطي أولوية خاصة يف تنفيذ ما سبق إىل األعضاء من البلدان األقل منوا، ويويل اعتبار خاص للصعوبة الشديدة 
اليت تواجهها البلدان األقل منوا يف قبول االلتزامات احملددة اليت يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض �ظرا لوضعها االقتصادي 

  .2تياجاهتا التنموية والتجارية واملاليةاخلاص والح

القسم الثا�ي من اتفاقية اخلدمات تسمح االتفاقية للدول األعضاء بأن  من )5(مبوجب املادة  :التكامل االقتصادي .4
تكون أو تصبح أطرافا يف اتفاق لتحرير التجارة يف اخلدمات فيما بينها شريطة أن يكن لالتفاقية تغطية قطاعية 

  : سعى إىل إزالة مجيع أ�واع التمييز بني األطراف املتعاقدة وذلك من خاللكبرية وأن ت
  .التمييزية اإلجراءاتإزالة  -

                                                             

1
ع اخلرباء العرب دلراسة آاثر اتفاقية اجلات عىل الاقتصادايت اجامت، "واخلدمات الاقتصادية يف ادلول العربية GATSلتجارة اخلدمات  العامةالاتفاقية "معتصم سلامين  

  .23.، جامعة ادلول العربية، الاحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، البنك اإلساليم للتمنية، جدة، ص1994يوليو  7- 4العربية القاهرة 
2
  .322، 321.مسري محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص، ص 
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  .متييزية جديدة أو إضافية إجراءاتإقامة أية  حظر
وتعطي الدول النامية أطراف االتفاق مرو�ة خاصة لتطبيق هذين الشرطني، وإذا كان االتفاق يقتصر على الدول 

كن منح األشخاص املعنويني اململوكني أو املسيطر عليهم من قبل أشخاص طبيعيني من الدول األعضاء يف النامية فقط مي
  . اال�دماج معاملة أكثر تفضيال وأن تسهل املبادالت بني الدول األطراف

فاق ضمن وينبغي أال يرفع هذا االتفاق املستوى الكلي للعوائق التجارية يف اخلدمات بالنسبة ألي عضو خارج االت
القطاعات أو القطاعات الفرعية موضوع املقار�ة إىل املستوى الذي كان قبل االتفاق، األشخاص املعنيون الذين ا�شئوا وفق 
تشريع بلد طرف يف اال�دماج سيكون هلم حق املعاملة املمنوحة مبوجب االتفاقية بشرط أن ميارس أعمال جتارية مهمة 

  . على أراضي البلدان أطراف االتفاق
وتطبيقا ملبدأ الشفافية جيب على هذه األطراف أخطار جملس التجارة يف اخلدمات هبذا االتفاق وبأي توسيع أو 
تعديل مهم له وكذا تقديم تقارير دورية عن التنفيذ إىل جملس التجارة يف اخلدمات وعند الضرورة ينشئ الس جمموعة 

  .   عمل لدراسة هذه التقارير
اقية التجارة يف اخلدمات دخول أعضائها يف اتفاق إلقامة تكامل تام ألسواق العمل بني أطرافه، كما جتيز بنود اتف

ار جملس التجارة يف بشرط استثناء مواطين أطراف االتفاق بالشروط اخلاصة باإلقامة وتراخيص العمل، باإلضافة إىل إخط
  .اخلدمات به

  . يت تنظم التجارة الدولية للخدمات على املستوى الوطينويقصد هبا األحكام ال :القواعد واإلجراءات احمللية .5

فهي القطاعات اليت يتعهد  فيها األعضاء بتقديم التزامات حمددة جيب على كل عضو أن يضمن إدارة  -
اإلجراءات ذات التطبيقات العامة واملؤثرة يف اخلدمات بطريقة مناسبة حيادية وذلك عن طريق إعداد 

خلدمات الواردة يف جدول االلتزامات، من هذه القواعد أسلوب استصدار القواعد املنظمة لقطاع ا
الرتاخيص الالزمة لتوريد األجا�ب للخدمات يف أراضي عضو آخر حبيث ال متثل هذه القواعد عقبات 

  . وعوائق جتارية
على إجراء موافقة ينبغي على كل عضو أن ينشئ يف أقرب وقت ممكن هيئات أو إجراءات قضائية أو تعليمية إدارية تنص 

فورية بناء على طلب مورد خدمات متضرر من القرارات اإلدارية اليت تؤثر على التجارة يف اخلدمات لتوفري سبل العالج إذا 
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استدعى األمر لذلك شريطة اليت تؤثر على التجارة يف اخلدمات لتوفري سبل العالج إذا استدعى األمر لذلك شريطة  إال 
  .1يئات واإلجراءات مع اهليكل الدستوري للعضو أو طبق �ظامه القا�و�ييتعارض إ�شاء هذه اهل

جيب على السلطات املختصة يف . عندما يكون ترخيص مطلوبا من أجل توريد خدمة ما مت تقديم التزام حمدد بشأهنا
ر الطالب بالقرار بشأن خالل فرتة زمنية مناسبة بعد تقديم طلب يعترب مستوفيا مبوجب القوا�ني واللوائح احمللية أن خيط

الطلب، وعلى السلطات املختصة يف البلد العضو أن تفر بناء عن طلب من الطالب دوهنا إبطاء غري مربر معلومات بشأن 
  . 2احلالة اليت وصل إليها الطلب

واملعايري  يضع جملس التجارة يف اخلدمات الضوابط الضرورية للحيلولة دون استخدام الشروط املوضوعة لتحديد املؤهالت
الفنية وشروط الرتاخيص لعوائق غري ضرورية لتجارة اخلدمات وأن تقوم مثل هذه الشروط والضوابط على معايري 

  .   يف حد ذاهتا قيودا على توريد اخلدمات لوأال تشكموضوعية 

قاييسه اخلاصة جيوز للعضو حتقيقا هلدف التطبيق الكلي أو اجلزئي مل :االعرتاف واعتماد شهادة التعليم واخلربة .6
أن يتعرف بالتعليم أو اخلربة املكتسبة أو . مبنح الرتاخيص اإلجراءات والشهادات ملوردي اخلدمات األجا�ب

متطلبات التأهيل املستوفاة، أو اإلجراءات اليت مينحها لبلد آخر، غري أ�ه ال جيوز ألي عضو أن مينح االعرتاف 
عند تطبيق العضو ملعايري ملنح الرتخيص واإلجازات والشهادات ملوردي  بطريقة جتعل منه وسيلة للتميز بني البلدان

  : اخلدمات أو قيدا مقنعا على التجارة يف اخلدمات وعلى كل عضو أن

بالنسبة له بإجراءات " WTO "شهرا بدءا من �فاذ اتفاقية  12خيطر جملس التجارة يف اخلدمات خالل  -
عايري اليت تطبقها الدول األعضاء بشأن الرتاخيص األجا�ب االعرتاف القائمة لديه وهي اإلجراءات وامل

  .   املصرح هلم مبمارسة النشاطات املهنية يف تلك الدول
كما جيب إخطار جملس التجارة يف اخلدمات بأية إجراءات اعرتاف جديدة يعتمدها أو تعديالت جوهرية بداخلها على 

ينبغي  .ة باالعرتاف املتبادل للمؤهالت العلمية واخلربات بني األعضاءاإلجراءات القائمة باإلضافة إىل أية رغبات مرتبط
ويعمل األعضاء بالتعاون مع . حينما تقضي الضرورة أن يستند االعرتاف إىل معايري متفق عليها من قبل األطراف املتعددة

                                                             

1
  .53.،  مرجع سابق، صالسـيدعاطف  
2
  .324. مسري محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص 
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س ومعايري مشرتكة لالعرتاف املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املختصة من أجل وضع واعتماد وممارسة مقايي
  .1باخلدمات واحلرف و املهن ذات الصلة هبا

تقف اتفاقية التجارة يف اخلدمات موقفا معارضا  :مبدأ عدم السماح باالحتكارات واملمارسات التجارية املقيدة .7
   :من قيام احتكارات يف اخلدمات تؤدي إىل عرقلة تنفيذ هذه االتفاقية، هلذا �صت على

اليت متنح هؤالء احملتكرين احلق يف احتكار السوق احمللي أن تتأكد من عدم استغالل هذا احلق  على الدولة -
بطريقة تتعارض مع االلتزامات العضو املرتتبة عليه مبوجب املادة الثا�ية و االلتزامات احملددة اليت قام 

  . بتقدميها
األسباب ما جيعله يعتقد أن موردا احتكاريا خلدمة ما جيوز لس التجارة يف اخلدمات بناء على طلب من عضو لديه من 

من أي عضو آخر بتصرف بطريقة تتعارض مع ما سبق، أن يطلب من العضو املا�ع للحق االحتكاري معلمات حمددة ختص 
  . هذه العمليات

�فاذ اتفاقية منظمة  إذا منح عضو ما حقوق احتكارية فيما يتعلق بتوريد خدمة ما تشملها االلتزامات احملددة للعضو بعد
فعلى العضو أن يبلغ جملس جتارة اخلدمات قبل أقل من ثالثة أشهر من التاريخ املتوقع للمنح الفعلي للحقوق . التجارة

  . االحتكارية
من خالل السماح بدخول . من جا�ب آخر تعاجل االتفاقية املمارسات التجارية اليت ميكن أن تقيد جتارة اخلدمات

  . والدول الراعية لتلك املمارسات يف مشاورات بغرض احلد منها الدول املتضررة

من االتفاقية بعدم جواز فرض قيود ) 11(�صت املادة  :املدفوعات التحويلية والقيود اخلاصة مليزان املدفوعات .8
وف على التحويالت واملدفوعات الدولية املسددة مقابل عمليات جارية تتصل بااللتزامات احملددة إال يف الظر

   :مايلي املذكورة يف

من اتفاقية اخلدمات للعضو إذا ما واجه صعوبات خطرية يف ميزان املدفوعات والتحويالت ) 12(جتيز املادة  -
ال متيز بني األعضاء وأن تتوافق يف  أنو�شرتط يف هذه القيد  .مقابل عمليات تتعلق هبذه االلتزامات

معاجلة أزمات موازيني  إجراءاتيل الذي تنظم أحكامه مضموهنا مع النظام األساسي لصندوق النقد الدو
املدفوعات وأن تتجنب مثل هذه القيود يف حالة فرضها إحلاق الضرر غري الضروري باملصاحل التجارية 

                                                             

1
  .327، صالسابقاملرجع  
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واملالية ألي عضو وأن تكون يف احلدود الضرورية اليت استدعتها وأن تنتهي با�تهاء الغرض الذي فرضت من 
  . وأن ال تنشئ متيز بني األعضاء 1ستخدامها حلماية قطاعات معينةوأ�ه ال جيوز ا. أجله

ميكن لدول النامية ودول دخلت التحول االقتصادي طلب اللجوء ملثل هذه القيود للحفاظ خاصة على مستوى 
رباجمها االحتياطات املالية، كما جيوز األعضاء عند تعديل أثار هذه القيود إعطاء األولوية لتوريد اخلدمات اهلامة ل

  .   االقتصادية أو التنموية إال أ�ه ال جيوز اعتماد القيود أو اإلبقاء عليها حلماية قطاع خدمات بعينه
وبأية تعديالت تطرأ  1جيب إخطار الس العام للتجارة يف اخلدمات فورا بأية قيود تعتمد أو تستبقي مبوجب الفقرة 

  . عليها
املادة أن �تشاور فورا مع جلنة قيود ميزان املدفوعات بشأن القيود اليت �فرض  جيب على األعضاء اليت تطبق أحكام هذه

  .  مبوجب هذه املادة
من أجل عقد مشاورات دورية هبدف تسهيل  تقديم ما يراه مناسبا من توصيات إىل العضو  إجراءاتيضع املؤمتر الوزاري 

االعتماد على إحصاءات صندوق النقد الدويل فيما يتصل بعد تقييم وضع ميزان املدفوعات والقيود املعتمدة ب 2املعين
  .بالنقد األجنيب واالحتياطي النقدي وميزان املدفوعات

على أن تعقد مفاوضات متعددة األطراف بني الدول  )8( ص االتفاق يف مادته الثامنة�: املشرتيات احلكومية .9
ومعلوم أن  منظمة التجارة العاملية، من إ�شاء األعضاء بشان املشرتيات احلكومية يف جمال اخلدمات خالل سنتني

بعدم تطبيق ما �ص عليه يف معاملة الدولة األكثر رعاية والنفاد إىل األسواق  ياتفاقية التجارة يف اخلدمات تقض
والشروط اليت حتكم حصول اجلهات احلكومية على اخلدمات عن طريق  واأل�ظمةواملعاملة الوطنية على القوا�ني 

غراض احلكومية وليس هبدف إعادة بيعها جتاريا أو استخدامها يف توريد اخلدمات للبيع التجاري الشراء لأل
  .ويرجع ذلك إىل أن املشرتيات احلكومية ذات طبيعة سيادية واحتكارية 

ظام وهي التدابري اليت �تخذها الدول العضو حلماية األخالق العامة واحلفاظ على الن :العامة واألمنية االستثناءات .10
العام ومحاية الصحة النباتات واحليوا�ات وسالمة البشر والسالمة العامة ،ومنع الغش والتدليس ومحاية الصفة 
الشخصية حلياة األفراد أو هتدف التغطية الفعالة للضرائب املباشرة أو جتنب االزدواج الضرييب، على أن ال 

، من خالل دول أو أية صورة من صور احلماية املستمرةتنطوي اإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن على متيز بني ال
                                                             

1
  .88.، ص2000مكتبة مدبويل، ): مرص(،القاهرة التحدايت والفرص: العوملة واجلاتالعفوري، الواحدعبد  
2
  .329. العزيز، مرجع سابق، ص عبدمسري محمد  



 االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات              الفصل الثا�ي

86  

خدمات لضمان منو قدراته املسلحة، تعود إىل مواد قابلة لال�شطار : تدابري حلماية املصاحل اجلوهرية األمنية وهي
يثاق أو اال�دماج أو مواد تستخدم يف صناعتها أو تطبيقها يف أوقات احلرب أو التوتر الدويل اخلطري أو االلتزام مب

   .األمم املتحدة
تضمنت االلتزامات العامة يف اتفاقية اخلدمات مادتني تتعلق أوهلما  :الطارئة للوقاية يف جمال اخلدمات اإلجراءات .11

مبوضوع الدعم يف قطاع اخلدمات،  )15(بالتدابري الطارئة للوقاية وختتص الثا�ية وهي املادة  )10(وهي املادة 
ورجواي إىل اتفاق بشأهنما  جلنة املفاوضات التجارية يف اخلدمات خالل جولة األو�ظرا لعدم توصل املشاركون يف

فقد مت االتفاق على أن يتم عقد مفاوضات متعددة األطراف حول التدابري الطارئة . على غرار التجارة يف السلع
أما بالنسبة  .التجارة العامليةسنوات من �فاذ اتفاقية منظمة  )3(للوقاية على أن يبدأ العمل هبا يف تاريخ ال يتأخر 

للدعم  فقد  أقر األعضاء بأ�ه ميكن للدعم أحيا�ا تأثريا اعوجاجيا على التجارة يف اخلدمات و أ�ه سيتم إجراء 
مالئمة للرسوم  إجراءاتمفاوضات حول أ�واع الدعم املؤثر يف التجارة يف اخلدمات والنظر يف كيفية اختاذ 

  .تبار دور الدعم يف البالد النامية وحاجتها إىل املرو�ة يف هذا اال التعويضية مع الوضع يف االع

الوقاية والدعم يف جمال اخلدمات يف  إجراءاتإىل أ�ه بدأت بالفعل املفاوضات حول كل من  اإلشارةوجتدر 
ق بشأن الوقاية يف إليها ومل يتم التوصل إىل اتفا اإلشارةبواسطة �فس جمموعة عمل قواعد اخلدمات السابق  1996أغسطس 

الدول األعضاء حال دون التوصل إىل اتفاق واستمر هذا املوضوع  غري أن اخلالف يف مواقف 1997اخلدمات قبل هناية 
، وتتلخص مواقف الدول املشاركة يف املفاوضات بشان الوقاية يف جمال 1999،2000حمل مفاوضات الحقة خالل عامي 
سري املفاوضات حول املشرتيات  إبطاءالتفاق، يف حني أن الدول النامية تعمل على اخلدمات يف أن الدول املتقدمة ضد ا

  1.الوقاية إجراءاتاحلكومية والدعم يف جمال اخلدمات حتى يتم التوصل إىل اتفاق حول 

غي  ينب اإلقليميالتكامل االقتصادي  توضيح موقف اتفاقية اجلاتس منل 2:اإلقليمياتفاقية اجلاتس والتعاون العربي  .12
وتقتضي الفقرة األوىل من   .لتجارة اخلدمات اإلقليمياجلاتس للتحرير  من اتفاقية) 5(توضيح ما تقرره املادة 

املادة اخلامسة من اتفاقية اجلاتس يف شأن التكامل االقتصادي بأن الدول األعضاء يف أي تكامل اقتصادي ميكنها 
  :بدون خضوعها ملبدأ األوىل بالرعاية بالشروط التالية بينهاالدخول يف اتفاق لتحرير التجارة يف اخلدمات فيما 

                                                             

1
  .424،425، مرجع سابق، ص ")الفرص والتحدايت(تجارة يف اخلدمات يف ضوء الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ومفاوضات جوةل ادلوحةال  حتر"عادل السن،  
2
  .233- 231. ص -، صعبد القادر فتحي الشني، مرجع سابق 
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مراعاة عدد القطاعات وحجم  الشرطيتطلب تطبيق هذا :  لالتفاق تغطية قطاعية شاملة يكونأن  -
التجارة املتأثرة باتفاق حترير التجارة يف اخلدمة حمل البحث وأساليب تطبيق اخلدمة، وللوفاء هبذا الشرط 

  .ل هذا االتفاق استبعادا مسبقا ألي من أساليب تقديم اخلدمة األربعة السالفة الذكرجيب أال يتضمن مث
كافة أ�واع التمييز املوجودة وحظر التدابري التمييزية املوجودة واجلديدة، وذلك من تاريخ �فاذ االتفاقية أويف إطار زمين  إلغاء

تدابري اخلاصة باملدفوعات والتحويالت ووقاية ميزان املدفوعات معقول، ويستثنى من هذا التدابري املسموح هبا واملتعلقة بال
  . واالستثناءات العامة واستثناءات األمن
 ) 1(يف الفقرة  ) ب( فإ�ه يراعى عند تقييم ما إذا كا�ت الشروط الواردة يف البند5) ( وطبقا للمادة الثا�ية من املادة

أو حترير التجارة يف البالد  يللتكامل االقتصاد ألمشلااالتفاق بالعملية  قد مت الوفاء هبا، باإلضافة إىل النظر إىل عالقة
يف الفقرة األوىل، وذلك يف  )أ(وهذه الفقرة تسمح بقدر من املرو�ة يف تطبيق اختيار التحرير الوارد ي البند . األطراف فيها

أكرب للتحرير الشامل يف كل ااالت أو حالة ما إذا كان اتفاق حترير جتارة اخلدمات جزءا أو  جا�با فقط من مشروع 
قدرا من املرو�ة يف تطبيق اتفاق التحرير الوارد يف  (3)وقد منحت الفقرة  .التكامل االقتصادي ما بني أطراف االتفاق

ية من الفقرة األوىل يف حالة كون اتفاق حترير اخلدمات يضم بالدا �امية، وهذه الفقرة متنح معاملة تفضيل )أ،ب(البندين 
لألشخاص املعنوية اليت ميتلكها أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيون  ألطراف االتفاق يف حال إذا اقتصر اتفاق حترير جتارة 

  .اخلدمات على البالد النامية فقط
لتشرتط أن يكون اهلدف من اتفاق حترير التجارة يف اخلدمات تسهيل التجارة  (5) من املادة   (4)وقد جاءت الفقرة

افه، وأ�ه لن يؤدي إىل زيادة املستوى اإلمجايل  للحواجز أمام التجارة يف اخلدمات بالنسبة ألي عضو خارجي يف بني أطر
  .القطاعات الرئيسية أو القطاعات الفرعية حمل قبل وبعد قيام االتفاق

ارة يف اخلدمات  عند من ذات املادة لتنظم ما قد يعتزمه عضو يف اتفاق لتحرير التج )أ(ويف بندها   (5)وتأتي الفقرة
عقد هذا االتفاق أو توسيعه ، أو عند تعديل أي التزام حمدد مبا ال يتسق مع الشروط و األوضاع الواردة جبداول التزاماته، 
وهي توجب على مثل هذا العضو أن يتقدم مبذكرة تسبق مبا ال يقل  عن تسعني يوما من تاريخ ذلك السحب أو التعديل ، 

  . ضاء املتضررين من هذا السحب أو التعديلعلى أن يعوض األع
موضوع قيام األعضاء بإخطار جملس التجارة يف اخلدمات بأي توسيع هلذا االتفاق أو تعديل  )ب(كما ينظم البند 

  .يؤخذ به وتقديم تقارير دورية عن خطوات تنفيذها إذا كان هذا التنفيذ سيتم وفقا جلدول زمين حمدد
ه ال جيوز  للعضو يف اتفاق لتحرير التجارة يف اخلدمات أن يسعى للحصول على تعويضه عن بأ� (8)كما تقضي الفقرة 

يتضح مما سبق أ�ه بإمكان الدول العربية . املنافع التجارية اليت ميكن أن حيصل عليها عضو آخر كنتيجة ملثل هذا االتفاق
  .الكربىينها يف إطار منطقة التجارة احلرة االستفادة مما تقرره اجلاتس من مزايا لتحرير جتارة اخلدمات فيما ب
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  الالزتامات احملددة :املطلب الثاين 

اليت تنشئ عن اتفاقية حترير جتارة اخلدمات واليت ) االلتزامات العامة(باإلضافة إىل النوع األول من االلتزامات 
اجلاتس �وع ثا�ي من االلتزامات  تنطوي على أحكام ومبادئ وضوابط تتساوى يف االلتزام هبا كافة األعضاء، تنشأ عن

واليت متثل لب االتفاقية، فهي تلك اليت تشمل اإلجراءات اخلاصة بالنفاذ إىل األسواق واملعاملة  وهي االلتزامات احملددة
إما أفقيا أو على كل قطاع أو أسلوب توريد اخلدمة  االلتزاماتوتطبق هذه .الوطنية،وكذلك ما يعرف بااللتزامات اإلضافية

  .به الدول يف جداول التزاماهتا ملى حدة يف حدود ما تلتزع
لبعض الدول  إمكا�ية، فهناك )والقطاعية  األفقية(مدخل القائمة االجيابية لاللتزامات احملددة جبا�يها  إىل باإلضافة

  1.رعاية األكثربتقديم قائمة سلبية وهي تتضمن االستثناءات من شرط تطبيق مبدأ الدول  األطراف
تتبلور االلتزامات احملددة يف جداول االلتزامات مرفقة بربوتوكول ا�ضمام الدولة العضو، وتلتزم الدولة مبوجبها حيث 

بتحرير قطاعات خدمة معينة، ويعرض يف هذا اجلدول القطاعات اليت تقبل الدولة بفتح أسواقها للمنافسة األجنبية، 
السوق الوطنية بشتى الطرق، سواء كا�ت عن طريق وجود مورد باإلضافة إىل شروط دخول مورد اخلدمة األجنيب إىل 

اخلدمة األجنيب يف أراضي الدولة من خالل الشركات والوكاالت أو مكاتب التمثيل أو السماح بتقديم خدماته عرب احلدود، 
من دولة  وهذا يعين تقديم اخلدمة من أراضي عضو إىل أراضي عضو آخر، أو توريد اخلدمة عن طريق إيفاد األشخاص

وقد مت وصف هذه التعهدات باحملددة لسببني ، 2العضو املورد إىل أراضي عضو آخر للتوريد عن طريق الوجود املوقت 
  3:رئيسيني مها

أهنا ال تطبق بصفة عامة على مجيع البالد األعضاء، وإمنا تطبق وفقا ملا يتعهد به كل عضو : أوهلما -
به والذي يتقدم به يف ضوء ما تسفر عنه املفاوضات مع ويسجله يف جدول التعهدات الوطين اخلاص 

غريه من البالد األعضاء يف هذا اال واليت تتم على أساس مبدأ الطلب والعرض والتقابلية يف احلقوق 
  .وااللتزامات

ان العضو ميكنه أن يقيد تطبيق هذه التعهدات بالنفاذ او التحرير واملعاملة الوطنية بقيود : وثا�يهما -
  . نة يسجلها يف جدوله بالتفصيلمعي

                                                             

1
 Bernard hoekman; Op Cit; p.180. 
2
   .122، 121.، ص، صسابقعاطف السـيد، مرجع  
3
  .430 _425، مرجع سابق، ص ")الفرص والتحدايت(التجارة يف اخلدمات يف ضوء الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ومفاوضات جوةل ادلوحةحتر "السن، عادل  
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 ،وااللتزامات اإلضافية من جهةتتضمن قواعد تتعلق بالنفاد لألسواق واملعاملة الوطنية من جهة وبذلك فهي
  . أخرى
  النفاذ إىل األسواق: األولالفرع 

االتفاق عليها،  تلتزم األطراف بالسماح بالنفاذ إىل أسواقها ملوردي اخلدمات من األطراف األخرى بالشروط اليت مت
واملوضحة يف اجلداول اخلاصة بكل دولة، على أن متنح األطراف املتعاقدة للخدمات األجنبية ومورديها عند الدخول إىل 

 اختيارالسوق معاملة تفضيلية ال تقل عن املوضحة يف جداوهلم اخلاصة، كما يسمح ملوردي اخلدمات األجا�ب حبرية 
  .الدول املستوردة إىلات األسلوب املفضل يف تصدير اخلدم

اليت تدون يف جدول االلتزامات احملددة، أخذا يف ) الشروط(أو )احلدود(وال خالف يف حق الدولة يف وضع 
االعتبار أن بعض تلك الشروط ال متيز بني موردي اخلدمة احملليني و األجا�ب مثل احلصول على الرتخيص  الالزم، أو أال 

  1.يقل رأس املال عن قيمة معينة

  القيود على النفاذ لالسواق .1
خيضع مبدأ النفاذ لألسواق ملفهوم القائمة االجيابية، مبعنى أن الدولة العضو تسمح ملوردي اخلدمة األجا�ب بالنفاذ 
إىل أسواقها الداخلية، مع حقها يف االحتفاظ ببعض القيود أو إيراد بعض التحفظات، واليت غالبا ما تتخذ إحدى الصور 

  :اآلتية
من خالل حتديد حصص عددية و اشرتاط اختبار احلاجة االقتصادية مبعنى  األجا�بد من عدد املوردين احل

رهن دخول موردي اخلدمة األجا�ب على السوق احمللي لدولة أخرى بعدم وجود مورد حملي للخدمة أو بعدم قدرته على 
�سبة حتددها ملوكة للبنوك األجنبية فال تزيد عن سد حاجة السوق احمللى، تقييد قيمة املبادالت أو األصول اخلدمية امل

من إمجايل أصول البنك، تقييد العدد اإلمجايل للعمليات كالقيود املفروضة على الوقت احملدد للبث اإلذاعي لألفالم  الدولة
القا�و�ي  األجنبية، تقييد العدد اإلمجايل لألشخاص الطبيعيني األجا�ب العاملني يف كل وحدة خدمية، حتديد الشكل

للمنشأة أو الشركات املشرتكة كأن يسمح بالتواجد األجنيب يف شكل فروع فقط، حتديد �سبة مسامهة رأس املال األجنيب 
  2.٪49فال تزيد عن 

                                                             

1
 .39.أمين النحراوي، مرجع سابق،ص 
2

أمحد عبد الونيس شـتا،مدحت : ، حتريردور اخلدمات يف التمنية، "يةاجلوانب القانونية التفاقية التجارة يف اخلدمات ودالالهتا التمنو "أمحد عبد الونيس شـتا، . 

 .74. ، ص) 2007مركز دراسات وحبوث ادلول النامية، جامعة القاهرة، لكية الاقتصاد والعلوم السـياسـية،(أيوب،



 االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات              الفصل الثا�ي

90  

. ، حيث مسح بتسجيل االستثناءات يف اجلدولاختيارياأصبح أميل ألن يكون -هذا النص امللزم كما يف ظاهره 
يدون أي قيود بشأن تلك التدابري يف جدوله، فإ�ه يكون ملزما بأ�ه لن يقوم بتطبيق تلك التدابري  ومع هذا إذا كان العضو مل

  1:وتلك التدابري مرتبطة ب. يف تلك القطاعات
قيد بشأن عدد مقدمي اخلدمة، على سبيل املثال احلصة السنوية املتعلقة بإقامة مطاعم جديدة،   -

 .اجة ملطعم جديد أو ال يف هذا اال أو يف تلك املنطقةاستنادا إىل تقييم ما إذا كا�ت هناك ح

قيد على القيمة الكلية أو األصول الكلية للمعاملة اخلدمية، على سبيل املثال قيد على املعامالت أو  -
 .أصول فروع البنوك إىل �سبة معينة من إمجايل املعامالت احمللية أو أصول كل البنوك

 حتديد : ات اخلدمية أو الكمية الكلية ملخرج اخلدمة، على سبيل املثالقيد على العدد اإلمجايل للعملي -

على سبيل . لألشخاص الطبيعيني الذين ميكن توظيفهم يف عرض اخلدمة اإلمجايلقيد على العدد  -
 .حتديد فرتة زمنية قصوى لعرض األفالم: املثال

على سبيل . و املشروع املشرتكقيد أو متطلبات بشأن �وع الشخصية القا�و�ية أو الكيان القا�و�ي أ -
املثال، القيد الذي يكون يف قطاع معني، احلضور أو الوجود التجاري، ميكن أن يكون فقط يف شكل 

 . شركة يكون فيها مواطنو الدولة هم أغلبية محلة األسهم

قيد على مشاركة رأس املال األجنيب، على سبيل املثال، القيد بأن شكال معينا للوجود التجاري  -
 .ينبغي أن يكون له سقف حمدد من احلصة األجنبية

 التزام الدولة بفتح األسواق أمام جتارة اخلدمات درجات .2

حددت االتفاقية ثالث درجات خمتلفة اللتزام الدولة بفتح أسواقها أمام موردي اخلدمات سواء اكا�وا وطنيني أم 
  2:أجا�ب على النحو التايل

الدولة بفتح أسواقها متاما وتوحيد املعاملة الوطنية ملوردي اخلدمات سواء كا�وا ومبقتضاه تلتزم  :االلتزام الكامل .1
 .وطنيني أم أجا�ب

                                                             

1
اململكة العربية (السـيد أمحد عبد اخلالق، الرايض: لسالم، مراجعةرضا عبد ا: ، تعريبمنظمة التجارة العاملية دليل لإلطار العام للتجارة ادلوليةهباجرياث الل داس،   

  .366ص  ، 2008دار املرخي للنرش، ): السعودية
2

  . 47،48. ، ص، صبدوي، مرجع سابق طهسـيد 
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وفيه تلتزم الدولة بالقائمة اليت حددهتا االتفاقية بالنسبة للنفاذ اىل االسواق كذلك فإهنا تدخل يف  :االلتزام احملدود .2
 . طنية اليت متنحها ملوردي اخلدمة من األجا�باملفاوضات مع الدول املتعاقدة حول درجة املعاملة الو

وفيه تكون الدولة حرة من حيث املبدأ يف اإلبقاء على قطاع خدمي معني مغلقا أمام األجا�ب يف  :عدم االلتزام .3
املرحلة احلالية من املفاوضات، على أن تتعهد بفتحه تدرجييا يف إطار املفاوضات املستقبلية ووفقا ملا تنص عليه 

 .قيةاالتفا

  املعامةل الوطنية: الفرع الثاين

تشمل اجلداول أيضا ضوابط املعاملة الوطنية حيث يوفر العضو للخدمات أو موردي اخلدمات من أي عضو آخر، 
فيما يتعلق جبميع اإلجراءات املتعلقة بتوريد اخلدمات معاملة ال تقل رعاية عن تلك اليت يوفرها ألمثاهلا من اخلدمات 

  .1لديه، وذلك يف القطاعات املدرجة يف جدولة وطبقا للشروط واألوضاع احملددة فيه وموردي اخلدمات
وميكن ألي عضو أن يفي  بالتزاماته مببدأ املعاملة الوطنية من خالل منح اخلدمات و موردي اخلدمات يف أي عضو 

لة لديه أو رعاية خمتلفة رمسيا عنها، آخر إما رعاية مماثلة  رمسيا للرعاية اليت يوفرها للخدمات وموردي اخلدمات املماث
ومعنى ذلك أ�ه ميكن تنظيم العالقات املعلقة بالواردات األجنبية من اخلدمات مبا يغاير تنظيم العالقات الناشئة عنها داخل 

دده مثال السوق احمللية على األقل فيما يتعلق بتحديد اإلطار التنظيمي العام للواردات األجنبية من اخلدمات، لذلك الذي حت
قوا�ني االستثمار، إال أن اجلوهري يف األمر هو عدم إعاقة الواردات األجنبية من اخلدمات بسبب اختالف التنظيم القا�و�ي، 
وهو ما عربت عنه االتفاقية بالنص على أ�ه تعترب املعاملة املماثلة رمسيا أو املختلفة رمسيا أقل رعاية إذا عدلت شروط 

  . ت أو موردي اخلدمات العضو مقار�ة مبا يقابلها من خدمات أو موردي خدمات من أي عضو آخرالتنافس لصاحل اخلدما
ويتضح مما سبق أن اجلاتس ال تشرتط التوحيد املطلق للنظام القا�و�ي للخدمات مبا يشمل الواردات األجنبية منها 

يقدمه العضو من مزايا تفضيلية للواردات األجنبية من واخلدمات احمللية إذا جاز التعبري، فاالتفاقية مل تشر مطلقا إىل ما قد 
اخلدمات ال متنح للخدمات احمللية، مما يعين يف الواقع أن عدم التمييز الذي يستتبعه مبدأ املعاملة الوطنية ال يعدو احلد 

 .2واقاألد�ى الذي تلتزم به الدول األعضاء يف متكني الواردات األجنبية من اخلدمات من النفاذ إىل األس

وخالل مفاوضات اتفاق اخلدمات لوحظ صعوبة تطبيق هذا املبدأ كامال بنفس مفهوم السلع وهلذا أقر السماح 
. بالتفرقة بني اخلدمة الوطنية واخلدمة األجنبية بشرط تدوين ذلك يف جدول االلتزامات اخلاصة بكل دولة عضو باالتفاق

الوطين للخدمات ميزة تفضيلية عن اخلدمات  اإل�تاجيف إعطاء  ويعترب وضع شروط يف خا�ة املعاملة الوطنية رغبة
                                                             

1
  .334محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  مسري 
2
  .42،43، مرجع سابق، ص دويدارهاين  
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املستوردة من اخلارج، ويعين عدم تدوين أي شروط يف خا�ة املعاملة الوطنية واألجنبية قبول تطبيق املعاملة الوطنية الكاملة 
  1.األجنبيةملوردي اخلدمة 

بني موردي اخلدمة الوطنيني  للتمييزالقيود وأخذا مببدأ املرو�ة والتدرج أجازت االتفاقية االحتفاظ ببعض 
  2: واألجا�ب، و تتخذ القيود اليت تفرضها الدول على مبدأ املعاملة الوطنية إحدى الصور التالية

الضريبية والدعم لصاحل موردي اخلدمة والدعم لصاحل موردي اخلدمة الوطنيني، التمييز يف  اإلعفاءاتالتمييز يف منح 
كاشرتاط أن  واإلقامةاملؤهالت، شروط الرتخيص والتسجيل، والتدريب، الشروط اخلاصة باجلنسية املتطلبات اخلاصة ب

 إ�تاجيكون مدير القطاع اخلدمي املعين مقيما بالبلد أو حاصال على اجلنسية، االشرتاطات اخلاصة بتخصيص جزء من 
شركات الوطنية بذلك، وكذلك مطالبة معينة وعدم مطالبة ال تصديرهالشركات األجنبية للتصدير وحتديد معدالت 

  . الشركات األجنبية االستعا�ة مبوردي اخلدمات احمللية
  الالزتامات اإلضافية: الفرع الثالث

لألعضاء أن تتفاوض بشأن التزامات بصدد اإلجراءات املتصلة باخلدمات وغري اخلاضعة لألدراج يف جداول 
  .ملعايري املتصلة باملؤهالت واملقاييس والرتاخيصمبا يف ذلك ا 17 و 16التنازالت مبوجب املادة 

أسلوب القائمة اإلجيابية  بالنسبة لتغطية قطاعات خدمية معينة، مبعنى أن اخلدمات الواردة يف  تتخذ االتفاقيةو
القسم : جداول عروض األطراف املفاوضة هي فقط ختضع لقواعد االتفاقية، وتتضمن جداول االلتزامات ألي دولة قسمني

قا�ون العمل وقا�ون : ألفقي وحيتوي تعاريف بالقوا�ني والتشريعات واللوائح السارية واليت تتعلق بكافة قطاعات اخلدمات مثلا
وهناك أيضا القسم الرأسي الذي حيدد القطاعات اخلدمية اليت ترغب الدولة الدخول . الشركات والقا�ون التجاري وغريها

  3.ددة لكل قطاعهبا يف االتفاقية واالرتباطات احمل
وحيث كا�ت االلتزامات احملددة غري كافية يف عدد من القطاعات املهمة يدخل األعضاء يف جوالت تفاوضية 

، ودوريا بعد ذلك، هبدف رفع متتابعة تبدأ بعد مرور مخس سنوات كحد أقصى منذ بدء اتفاقية منظمة التجارة العاملية 
  .مستوى التحرير تدرجييا

                                                             

1
 .41.أمين النحراوي، مرجع سابق، ص 
2
 .73.أمحد عبد الونيس شـتا، مرجع سابق، ص 
3
  .122مرجع سابق، ص ، عبد امحليد املطلبعبد  
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سنوات، وذلك بشرط ان تبدأ  3تعديل بعض التنازالت الواردة يف اجلداول بعد مرور  أوب للدول احلق يف سح
تضررة من ذلك يف قطاع أو آخر أو يف �فس القطاع، ويف حالة عدم اتفاق الطرفني يتم مفاوضات لتعويض األطراف امل

  .اللجوء إىل التحكيم
  جداول التعهدات املعنية: الرابع الفرع

مسبقا، هي مدو�ة يف جدول الدولة املعنية، التزام العضو ميتد إىل  إليها اإلشارةددة اليت متت كل التعهدات احمل
الزمين لتنفيذ  اإلطارهو مدون يف جداوهلما والذي يتضمن باإلضافة للتعهدات والشروط املرتبطة،  عضو ميتد إىل ما

  .التعهدات، وتاريخ دخول تلك التعهدات حيز التنفيذ
املعنية، حيث يبدأ العضو بعرض  األخرى األعضاءن جدول العضو من خالل مفاوضات مع الدول يتم اال�تهاء م

عليها القيام بتوسيع تعهداهتا،  األخرىمستويات د�يا من التعهدات، وعندما تدخل تلك الدولة يف مفاوضات مع الدول 
يت ميكن أن تنطوي على مصلحة هلا، ويف هذا وقعاهتم بشأن تعهداهتا التبالوضع يف اعتبارها مصاحل األعضاء اآلخرين، و

تهاء من جدول الدولة العضو، باعتبار اهلدف العام هو التوصل �خالل سلسلة املفاوضات الثنائية واجلماعية يتم اال اإلطار
ل وميكن تبيان منوذج جدو 1.ككل األعضاءإىل وضع تواز�ي للتكلفة والعوائد، وكذلك التوصل إىل وضع تواز�ي عام بني 

  : كما يلي األعضاءالتعهدات احملددة واليت يلتزم هبا الدول 

                                                             

1
  .368،367.ابهجرياث الل داس، مرجع سابق، ص،ص 
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  منوذج جلدول التعهدات احملددة   : 9 رمق جدول

التعهدات 
  اإلضافية

القيود على 
  املعاملة الوطنية

القيود على النفاذ 
  القطاع أو القطاع الفرعي  أساليب التقديم  إىل األسواق

  التعهدات األفقية: اجلزء األول
 

  

 عرب احلدود .1

 تهالك يف اخلارجاالس .2

 التواجد التجاري .3

  التواجد املؤقت لألشخاص الطبيعني .4
 

  التعهدات يف قطاعات حمددة: اجلزء الثا�ي
 

  

 عرب احلدود .1

 االستهالك يف اخلارج .2

 التواجد التجاري .3

  التواجد املؤقت لألشخاص الطبيعني .4
 

، الة القا�و�ية واالقتصادية، "لتجارة الدولية يف اخلدمات املصرفيةاتفاقية اجلاتس وحترير ا"ابر هيم عبد ا عبد الرؤوف حممد، : املصدر
 .847، 846.، ص، ص)-مصر- ، جامعة املنصورة 2010أفريل (

: من النموذج سالف اإلشارة إليه جلدول التعهدات احملددة يتضح لنا أن جدول التعهدات يتكون من جزئني مها
دة باإلضافة إىل أن كل جزء منهما ينقسم إىل مخسة أعمدة متماثلة كما هو التعهدات األفقية والتعهدات يف قطاعات حمد

 إىللتقديم،و الثالث للقيود على النفاذ ا ألساليبالعمود األول، للقطاع أو القطاع الفرعي، والثا�ي : السابقمبني بالنموذج 
توضيح مكو�ات كل جزء من جدول ية، وميكن واخلامس للتعهدات اإلضاف‘ األسواق و الرابع على املعاملة الوطنية

  1: التعهدات احملددة كما يلي

 : التعهدات األفقية .1

وهي تلك التعهدات اليت تنطبق على كافة اخلدمات،  وذلك يف القطاعات اخلدمية الرئيسية و الفرعية، و أساليب 
من اجلدول، وغالبا ما تتعلق  توريد هذه اخلدمات، واليت جرى تسجيل تعهدات والتزامات حمددة بشأهنا يف اجلزء الثا�ي

ويالحظ أن العمود األول من التعهدات األفقية يشمل القطاع ، تلك التعهدات بأساليب تقديم اخلدمة، وما يرد عليها من قيود
أو القطاع الفرعي ويف العمود الثا�ي أساليب التقديم ويف العمود الثالث القيود على املعاملة الوطنية، حيث يسجل العضو 

                                                             

1
 .849-846. ص-ابر همي عبد هللا عبد الرؤوف محمد، مرجع سابق، ص 
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ويف العمود اخلامس،  التعهدات اإلضافية ويقصد هبا ما . ده يف هذا اال، بالنسبة لكل واحد من األساليب األربعةقيو
  .يتقدم به العضو من تعهدات من تلقاء �فسه وليس بناء على مفاوضات مع األطراف األخرى

  التعهدات يف قطاعات حمددة .2
نة، سواء كا�ت قطاعات رئيسية او قطاعات فرعية، و يف وهي تلك اليت تنطبق على اخلدمات يف قطاعات معي

�وع اخلدمة حمل التعهدات، بكل دقة أو ، يالفرع العمود األول، �الحظ أن العضو جيب عليه حتديد القطاع الرئيسي أو
ائما، ويف عرض به د لذيالتقديم اخلدمة حتت بعضها بالرتتيب   ألساليب األربعةا اأيض ويف العمود الثا�ي جند . وتفصيل

 .العمود الثالث و اخلاص بالقيود على النفاذ إىل األسواق

  1:`ويالحظ أن جداول األعضاء تتنوع على النحو التايل
  و هذا يعين أ�ه ال توجد أية قيود على النفاذ إىل األسواق أو املعاملة القومية:  )الشيء(تعهدات كاملة  -

عينة الشروط أو القيود اليت حتد من �طاق حيث أن العضو يكتب يف حدود م: التزامات حبدود -
الوصول إىل األسواق أو املعاملة القومية وغالبا ما يرى أعضاء آخرون أن هذه التدابري ال تتسق مع 

  .املبدأين السابقني
وتدرج يف اجلداول هبذا األسلوب، وهذا يدل على أ، العضو ال حرية له يف إدراج أي  :ال تعهدات -

  .لوصول إىل األسواق أو املعاملة القوميةإجراءات تتعارض مع ا
   .ال التزام -

  مهنج وأسس املفاوضات  حول التجارة يف اخلدمات  :املطلب الثالث

  :ختضع املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات ملنهج وأسس معينة  ميكن توضيحها كما يلي
  2اجلاتس إطارمهنج املفاوضات يف : األولالفرع 

اجلاتس على أساس منهج املطالب والعروض، وتعتمد فكرة هذا املنهج على قيام كل تقوم املفاوضات يف إطار 
عضو بالتقدم يف كل جولة من املفاوضات باملطالب اليت ينتظر احلصول عليها يف جمال حترير جتارة اخلدمات ويف �فس الوقت 

                                                             

1
  .849، 848. املرجع السابق، ص، ص  
2
  .190- 185. ص-صعبد القادر فتحي الشني، مرجع سابق،  
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ا، ويعد هذا هو املنهج الرمسي يتقدم بعرض يتضمن مدى استعداده لفتح قطاعات خدمية لديه أو التطور يف حتريره
  .للتفاوض

   منهج املطالب: أوال

من احملتويات داخل اي مطلب، مع مراعاة أهنا ليست بدائل لبعضها البعض،  أ�واعتوجد أربعة  :حمتوى املطالب .1
أو يعود  )األوروبياالحتاد (كما أن أي مطلب ميكن أن يعود موعة من األعضاء باعتبارهم مشاركا وحيدا 

  :ضو مبفرده، واحملتويات األربعة للمطلب هيلع

أو ختفيض  وفيه يطلب العضو إىل عضو آخر إلغاء لقيود قائمة :ختفيض قيود قائمة/طلب إزالة  -
وغالبا ما ترتبط هذه املطالب . ملستويات هذه القيود، وقد يتجه املطلب إىل توفري دخول غري مقصور

 .  )17املادة (أو املعاملة الوطنية)16 املادة(بااللتزامات املتصلة بفتح األسواق 

وهو حالة طلب أي عضو من عضو آخر إضافة قطاع جديد مل تتضمن جداول : طلب إضافة قطاع -
 .التزامات هذا العضو

قد يكون حمتوى املطلب يف صورة مطالبة عضو آلخر باملزيد من االلتزامات : املطالبة بالتزامات إضافية -
ومن أمثلة ذلك . )17، 16(تصل باملسائل اليت خترج عن �طاق املواد ، فهذه املادة ت)18املادة (

 .  االلتزامات اليت منت يف إطار معاجلة املبادئ التنظيمية يف خدمات االتصاالت األساسية

قد يرغب املشاركون يف تقديم مطالب إللغاء : شرط الدولة األوىل بالرعاية تاستثناءاطلب إلغاء  -
ألوىل بالرعاية، ورمبا من خالل التشاور يف جملس التجارة يف اخلدمات يتم استثناءات شرط الدولة ا

طلب ختفيض �طاق أو مستوى هذه االستثناءات وليس بالضرورة إلغاؤها بل جمرد جعلها يف أد�ى 
 .املستويات

غالبا ما يقدم املطلب يف صورة خطاب بسيط حيدد فيه العضو ماهو مطلوب من عضو آخر، : صيغة املطالب .2
  . مرتفعا من التحديد الفين لبعض املسائل حمل التفاوض ىمستو )18املادة (تشرتط و

ميثل تبادل املطالب عملية ثنائية من الوجهة التقليدية، فهي جمرد مكاتبات من الطالب إىل شركائه  :تبادل املطالب .3
طار املمارسة الثنائية أي دور يف ذلك، فالعملية تركت العملية إل GATSيف املفاوضات، وليس لسكرتارية ال

  .و بعد استالم املطالب قد يرغب األعضاء يف التشاور كل مع اآلخر. بالكامل

  منهج العروض: ثا�يا
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  :هناك أربعة أ�واع من العروض :حمتوى العروض .1

 .إضافة قطاع جديد -

 .إلغاء القيود القائمة أو تقديم التزامات يف أمناط التوريد اليت كا�ت غري متاحة -

 )18املادة (بالتزامات إضافية  يف ظل املادة التعهدات  -

 .إلغاء استثناءات شرط الدولة األوىل بالرعاية -

وقد يلجأ العضو إىل تقديم عرضه إستجابة لكافة املطالب اليت تلقاها، علما بأ�ه ليس بالضرورة أن يعرتف أو 
 .قاهالتيشري يف عرضه املبدئي إىل كل أو أي من العناصر الواردة يف املطالب اليت 

يقدم العرض يف صورة مسودة جدول التزامات ومن ثم فهو حيتاج إىل إعداد فين خاص، فالنظام  :صيغة العروض .2
يف دورة اخلدمات احلالية سوف يعتمد على تقديم العروض وفقا لصيغ جداول معدة مسبقا تقوم الدولة بتعبئة 

  .بيا�اهتا

اول القدمية العديد من القضايا الفنية، وبالذات فيما يتعلق وعلى ذلك سوف ينجم عن العالقة بني العروض واجلد
  :بالوضع بعد ذلك من حيث

هل سيقوم األعضاء بتقديم التزاماهتم اجلديدة من خالل جداول منفصلة تكون مكملة للجداول اليت  -
 .سبق مل التقدم هبا

 .مية واجلديدةأم سيقومون بتقديم جداول جديدة متاما ومنقحة حتوي لكافة االلتزامات القد -

ورمبا يكون من املفضل وبغية حتقيق قدر من الوضوح والدقة القا�و�ية، إتباع األسلوب الثا�ي و من ثم فإن أي عرض 
هو معروض من التزامات جديدة ، وجتدر  مبدئي جيب أن يقدم على أساس اجلداول القدمية اليت سوف يضاف إليها ما

 . حة سوف تعد مبثابة مستند للتفاوض فقط واليرتتب عليها أي وضع قا�و�يإىل أن مثل هذه اجلداول املنق اإلشارة

يتم توصيل العروض إىل األعضاء على أساس متعدد األطراف، وذلك على خالف املطالب اليت : تبادل العروض .3
كل ما تتبادل على أساس ثنائي، وترجع أمهية ذلك العتبارات الشفافية والتفعيل، حيث يقوم العضو باالستجابة ل

تلقاه من مطالب، كما أن العرض سوف يتاح للتشاور والتفاوض من كافة األطراف، فالعروض حمل التفاوض هي 
إشارات على مرحلة متقدمة من املفاوضات الثنائية، ومن ثم خيتزل طرحها للتشاور والتفاوض جهد املندوبني يف 

وف يشعل فتيل عروض أخرى، وتستمر العملية اجتماعات جملس التجارة يف اخلدمات، كما أن تقديم عرض ما س
  . يف سلسلة من تتابع املطالب والعروض
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  ملفاوضات حول التجارة يف اخلدماتمبادئ ا: الفرع الثاين

لقد كان هناك تصور خاطئ هلذه املفاوضات على أساس أهنا تسهل التحرير أو اخلصخصة للخدمات احلكومية 
وقد ركزت . عليم، وهذا غري صحيح فهذه القطاعات �ادرا ما �وقشت يف املفاوضاتواليت تشمل الصحة وتوزيع املياه والت

  1:هذه املفاوضات على خدمات أخرى، وتدور مبادئ التفاوض حول اآلتي

 )    مثل تلك اليت تقدمها احلكومات على غري أساس تنافسي أو جتاري: اخلدمات احلكومية(إن اخلدمات العامة  .1
 .يست موضوعا للتفاوضهي خارج �طاق اجلاتس ول

إن التحرير ال يعين اخلصخصة، فاجلاتس واملفاوضات اجلارية ال تتطلب اخلصخصة، أو إعادة تنظيم أو التسليع  .2
 . Commercializationالتجاري

أي تغيري يف �ظامه اخلدمي يف أي قطاع وهي غري العملية طوعية، فال يوجد بلد مضغوط عليه ألن حيدث  .3
 .مسؤولة باختيارها

حق التنظيم فهدف اجلاتس هو حترير التجارة وليس إعادة تنظيم اخلدمات، وكثري منها منظم ألسباب عديدة،  .4
يعرتف بوضوح حبق الدول األعضاء يف تنظيم  2001فدليل التعاون الذي تبناه جملس التجارة يف اخلدمات يف مارس 

ري متماشية مع أهداف السياسة منظمات جديدة يف عرض اخلدمات، وأن عملية التحرير سوف جت وإدخال
 .الوطنية ومستوى التنمية وحجم اقتصاد كل عضو

العملية دميقراطية، وقد طلب معظم أعضاء املنظمة العاملية للتجارة بضرورة اخضاع �تائج املفاوضات للتصديق  .5
 .عليها يف برملا�اهتم أو االستفتاء الشعيب حسب ما تشري به دساتري كل دولة

  .وضعت املقرتحات املقدمة من الدول على موقع املنظمة على شبكة اال�رت�ت التاحتها للجميعالشفافية فقد  .6

بقيت �صوص يف االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات يلزم استكماهلا واستكمال قواعد االتفاقية اليت مل يتم اجنازها 
احمللية، كما  واإلجراءاتإىل مراجعة القواعد  فةباإلضا) الوقاية، املشرتيات احلكومية، الدعم( خالل جولة األورغواي

تضمنت الوثيقة اخلتامية جلولة األورغواي جمموعة من القرارات الوزارية امللحقة هبا تتضمن استمرار املفاوضات يف بعض 
  ).اخلدمات املالية، االتصاالت، النقل البحري(  القطاعات اخلدمية

                                                             

1
  .21،22.ص، ص، 2003مركز زايد للتنسـيق واملتابعة، :، دوةل اإلمارات العربية املتحدةحترير جتارة اخلدمات ودوره يف دمع التعاون العريبمدحت أيوب،  
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  اكش واملفاوضات احلاليةمفاوضات اخلدمات بعد مر : املطلب الرابع 

  :بتتبع مفاوضات التجارة يف اخلدمات ميكن مالحظة ما يلي
  الجامتع مراكش الوزاري اإلضافيةالقرارات : الفرع األول

  :1أمههااخلاصة بتجارة اخلدمات القرارات من مت التوصل يف االجتماع الوزاري مبراكش إىل عدد  
أجهزة تقديم الدعم اليت ينشئها جملس التجارة يف اخلدمات بتقديم القرار اخلاص بالرتتيبات اهليكلية ويلزم  -

 .تقرير سنوي وعلى كل جهاز أن يضع قواعده اإلجرائية وأن تشكل أجهزته الفرعية

القرار اخلاص بالتشاور لتسوية املنازعات وقد ركزت االتفاقية على التشاور فيما بني األعضاء كسبيل إىل الشروع يف حل 
جارية وتسوية اخلالفات، فالتشاور هو السبيل املالئم للتوصل إىل حل مقبول يعاجل األضرار الناشئة وحيفظ النزاعات الت

مصاحل األطراف املتنازعة، ويف حالة عدم النجاح يتم اللجوء لقواعد اإلجراءات اليت حتكم تسوية املنازعات من أجل 
ازعات من أفراد مؤهلني لديهم خربة يف املسائل التنظيمية حيث شكل جلان تسوية املن(التوصل إىل حل مقبول للطرفني 

  ).واملرتبطة باالتفاقية
قرار خاص جبماعة العمل املختصة بالتجارة يف اخلدمات وشؤون البيئة يتم مبوجبه تشكيل مجاعة عمل تدرس وتعد 

  .  التوصيات بشأن العالقة بني التجارة والبيئة
ائل االتصال السلكية والالسلكية األساسية ويقضي بتشكيل جمموعة تفاوض قرار خاص بشأن املفاوضات اخلاصة بوس

  . لتقديم التزامات حمددة يف هذا الشأن
  .القرار اخلاص بإجراء املفاوضات املستقبلية حول التزامات الدول يف قطاع اخلدمات املالية
الدول لضمان تطبيق اإلجراءات  قرار خاص باخلدمات املهنية ويقضي بتكوين جمموعة عمل لوضع �ظم تقف عليها

  . التنظيمية املتعلقة باخلدمات املهنية دون عوائق، وذلك يف حالة تقديم الدول التزامات بتحرير اخلدمات املهنية
قرار خاص بتشكيل جمموعة عمل إلجراء مفاوضات على أساس تطوعي للدول اليت ترغب يف تقديم تنازالت حمددة يف 

  . قطاع النقل البحري

                                                             

1
  .90سابق، ص  مرجععبد الواحد العفوري،  



 االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات              الفصل الثا�ي

100  

ار خاص حبركة األشخاص الطبيعيني ويقضي بتكوين جمموعة تفاوض لتحقيق املزيد من التحرير يف إطار ا�تقال األفراد قر
  . الالزمني لتوريد اخلدمة

  مسار املفاوضات قبل جوةل ادلوحة تطور: الفرع الثاين

الل املؤمترات الوزارية يف سلسلة من املفاوضات خ األعضاءاملنظمة العاملية للتجارة دخل الدول  إ�شاءعقب 
  :الدورية

  1996املؤمتر الوزاري األول للمنظمة العاملية للتجارة بسنغافورة سنة  .1
ولقد كان . 1995املنظمة العاملية للتجارة سنة  سريان عمللقد كان مؤمتر سنغافورة أول مؤمتر وزاري ينعقد بعد 
 ،1994 األورجواي سنة يف جولة يهة من خالل ما اتفق علاهلدف الرئيسي من عقد هذا املؤمتر تقييم السياسات التجاري

  .ومراجعة مدى تنفيذ الدول األعضاء االتفاقيات املربمة من طرف املنظمة
إن حتقيق األهداف املسطرة واملتفق عليها يف مراكش للمفاوضات اخلاصة حول حتسني الدخول لألسواق يف جمال 

قد فباتت صعبة التحقيق،  –، خدمة النقل البحري واملواصالت القاعدية املالية، تنقل األشخاص الطبيعيني –اخلدمات 
  .ئج خميبةاكا�ت كل النت

على احلصول على  العزم: لقد تطلب األمر متديد فرتة املفاوضات عما كان حمددا مسبقا وهذا يف ثالث جماالت
توفري ألي بلد �امي عضو مرو�ة مالئمة مع  متبادلة مع تامتيازاامستوى حترير عايل تدرجيي يف قطاع اخلدمات على أساس 

على  0020جا�في  01وضعه كما هو متفق عليه يف االتفاق، وهذا خالل املفاوضات اجلارية واملزمع إجراءها ابتداء من 
  .أكثر تقدير

ومبنية على التزامات حمسنة فيما خيص الدخول  NPFلتوصل إىل اتفاقيات حترتم مبدأ و هبدف ا يف هذا اإلطار
  : فإ�ه  لألسواق واملعاجلة الوطنية، وعليه

 .1997سيتم العمل على السري احلسن للمفاوضات اخلاصة باملواصالت القاعدية يف فيفري  -

هبدف التوصل يف اآلجال احملددة إىل  1997ستستأ�ف املفاوضات اخلاصة باخلدمات املالية يف أفريل  -
 .عإلتزامات فيما خيص الدخول لألسواق مع مشاركة أوس

ستعمل أيضا على إجناح املفاوضات اخلاصة خبدمات النقل البحري خالل سلسلة املفاوضات املقبلة  -
  .حول حترير جتارة اخلدمات
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 ةواصلمو 1997إمتام الدراسات حول القطاع احملاسيب من هنا إىل هناية  شرع يف أما فيما خيص اخلدمات املهنية،
  .وضع مواد وخطوط عريضة متعددة األطراف

ستعجالية، الصفقات العمومية سجل أيضا أن دراسات حتليلية أخرى هي ضرورية يف موضوع إجراءات احلفظ االو
  1.مدعللخدمات وال

  1998املؤمتر الوزاري للمنظمة العاملية للتجارة جبنيف سنة  .2
دينة جنيف ثا�ي مبالؤمتر املسنوات من إ�شاء املنظمة العاملية للتجارة عقد  أربعوبعد مرور  1998يف سنة 

السويسرية، حيث جاء هذا املؤمتر مبوضوعات وقضايا جديدة للتحليل واملناقشة، لقد كان من بني أهداف مؤمتر جنيف 
  :ما يلي

 .تقييم السياسات التجارية املتعددة األطراف -

  .1994مراجعة مدى التزام الدول بالوفاء بالتزاماهتا اليت قدمتها يف جولة األورجواي سنة  -
  .أكثر من مشاكل التطبيق والبحث عن حلول هلا االقرتاب -
حماولة إدخال موضوعات وقضايا جديدة مل تطرح من قبل خاصة يف مؤمتر سنغافورة مثل مدى التنسيق  -

والتكامل بني املنظمة العاملية للتجارة واملنظمات الدولية األخرى مثل صندوق النقد الدويل، البنك العاملي، 
 .2 كرتو�ية، التجارة واملديو�ية، �قل التكنولوجيا، الشفافية يف عمل املنظمةوكذا موضوع التجارة اإلل

 مؤمتر سياتل .3

املؤمتر الوزاري الثالث  وهو 1999ديسمرب  �02وفمرب  إىل  30ا�عقد يف مدينة سياتل األمريكية يف الفرتة املمتدة ما بني 
مؤمتر سياتل أن اهلدف من املفاوضات هو  إعالن أوضح دولة آ�ذاك، 135ألعضاء منظمة التجارة العاملية  البالغ عدهم 

حتقيق املزيد من احلرية يف جتارة اخلدمات على الرغم من التفاوت بني الدول املتقدمة والدول النامية يف مستوى التقدم،  
لخدمات وعنواهنا من االتفاقية العامة ل) 19( من املادة) 1(وقد مت طرح موضوع حترير التجارة يف اخلدمات وفقا للفقرة 

                                                             

1
، لنيل شهادة دكتوراه دوةل يف العلوم الاقتصاديةغري منشورة أطروحة ، "ملي اجلديداملنظمة العاملية للتجارة و النظام التجاري العا"بن مو ىس كامل،  

  .303، 302.، ص،ص2004جامعة اجلزائر، 

2
  .308، 307.، صاملرجع السابق، ص 
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، وتقضي بدخول األعضاء يف جوالت تفاوضية متتابعة تبدأ بعد مرور مخس سنوات "التفاوض بشأن االلتزامات احملددة"
لكن مؤمتر سياتل فشل -ودوريا بعد ذلك- 2000كحد أقصى منذ �فاذ اتفاقية ا�شاء منظمة التجارة العاملية، أي قبل يناير 

  .ملوضوعيف حتقيق أي �تائج حول هذا ا
موضوع التفاوض حل التجارة يف اخلدمات، وقد اتفق خالله على وقد كان هذا املؤمتر فرصة هامة إلثارة  

العناصر األساسية واالطار اخلاص باملفاوضات حول مزيد من التحرير يف جتارة اخلدمات، إال أ�ه مل يتم حتقيق تقدم يذكر يف 
  1.ضوء فشل املؤمتر الوزاري

  مؤمتر الدوحة .4
قبل املؤمتر الوزاري يف الدوحة، فقد توصل  2001دأت املرحلة األوىل من املفاوضات بشأن اخلدمات يف مارس ب

واستمرت املفاوضات . املبادئ التوجيهية و اإلجراءات اليت ستتبع يف املفاوضات إقرارجملس التجارة يف اخلدمات إىل 
ن موضوع التجارة يف اخلدمات قد بدأ مسار التفاوض حوله قبل حتى مؤمتر كا�كون، وهبذا يكو 2001خالل الفرتة من عام 

  .مؤمتر الدوحة وفقا ملا مت االتفاق عليه خالل جولة األرغواي
راعاة ظروف الدول النامية، وحث مالدوحة ضرورة االستمرار يف حترير قطاع اخلدمات مع  إعالنوقد تضمن 

ة و�قل التكنولوجيا للدول النامية، وملا كان ما تضمنه اإلعالن يف هذا الدول النامية على فتح أسواقها أمام ا�تقال العمال
  2.اخلصوص يف صاحل الدول النامية فقد رحبت به الدول العربية

جاء إعالن املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية يف الدوحة ليعكس هذا الواقع ويؤكده حيث أكد على 
 واإلجراءاتمات لتعزيز النمو جلميع الشركاء التجاريني، كما أكد على املبادئ التوجيهية أمهية إجراء مفاوضات بشأن اخلد

إىل أ�ه جيب على -أيضا-الدوحة إعالناليت حددها جملس التجارة يف اخلدمات كأساس ملواصلة املفاوضات، وأشار 
مارس  31، وعروضهم األولية حبلول 2002يوليو30الدول األعضاء تقديم مطالبهم األولية بشأن االلتزامات احملددة حبلول 

استكمال قواعد االتفاقية وفقا ملا مت التوصل إليه يف  :املسار األول، وقد دارت املفاوضات حول ثالثة مسارات، 2002
  .3إجراءات التحرير التدرجيي يف اخلدمات واملعاملة التفضيلية للدول النامية: املسار الثا�يو.جولة األوروغواي

                                                             

1
الفرص والتحدايت أمام : ملنظمة التجارة العامليةحول التوهجات املسـتقبلية : حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين  ،"حترير التجارة يف اخلدمات  "نبيل بدر ادلين،  

 .184.ص، 2007، مارس )عامن (ادلول العربية، املنعقد يف مسقط
2
  .نفسهرجع امل 
3

، 542.،ص، ص2009دار الكتب القانونية، : مرص الاتفاقية اخلاصة بإنشاء منظمة التجارة العاملية ودورها يف تمنية التجارة ادلولية،عبد املكل عبد الرمحن مطهر،  

543. 
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كاالحتاد (دولة عضو يف منظمة التجارة العاملية مبقرتحات مكتوبة إما بشكل فردي أو مجاعي 55ت وقد تقدم
ومن بني القطاعات اليت غطتها هذه . دولة �امية 32ومن بني هذه الدول ) األوروبي وجتمع مريكيسور وجتمع األ�دين وغريها

) مقرتحا 12(وخدمات النقل االتصاالت ) مقرتحا 14(والسياحة ) عضو20مقرتحا من  18(اخلدمات املهنية : املقرتحات
، واخلدمات الطبية )مقرتحات 3(واخلدمات التعليمية ) مقرتحات 10(وخدمات التوزيع ) مقرتحا 11(واخلدمات التمويلية 

الكبري من والصحية مل تذكر إطالقا، واهتمام الدول النامية هبذه املفاوضات جليا فلم يقتصر ألمر على تقديم هذا العدد  
، فقد تلقى قسم جتارة 2002مقرتحات التفاوض وإمنا تعداه لطلب املساعدة الفنية من سكرتارية منظمة التجارة العاملية يف 

كما �ظمت .دعوة من دول �امية وأقل منوا لعقد ورش عمل و�دوات حول جتارة اخلدمات 60اخلدمات يف املنظمة أكثر من 
   1.مؤمترين حول جتارة اخلدمات يف ظل اجلاتس 2002السكرتارية جبنيف يف مستهل 

وقد أوضحت �تائج البيان اخلتامي للمؤمتر أ�ه سوف تستمر املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات هبدف حتقيق 
 واإلجراءات اإلرشاداتالنمو االقتصادي لكافة الشركاء التجاريني وتطوير الدول النامية واألقل منوا،  والتأكيد على 

  .باملفاوضات يف جتارة اخلدمات لتحقيق أهداف االتفاقية العامة اخلاصة
يف تقديم  قواعد جديدة حول عرض اخلدمات مع  األعضاءعلى توضيح مدى إدراك حق  اإلعالنوقد حرص 

مع أولوية  ةتشجيع منافع كل املشاركني على أساس من املزايا املتبادلة، وكذلك مرو�ة مناسبة لكل دولة �امية على حد
تأخذ عملية التحرير للقطاعات اخلدمية يف اعتبارها أهداف السياسة  أنوذلك على . منوا األقلخاصة للدول األعضاء 

القومية ومستوى التنمية وحجم اقتصاد كل دولة عضو، وأيضا ينبغي االهتمام بتحرير القطاعات اخلدمية التصديرية للدول 
األعضاء بغرض حترير جتارة اخلدمات حول عدد كبري من القطاعات  هذا وقد تناولت الطلبات املقدمة من. النامية

  2.عينييإىل حركة األشخاص الطب باإلضافة
  بعد ادلوحة  مسار املفاوضات ما: لثالفرع الثا

عقب ا�عقاد جولة الدوحة تواصلت املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات خالل املؤمترات الوزارية املتتالية كما 
 :يلي

                                                             

1
  .21.مدحت أيوب، ، مرجع سابق، ص 
2

، مرجع سابق، ص، ) مرص(، مركز دراسات وحبوث ادلول النامية، القاهرةدور اخلدمات يف التمنية،"اتفاقية التجارة يف اخلدمات اجلدل النظري"عزة فؤاد نرص،  

 .51،52.ص
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  2003سبتمرب  14-10كون مؤمتر كا� .1
  :جاء بنص إعالن مؤمتر كا�كون الوزاري فيما يتعلق بالتجارة يف اخلدمات ما يلي

ملتزمون ببذل املزيد من اجلهود حنو حترير التجارة يف اخلدمات والتأكيد على أمهية املشاركة الكاملة  األعضاءإن 
وض  وأساليب التوريد خاصة يف قطاعات الصادرات املهمة ، كما جيب أن مينح اعتبار كايف لنوعية العراألعضاءجلميع 

للبلدان النامية، كما أن املشاركني الذين مل يقدموا عروضهم املبدئية بعد لتحرير قطاعات معينة يف اخلدمات عليهم أن 
  .يقدموا عروضهم بأقرب وقت ممكن

قيق مستويات مرتفعة من التحرير وكان هناك تأكيد من قبل املؤمتر على أن املفاوضات جيب أن هتدف إىل حت
باستمرار بدون استثناء ألي قطاع خدمات أو أسلوب توريد، وجيب أن متنح رعاية خاصة  لقطاعات الصادرات املهمة 

ووفقا ألحكام اجلاتس جيب أن يكون . للدول النامية إدراكا ملصلحة الدول النامية، إضافة إىل مصلحة األعضاء اآلخرين
  1.يف وضع أ�ظمة جديدة يف السعي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية األعضاءل حلق كام احرتامهناك 

بدأت املرحلة التالية للمفاوضات بصدور قرار الس العام الذي تضمن جمموعة من  2004يوليو /ويف متوز
القيام بذلك يف أقرب  التوصيات واالجتاهات ملواضيع املفاوضات املختلفة، ومنها الطلب من الدول اليت مل تقدم عروضها

كآخر موعد للدول األعضاء لتقديم عروضها التفاوضية بشأن  2005فرصة ممكنة،وحددت ما يعرف حبزمة يوليو شهر مايو 
مزيد من التحرير يف جتارة اخلدمات، كما حث القرار على تقديم املساعدة الفنية الالزمة لتمكني الدول النامية من املشاركة 

ضات،  باإلضافة إىل استمرار مفاوضات قواعد االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات هبدف التوصل بكفاءة يف املفاو
  .إىل توافق بشأهنا

 45وأوضحت اجتماعات يوليو أ�ه مازال هناك عدد كبري من الدول مل يقدم عروضه للتحرير، وال يزيد العدد عن 
 املتوقع أن تقدم الدول األقل منوا عروضا يف حترير قطاع اخلدمات هبا دولة يف املنظمة، علما أ�ه من غري  148دولة من أصل 

كما أعرب عدد ال يستهان به من مفاوضي الدول النامية عن خيبة األمل من أن موضوع القواعد ال حيظى بنفس . 
  2.االهتمام الذي توليه املفاوضات اجلارية ملوضوع النفاذ إىل األسواق والتحرير القطاعي

                                                             

1
 .52. املرجع السابق، ص 
2
  .475.عادل السن، مرجع سابق، ص 
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  2005ديسمرب 18-13و�ج كو�ج مؤمتر ه .2
العناصر األساسية اليت ميكن أن يتضمنها البيان الوزاري يف  )الدورة اخلاصة(�اقش جملس التجارة يف اخلدمات 
1:هو�ج كو�ج، وتتضمن النقاط األساسية التالية

 

 :املبادئ العامة -

  .التحرير التدرجيي مبا حيقق مزايا كل األطراف -
  .وأهدافها، ومستوى التنمية لكل األعضاءاحرتام السياسات الوطنية  -
  .ةاملرو�ة الالزمة للدول النامية األعضاء كل على حد -
  .حق الدول يف وضع القواعد وتقديم قواعد جديدة لتوريد اخلدمات -
  .تسهيل زيادة مسامهة الدول النامية يف التجارة الدولية يف اخلدمات -
ة يف املفاوضات حيث ال يتوقع تقديم املزيد من منوا للمشارك األقلاالعرتاف باالحتياجات للدول  -

  .االلتزامات
االعرتاف بالوضع اخلاص للدول اليت ا�ضمت حديثا واضطرت لتقديم التزامات كبرية يف مفاوضات  -

 .اال�ضمام

، مت حبث موضوع مفاوضات التجارة يف اخلدمات حيث 2005وخالل املؤمتر الوزاري يف هو�ج كو�ج املنعقد عام 
الوزاري بر�امج عمل ملفاوضات متيز باستحداث أسلوب مفاوضات الطلبات اجلماعية الذي  اإلعالنرفق جيم من تضمن امل

إىل جا�ب املفاوضات الثنائية اليت اقتصرت عليها  2.يقدم للبلدان املراد النفاذ إىل أسواقها يف قطاعات اخلدمات اليت هتمها
واليت كا�ت تتم على أساس العرض والطلب يف مفاوضات ثنائية بني  2001مفاوضات حترير جتارة اخلدمات منذ قيامها عام 

  .الدول األعضاء
  :)هو�ج كو�ج(اإلعالن الوزاري مضمون  - ب
يلي يف  ما 2005ديسمرب  )هو�ج كو�ج(الصادر من السادة الوزراء يف اجتماع ) هو�ج كو�ج(الوزاري  اإلعالنتضمن   
  :وضات بشأن اخلدماتفيما يتعلق باملفا 27و 26و 25الفقرات 

                                                             

1
الفرص : حول التوهجات املسـتقبلية ملنظمة التجارة العاملية: حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين   ،مفاوضات التجارة يف اخلدمات برانمج معل ادلوحة، هاللحمسن  

  .282، 281ص ، ص،2007، مارس )عامن (والتحدايت أمام ادلول العربية، املنعقد يف مسقط
2
  .3.، مرجع سابق، ص2011-2001:الفرص والتحدايت يف البدلان العربية خالل الفرتة: ارة يف اخلدمات يف إطار برانمج ادلوحة للتمنيةاملفاوضات حول التج 
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هناية �اجحة هبدف تعزيز النمو  إىلجيب العمل على الوصول باملفاوضات بشأن التجارة يف اخلدمات  -
االقتصادي لكل الشركاء التجاريني وتنمية البلدان النامية وأقل البلدان منوا  مع االحرتام الالزم حلق 

 .األعضاء يف وضع أ�ظمتهم

ة بفعالية يف هذه املفاوضات بغية رفع مستوى حترير التجارة يف حث مجيع األعضاء على املشارك -
فرادى البلدان النامية، وجيب أن تراعي  إىليلزم من مرو�ة بالنسبة  اخلدمات تدرجييا، مع ما

املفاوضات حجم اقتصاد كل عضو من األعضاء سواء أكان على مستوى االقتصاد بأسره أم على 
 .مستوى القطاعات اخلدمية

عزم على تكثيف املفاوضات وفقا للمبادئ الواردة، ووفقا لألهداف والنهج واملهل الزمنية عقد ال -
من هذه الوثيقة، وذلك هبدف توسيع �طاق التغطية النمطية والقطاعية  )ج(احملددة يف املرفق 

1.لاللتزامات وحتسني �وعيتها
 

كرتارية منظمة التجارة العاملية جيب تقديم املساعدة الفنية للدول النامية واألقل منوا من جا�ب س -
لتمكني الدول النامية من التفاوض يف جمال التجارة يف اخلدمات، وهذه املساعدة ضرورية خاصة يف 
القطاعات اليت حررهتا بالفعل الدول النامية، وابسط هذه املساعدات هو تقديم املشورة العلمية  من 

ليت تعود على الدول النامية من حترير تلك وتعيني املكاسب ا إحصائياخالل حتليل البيا�ات 
2.القطاعات

 

 :هو�ج كو�جاستمرار املفاوضات عقب مؤمتر  - ج

بشأن استكمال قواعد االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات، وبدأ تلقي  استمرت املفاوضات بعد هو�ج كو�ج
نهم فيما يتعلق بتحرير قطاعات أساسية أو فرعية الطلبات اجلماعية وعقد االجتماعات بني املطالبني وجمموعة املطلوب م

وقد شهدت اللجان التفاوضية �شاطا مكثفا يف كافة املسارات التفاوضية وكا�ت املفاوضات حول جتارة . بشكل مجاعي
  3:اخلدمات تسري يف مسارها الطبيعي، فقد تطورت كما يلي

                                                             

1
الفرص : ارة العامليةحول التوهجات املسـتقبلية ملنظمة التج: حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين   ،مفاوضات التجارة يف اخلدمات برانمج معل ادلوحةهالل ، حمسن 

  .282، 281. صوالتحدايت أمام ادلول العربية، مرجع سابق، ص، 
2
 .53.، صمرجع سابقعزة فؤاد نرص،  
3

لية ملنظمة حول التوهجات املسـتقب : حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين ، "الرؤية املسـتقبلية جلوةل ادلوحة للتمنية من منظور ادلول العربية"وليد نبيل الزنيه،  

  .150.، صالفرص والتحدايت أمام ادلول العربية، مرجع سابق: التجارة العاملية
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، من بينها مثا�ية دول عربية 2006مارس  14تى دولة ح 69بلغ عدد الدول األعضاء اليت تقدمت بالعرض املبدئي .1
 .، املغرب ومصراإلمارات، وعمان، قطر، تو�س، األردنالبحرين، : وهي

مصر : ، منها دولتني عربيتني2006يناير  31دولة حتى  29بلغ عدد الدول األعضاء اليت تقدمت بالعروض احملسنة  .2
طموح ومطالب الدول النامية خاصة يف شكل التوريد  مستوى إىلوالبحرين، ومل ترتقي عروض الدول املتقدمة 

 ).الطبيعيني لألشخاصاال�تقال املؤقت (الرابع 

املفاوضات اجلماعية مت عقد جولتني من االجتماعات ملناقشة الطلبات اليت مت تبادهلا بني الدول  إطارويف  .3
 .ريد اخلدمةاألعضاء حيث تضمنت الطلبات اجلماعية أغلب القطاعات اخلدمية و أشكال تو

، األمر الذي حبثه جمموعة 2005وجتمدت مفاوضات اخلدمات مع توقف مفاوضات بر�امج عمل الدوحة يف يوليو 
 إعادةحيث كان هناك توجه حنو ) 2006فرباير(من وزراء التجارة يف اجتماع غري رمسي على هامش مؤمتر دافوس 

 2006ذه الفرتة بعقد مؤمترين وزاريني مصغرين يف عامي استئناف مفاوضات بر�امج عمل الدوحة بكاملها، واتسمت ه
ومت فيه تقييم املفاوضات، مبا يف ذلك منهجية تقديم الطلبات  2008يف عام  يالتأشري، يف جنيف كان أمههما املؤمتر 2008و

  .اجلماعية
اخلدمات واهنائها حتى  أية مبادرات جدية للعمل يف اجتاه التقدم يف مفاوضات التجارة يف تتخذ، مل 2008ومنذ عام 

 2011عن املفاوضات بشأن التجارة يف اخلدمات ضمن  حزمة أفريل  TN/S/36التقرير  إصدارحيث مت  2011أفريل 
  1.والذي سنستعرضه الحقا

                                                             

1
 .3.، مرجع سابق، ص2011-2001:الفرص والتحدايت يف البدلان العربية خالل الفرتة: املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات يف إطار برانمج ادلوحة للتمنية 
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  اخلدمات وادلول النامية اتفاقية:املبحث الرابع 

 ا�عقدت يف بو�تاديل إيست وبروكسل واليت-قد استغرقت املفاوضات التجارية الدولية يف �طاق جولة ألورغواي ل
،  1993ديسمرب  15وذلك يف  « GATS»العامة للتجارة يف اخلدمات  االتفاقيةتأسيس  إىلطويال حتى مت التوصل  اوقت –

  1.وهو ما كان يرجع بصفة أساسية إىل تضارب وتعارض املصاحل التجارية ما بني الدول الصناعية املتقدمة والدول النامية
مت الدول املتقدمة بضغوط لربط املزايا اليت تقدمها من خالل حترير جتارهتا السلعية باملزايا اليت تقدمها وقد قا

الدول النامية من خالل حترير بعض قطاعات خدماهتا ،و بذلك توصلت مفاوضات األورغواي إىل إدراج حترير قطاع 
قد واجه إدخال اخلدمات يف إطار مفاوضات األورغواي اخلدمات ألول مرة يف املفاوضات التجارية حتت إشراف الغات و

، وبعضها "  واالتصاالتالنقل ، " �وعني من الصعوبات فبعض اخلدمات تتميز بأهنا إسرتاتيجية وهي ذات طابع احتكاري 
عي ، بصري مس" أوهلا حساسية مفرطة ثقافية وسياسية " القوا�ني الداخلية للبنوك والتمويل " الداخلي للدولة  األمنميس 

  2" . 1994- 1990" وهذا ما يفسر التأخر يف املفاوضات " 
و الدول  حول مفهومها بني  الدول املتقدمة األخريةاختالف هذه  إىل أدىحتديد مفهوم اخلدمات  حول اخلالفإن  

لنامية ترى أن مفهوم أن كل ما هو ليس بسلعة يعترب خدمة،بينما كا�ت الدول ا  ترى النامية  ، حيث كا�ت الدول املتقدمة
اخلدمة ينحصر فقط يف املعامالت اليت تطلب ا�تقال مورد اخلدمة عرب حدود الدولة ، وا�تقال املستهلكني عرب احلدود ، 

عناصر اإل�تاج لتقديم هذه اخلدمة ،وطبقا ملفهوم الدول النامية فيما يتعلق باخلدمات فإ�ه ال ينطبق على  ا�تقالوكذلك 
  . املباشر ومسائل اهلجرة الدولية األجنيب االستثمار

  خلفية واعتبارات بدء التفاوض حول جتارة اخلدمات :األولاملطلب 

التجارة يف اخلدمات ضمن �طاق املفاوضات حتت مظلة اجلات بدءا من جولة االورغواي �تيجة   إدراجلقد كان  
  :ختدم مصاحل الدول الناميةقة ابر وروج له باإلعالن عن أهدافختدم مصاحل الدول املتقدمة لدوافع معينة 

  ضات األورغوايو ع اخلدمات مضن مفادوافع إدراج قطا: األولالفرع 

حينما  ةجاءت مبادرة دمج التجارة يف اخلدمات يف النظام التجاري الدويل بإيعاز وقوة دفع من قبل اإلدارة األمريكي
ة يف السلع ، السيما يف مواجهة الدول البازغة وحديثة بدأت تشعر برتاجع قدرهتا التنافسية تدرجييا يف جمال التجار

                                                             

1
 . 4. 3،  مرجع سابق ، ص ت ومنظمة التجارة العاملية وحتري التجارة يف اخلدمات املاليةاجلاصفوت عبد السالم عوض هللا ،  
2
 .19-15.ص-ص.  رويدار ،مرجع سابقهاين 
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التصنيع ، وأرادت الواليات املتحدة إدخال جماالت جتارية جديدة مثل أوجه حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة مبا 
ة وتنافسية هائلة على تضمنه هلا من محاية ابتكاراهتا ، باإلضافة إىل التجارة يف اخلدمات ألن للواليات املتحدة ميزة �سبي

الصعيد الدويل يف جماالت اخلدمات املصرفية والتأمني وبرامج الكمبيوتر وغريها، والواقع ان الواليات املتحدة خططت 
وأضحى ينص  1978فقد تغري القا�ون التجاري األمريكي عام . ودبرت لتحرير التجارة الدولية للخدمات منذ السبعينات

ارة السلع جنبا إىل جنب مع جتارة اخلدمات، ومنذ ذلك احلني واحلكومات األمريكية املتعاقبة على أن التجارة تشمل جت
  .دور اخلدمات دوليا إبرازعمدت إىل 

كوادر متخصصة يف جتارة اخلدمات مهمتها وضع تعريف للخدمات ومناقشة القضايا املتعلقة  بإعدادكما قامت 
 واإلجراءاترير التجارة الدولية يف اخلدمات، ومن جهة أخرى سنت القوا�ني بتحريرها، وحتديد األسس الالزمة ملناقشة حت

السلعي وذلك يف ظل افرتاض حترير التجارة الدولية يف اخلدمات، وبعد  اإل�تاجاليت تنظم عالقة قطاع اخلدمات بقطاعات 
وتقدمت بطلب إىل االجتماع الوزاري أن امتت الواليات املتحدة استعدادها داخليا لتحرير التجارة الدولية يف اخلدمات، 

  .يهدف إىل حتريرها األطرافإلعداد بر�امج للتحضري ملفاوضات دولية متعددة  1982للجات عام 
جة لذلك ا�تهى االجتماع الوزاري يالدول املتخلفة مل تتقبل فكرة حترير التجارة الدولية يف اخلدمات و�ت أنواحلقيقة 

زيد من  اجلهود لدراسات قومية عن مشكالت حترير هذه التجارة وتقديم توصيات إىل باالتفاق على إعطاء م 1982عام 
  .سكرتارية اجلات

وقد تقدمت الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتوصياهتا إىل االجتماع الوزاري للجات يف 
 Group of Negotiation on Servicesت ومت االتفاق على تشكيل جمموعات عمل للتفاوض بشأن اخلدما �1984وفمرب 

(GNS).  
و�تيجة للضغوط اليت مارستها الدول األوروبية على الواليات املتحدة اتفق على ان تتم مفاوضات حترير التجارة 
الدولية يف اخلدمات خارج النطاق القا�و�ي للجات وقد وافقت الدول املتخلفة على ذلك بالرغم من معارضتها لالتفاق ، 

جاءت موافقتها بعد استبعاد التهديد األمريكي باحلظر التجاري على الدول املعارضة للمفاوضات وتعهد الواليات حيث 
  1.املتحدة بتفعيل دور اجلات يف االني السلعي واخلدمي

أ بدمج هذه القطاعات يف إطار النظام التجاري الدويل لضمان خضوعها ملبادئ و قواعد .م.و قد بادرت  الـ و
نظام التجاري اليت تسري على التجارة يف السلع ، وال سيما عدم التمييز يف املعاملة والشفافية باإلضافة إىل مبدأ الربط ال

مبعنى ربط االلتزامات اليت تتعهد هبا الدول يف إطار املفاوضات وعدم الرتاجع عنها ، وما يكون ملثل هذا الربط من إضفاء 

                                                             

1
  97-100..ص-، ص2003 /2002ادلار اجلامعية، : ، مرص، اآلاثر الاقتصادية التفاقية اجلاتمحمد محمد عيل ابراهمي  
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ة يف املعامالت اخلدمية ، هذا باإلضافة إىل أن إدماج التجارة يف اخلدمات وإخضاعها قدر اكرب من الطمأ�ينة والشفافي
القواعد النظام التجاري الدويل سوف يضمن التحرير التدرجيي واملتوايل هلذا القطاع اهلام يف السوق الدويل استنادا إىل 

  1ديناميكية النظام التجاري الدويل 
بصفة خاصة  ةدمات هو أمريهم الدول الصناعية املتقدمة والواليات املتحدة األمريكيإن حترير التجارة الدولية يف اخل

من اخلدمات  ةبلغت قيمة الصادرات األمريكي  1996أ�ه يف عام   إىل اإلشارةيف املقام األول ، ويكفي للتدليل على ذلك " 
العاملية ، يف حني بلغت وارداهتا من اخلدمات من مجلة الصادرات اخلدمية  ٪16.2بليون دوالر ، مبا �سبة  202التجارية 

  . من مجلة الواردات اخلدمية العاملية  ٪10.8بليون دوالر ، مبا �سبته  135.3التجارية ما قيمته 
وقد شاركت الدول حديثة العهد بالتصنع الواليات املتحدة والدول الصناعية األخرى التوجه الذي يدعو إىل حترير 

اخلدمات بالنظر على متتع هذه الدول أيضا مبيزة �سبية مرتفعة يف هذا القطاع ، واألمر الذي أدى إىل التجارة الدولية يف 
ورغواي ، األتغليب وجهة  �ظر  الدول الصناعية والواليات املتحدة ، ومن ثم إدراج اخلدمات على جدول أعمال جولة  

  .ت التنمية فيها مع األخذ يف االعتبار أوضاع ومصاحل الدول النامية واحتياجا
ة متعددة األطراف حدث أيضا �تيجة لزيادة يوجتدر اإلشارة إىل أن إدراج اخلدمات ضمن املفاوضات التجار  

أمهيتها يف التجارة الدولية ، خاصة مع التوسع السريع يف شبكات االتصاالت  الدولية وتطورها مما اوجد �وعية جديدة من 
وهكذا فمنذ وقت قريب فقط ،  وبالتحديد . امل معها حيتم وضع قواعد لتنظيمها اخلدمات الدولية واليت أصبح التع

منذ منتصف  القرن املاضي أتضح عدم صحة اآلراء  والنظريات  اليت  كا�ت  تشكك يف   أمهية اخلدمات وتعتربها غري 
  2.منتجة أو غري فعالة 

النامية خبصوص حترير جتارة اخلدمات وتعارض وبعد أن عرضنا لوجهيت النظر اخلاصة بكل من الدول املتقدمة و
أخريا أ�ه من أجل التوفيق بني وجهات النظر املختلفة واملصاحل املتعارضة بني هاتني  اإلشارةاملصاحل فيما بينهما، ينبغي 

ة اموعتني من الدول فقد ركزت جولة االورغواي فيما يتعلق بتحرير التجارة يف اخلدمات على حماور ثالث أساسي
  3:وهي

                                                             

1
 .78. ، ص)- مرص- ،جامعة القاهرة2000، يوليو4العدد (، الهنضة ،"جارة من منظور ادلول الناميةتقيمي حترير الت"ماجدة شاهني ،  
 .40.، مرجع سابق، صير التجارة يف اخلدمات املاليةر اجلات ومنظمة التجارة العاملية وحتصفوت عبد السالم عوض هللا، ،  2
3
  .29، 28.، مرجع سابق، ص، ص"اقية اجلات وانعاكساهتا عىل اقتصادايت ادلول الناميةحترير جتارة اخلدمات يف ظل اتف"صفوت عبد السالم عوض هللا،  



 االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات              الفصل الثا�ي

111  

وضع قواعد مناسبة لتجارة اخلدمات بني الدول األعضاء، وذلك بعد حتديد اخلدمات اليت يتم االتفاق عليها،  .1
وتشمل هذه القواعد على كيفية تعامل الدولة مع جتارة اخلدمات وإزالة العوائق التجارية ومسائل فض املنازعات 

 .يف حالة حدوث اختالفات بني الدول املعنية

اال الذي يغطيه االتفاق، خصوصا أن هناك العديد من االتفاقيات الثنائية بني دول عديدة يف جمال حتديد   .2
 ".االتفاقيات الثنائية يف جمال الطريان املد�ي"اخلدمات وم بينها على سبيل املثال، 

سيما مع حدوث ، ال(free Rider)مواجهة مسألة االستفادة باملنافع دون حتمل التكاليف وهو ما يطلق عليه  .3
  .حاالت استفادة يف بعض الدول باملنافع دون حتمل التكاليف

، 1990يف �طاق جولة االورغواي يف هناية سنة  األطرافوكان من املقرر أن تنتهي املفاوضات التجارية متعددة 
يف  1993ديسمرب 15ة يف لكن تعثرها أكثر من مرة أجل املوعد احملدد بثالث سنوات، حيث مت التوقيع على الوثيقة اخلتامي

مدينة مراكش باملغرب، وقد مت التوصل إىل اتفاق الدول األعضاء على العمل على حترير جتارة اخلدمات، وكذلك مت االتفاق 
حمدد، وكذلك مواصلة الدول  إطاربني الدول األعضاء على معاملة التجارة اخلدمات معاملة غري متييزية، وذلك من خالل 

  1.حول األمور املتعلقة بالدعم واحلماية واملشرتيات احلكومية من اخلدمات األعضاء التفاهم
  اخلدمات يف جوةل الاورغواي إدراجموقف ادلول النامية من : الفرع الثاين

لقد كان إدراج اخلدمات يف جولة أورغواي مثار خالف بني الدول املتقدمة والدول النامية ، وهكذا ففي حني 
بالتحرير الكامل والفوري لكافة اخلدمات ،وتطبيق �فس املعاملة املقررة للوطنيني على األجا�ب من �ادت الدول املتقدمة 

  :موردي اخلدمات ، فعلى النقيض من ذلك عارضت الدول  النامية هذه املسألة �تيجة أسباب عدة أمهها

ية اخلدمية بسبب ما تتمتع به هذه االتفاقية ستؤدي من وجهة �ظر الدول النامية  إىل اإلضرار بالصناعات الوطن .1
  .صناعة اخلدمات يف الدول املتقدمة من ميزة تنافسية وتطور تكنولوجي سريع 

ترى معظم الدول النامية  أن إخضاع التجارة الدولية يف اخلدمات آلليات اجلات ميثل تقليصا لسيطرة األجهزة   .2
  .مباشرا ملصاحلها  الوطنية الوطنية على القطاعات اليت يشملها التحرير ، ومن ثم هتديدا 

كان من بني أسباب معارضة الدول النامية  إلدراج اخلدمات يف املفاوضات املتعلقة جبولة أورغواي هو  ما  لقد .3
كا�ت تدعيه هذه  الدول من عدم كفاءة أو أهلية قواعد اجلات يف موضوع اخلدمات ، مبعين عدم قابلية القواعد 

  .العامة للسلع للتطبيق على قطاع اخلدمات  باالتفاقيةواملبادئ املتعلقة 
                                                             

1
  .29.املرجع السابق، ص  
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التنمية  أهدافلقد رأت الدول النامية بان حترير التجارة يف اخلدمات سوف يضر باعتبارات النمو االقتصادي و  .4
اهليمنة أو السيطرة  عقب حترير جتارة اخلدمات  متوقعة بواسطة الشركات متعددة القوميات التابعة  أن فيها، كما
فهذه اهليمنة . تقدمة ، واليت سوف حتدث يف األسواق احمللية غري التنافسية للخدمات يف الدول النامية  للدولة امل

  .للصناعات اخلدمية الوليدة أو الناشئة يف الدولة النامية االقتصاديسوف تعوق النمو 
مدفوعاهتا مع ما يتضمنه ذلك إن حترير اخلدمات يؤدي إىل زيادة الواردات اخلدمية وبالتايل يؤثر سلبا على موازين  .5

من اخنفاض يف حصيلة النقد األجنيب األمر الذي ميارس آثار غري حممودة على برامج التنمية االقتصادية 
 .واالجتماعية

 األ�شطةاحلد من قدرة السلطات النقدية الوطنية على رسم وتنفيذ سياستها، وكذا فعاليتها يف الرقابة على  .6
فضال عن فقدان سيطرهتا على االستثمارات . تحقيق االستقرار والتوازن االقتصادياملرتبطة ب اإلسرتاتيجية

1.األجنبية يف جمال اخلدمات
 

أيقنت أثناء  األخريةملقرتحات حترير جتارة اخلدمات ، فإن معظم هذه  األوليةوبالرغم من معارضة الدول النامية 
  2.شاركة  بصورة إجيابيه أفضل هلا من عدم املشاركة فيها املفاوضات أهنا سوف تكون أحسن حاال بالدخول فيها و امل
اليت ميكننا القول أهنا جاءت منصفة للدول النامية ومراعاة  توتعترب اتفاقية التجارة يف اخلدمات من أكثر االتفاقيا

يد على وجود هذه الفجوة للفجوة بينها وبني الدول املتقدمة حيث تعد هذه االتفاقية مثاال على جناح الدول النامية يف التأك
و االختالل القائمني يف هيكل التوازن بينها وبني الدول املتقدمة فيها يتعلق مبستوى التنمية ومدى توفر رأس املال 

بني هدف " إطار عمل متواز�ا للمفاوضات " والتكنولوجيا املتقدمة ، وقد استطاعت الدول النامية أن تفرض من البداية 
اخلدمات وهدف االرتقاء مبستوى القطاع اخلدمي يف الدول النامية  كما طالبت بزيادة مشاركة الدول حترير التجارة يف 

النامية يف جتارية اخلدمات العاملية من خالل تقوية قدرات العرض احمللية هبا، قد جنحت هذه اخلرية يف تضمني اهليكل 
اف املنصوص عليها يف الديباجة ، وهو ما اصطلح على تسمية األساسي لالتفاقية مبا يعرف بالعناصر الوقائية خلدمة األهد

  .built - insafeguarcls:  بالـ 
املرو�ة الكافية ليس فقط يف حترير عدد أقل من قطاعات اخلدمات : الوقائية للدول النامية  توتتيح هذه اإلجراءا

 أهما يتناسب مع احتياجاهتا وقدراهتا التنموية ومن وآليات توريدها بل وأيضا يف اختيار التوقيتات املناسبة هلذا التحرير مب
، والذي يتيح   ةهو التفاوض وفقا ملنهج القوائم اإلجيابي اليت اكتسبتها الدول النامية يف أطار هذه  االتفاقية ةالعناصر الوقائي

                                                             

 
1

  .98املرجع السابق، ص، 
2
 . 42-  40. ص-مرجع سابق، ص اجلات ومنظمة التجارة العاملية وحتري التجارة يف اخلدمات املالية، عبد السالم عوض هللا، ،  صفوت 
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وهو ما يعترب من . ي هلا توريد اخلدمات اليت توافق على التزام بالتحرير التدرجي بالقطاعات واألسالي اختيارهلا حق 
اليت جنحت الدول النامية يف احلصول عليها من خالل املفاوضات يف مواجهة الدولة  املتقدمة اليت كا�ت  األساسيةاملزايا 

أن مجيع القطاعات تدخل ضمن التحرير فيها  افرتاضعين يتصر يف البداية على التفاوض وفقا للقوائم  السلبية ، وهو ما 
  .1نصوص عليها صراحة كاستثناءعدا تلك امل

وقد استطاعت الدول النامية أن تفرض منذ بداية التفاوض حول حترير التجارة يف اخلدمات إطار عمل متوازن 
للمفاوضات حيقق هدف حترير التجارة يف اخلدمات من جا�ب وهدف االرتقاء مبستوى القطاع اخلدمي هبا من جا�ب آخر 

 جتارة اخلدمات العاملية من خالل تقوية قدرات العرض احمللية هبا، غري أ�ه باستقراء ديباجة مبا يف ذلك زيادة مشاركتها يف
غباهتا، ولذلك حرت الدول النامية رتعبري عن تأمالت الدول و يه االتفاقية جند أهنا ال تشمل على مواد ملزمة بقدر ما

  .ت والرغباتعلى أن تشمل مواد االتفاقية �صوصا تضمن هلا حتقيق هذه التأمال
إن هناك الكثري من األمور اليت تثري القلق حول قدرة الدول النامية على االستفادة من هذه املرو�ة الكاملة تتلخص 

  2:فيما يلي

زن يف القوة التفاوضية بني الدول النامية والدول الصناعية، ال يتيح للدول اإن عملية التفاوض الفعلية واختالل التو .1
تعمل  تفادة من املرو�ات واألحكام اليت توفرها االتفاقية لذلك فإن عملية العرض االختياري الالنامية جمال االس

 خفية ضغوطاإن أسلوب العروض والطلبات، وإن كان أفضل من األساليب األخرى القائمة، يفرض  .بشكل مالئم
متتلك القوة أو القدرة  ال احلكومات اليت تضطراملكثف قد  الضغطوبسبب هذا  .تقديم االلتزامات -بل ظاهرة-

اختاذ قرارات متسرعة بشأن القطاعات اليت سيتم حتريرها و�وعية القيود اليت تفرضها على  إىلعلى املقاومة 
 .االلتزامات احملددة

ضمين �اتج عن طبيعة االتفاقية، فمبدأ التحرير  ضغطأوال، هناك  .أشكاال خمتلفة الضغطويتخذ هذا 
لة حباجة إىل زيادة التزاماهتا اخلاصة بالتحرير شيئا فشيئا، ويف جولة مفاوضات اخلدمات التدرجيي يعين أن الدو

حنو مزيد من التحرير، وعلى سبيل املثال  الضغط، عملت الدول الناعية على 2000اجلارية، واليت بدأت يف مارس
، ين على أن التحدي "لتفاوضإطار ا"، حول 2002يوليو  13: أن االقرتاح الذي تقدمت به الواليات املتحدة يف

اخلاضعة  اإلجراءاتذات املغزى للقيود املفروضة على التجارة يف اخلدمات، وتناول  اإلزالةالذي يواجهها هو 
                                                             

1
 .83، 82.ني،مرجع سابق، ص، صماجدة شاه 
2

- 456.ص- مرجع سابق،، ص،)"الفرص والتحدايت(حترير التجارة يف اخلدمات يف ضوء الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ومفاوضات جوةل ادلوحة "عادل السن،  

458. 
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وقد .غري اخلاضعة حاليا لالتفاقية، وتغطية مجيع سبل تقديم اخلدمات اإلجراءاتورمبا . حاليا أل�ظمة االتفاقية
  .دولة 120حدة األمريكية بتقديم طلبات مفصلة إىل أكثر من أعقب ذلك قيام الواليات املت

تعرضت الدول النامية لضغوط شديدة خالل عملية التفاوض، حلملها على حترير قطاعات اخلدمات الرئيسية وقد  .2
ن مت فرض االلتزامات  احملددة املبدئية اليت وافقت عليها الدول النامية خالل جولة األوروغواي حتت هذا النوع م

 :الضغط، ومن األمثلة اليت يتم الستشهاد هبا يف حاالت كثرية

يف هناية جولة األوروغواي برفض التوقيع على اتفاقية اخلدمات ملالية،  األمريكيةقيام الواليات املتحدة  -
هذا سنتني من املفاوضات املكثفة حول القطاع املايل، تعرضت خالهلا دول جنوب  استغرقوقد 

  .واألوروبيني األمريكينيط شديدة لفتح أسواقها أمام مودي اخلدمات شرق آسيا إىل ضغو
املوقف التفاوضي الذي وقفه االحتاد األوروبي الذي يقضي بأ�ه مامل تقم الدول النامية بتحرير أسواقها  -

املصرفية والتأمينية، سيمتنع االحتاد األوروبي عن توسيع عملية وصول املنتجات الزراعية 
  .راعية واملنسوجات واملالبس من الدول النامية إىل أسواقهواملنسوجات الز

  الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات اعتبارات: الفرع الثالث

حماولة إلقناع الدول النامية باملوافقة على أحكام االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أوردت ديباجة هذه االتفاقية 
فاوضات حول التجارة يف اخلدمات، وأثرت بدرجة كبرية يف صياغة أحكام عددا من االعتبارات حكمت شكل امل

  1:وقد تركزت هذه االعتبارات واألهداف فيما يلي. االتفاقية وحتديد مالمح السياسة التجارية يف جمال اخلدمات

 .االعرتاف باألمهية املتزايدة للتجارة يف اخلدمات وأثرها على منو االقتصاد العاملي وتنميته .1

رغبة يف إقامة إطار متعدد األطراف من املبادئ والقواعد للتجارة يف اخلدمات، هبدف التوسع يف هذه التجارة ال .2
جلميع األطراف املتاجرة وتنمية  ياالقتصاد، وكوسيلة لتعزيز لنمو "الشفافية والتحرير التدرجيي"يف ظل أوضاع 

 .البالد النامية

رير يف جمال اخلدمات بصفة تدرجيية من خالل جوالت متتابعة من الرغبة يف حتقيق مستويات مرتفعة من التح .3
املفاوضات متعددة األطراف، هبدف تعزيز مصاحل مجيع األطراف املشاركة يف املفاوضات على أساس من الفائدة 

 .املتبادلة، وضمان توازن شامل بني احلقوق وااللتزامات، مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية

                                                             

1
 .450، 449.سابق، ص،صال رجع امل 
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التنظيمية اجلديدة املتعلقة بشأهنا،  اإلجراءاتوإدخال  اخلدماتبالد األعضاء يف تنظيم تقديم حبق ال اإلقرار .4
فة خاصة إىل ممارسة صمع االعرتاف حباجة البالد النامية ب.داخل أراضيها مبا حيقق أهداف السياسات الوطنية

 .دمات بني خمتلف البالدهذا احلق �ظرا لالختالفات القائمة يف درجة أو مستوى القواعد املنظمة للخ

الرغبة يف تسهيل زيادة مشاركة البالد النامية يف جتارة اخلدمات والتوسع يف ادراهتا منها من خالل تقوية قدراهتا  .5
 .التنافسية يف جمال اخلدمات وإمكا�ياهتااحمللية 

دية اخلاصة واحتياجاهتا بالصعوبات الكبرية اليت تواجهها البالد األقل منوا يف ضوء أوضاعها االقتصا اإلقرار .6
 .التنموية والتجارية يف جمال اخلدمات

ويدعو بعض الكتاب إىل التكريس لنمط جديد من التخصص والتقسيم الدويل للعمل، وذلك تأسيسا على 
  1:اتفاقيات حترير التجارة يف السلع والتجارة يف اخلدمات على النحو التايل

وتصدير اخلدمات اليت تعتمد على مهارات علمية متخصصة  إ�تاجختصص الدول الصناعية املتقدمة يف  .1
ومستويات متميزة من اجلودة، وتعتمد على أساليب متطورة من تكنولوجيا املعلومات مثل اخلدمات املالية والبنكية 

 .وغريها

تكنولوجيا �اضجة مثل  إىلتتخصص الدول حديثة التصنيع يف جنوب شرق آسيا يف ا�تاج وتصدير سلع حتتاج  .2
 .لعديد من الصناعات اهلندسية، واخلدمات التقليدية مثل النقل والسياحة و�قل التكنولوجياا

وتصدير الصناعات التقليدية مثل الغزل واملنسوجات  إ�تاجيرتك للدول اآلخذة يف النمو اليت تتمتع مبيزة �سبية يف  .3
يتم  إنوعلى . لتخصص يف هذه الصناعاتواملالبس اجلاهزة واملنتجات كثيفة العمل والصناعات امللوثة للبيئة، ا

دعائم هذا النمط من التخصص  إرساءفتح أسواق الدول املتقدمة أمام هذه املنتجات يف إطار صفقة شاملة يف 
 .والتقسيم الدويل للعمل

 يزة �سبية يف بعض القطاعات اخلدمية مثل السياحة والنقلآلخذة يف النمو اليت تتمتع مباكما يسمح لبعض الدول  .4
 .الدويل  لتمتعها باآلثار التارخيية والشواطئ الفريدة واملناخ املعتدل بالتخصص يف هذه ااالت

                                                             

1
  100,101.محمد محمد عيل ابراهمي، مرجع سابق، ص، ص 
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املنتجات  إ�تاجويالحظ يف هذا النمط من التخصص وتقسيم العمل الدويل أ�ه يقوم على ختصص الدول املتخلفة يف 
تاحة هلا، وكذا يف الصناعات ذات الكثافة الرأمسالية فة العمل لالستفادة من فائض عرض العمالة الرخيصة امليالصناعية كث

  .امللوثة للبيئة وبعض اخلدمات التقليدية
ومتارس الشركات متعددة اجلنسيات  دورا هاما يف حتقيق منط التخصص وتقسيم العمل على النحو املشار إليه من 

مل مع الدول الصناعية املتقدمة اليت هتيئ هلا خالل �قل الصناعات امللوثة للبيئة إىل الدول املتخلفة، وذلك بتنسيق كا
تعرض رؤوس أموال تلك تخلفة حتى ال تالظروف املالئمة لذلك من خالل حتسني املناخ العاملي لالستثمار يف الدول امل

 .للمصادرة أو التأميم الشركات

  اجيابيات وسلبيات اتفاقية اجلاتس ابلنسـبة لدلول النامية : املطلب الثاين

االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات على جمموعة من االجيابيات والسلبيات بالنسبة ملصاحل الدول النامية اشتملت 
  :ميكن التعرض هلا كما يلي

  ة اخلدمات ابلنسـبة لدلول الناميةمالمح املرونة يف اتفاقي: األولالفرع 

زيادة �صيب مسامهتها يف  إىلات، وحاجتها �ظرا لضعف القدرة التنافسية للبلدان النامية يف معظم قطاعات اخلدم
وضاع اخلاصة بالدول النامية والدول األقل منوا األ أحكاما تراعيالتجارة الدولية هلذا القطاع، تضمنت اتفاقية اخلدمات 

  1:على النحو التايل

أخرى متقدمة أو  مسحت االتفاقية ألي دولة �امية بالدخول يف اتفاقيات التكامل التام يف أسواق العمل مع دولة .1
 .�امية شرط إعفاء رعايا تلك الدول من تصاريح العمل و اإلقامة

أجازت االتفاقية ألي دولة عضو باستمرار وجود حمتكرين يف بعض اخلدمات فيها طاملا كا�وا موجودين أصال  .2
 .عند دخول االتفاقية حيز النفاذ

الرعاية والنفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية على قوا�ني ال تنطبق أحكام االتفاقية املتعلقة بشرط الدولة األوىل ب .3
 .املشرتيات احلكومية من اخلدمات

رغم أن االتفاقية قد حددت يف األحوال العامة مدة ثالث سنوات ألي دولة لطلب التعديل أو سحب االلتزامات   .4
زا يف ميزان املدفوعات حق التحلل أهنا منحت الدول اليت تواجه عج احملددة يف املادة احلادية والعشرون، إال

                                                             

2
  54-52. ص-فاطمة بوسامل، نرجع سابق، ص 
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مؤقتا من التزاماهتا احملددة حفاظا  على رصيدها من العملة الصعبة، وذلك عقب مرور عام واحد على تنفيذ 
 .االتفاقية

قررت االتفاقية قيام سكرتارية املنظمة العاملية للتجارة بتقديم املساعدات الفنية للدول النامية يف جمال اخلدمات،  .5
 .مراكز اتصاالت إ�شاءأو التشريعات أو  خالل إعداد الدراسات سواء من

مراحل املفاوضات أقرت االتفاقية مبدأ عدم مقار�ة التزامات الدول النامية بالتزامات الدول املتقدمة،  خالل .6
 .تبعا لظروفها أسواقهاوأحقية الدول النامية يف فتح 

  1الناميةسلبيات الاتفاقية ابلنسـبة لدلول :  الفرع الثاين 

مبادئ عامة  أوهي يف الواقع إال إعالن عن �وايا  من املالحظ بصفة عامة أن عدة فقرات تتعلق بالدول النامية ما
مات احملددة، وقد تبني من خالل السلوك الفعلي للدول امن خالل املفاوضات حول االلتز إليهاتتعلق بأهداف جيب الوصول 

ية خاصة للدول النامية مل تلق االهتمام الكايف مثل اخلدمات اليت تتطلب ال�تقال املتقدمة أن القطاعات اليت متثل أمه
  .األشخاص الطبيعيني

كذلك ال تقوم االتفاقية بوضع أي ضوابط أو قواعد على االحتكار لتهذيبه، مما ميثل هتديدا للدول النامية بصفة 
عيد الدويل بل أيضا على الصعيد احمللي عند فتح عامة والشركات الصغرية واملتوسطة بصفة خاصة، ليس فقط على الص

  .األسواق أمام الشركات األجنبية متعددة اجلنسيات الضخمة يف جمال اخلدمات

                                                             

1
  .40.عادل امحد موىس ابراهمي، مرجع سابق، ص 
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  خالصة الفصل

  :لقد خلص هذا الفصل إىل
إن جهود حترير التجارة اخلارجية تعود إىل هناية األربعينات من القرن العشرين، حيث سعت الدول املتقدمة  -

اء منظمة دولية للتجارة، وعندما فشلت يف حتقيق ذلك وقعت على االتفاقية العامة للتعريفات إىل إ�ش
اليت تشرف على حترير التجارة السلعية، وقد عقد حتت مظلتها سلسلة مفاوضات ) اجلات(والتجارة 

شرف على عدد اليت ت 1994ا�تهت يف جولة األوروغواي باالتفاق على إ�شاء املنظمة العاملية للتجارة سنة 
  .من االتفاقيات اليت هتدف إىل حترير التجارة السلعية واخلدمية

لقد كان دخول االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات ضمن إطار مفاوضات األوروغواي بناء على رغبة الدول  -
وميكن تقسيم املتقدمة اليت تتميز بتقدم قطاع اخلدمات فيه وارتفاع �سبة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل، 

  :االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات إىل ثالثة حماور
  .يتعلق احملور األول باملبادئ العامة اليت  تسري على مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية -
 .أما احملور الثا�ي فيتناول القوائم اليت تتضمن خدمات معينة تلتزم الدولة بتحريرها وفق شروط معينة -

ي احملور الثالث على مثا�ية أشكال للخدمات ملحقة باالتفاق كاخلدمات املالية والنقل يف حني حيتو -
 .اجلوي، وجتري مفاوضات متعددة األطراف الحقا للتوصل إىل تنظيم جتاري هنائي هلا

شكلت موضوع حترير جتارة اخلدمات احد أهم احملاور اليت تفاوضت عليها الدول املنضمة للمنظمة العاملية -
 .جارة خالل اجلوالت املتعاقبة للمؤمترات الوزارية العامةللت

 .تتميز االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات مبرو�ة كبرية بالنسبة للدول النامية اليت متنحها تفضيالت هامة-
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خصائص  :لثالفصل الثا
التجارة اخلارجية يف ادلول 

  العربية
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  :متهيد
 األ�شطة هافي تطغىحيث النامية  الدول اتياقتصاد تتمتع بنفس خصائص النامي املالعتعترب الدول العربية جزء من 

 أهم وتشكل اإلمجايل احمللي الناتج يف األكرب النسبة ستخراجيةإلا الصناعات متثلو الصناعية، األ�شطة على األولية

 حساسية كثرأ جيعله مما ،والغذائية كيةاالستهال السلع من احتياجاته يف توفريبنسبة كبرية  اخلارج على ويعتمد صادراته،

ية والذي العرب دياتاالقتصا أمام كبريا حتديا ومتثل خصائص النظام التجاري العاملي احلايل  .العاملية للتقلبات االقتصادية
اليت هتدف إىل العوملة من خالل آليات منظمة التجارة العاملية، واإلقليمية من خالل التكتالت اإلقليمية واالقتصادية ب يتميز

   .احلر التجاري إ�شاء مناطق للتبادل
بناء على ما سبق سنحاول خالل هذا الفصل احلديث عن طبيعة اقتصاديات الدول العربية وبنية جتارهتا 

  :اخلارجية ثم التعرض ألساليب حترير التجارة اخلارجية يف الدول العربية وسياستها التجارية من خالل العناصر التالية
  ل العربيةوطبيعة اقتصاديات الد :حث األولاملب 

  .الدول العربية يف أساليب حترير التجارة اخلارجية: �ياملبحث الثا
  .بنية التجارة اخلارجية يف الدول العربية: ثالثاملبحث ال

  .جتارة اخلدمات يف الدول العربية : املبحث الرابع
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  طبيعة اقتصادايت ادلول العربية:  املبحث األول

  1 :ن تقسيم العامل العربي إىل املناطق األساسية التاليةميك  
 .تشمل كال من ليبيا، اجلزائر،تو�س،املغرب وموريتا�يا: منطقة مشال إفريقيا -

 .تضم كال من مصر والسودان وجيبوتي: اإلفريقيمنطقة حوض النيل والقرن  -

سطني، وهذه البلدان تعترب ، لبنان وفل األردنتضم كل من العراق ، سوريا، : منطقة اهلالل اخلصيب -
 .األكثر تطورا يف املوارد البشرية من حيث التدريب والتعليم

، الكويت، عمان والبحرين، قطر واليمن اإلماراتتشمل كل من السعودية، : منطقة شبه اجلزيرة العربية -
ليمن طبعا وتشكل هذه البلدان باستثناء اليمن دول جملس التعاون اخلليجي وتشرتك مجيعها باستثناء ا

  . بكوهنا دوال غنية حيث يعد دخل الفرد مرتفعا فيها مقار�ة بالدول العربية األخرى

  واقع الاقتصادايت العربية: املطلب األول

ختتلف املنطقة العربية عن باقي مناطق العامل كوهنا جمموعة متجا�سة ومتقاربة من حيث العادات والديا�ة والثقافة، 
  :جيا مبا أهنا منطقة ترتبط ثالث قارات، وميكن احلديث عن واقعها االقتصادي من خالل ما يليكما حتتل موقعا اسرتاتي

  ةالعربي ياتاالقتصاد وضعية: ولالفرع األ
 سياسات وا�تهاج واالستثمار، اإل�تاج يف جماالت التطورات من جمموعة املاضية األعوام يف العربي االقتصاد شهد

من  العربية للشعوب الرفاهية وحتقيق االقتصادي النمو معدالت لرفع الرامية إطار اجلهود يفواإل�عاش االقتصادي  التصحيح
  .العامل خريطة على العربية للدول مالئم مكان وإجياد اخلليج، إىل احمليط

اآلخر،  البعض يف الطبيعية الدول، واملوارد بعض يف املال رأس �درة يف تتمثل كثرية صعوبات اجلهود هذه وتواجه
 يف تتمثل اليت العاملية التحديات عن �اهيك العربية، الدول معظم يف املوارد البشرية والتصحر، وقلة الشديد اجلفاف إىل إضافة

  2.(W.T.O)العاملية  التجارة املنظمة: الدولية وحتكمها يف منابع الثروة والتجارة العاملية، من أمهها االقتصادية قيام التكتالت
1:مها ا بني جمموعتني اقتصاديتنيميكن التمييز عربي  

                                                             

1
   .63.،  ص)-اجلزائر- ،جامعة الشلف 2008جانفي : 05العدد (، جمةل اقتصادايت شامل إفريقيا، "أداء التجارة اخلارجية العربية والبينية" كبري مسية،  
2
: قطاع نقطة التجارة ادلولية املرصية، املوقع الالكرتوين: النجاح، تقرير صادر عن ومقومات ملعوقاتالبينية ا العربية حول التجارة دراسة 

http://www.tpegypt.gov.eg1: ، ص30/03/2012: ، اترخي اإلطالع. 
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دول جملس التعاون اخلليجي : وتضم هذه اموعة بشكل أساسي تسع دول عربية هي :جمموعة الدول النفطية .1
، إضافة إىل العراق، )اململكة العربية السعودية، الكويت، اإلمارات العربية املتحدة، قطر، عمان، البحرين(الست 

  . ليبيا واجلزائر
دول هذه اموعة تتفاوت من حيث مستويات النمو االقتصادي، فهناك دول  :عة الدول غري النفطيةجممو .2

متوسطة النمو قياسا على دخل فردي يتجاوز األلف دوالر سنويا كنصيب من الناتج اإلمجايل احمللي، وهو حال 
خل قياسا على دخل فردي أقل من وهناك دول متد�ية الد. كل من لبنان، تو�س، األردن، املغرب، سوريا ومصر

ألف دوالر كنصيب سنوي من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو حال كل من اليمن، السودان، موريتا�يا، جيبوتي، جزر 
 .القمر والصومال

  ةالعربي ياتخصائص االقتصاد: ثا�يالفرع ال
  :مبجموعة من اخلصائص أمهها ةالعربي ياتتميز االقتصادت

قتصادي الذي تتبعه الدول العربية، فبعض الدول تتبع النظام الرأمسايل وأخرى النظام اختالف النظام اال .1
، إال أ�ه ويف ظل املتغريات الدولية بدأت هذه الدول يف التحول التدرجيي حنو آليات السوق، وإعطاء االشرتاكي

 .لدولة يف النشاط االقتصادي، مع تقليص دور القطاع العام ودور ااالقتصاديدور أكرب للقطاع اخلاص يف النشاط 

هيكلية واقتصادية لعالج املشاكل واألزمات االقتصادية اهليكلية اليت طاملا  إصالحتبين الدول العربية لربامج  .2
 . الذاتية أو بالتعاون مع صندوق النقد الدويل إمكا�اهتاعا�ت منها وذلك باالعتماد على 

 .ك بدرجات متفاوتة من دولة إىل أخرىا�فتاح الدول العربية على العامل اخلارجي وذل .3

  2.العام كمحرك أساسي للنشاط االقتصادي اإل�فاقاعتماد الدول العربية على  .4
ال تسهم بشكل جدي يف  األموالتوفر رؤوس األموال بشكل هائل �تيجة ضخامة عائدات البرتول، إال أن هذه  .5

حيث وصلت عوائد الصادرات النفطية العربية سنة  تنمية الدول العربية، وإمنا تتجه حنو االستثمار يف اخلارج،
 .مليار دوالر 248.5إىل  2004

                                                                                                                                                                                   

1
: ، املوقع الالكرتوين)، اجليش اللبناين2012، 322: العدد(، جمةل اجليش، » لتشابك والتداعياتالاقتصاد العريب واألزمة املالية العاملية مدايت ا« محمد مراد،  

http://www.lebarmy.gov.lb5.ص.،30/04/2012: ، اترخي اإلطالع . 
2

، الندوة العلمية ادلولية حول التاكمل الاقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل » املعوقاتالتاكمل الاقتصادي العريب بني املقومات و  «فتيحة ونوغي، فريدة لرقط،  

 .2. ص ، 2004ماي  9-8، يوم  ) اجلزائر(جامعة سطيف  األوروبية، -الرشاكة العربية
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مليون  306.4من  أكثروالذي يضم  األطلسياتساع السوق يف الوطن العربي الذي ميتد من اخلليج العربي إىل احمليط  .6
1.مستهلك

 

الزراعي ما  اإل�تاج منها حبيث حيقق يزخر الوطن العربي بالعديد من املوارد األخرى، حتتل الزراعة النسبة األكرب .7
احلاالت �سبة  أحسنيف  التجارة العربية البينية، وال تتعدى القومي العربي اإل�تاجمليار دوالر من جمموع  80يفوق 

2.املعامالت التجارية للدول العربية إمجايلكأقصى تقدير من  10٪
 

تكنولوجية للدول املتقدمة وهذا لسوء متويلها للمشاريع تعا�ي الدول العربية من التبعية ال: التخلف التكنولوجي .8
إىل سوء استغالل أصحاب املهارات العلمية  اإلضافةبالعلمية وعدم تشجيعها للبحث والتطوير مبا فيه الكفاية، 

3.وإمهاهلم األمر الذي يشجع على هجرة األدمغة
 

 أحسنا تعكس وضعا اقتصاديا يوصف يف واإلحصائيات على الرغم من تفاوت تقديراهت األرقامالشك أن هذه 
تنمية شاملة باعتبارها عملية ديناميكية شاملة، معقدة،  إحداثحاالته بأ�ه غري طبيعي، �اتج عن وجود خلل ما يف 

حتوالت واسعة وعميقة يف اتمعات، ويف خمتلف  اثدإحومن أجله وهتدف إىل  اإل�سانومدروسة تتم عن طريق 
   4.االجتماعية، الثقافيةااالت االقتصادية، 

  :للبدلان العربية  مؤرشات األداء الاقتصادي: املطلب الثاين

  :ميكن استعراض بعض مؤشرات األداء االقتصادي للدول العربية خالل فرتة الدراسة كما يلي
  مؤرشات األداء ادلاخيل واخلاريج: الفرع األول

ة خالل العشرية األوىل من القرن احلايل، ة تطورات كبريلدول العربية كمجموععرفت مؤشرات األداء االقتصادي ل
  :يلي وميكن استعراض ذلك كما

                                                             

 .26.،  ص)- اجلزائر–، جامعة الشلف 2008، جانفي 5: العدد(، جمةل اقتصادايت شامل إفريقيا، » التاكمل الاقتصادي العريب واقع وآفاق «مجيةل اجلوزي،  1
2

، املوقع )، مركز دراسات الوحدة العربية2007، 39: العدد(، جمةل حبوث اقتصادية عربية، » الاقتصاد العريب وحتدايت القرن الواحد والعرشين «عابد رشيط،  

    . 35: ، ص10:00، الساعة 25/03/2012: رخي اإلطالع، اتwww.4shared.com: الالكرتوين
3
  .65.مرجع سابق، صكبري مسية،  

 
4

   .37،36. عابد رشيط، مرجع سابق، ص،ص
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 :االقتصادي ومعدل النموالناتج احمللى اخلام  .1

، حيث بلغت قيمة الناتج احمللي 2009مجايل خالل سنة أثرت األزمة االقتصادية العاملية على الناتج احمللي اإل
مليار  1.930دوالر مقار�ة حبوايل  مليار1.700حوايل  2009بأسعار السوق اجلارية يف عام اإلمجايل للدول العربية كمجموعة 

يف املائة يف عام  25,8يف املائة مقار�ة مع معل منو حبوايل  11,9، مسجلة بذلك ا�كماشا بلغ معدله 2008دوالر يف سنة 
. 2008وحتى  2003ذ الطفرة النفطية اليت بدأت عام ، وهذا الرتاجع يف قيمة الناتج احمللي اإلمجايل يعترب األول من2008

وتأثرت الدول العربية األخرى باألزمة االقتصادية العاملية باخلصوص من خالل اخنفاض الطلب على صادراهتا وتراجع 
ني من صايف تدفقات االستثمار األجنيب ورأس املال إليها، عالوة على اخنفاض عوائد السياحة وبدرجة أقل حتويالت العامل

  .اخلارج

 - 2000(تطور الناجت احمليل اإلجاميل بأسعار السوق اجلارية لدلول العربية خالل الفرتة  : 10 رمق جدول
2009(  

  دوالر رمليا: الوحدة
  2000  20012002200300422005 2006 2007 2008 2009  

الناتج احمللي 
 1.699,957  1.930,286  1.534,370  1.321,256  1.108,189  904,750 752,220 673,131 663,269 680,229  اإلمجايل

  .19.التطورات االقتصادية واالجتماعية، ص: ، الفصل الثا�ي2011التقرير االقتصادي العربي املوحد :املصدر
  

إىل تذبذب يف معدل  )2009 -2000( وتشري تقديرات معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية خالل الفرتة
يف املائة، ليعرف اخنفاضا يف السنوات املوالية، وبالرغم من  8,0فبلغ 2005مستوى له سنة  النمو حيث وصل إىل أعلى

يف املائة وهي أقل �سبة  1,8 إىل املستوى  2009، إال أن معدل النمو تراجع  يف عام 2008يف املائة عام  6,6حتقيق �سبة 
ى الدول العربية فرادى باختالف وضع كل دولة عند حققت خالل الفرتة املذكورة، وقد اختلف تأثري األزمة املالية عل

  . بداية األزمة ومدى ا�فتاحها على األسواق اخلارجية واختالف طبيعة اإلجراءات املتخذة ملواجهة آثار تلك األزمة
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 خالل الفرتة  تطور معدالت منو الناجت احمليل اإلجاميل ابألسعار الثابتة لدلول العربية : 11 رمق جدول
)2000 - 2009(  

  �سبة مئوية:الوحدة
 2009 2008 2007 2006 2005 20002001200220032004  السنوات

معدل منو الناتج احمللي 
 1.8 6.6 5.3 6.6 8.0 7.3 7.3 3.0 2.3 5.8  الثابتة باألسعار اإلمجايل

  .19.التطورات االقتصادية واالجتماعية، ص: ، الفصل الثا�ي2011التقرير االقتصادي العربي املوحد:املصدر

  :اهليكل القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربية .2

ترجعا يف حصة قطاع الصناعات االستخراجية يف الناتج احمللي اإلمجايل ألول مرة منذ عام  2009شهد عام   
من قبل بعض ، وذلك �تيجة  ختفيض إ�تاج النفط اخلام 2008يف املائة يف عام  43.3يف املائة مقابل  30,4، لتبلغ حوايل 2003

الدول العربية متاشيا مع مقررات منظمة أوبك املتخذة يف هذا اال، وكذا �تيجة اخنفاض أسعار النفط خالل منتصف 
لقطاع اإل�تاج السلعي مقابل ارتفاع حصص بقية ، وقد أدى هذا إىل تراجع األمهية النسبية    2009وبداية عام 2008عام 

  :ايل، وهذا ما يوضحه اجلدول التايلالقطاعات يف الناتج احمللي اإلمج

   )2009- 2000(الفرتة  الهيلك القطاعي للناجت احمليل اإلجاميل يف ادلول العربية  : 12 رمق جدول

  )٪( معدل النمو السنوي باألسعار اجلارية  )٪( هيكل الناتج احمللي اإلمجايل  
  2000200520082009 2005-20002008-2005 2009-2008 

 -24,6 31,7 12,1 55,860,562,953,8  ي منهاالسلع اإل�تاجقطاعات 
 12,4 13,6 4,7 8,36,45,26,7  الزراعة

 38,3- 39,3 15,2 31,038,643,430,4  الصناعات االستخراجية
 3,0 18,9 8,4 10,69,78,710,2  الصناعات التحويلية
 4,3 19,5 9,7 5,95,85,56,6  باقي قطاعات اال�تاج

 8,7 18,1 8,7 41,638,736,945,6  اخلدمات منهاإمجايل قطاعات 
 12,1 16,2  7,8 12,411,09,412,0  اخلدمات احلكومية

 145,1 -63,5 -14,5  2,60,70,20,6  :صايف الضرائب غري املباشرة
 -11,9 25,8 10,3 100,0100,0100,0 100,0  اإلمجايلالناتج احمللي 

   . 24.التطورات االقتصادية واالجتماعية، ص: ، الفصل الثا�ي 2011املوحد التقرير االقتصادي العربي :املصدر
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1:املواز�ة العامة .3
 

، 2009إىل  2000تعا�ي الغالبية العظمى من مواز�ات الدول العربية من عجز مزمن، وخصوصا خالل الفرتة من 
عجز يف مواز�ات بقية بلدان املنطقة، مما فوائض مالية مقابل -فيما عدا البحرين-حيث حققت ميزا�يات ليبيا ودول اخلليج 

يؤكد تأثري اإليرادات النفطية الواضح على امليزا�يات العامة للدول العربية، وقد حتول فائض املواز�ة إىل عجز اعتبارا من 
عرفت  2008من  فابتداءيف العراق، أما بالنسبة لدولة البحرين وكذلك احلال بالنسبة للجزائر  2007يف اليمن و 2006عام 

 .مواز�اهتا العامة عجزا

دوالر كمتوسط سنوي خالل  مليار 33.5وحققت املواز�ة العامة اإلمجالية االفرتاضية للدول العربية فائضا  بلغ 
  .2009مليار دوالر عام  57.3، ثم حتول إىل عجز بقيمة 2008مليار دوالر عام  285، ارتفع إىل  2005إىل  2000الفرتة من 

يف املائة  4.3من  اإلمجايلئض املواز�ة العامة اإلمجالية االفرتاضية للدول العربية كنسبة من الناتج احمللي كما ارتفع فا
  . 2009يف املائة عام  3.5عجز بنسبة  إىل، ثم حتول 2008يف املائة عام  15.1إىل  (2000-2005)خالل الفرتة 

 :معدل التضخم .4

، املقدر بناء على التغري السنوي يف الرقم القياسي ألسعار 2009 عام بلغ متوسط معدل التضخم يف الدول العربية يف
ويرجع هذا االخنفاض يف معدالت التضخم لدى . 2008يف املائة يف عام  10,5يف املائة مقار�ة ب   3,6املستهلك حوايل

يف املائة باإلضافة  31ة تراوح معظم الدول العربية  بشكل رئيسي إىل تراجع أسعار السلع األولية يف األسواق الدولية بنسب
  .يف املائة 37و 25، 15: بنسب بلغت على التوايل ومنتجات الطاقة اإل�تاجأسعار السلع الغذائية، مدخالت  اخنفاضإىل 

   )2009 - 2000( معدل التغري السـنوي يف الرمق القيايس للمسـهتكل خالل الفرتة : 13 رمق جدول

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2000  السنوات
متوسط  الدول 

  3.0  9.4  7.9  8.1  6.0  5.7  4.4  1.9  العربية
  .23.التطورات االقتصادية واالجتماعية، ص: ، الفصل الثا�ي2011التقرير االقتصادي العربي املوحد:املصدر

                                                             

1
  .70.، املؤسسة العربية لضامن الاستامثر، ص2012تقرير مناخ الاستامثر  
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1:العمالة العربية ومعدل البطالة .5
 

ة وهو متوسط يفوق متوسط معدل يف املائ 14.8حبوايل  2009متوسط معدل البطالة يف الدول العربية لعام  قدر
البطالة يف خمتلف األقاليم األحرى يف العامل، ويأتي هذا االرتفاع متاشيا مع اجتاه معدالت البطالة يف العامل حنو االرتفاع، حيث 

ني عن العمل ، يبلغ عدد العاطل2009يف املائة يف عام  6.6إىل حنو  2008يف املائة عام  5.8ارتفع املتوسط العاملي للبطالة من 
  .يف املائة من عدد العاطلني يف العامل 7مليون عاطال مبا ميثل حوايل  14حوايل  2009يف الدول العربية  عام 

ويأتي ارتفاع معدالت البطالة يف بعض الدول ليوقف االجتاه التنازيل هلذه املعدالت الذي شهدته هذه الدول خالل 
ويرجع ارتفاع معدالت . و وتراجع معدالت اخلصوبة وعدد السكان يف سن العملاألعوام األخرية �تيجة لتحسن وترية النم

البطالة يف هذه الدول إىل أسباب خمتلفة أمهها تأثر القطاعات احمللية املرتبط �شاطها بتقلبات األسواق الدولية يف ظل 
الصناعات احمللية خاصة تلك  أداءاجع األزمة املالية العاملية، ويف بعض الدول األخرى ارتفعت معدالت البطالة �تيجة لرت

املعتمدة على التصدير على ضوء اخنفاض الطلب العاملي املتأثر باألزمة، وكذا إىل تراجع حجم األ�شطة املرتبطة 
  .باالستثمارات والشركات األجنبية العاملة داخل تلك الدول

ل املتقدمة والنامية األخرى، فإن التأثري السليب ويف ضوء البيا�ات املتوفرة وبالنظر إىل ما حصل يف اقتصاديات الدو
ويعزى ذلك من جهة إىل االرتباط . يبدو حمدودا يف الدول العربية 2009لألزمة االقتصادية على البطالة حتى هناية 

ة الضعيف لعدد من هذه الدول باالقتصاد العاملي، والدور الذي يلعبه القطاع العام يف التشغيل، ومن جهة أخرى �تيج
والتدابري اليت اختذهتا معظم الدول العربية خاصة من خالل السياسات التنشيطية إل�عاش االقتصاد  لإلجراءاتكذلك 

  .والتشغيل واإل�تاجوحتجيم اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية على االستثمار 
اموعة تتكون . ثالث جمموعات إىلوفيما يتعلق بتوزيع معدالت البطالة بني الدول العربية، فإن هذه الدول تنقسم 

وهي تتكون من الدول األقل دخال مثل جيبوتي، السودان، : يف املائة 15من الدول اليت يتجاوز معدل البطالة فيها  األوىل
موريتا�يا واليمن، وكذلك الدول اليت تأثرت اقتصادياهتا بالوضع غري املستقر سياسيا على غرار الصومال، فلسطني وليبيا 

، سوريا، العراق، راجلزائاألردن، تو�س، : جمموعة الدول الثا�يةيف املائة، بينما تضم  18بلغ معدل البطالة فيها حوايل  اليت
اموعة وتضم . يف املائة 15يف املائة وأقل من  6لبنان ومصر واملغرب، وهي الدول اليت ترتاوح فيها معدالت البطالة بني 

  .الة املتد�ية وهي دول جملس التعاون اخلليجيالدول ذات معدالت البط األخرية

                                                             

1
  .38-36.دية والاجامتعية، صالتطورات الاقتصا: ، الفصل  الثاين2010التقرير الاقتصادي العريب املوحد  
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 :االحتياطيات اخلارجية الرمسية .6

إىل  1999 سنة مليون دوالر 86070.2قفزت االحتياطات الرمسية من العمالت األجنبية يف الدول العربية من 
من الزيادة يف حجم وهو ما يقارب ضعف حجمها، وجتدر اإلشارة إىل أن أكرب قدر  2003مليون دوالر عام  166.193.7

مليار دوالر وأضحت صاحبة أعلى احتياطي  9.7: حتقق يف اجلزائر اليت ارتفعت احتياطاهتا ب 2003لسنة االحتياطات 
وواصل إمجايل االحتياطات اخلارجية للدول العربية منوه مليار دوالر،  33: خارجي رمسي يف الدول العربية مببلغ مقداره

 2009و  2008، لكن هذا املعدل سرعان ما تراجع بني سنيت 2008عام  ٪22عدل منو راوح ومب 2008-2004خالل الفرتة 
متأثرا بالرتاجع يف رصيد موازين املدفوعات للدول العربية بفعل اخنفاض أسعار النفط  حتت تأثري األزمة املالية العاملية، فلم 

، فإهنا ٪7.3ومبعدل  2009ة يف السعودية خالل سنة ، وبالرغم من تراجع االحتياطات الرمسي٪4.6يتجاوز معدل النمو 
  .ظلت تستحوذ على حوايل النصف من إمجايل االحتياطات اخلارجية يف الدول العربية هلذه السنة

أما على صعيد  مؤشر تغطية االحتياطات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع واخلدمات فتشري بيا�ات 
عدل ظل يف احلدود املقبولة اليت تغطي فيها االحتياطات واردات الدولة من السلع صندوق النقد العربي أن هذا امل

فإن أعلى �سبة  2007-1999أشهر، مع مالحظة أ�ه وبعد سلسلة تذبذبات حققه هذا املؤشر يف الفرتة  5واخلدمات ملدة 
  :شهرا، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل 11.9حتققت يف السنة األخرية وبلغت 

  )2009- 1999(طات اخلارجية الرمسية يف ادلول العربية الفرتة الاحتيا : 14 رمق جدول

  . 02/03/2013:، تاريخ االطالع www.amf.org.ae:أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، املوقع االلكرتو�ي :املصدر

  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  
االحتياطات 

الرمسية يف الدول 
مليون (العربية 

  )دوالر

86070.2  103986.3  117983.9  134722.2  166193.7  205574.2  389599.7  536178.3  754178.3  920185.6  924475.7  

تغطية االحتياطات 
الرمسية يف الدول 
العربية للواردات 

  باألشهر

7.5  8.5  9.3  10.1  10.8  10.3  9.6  10.8  11.9   --   --  
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 :الدين العام اخلارجي .7

الدول العربية اخنفض حجم املديو�ية اخلارجية اإلمجالية للدول العربية من  يفلى صعيد املديو�ية اخلارجية ع
، وبلغ إمجايل 2001ليعاود االرتفاع ابتداء من سنة  2000مليون دوالر عام  129930.2إىل  1999مليون دوالر عام  136641.7

وبالرغم  ، 2004عام  ٪4.3 إىل، واليت اخنفضت ٪6.8دوالر مبعدل منو راوح  مليار 147.1حنو  2003املديو�ية اخلارجية لسنة 
عاود حجم املديو�ية اخلارجية العربية االرتفاع  2007، فإ�ه وابتداء من سنة 2006و  2005من االخنفاض املسجل سنيت 

  .2009و 2008، 2007: خالل السنوات ٪1.7،و ٪3.3، ٪9.5: ت متناقصة بلغت على التوايلومبعدال
وفيما يتعلق باملؤشر املتعلق بنسبة الدين اخلارجي إىل حصيلة الصادرات السلعية واخلدمية، فإ�ه وابتداء من سنة 

  .٪132فقد أصبح يف احلدود اآلمنة إذ مل يتعد النسبة  2004

  )2009- 1999(الفرتة  ادلين العام اخلاريج يف ذمة ادلول العربية : 15 رمق جدول

  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  
االحتياطات 

الرمسية يف الدول 
مليون (العربية 

  )دوالر

136641.7  129930.2  130.491.1  140499.3  147119.2  154309.5  149237.3  140944.8  154341.0  157009.13  163198.7  

�سبة الدين 
اخلارجي إىل 
الصادرات من 

السلع واخلدمات 
  )يف املائة(

193.6  152.4  156.8  153.2  138.4  106.9  85.6  --  --  --  --  

  .02/03/2013:، تاريخ االطالع www.amf.org.ae:أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
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  عىل ادلول العربية  الاقتصادية لألزمة اآلاثر :ثاينالفرع ال 

 احلصر ال املثال سبيل على األزمة هبذه تتأثر اليت القطاعات حتديد ميكن و مليةاملالية العا األزمة  العربية دولتأثرت ال
  1:كما يلي

خالل فرتة الـ  ٪60سعار النفط و بنسبة تتعدى الـ أ إىل اخنفاض األزمة أدت  :أسعاره ومستوى النفط على الطلب .1
 ،2007للربميل طيلة سنوات دوالر  147شهور األخرية بعد أن بلغت هذه األسعار أعلى مستوى هلا و هو  6

 األوبك دول اضطرار إىل إضافة هذا، دوالرا للربميل 50 أقل من ليصل ألد�ى مستوى له منذ عامني و هو 2008

 يف أخذ�ا إذا خاصة العربية االقتصاديات على لألزمة ربكاأل هو التأثري هذا يعترب و .النفط من إ�تاجها ختفيف إىل
 العربية البلدان من ثريك يف تقريباً للدخل الوحيد املصدر هي طيةالنف اإليرادات أن االعتبار

أدت زيادة املخاطر املالية اليت تواجه البنوك واملصارف العربية إىل تغيري  :وتكاليفه  التمويل على احلصول .2
 نياملقرتض اختيار يف ربكأ حرص هناك يكون سوف حيث وتكاليفه االئتمان مبنح اخلاصة املصرفية ملمارساتا

 مصرفية ممارسات إىل يؤدي قد الذي األمر �سبياً مرتفعة ستبقى التمويل تكاليف أن ماك .للتمويل القابلة واملشاريع

 بوادر ظهرت وقد االقرتاض، تكلفة وارتفاع السيولة �قص خالل من االئتما�ي الوضع تأثر، ا�تقائية ثركوأ حذراً ثركأ

 البنك املركزي أعلن حيث اجلديدة املشاريع لتمويل السوق يف يولةالس مستوى تراجع مع دبي يف نأزمة االئتما

 .منها لالستفادة اإلماراتية للبنوك متاح إماراتي درهم مليار 50 ب يقدر متويل عن اإلماراتي

الرتاجع الكبري امللحوظ يف مؤشرات املعامالت يف البورصات العربية بصفة عامة والبورصات  :املالية األسواق  .3
عرفتها البورصات العربية خاصة اململكة ة بصفة خاصة، وترتب على ذلك خسائر مالية فادحة اخلليجي

البورصات السعودية و أبو ظيب و الكويت و دبي و سلطنة عمان و كذلك مصر و ذلك بالتوازي مع اخنفاض 
 ٪40و  30كورة بني ات العربية املذقد تراوح معدل خسائر البورص، وكبريا ، عرفت هي األخرى اخنفاضاالعاملية

 .بفعل هروب املستثمرين األجا�ب 

                                                             

1
  .www.amf.org.ae 16/11/2008: ، املوقع الالكرتوين"مراجعة وقفة العاملية املالية األزمة" املناعي،  جامس 

 :اترخي الاطالعhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/09310699-D0C3-4044-BE28-7AD328DA790A.htm :املوقع الالكرتوين  -
17/03/2009.  

ادي اإلساليم، املوقع ،  سلسةل حبوث ىف الفكر الاقتص"كيـف النجاة من أثر  األزمة املالية  الرأساملية عىل أســــــــواق املال العـــربية"حسيـن حسيـن حشاته،  -
  .3، ص www.darelmashora.com   :الالكرتوين

  .166،165، ص 2010جانفي : ، اترخي الاطالعwww.amf.org.ae: ، املوقع الالكرتوين2009التقرير الاقتصادي العريب املوحد -

-http://www.lexpertjournal.com/arabe/details_article.php?ID_art=2802 
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توقع تقرير ، مائية وقنوات موا�ئ من التجارة مرافق يشمل مبا األزمة هبذه سلباً تتأثر أن هلا متوقع أيضاً التجارة .4
 ثالثني مليار دوالر خالل العام اجلاري جملس التعاون اخلليجيلدول ا خليجي أن يبلغ العجز يف احلسابات اجلارية

  .يف العام املاضي بعد أن كان الفائض أربعمائة مليار دوالر ,)2010(
 السريعة ةكاحلر ضوءألسواق املنطقة، يف  إرباكاأحدث خروج رؤوس األموال املفاجئ  : األجنبية االستثمارات .5

 فيما أما،  (Hot Money)الساخنة األموال تدعى اليت لالستثمارات بالنسبة خاصة األزمة  خالل لالستثمارات

 جراء من االستثمارات هذه على ترتبت اليت األضرار أثر على فكذلك اخلارج يف العربية املنطقة استثمارات خيص

 �وع صعيد على اخلارج يف استثماراهتا تيجياتواسرتا سياسات مراجعة إىل املنطقة دول حتتاج قد األزمة هذه

ارات حجم االستثموخاصة أن ،  االستثمارات هذه جغرافية وحتى القطاعات ذلككو فيها املستثمر األصول
من و، "معهد كار�يغي للسالم الدويل"وفق دراسة أجراها مؤخرا  مليار دوالر 600 اوزالعربية بالبنوك األجنبية جت

 قد االخنفاض هذا مثل فإن التقديرات لبعض ووفقاً .األزمةهذه  أثر على األجنبية الستثماراتا تنخفض أن املتوقع

  . ٪30 إىل يصل
  :القطاع املصريف العربي على القطاع املصريف العاملي ا�كشاف .6
ة ميكن أن تؤثر تطورات أزمة السيولة العاملية على القطاع املصريف العربي الذي تتواجد فيه املصارف األجنبي .7

بكثافة من خالل احتمال ا�سحاب إحدى هذه املصارف األجنبية من السوق أو امتصاصها للسيولة احمللية وذلك 
   .بغرض تعزيز أوضاعها املالية يف مؤسساهتا األم يف اخلارج

تأثرت أسعار صرف العمالت العربية بتداعيات األزمة املالية : التذبذبات يف أسعار صرف العمالت العربية .8
، حيث شهد كل من الدوالر األمريكي واليورو ارتفاعا يف قيمتها مقابل 2008ية خالل الربع األخري من عام العامل

، األمر الذي أدى إىل ارتفاع أسعار صرف عدد من 2008أكتوبر - العمالت الرئيسية األخرى خالل الثالثي جويلية
وذلك خالل الفرتة �فسها، ويف هناية عام  )�يا ومصرتو�س، املغرب، موريتا( الدول العربية اليت تتبع �ظم صرف مر�ة

، ومع تراجع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى، إثر تزايد املخاطر بدخول 2008
  . يف كساد اقتصادي، تراجعت أيضا قيمة العمالت العربية النظم املر�ة ياالقتصاد األمريك

العربية مقابل اليورو، فقد أدى ارتفاع قيمة اليورو االمسي والفعلي خالل وفيما خيص حتركات أسعار الصرف 
األردن، اإلمارات،  (، إىل ارتفاع قيمة غالبية العمالت العربية املثبتة إىل الدوالر2008أكتوبر -الفرتة جويلية

  . خالل �فس الفرتة)البحرين، السعودية، عمان، قطر ولبنان
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  .التجارة اخلارجية يف ادلول العربية أساليب حترير: ثاينملبحث ال ا

اعتمدت الدول العربية على ثالثة مداخل رئيسية لتحرير التجارة اخلارجية، فاملدخل األول يتعلق بقيام الدول 
العربية بتبين التحرير يف إطار تنفيذ إصالح اقتصادي شامل بغية إكساب اإل�تاج احمللي القدرة التنافسية الالزمة أمام السلع 

جنبية املستوردة، ويتعلق املدخل الثا�ي بإبرام الدول العربية اتفاقيات التجارة احلرة يف إطار جتمعات إقليمية يف ما بينها األ
من جا�ب، وبينها وبني شركائها التجاريني الرئيسيني من جا�ب آخر، بينما يتعلق املدخل الثالث واألخري بسعي عدد من 

  .ءات اال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارةالدول العربية إىل استكمال إجرا
و�ورد فيما يلي بالتفصيل اجلهود اليت بذلتها و تبذهلا الدول العربية لتحرير جتارهتا اخلارجية من خالل املداخل 

  :الثالثة املذكورة آ�فا

  حترير التجارة اخلارجية يف إطار تنفيذ سـياسات اإلصالح الاقتصادي: املطلب األول

االقتصادي كافة التشريعات والسياسات واإلجراءات اليت تسهم يف حترير االقتصاد الوطين،  يشمل اإلصالح
والتسيري الكفء له وفقا آلليات السوق، مبا ميكنه من اال�تعاش واالزدهار، ومبا يسهل تكامله مع االقتصاديات اإلقليمية، 

  .وا�دماجه يف االقتصاد العاملي

النظر  إعادة إىلتسعى  العربيةوالبلدان  الناميةيف البلدان  االقتصادية اإلصالحات أن إىلتشري الكثري من الكتابات، 
، اليت يعود االقتصاديةبني املتغريات  العالقةيف  االختاللمن صور  ة، اليت متثل صوراهليكلية االختالالتيف جمموعه من 

 متمثلة خارجيةوالتضخم، وعوامل  اإل�تاجيةوتد�ي  البطالةوارتفاع معدالت  املواز�ةعوامل داخليه مثل عجز  إىلبعضها 
 األولوية إعطاء وإمناالدور االقتصادي للدولة،  ليس عن طريق ومعاجلة ذلك ، املديو�يةيف عجز ميزان املدفوعات وتفاقم 

يف  اجواال�دمعن التخطيط املركزي  واالبتعاداملباشر  الدولةدور  إضعاف، و االقتصادية السياسةللقطاع اخلاص يف 
من قبل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،  ةاالقتصادي اتصالحاإلفرض  أسباب، ولعل من العاملياقتصاديات السوق 

  .جدولة الديون إعادة وضرورة اللجوء إىل  اخلارجية املديو�يةتفاقم 
تهداف السوق تطرح على واس الليرباليةاعتماد  إىل الرامية االقتصادي صالحاإلومنذ بداية الثما�ينات وبرامج  
، مستمرةومازالت  األخريةاتساعاً وعمقا خالل السنوات  العملية، وازدادت هذه العربية، ومنها بلدا�نا الناميةالبلدان 

  :وميكن استعراض سياسات اإلصالح االقتصادي اليت تبنتها الدول العربية ضمن توجهاته اال�فتاحية من خالل مايلي
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  يف ادلول العربية حرير املايلالت دهجو  :ولالفرع األ

، وذلك يف إطار عديد من الدول العربية بتطبيق اإلصالحات من جوا�ب عديدة اعتبارا من مطلع التسعيناتالبدأ 
ويرتكز اإلصالح يف القطاع املصريف واملايل بشكل عام على عديد من العناصر التوجه العام حنو التحرير االقتصادي، 

   :أمهها ةالرئيسي

ا�صبت جهود اإلصالح يف عدد من الدول العربية لتحرير القطاع املصريف : ر القطاع املصريف من الكبح املايلحتري .1
 :من الكبح املايل على

هذه  توتزامن. توجهت معظم الدول العربية حنو حترير أسعار الفائدة بصورة تدرجيية: حترير أسعار الفائدة -
خالل رفع مستوى أسعار الفائدة االمسية احملدد رمسيا يف  اإلصالحات مع حتقيق أسعار فائدة موجبة من

عدد من هذه الدول، ويالحظ أن التوجه حنو حترير أسعار الفائدة يف غالبية الدول العربية قد بدأ منذ عام 
1991.  

الئتمان للقطاع الدول العربية إصالحات هيكلية بإزالة أو خفض الضوابط والقيود على ا تا�تهج: إزالة القيود على االئتمان
اخلاص كاالبتعاد عن االئتمان املوجه لقطاعات معينة يالحظ أن عملية التحرير قد متت يف غالبية هذه الدول بشكل 

ثم بعد ذلك . ةتدرجيي، بدءا بوضع التشريعات اخلاصة بذلك، ومن ثم إزالة اإلعا�ات االئتما�ية وأسعار الفائدة التفضيلي
على حيازة سندات اخلزا�ة اليت كا�ت تفرض على املؤسسات املصرفية لكوهنا كا�ت متثل أداة متت إزالة أو ختفيف القيود 

 . متويل الديون العامة للدولة

من أبرز اإلصالحات يف جمال زيادة كفاءة السياسة النقدية التوجه  نإ :تطوير إدارة واستقاللية السياسة النقدية .2
أسلوب اإلدارة غري املباشرة للسياسة النقدية لتنظيم مستوى  حنو اعتماد السلطات النقدية بشكل اكرب على

 :، من خالل أمرين السيولة احمللية بشكل يكفل حتقيق النمو االقتصادي القابل لالستمرار

تعمد السلطات النقدية إىل حتديد احلد األد�ى من الودائع اليت يتعني على : �ظام االحتياطي اإللزاميتطبيق  -
اإللزامي على  يهبا لتغطية املسحوبات، وبشكل عام يؤثر استخدام �سبة االحتياطاملصارف االحتفاظ 

  .االقرتاض وأسعار الفائدة واالقتصاد ككل
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مت تعديل قا�ون البنك املركزي يف عدد من الدول العربية هبدف تعزيز مصداقية السياسة  :تعديل قا�ون البنك املركزي
 1 .واالستقرار النقدي النقدية واحملافظة على استقرار األسعار

 

طبق �ظام ربط عمالهتا بالدوالر تاألعضاء يف جملس التعاون  كا�ت دول اخلليج العربي :تبين أ�ظمة صرف مر�ة .3
 أما بالنسبة، أسعار صرف عمالهتا ثابتة مع الدوالر األمريكي مهما مت من تغريات عليه األمريكي، وبالتايل كا�ت

أما ليبيا فرتبط » حر تعويم«مصر وليبيا واملغرب، فمصر تطبق �ظام صرف حر للدول العربية األخرى يف كل من 
غري «عملتها بسلة خاصة من العمالت  عملتها بوحدة حقوق السحب اخلاصة، وكذلك املغرب اليت تربط

 .، بينما يدار سعر الصرف يف اجلزائر بطريقة مر�ة»معلنة

ات هتدف يف جمملها إىل زيادة اإلصالحمجلة من إحداث ة على عملت الدول العربي :إعادة هيكلة األسواق املالية .4
 اإلجراءاتوتبسيط  ،ةالضريبيتطوير األ�ظمة و وتنشيط التعامل فيه ،له كفاءة السوق املايل وتعزيز الدور الرقابي

استثمارية  فرص إلجياد أدوات مالية جديدة استحداثوتوفري املناخ املالئم لتلبية احتياجات املتعاملني و اإلدارية،
   .واإلفصاححتسني سرعة وسهولة ودقة عمليات التداول وتعزيز الشفافية  هتدف إىلكما  ،ملختلف الفئات

  :سـياسات حترير التجارة اخلارجية: الفرع الثاين

وجهت األ�ظمة العربية منذ منتصف الثما�ينات وبداية التسعينات حنو حترير التجارة اخلارجية يف إطار سياسات 
ح االقتصادي لتحسني كفاءة ختصيص املوارد اإل�تاجية وإزالة التشوهات  االقتصادية الناجتة عن تبين إسرتاتيجية اإلصال

إحالل الواردات وما ترتب عنها من استبعاد املنافسة األجنبية وعزل السوق احمللية عن السوق العاملية، ولقد مشل حترير 
  : تصادي متكامل ما يليالتجارة يف الدول اليت تبنت برامج إصالح اق

ختفيض معدالت التعريفة اجلمركية وختفيف احلواجز غري اجلمركية واإلدارية، تقليص �طاق اإلعفاءات اجلمركية  .1
كما عمدت هذه الدول إىل إعادة . وتقليل االعتماد على تراخيص االسترياد هبدف ختصيص النقد األجنيب املتاح

قرتاهنا بإصالح النظام الضرييب هبدف ترشيد اإليرادات  الضريبية من خالل هيكلة التعريفة اجلمركية لتبسيطها وا
املغرب، األردن وتو�س، وضريبة : استحداث ضريبة ذات قاعدة عريضة كضريبة القيمة املضافة يف دول مثل

 .املبيعات يف مصر

                                                             

1
: ويناملوقع الالكرت : تقرير صادر عن صندوق النقد العريب ،أوضاع القطاع املرصيف يف ادلول العربية وحتدايت األزمة املالية العامليةزروق وآخرون،   ادلين املج 

www.amf.org.ae25-21، ص2010جانفي : ، اترخي الاطالع.  
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اجلمركية وتبسيطه،  وقد ركز بر�امج اإلصالح على ترشيد عمليات االسترياد من خالل توحيد هيكل التعريفة .2
وكذلك ترشيد منح اإلعفاءات اجلمركية، إىل جا�ب تركيز فرض الرسوم اجلمركية على عدد حمدود من السلع، 
وإلغاء الرسوم الثا�وية لصاحل الضريبة العامة للمبيعات، وترشيد �ظام احلصص والتحول التدرجيي لنظام الرتاخيص 

1.احلر كوسيلة لتقييد حجم الواردات
 

عمدت عدد من الدول العربية إىل تقليل التحيز الكبري ضد أ�شطة التصدير هبدف تشجيع القطاع اخلاص وقد  .3
على اإل�تاج والتصدير وذلك من خالل ختفيض احلماية اجلمركية أمام استرياد مدخالت اإل�تاج املوجه للتصدير 

نفاذ إىل األسواق العاملية، ويتم إعطاء بغية خفض التكلفة اليت متكنه من اكتساب القدرة التنافسية الالزمة لل
األولوية يف اإلصالحات الضريبية يف التجارة اخلارجية للمصدرين من خالل التخلص من كل العوائق أمام التصدير 
والعمل على إهناء االحتكار احلكومي لتسويق الصادرات،كما مشلت اإلصالحات أيضا خصخصة بعض 

2.وكسر احتكار بعضها اآلخر املؤسسات اإل�تاجية للقطاع العام،
 

من اإلجراءات اهلامة األخرى اليت تدعم السياسات التجارية التحررية اليت �فذهتا هذه الدول اعتماد قابلية حتويل  .4
العملة للعمليات اجلارية تزامنا مع إلغاء القيود على املدفوعات والتحويالت اجلارية، وتسعى برامج اإلصالح إىل 

ن املدفوعات من خالل تبين سياسة ختفيض القيمة اخلارجية للعملة الوطنية، وتعمل هذه عالج العجز يف ميزا
على  بالسياسة على زيادة أسعار الواردات حمليا، وذلك من شأ�ه أن يعمل على ختفيض الواردات، وزيادة الطل

الصادرات ومن ثم البدائل احمللية هلا هذا من جهة، ومن جهة أخرى ستؤدي هذه السياسة إىل ختفيض أسعار 
زيادة الطلب عليها، لكن حتقيق النتائج االجيابية هلذه السياسة ال يتم يف ظل معا�ات الدولة من ضعف يف مرو�ة 
الطلب اخلارجي على الصادرات خاصة بالنسبة للدول النفطية، أو ضعف  شديد يف مرو�ة الطلب الداخلي 

3.  عالوة على ضعف وتدهور مرو�ة اجلهاز اإل�تاجي
 

كما اجتهت الدول العربية إىل إقامة مناطق حرة للتصنيع والتصدير، واليت تستهدف اجتذاب االستثمار األجنيب  .5
األردن و مصر، تو�س واملغرب، االمارات، الكويت : واملهارات األجنبية معها، توجد مناطق حرة يف كل من

                                                             

1
، 2000للكتاب،   اإلسكندريةمركز ): مرص( اإلسكندرية، -دراسة حتليلية و تقيمييه-الاقتصادي واملايل اإلصالحصندوق النقد ادلويل وقضية أيوب،  إبراهميمسرية  

  . 114.ص

الامارت العربية ( ، أبو ظيبقد العريبنوق ال ددراسات اقتصادية، صن ،"والتشغيل يف ادلول العربيةحترير التجارة اخلارجية "جامل ادلين زروق،  2
   .9.، ص2007، )01(، العدد )املتحدة

3
  .77،76.مسرية إبراهمي أيوب، مرجع سابق، ص،ص  
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لدول العربية مبنح اإلعا�ات للصناعات واليمن، جيبوتي وسورية ولبنان، باإلضافة إىل ذلك تقوم عدد من ا
  1.التصديرية من خالل دعم أسعار النقل واالتصاالت ورسوم املوا�ئ وغريها

  حترير التجارة اخلارجية يف إطار اتفاقيات التجارة احلرة: املطلب الثاين

يفرض بشروط جمحفة  تضرب اتفاقيات التجارة احلرة جذورها يف الفرتات االستعمارية عندما كان التبادل التجاري
والتعمري  لإل�شاءصندوق النقد الدويل والبنك الدويل  إ�شاءعلى الشعوب املستعمرة،  ومع هناية احلرب العاملية الثا�ية مت 

 1947 يف مؤمتر هافا�ا "الغات" ،  كما مت التوقيع على االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة1946مبوجب مؤمتر بريتون وودزعام 
  .فت هذه املؤسسات الدولية على وضع أساس لسياسات  جتارية حتريريةوعك ،

شكلت التطورات املتسارعة لتحرير التجارة العاملية والتجارة اإلقليمية دفعا للدول العربية حنو حترير جتارهتا لقد 
ددة مع االحتاد األوروبي ومع اخلارجية مع الشركاء التجاريني الرئيسيني وفيما بينها، فقامت بإبرام اتفاقيات ثنائية ومتع

حترير جتارهتا العربية البينية من خالل إبرام جمموعة اتفاقيات، وميكن استعراض أهم  إىلالواليات املتحدة، كما سعت 
  :اتفاقيات التجارة احلرة العربية أجنبية  والعربية عربية فيما يلي

  أجنبية - اتفاقيات التجارة احلرة العربية : لو الفرع األ

 ام سرعة وترية حترير املبادالت التجارية على املستوى العاملي بشكل عام والعربي بشكل خاص، مل يعد اال�فتاح وأم
تتبناه، وهذا ما تفعله الدول العربية من  يإقامة االتفاقيات التجارية يطرح كخيار بالنسبة للدول العربية بل كواقع اسرتاتيج

  .عددة األطراف مع دول أجنبية يف امليدان التجاري هبدف إ�شاء مناطق تبادل حرخالل إقامتها التفاقيات ثنائية أو مت

  :الشراكة األوروبية املتوسطية اتفاقية   .1

بإبرام اتفاقيات ثنائية للشراكة األوروبية مع دول اجلوار الواقعة جنوب  1995األوروبي منذ منتصف عام  قام االحتاد
. ائر، سوريا، السلطة الفلسطينية، لبنان، مصر، املغرب، إسرائيل وقربصاألردن، تو�س، اجلز: البحر املتوسط وهي

هتدف اتفاقيات الشراكة األوروبية املتوسطية يف شقها املتعلق حبرية حركة السلع إىل إ�شاء منطقة التجارة احلرة تضم دول 
التجارة احلرة ألمريكا الشمالية االحتاد األوروبي من جهة ودول جنوب البحر املتوسط من جهة ثا�ية، على غرار منطقة 

، تتضمن الشراكة األورومتوسطية اتفاقيات جتارة حرة تتسم بكوهنا أوسع من االتفاقيات 2012، وذلك حبلول عام )النافتا(
إلضافة الثنائية اليت تربمها الواليات املتحدة األمريكية فهي تشمل املسائل السياسية والثقافية وتلك املتعلق باتمع املد�ي با

                                                             

1
  .10.مرجع سابق، ص ،"حترير التجارة اخلارجية والتشغيل يف ادلول العربية"جامل ادلين زروق،   
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فمقاربة االحتاد األوروبي تقوم على منوذج حترير التجارة الشامل الذي يربطها بالنمو واإلصالح . إىل املسائل االقتصادية
مشلت تلك االتفاقيات تفضيل جتاري متتعت مبوجبه منتجات  وقد. االقتصادي واستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة

عند تنفيذ االتفاقية ثم تزول  ٪80وم اجلمركية على وارداته الصناعية، حبيث ختفض �سبة الطرفني باإللغاء التدرجيي للرس
تفتقر إىل حترير القطاع الزراعي وحترير حركة تنقل األفراد، أضف على ذلك أن االحتاد  أهنا، غري األوىلبالكامل بعد السنة 

أموال مساعدات التعاون اليت تدار يف إطار الشراكة األوروبي ربط حترير التدفقات التجارية بكمية أساسية وكبرية من 
  .  املتوسطية من خالل بر�امج الشرق األوسط للمساعدات التنموية

   1:فيما يلي إمجاهلاالشراكة األوروعربية جمموعة من العناصر املشرتكة ميكن  اتتتضمن اتفاقي
ل فرتة زمنية حمددة، ختتفي بعدها إقامة منطقة جتارة حرة بني االحتاد األوروبي والدول العربية، خال -

املتعاقدة،  األطرافالرسوم اجلمركية والعوائق األخرى اليت تعرتض حرية ا�تقال السلع واخلدمات بني 
وختتلف الفرتة الزمنية املتفق عليها الستكمال منطقة التجارة احلرة، كما ختتلف قوائم السلع و�سب 

  .بية إىل أخرىالتخفيضات اجلمركية وفرتاهتا من دولة عر
تقديم املساعدات املالية الالزمة لتحديث الصناعة وإعادة هيكلتها على النحو الذي ميكنها من  -

  .التكيف مع متطلبات رفع قدرهتا على املنافسة
 ...التعاون على كافة املستويات وميادين النشاطات العلمية، الصحية والتكنولوجية -

 ءوجمموعة من الدول العربية، و تاريخ البد األوروبياتفاق الشراكة بني االحتاد  ميثل اجلدول التايل تاريخ التوقيع على
شراكة، تعاون أو شراكة : لالتفاقية بالنسبة لكل بلد، باإلضافة إىل طبيعة كل اتفاقية حيث اختلفت يف كوهنا يالفعل

  .ا�تقالية

                                                             

1
، جامعة 2008، 6: العدد(، جمةل الباحث » مسـتقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحدايت الاقتصادية اإلقلميية والعاملية «فاطمة توايت بن عىل،  

 .196: ، ص)- اجلزائر-قاصدي مرابح ورقةل
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 العربية وادلول األورويبالرشاكة والتعاون املربمة بني الاحتاد  اتفاقيات  : 16 رمق جدول

  لالتفاقية الفعليالبدء   تاريخ التوقيع  �وع االتفاقية  البلد املوقع
2005  22/04/2002  شراكة  اجلزائر
  01/03/2000  26/02/1996  شراكة  املغرب
  01/03/2003  17/02/2002  شراكة  لبنان
  01/03/1998  17/07/1997  شراكة  تو�س
  01/05/2002  24/11/1997  شراكة  االردن
  01/06/2004  25/06/2001  شراكة  مصر
2006  19/10/2004  شراكة  سوريا
  01/07/1997  24/02/1997  شراكة ا�تقالية  فلسطني
  01/01/1988  25/11/1997  تعاوناليمن

  01/08/1988  15/06/1988  تعاونجملس التعاون اخلليجي
 األسواقاخلاصة بالزراعة واآلثار املتوقعة على النفاذ إىل  التقدم احملرز يف مفاوضات جولة الدوحة"اللجنة االقتصادية لغربي آسيا  :املصدر

 .66: ، ص2005، األمم املتحدة، �يويورك، " بالنسبة للصادرات الزراعية العربية
 

والدول العربية خمتلفة من حيث  تاريخ  األوروبي�الحظ من خالل هذا اجلدول أن االتفاقيات املربمة بني االحتاد 
هو  األوروبي، باإلضافة إىل طبيعة االتفاقية، حيث كان أول بلد عربي يوقع اتفاقية شراكة مع االحتاد يذالتنفالتوقيع وتاريخ 
، بالنسبة لليمن وجملس التعاون اخلليجي فهذه االتفاقيات مل ترق إىل 2004، وآخر بلد هي سوريا سنة 1996املغرب سنة 

  .شراكة حقيقة بل مازالت جمرد تعاون

  :ة احلرة الثنائية مابني البلدان العربية والواليات املتحدةاتفاقيات التجار- 2

عمدت البلدان العربية إىل الضلوع يف عدد من اتفاقيات التجارة احلرة اإلقليمية والثنائية، ومن بينها تلك اليت 
ات التجارة احلرة األردن، املغرب، البحرين وعمان اتفاقي: عقدهتا مع الواليات املتحدة فقد وقعت أربع دول عربية، وهي

بني ، 2001مع الواليات املتحدة، وقد دخلت اتفاقية التجارة احلرة بني الواليات املتحدة واألردن حيز التنفيذ يف هناية عام 
تنص هذه  ، و2006بني الواليات املتحدة وكل من البحرين وعمان يف عام ، 2004الواليات املتحدة واملغرب يف  عام 

للتجارة احلرة على إزالة مجيع املعوقات ومن ضمنها الرسوم اجلمركية على  السلع املتبادلة بني الدولتني  االتفاقيات الثنائية
بشكل تدرجيي، وتتيح االتفاقية لسلع الدول العربية املوقعة دخول األسواق األمريكية معفاة من الرسوم اجلمركية إذا كا�ت 
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يف املائة  20يف املائة أو أن تكون السلعة ذات منشأ وطين بنسبة 35 قل عن احملتوى الوطين يف القيمة املضافة للسلعة ال ي
   1 .يف املائة، وتغطي االتفاقية كذلك التبادل التجاري يف اخلدمات األساسية15 وذات منشأ يف أمريكي بنسبة 

وميكن  املنافسةجتارة السلع لتشمل االستثمار واملشرتيات احلكومية و كما تتجاوز هذه االتفاقيات الثنائية  
  : الفصول الرئيسية التفاقيات التجارة احلرة الثنائية كما يلياستعراض 

 ''حتتوي اتفاقيات التجارة احلرة عدة تعهدات تزيد على متطلبات منظمة التجارة العاملية، وهي تعرف بالتزامات 
امية حتت لواء منظمة التجارة العاملية وتعرف ، أو إلغاء املرو�ات اليت تتوفر للبلدان الن''زائد-منظمة التجارة العاملية

، وهي تظهر يف اخلدمات واتفاقيات السلع غري الزراعية وحقوق امللكية  الفكرية ''�اقص-منظمة التجارة العاملية ''بالتزامات
  :حيث

ة تعهدات اخلدمات وفق مدرجات اتفاقيات التجارة احلرة حتتوي على التزامات تتعدى اتفاقيإن   :اخلدمات -
بأسلوب القائمة   ∗التابعة ملنظمة التجارة العاملية، فيتم استبدال أسلوب القائمة االجيابية ''GATS''اجلاتس 
ي ختسر البلدان يف ظله القدرة على محاية القطاعات اليت ميكن أن تصبح رحبية وتنافسية ذلا ∗∗السلبية

، ومتثل اخلدمات املالية  و ة يف البلد املعينيف املستقبل وتصبح ذات أمهية كربى بالنسبة إىل عملية التنمي
االتصاالت قطاعني خدميني حتاول الواليات املتحدة األمريكية أن تزيل منهما كل القيود املرتبطة 

  2.باالستثمار
 حاولت البلدان املتقدمة أن تكون الرسوم اجلمركية املفروضة متجا�سة ومتقاربة، وأن تعمل :النفاذ إىل السوق الصناعية

على تقييدها حبيث تكون البلدان النامية غري قادرة على تغيريها يف املستقبل، عالوة على ذلك على كل بلد وفق اتفاقية 
 . التجارة احلرة أن يقدم ملنتجات بلد شريك متعاقد معاملة ال تكون أقل مواتاة من املعاملة اليت متنح ملنتجات البلد اآلخر

                                                             

1
  22.، 21. ص، صمرجع سابق، ، "لعربيةحترير التجارة اخلارجية وآفاق التشغيل يف ادلول ا"جامل ادلين زروق،  

∗
  .حيث توجد مروانت يف اختيار القطاع موضوع التحرير وكيفية التحرير و خالل أي فرتة زمنية 

∗∗
  .ريريعين أسلوب القامئة السالبة أن خيتار البدل القطاعات اخلدمية اليت لن يتفاوض علهيا، بيامن تكون القطاعات اخلدمية األخرى عرضة للتح 

2
، اترخي www.annd.org: ، املوقع الالكرتوين2006ديسمرب تقرير صادر عن شـبكة املنظامت العربية غري احلكومية للتمنية، ، تفاقيات التجارة احلرة يف املنطقة العربيةا 

  .15،14.ص،ص ،27/03/2012: اإلطالع
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حلرة مع أمريكا تشرتط األخرية تصفري الرسوم اجلمركية مع املنتجات الزراعية مع مرور الزمن، يف اتفاقية التجارة ا :الزراعة
ومبوجب اتفاقيات التجارة احلرة لن يكون على الواليات املتحدة أن ختفض الدعم احمللي الزراعي الذي تبذله، وهو أمر 

1.يستلزم القيام به تقنيا من خالل منظمة التجارة العاملية
 

هناك أربع مسائل تنسب إىل سنغافورة وهي االستثمار وسياسة التنافس، واملشرتيات احلكومية وتسيري  :سنغافورة مسائل
يف ضمها إىل أجندة منظمة  اإلخفاقالتجارة، واليت تدفع البلدان املتقدمة بقوة لتشمل يف اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية بعد 

ارة احلرة مع الواليات املتحدة األمريكية ترفض هذه األخرية أي اتفاقية ما مل تشمل التجارة العاملية، ففي اتفاقيات التج
 . مسائل سنغافورة  

لقد أصبح االستثمار مسألة مركزية يف مفاوضات اتفاقيات التجارة احلرة، اليت تتضمن  :االستثمار .1
البنود اليت ترعى التزامات حبق االستثمار واملعاملة الوطنية  للمستثمرين األجا�ب،  وترمي 

االستثمار إىل تأمني املعاملة الوطنية  وحق التأسيس وإلغاء متطلبات األداء من املستثمر وحتظر 
  .TRIMSإجراءات االستثمار املرتبطة بالتجارة 

وحبسب اتفاقيات التجارة احلرة الثنائية مع الواليات املتحدة، ال ميكن للحكومة أن تضع شروطا 
خدمة أو شروطا تصديرية أو شروطا تتعلق بأسعار العمالت، أو تفرض مضمون حملي لل

فالشروط األدائية حمظورة وال قيود مسموح هبا على �قل األموال، . سياسات تقضي بإعادة التوزيع
كما تتضمن تلك االتفاقيات بنودا تتعلق بفض النزاعات ما بني املستثمر والدولة، ويف هذا الصدد 

ة يتسم بعدم ا�سجامه مع أي من هذه التنظيمات والتشريعات، وتتسبب فإن أي فعل تأتيه احلكوم
للمستثمر األجنيب أي �وع من الضرر أو اخلسارة أو األذى توفر أساسا لإلدعاء على احلكومة 

   2.ومقاضاهتا

حينما تدخل شركة ما بلدا آخر عرب اتفاقية جتارة حرة، فإن االلتزامات   :سياسة التنافس .2
لتنافس تفرض أن تعمل الشركة األجنبية وإ�تاجها يف إطار مساو لذلك الذي اخلاصة بسياسة ا

تعمل يف إطاره الشركة احمللية،  ومن ثم فأي دعم أو إعا�ة تعطي من قبل احلكومة للشركات احمللية 
                                                             

1
  .18.املرجع السابق، ص 
2

: اإلطالع، اترخي www.annd.org: ، املوقع الالكرتوين2007، تقرير صادر عن شـبكة املنظامت العربية غري احلكومية للتمنية، ية وسـياسات حترير التجارةاملنطقة العرب  

  .93. ، ص، 27/03/2012
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فاحلكومات جمربة على الشراء من الشركات . ينبغي أن تطبق على الشركات األجنبية أيضا
لية وحسب، باإلضافة إىل أن الشركات احمللية جمربة على العمل مع األجا�ب األجنبية وليس احمل

     1. وليس مع احملليني فقط كما جترب الشركات على فتح قنواهتا التوزيعية أمام الشركات األجنبية
مل تضم منظمة التجارة العاملية املشرتيات احلكومية لتكون جزءا من قوا�ني  :املشرتيات احلكومية .3

لة الوطنية، يف الوقت الذي تدفع فيه الدول املتقدمة إىل ضم مسألة املشرتيات احلكومية عرب املعام
اتفاقيات التجارة احلرة هبدف منح األجا�ب الشروط والظروف اليت ال تقل مواتاة عن تلك اليت 

  .متنح للمحليني فهي حتد من قدرة احلكومة على منح احملليني تفضيالت يف املشرتيات احلكومية
وهي تعاجل املسائل البريوقراطية اليت تقف حائال دون تسريع حركة السلع أو  :تسيري التجارة .4

إطالقها وختليصها مبا يف ذلك السلع يف الرتا�زيت، فضال عن املساعدة التقنية وتؤكد على ضرورة 
 . اعتماد خطوات وآليات تنفيذ يف هذا اال حمددة زمنية وواضحة

بالنسبة للبلدان املتقدمة بداية املبادرات ''TRIPSتريبس ''مثلت اتفاقية : ةحقوق امللكية الفكري .5
-اتفاقية التجارة حبقوق امللكية الفكرية''املتعددة األطراف يف هذا احلقل، فقد دفعت بنموذج 

عرب  ''زائد-تريبس''الذي يعزز شروطا ومتطلبات وبنودا أعمق، فاملوجبات اليت تكفلها''زائد
تلك املعقودة مع الواليات املتحدة تتخذ شكل حصرية  اارة احلرة الثنائية، وال سيماتفاقيات التج

البيا�ات، ومتديد شروط االمتياز أو الرخصة، والقيود على استعمال االمتياز اإلجباري أو 
أو الرخص مع الرخصة اإلجبارية، والقيود على االعرتاضات، ومحاية البيا�ات، وربط االمتياز 

 .التسجيل

  

  

  

                                                             

1
  .94.املرجع السابق، ص 
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  عربية- اتفاقيات التجارة احلرة العربية : ثاينالفرع ال 

دان العربية، واالستفادة من مزايا تكثيف للقد منت يف الواقع حماوالت كثرية لتدعيم العالقات االقتصادية بني الب
  : لعل أمههاالعمل العربي املشرتك حماوالت عديدة من أجل حترير التجارة العربية، و مسرية تالتعاون اإلقليمي، وتضمن

لقد مر إ�شاء السوق العربية املشرتكة مبجموعة من التطورات و اليت توجتها جمموعة مـن  : السوق العربية املشرتكة .1
  :ن وهذا ما ميكن استعراضه من خالل مايلياالتفاقيات اخلاصة بإ�شائها

  ورالتط .1

االقتصادية العربية اتفاقية ذات  عندما عقد جملس الوحدة 1964ترجع فكرة إقامة سوق عربية مشرتكة إىل عام  
بر�امج زمين اشتمل على مراحل متدرجة يتم من خالهلا حترير التجارة من الضرائب اجلمركية و قيود االسترياد األخرى و 
أطلق على تلك االتفاقية باتفاقية السوق العربية  املشرتكة حيث ا�ضمت كل من مصر و سوريا و األردن و العراق 

ا�ضمت كل من ليبيا و اليمن و موريتا�يا حيث كا�ت السوق خالل تلك الفرتة منطقة جتارة حرة  1967سنة و يف  1965سنة
و مل تنطوي على احتاد مجركي أو سوق مشرتكة، و لكنها حققت زيادة واضحة يف حجم التجارة البينية تلك الدول، ثم 

العربية بعد توقيعها اتفاقية السالم مع إسرائيل   جتميد عضوية مصر يف اجلامعةمتحني  1980ظلت السوق قائمة حتى 
اصدر جملس الوحدة االقتصادية  1998فتوقفت الدول األخرى يف السوق العربية املشرتكة يف تطبيق االتفاقية و يف عام 

هلا العربية قرارا بشأن اعتماد الرب�امج التنفيذي الستئناف تطبيق السوق بشكل تدرجيي على ثالث مراحل يتم من خال
2002إىل  1999إلغاء كافة الضرائب اجلمركية و غريها من الضرائب بدأ من 

1.  

  : أركان السوق العربية املشرتكة .2

  :يتضمن مشروع إقامة سوق عربية مشرتكة جمموعة من األركان تتمثل يف ما يلي
مركية املفروضة و ذلك من خالل إلغاء الضرائب اجل: حرية تبادل البضائع و املنتجات الوطنية و األجنبية -

على تبادل السلع و اخلدمات و املنتجات بني الدول األعضاء و هذه تعترب من الدعائم األساسية لقيام 

                                                             

1
 - الندوة العلمية ادلولية حول التاكمل الاقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الرشاكة العربية،  "أو الاندماج التاكمل بني خيار التخصص "موىس رحامين،  

  . 12. مرجع سابق، ص األوروبية،
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السوق العربية املشرتكة و تساهم يف توسيع إطار املعامالت يف �طاق السوق و زيادة حجم الطلب على 
  . 1املنتجات

  2 :ن االتفاقية ثالث فقرات تعاجل موضوع ا�تقال رؤوس األموال وهيتضمن القسم الثا�ي م :حرية ا�تقال رؤوس األموال
يز احلكومات و املنظمات ا�تقال رؤوس األموال متكينا لرعاياها  و املقيمني فيها من االشرتاك يف جت -

مشاريع اإلعمار املتفق عليها بني األطراف العمالقة و هذا حلماية رؤوس أمواهلا أو رؤوس األموال اليت 
 .ت إليها من التسرب خارج البالد العربية املنظمة هلذه االتفاقية ا�تقل

من هذه االتفاقية ألية رسوم أو  2ال ختضع رؤوس األموال املنقولة من بلد عربي أخر وفق أحكام املادة  -
 .ضرائب مجركية أو استثنائية تعرقل ذلك اال�تقال

ة اليت ترد إليها بعد توقيع االتفاق بالعودة إىل جتيز احلكومات يف كل الدول العربية لرؤوس أموال العربي -
 .موطنها األصلي

ن حترير القوى العاملة يعترب من أهم عناصر التكامل االقتصادي كما أن توزيعها إ: حرية  ا�تقال األشخاص و القوى العاملة
الطبيعية و بني األيادي العاملة املتاحة بني الدول العربية حيقق االستخدام األمثل للقوى البشرية و حيقق التوازن بني املوارد 

كما أن ا�تقال اليد العاملة يؤدي إىل إمناء الشعور القومي بني األقطار العربية، فهذا يسمع بالتمازج و اال�صهار للعنصر 
  .3السكا�ي املتماثل و املشرتك يف العادات و التقاليد و القيم االجتماعية املشرتكة

  :الستخدام و ممارسة النشاط االقتصاديحرية اإلقامة و العمل و ا
يبدو جليا أن إقامة هذا الركن من أركان السوق العربية املشرتكة، يرتبط بتطبيق الركن األول املتعلق حبرية ا�تقال  

األشخاص و رؤوس األموال فال ميكن لتحقيق حرية اإلقامة و العمل و ممارسة النشاط االقتصادي إال بضمان حرية 
  .4العرب يف اال�تقال من قطر ألخراملواطنني 

                                                             

1
، 2003، )مرص(فنية، الاسكندرية الواقع و الطموح، مكتبة الاشعاع ال  - الاحتاد األورويب و العمةل الاوربية املوحدة للسوق العربية املشرتكةصالح ادلين السييس،  

  .120.ص 
2
  174.، ص2009، منشورات املنظمة العربية، مرص، الاستامثرات العربية و مسـتقبل التعاون الاقتصادي العريبعيل لطفي،  
3
  .131.، ص1977، )لبنان(، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوتأبعاد الاندماج الاقتصادي العريب و احامتالت املسـتقبل عبد امحليد براهميي، 
4
  .33.،ص1999، )مرص(، مكتبة مدبويل، القاهرةالسوق العربية املشرتكة يف عرص العوملةسلامين املنذري،  
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إن حترير جتارة الرتا�زيت و تنظيمها و يعترب خطوة هامة على طريق حترير التجارة بني جمموعة : حرية النقل و الرتا�زيت
مية الدول املتعاقدة و املتجاورة مثل بلدان الوطن العربي و على الرغم من األمهية البالغة لقطاع النقل و املواصالت يف التن

احمللية و التكامل القومي إال ا�ه مل يلق ما يستحقه من اهتمام إال يف السنوات األخرية اليت شهدت قيام الدول العربية بإقامة 
  .1شبكة طرق حبرية حديثة متتد على احلدود الوطنية لتسهيل عملية الربط بالشبكات األخرى للدول ااورة

  :منطقة التجارة احلرة العربية الكربى .2
كللت به جهود التكامل العربي حتت يعترب التوصل إىل اتفاقية إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى أهم ما 

  :يلي تفاقية مامظلة جامعة الدول العربية، وقد تضمنت هذه اال

جتارة حرة توصية بإ�شاء منطقة  1996صدر عن قمة القاهرة جلامعة الدول العربية يف شهر حزيران يو�يه  :نشأةال .1
عربية و قد تأسست وفقا لرب�امج عمل و جدول زمين يتم االتفاق عليها، وقد وجد الس االقتصادي و 

ت التجارية املربمة بني الدول العربية ااالجتماعي أثناء مباشرة تنفيذ قرار القمة و بعد مراجعة شاملة لالتفاقي
 1981ل التجاري بني الدول العربية اليت اقرها الس يف فرباير خالل الفرتة السابقة أن اتفاقية تيسري تنمية التباد

و مبوجب  1998و حبلول سنة . 2ميكنها أن تشكل اإلطار القا�و�ي العريض ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى
وات، و سن 10ثم اال�طالق يف جتسيد هذا املشروع يف اجل أقصاه  1997املؤرخ يف فرباير شباط  1317القرار رقم 

  .3قد تضمنت مذكرة جامعة الدول العربية ثالث بدائل إلقامة منطقة التجارة احلرة

 .دمج مناطق التجارة القائمة كمجلس التعاون اخلليجي، االحتاد املغاربي، جملس الوحدة االقتصادية -

 .ربط وتطوير االتفاقات التجارية الثنائية القائمة، و إقامة منطقة جتارة حرة

فوري للتجارة بني األقطار العربية مع السماح لبعض االستثناءات املؤقتة خالل فرتة مساح يتم حتديدها بأسباب التحرير ال
 .مقبولة

                                                             

1
  .141. ، ص1978، )لبنان(، معهد الامناء العريب، بريوتالتاكمل الاقتصادي و قصية الوحدة العربيةمسري احلدير،  
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، ملتقى التاكمل الاقتصادي العريب كآلية  لتحسني و تفعيل "املنطقة العربية احلرة بني حتدايت الواقع و طموح املسـتقبل" ،اكيس محمد أمني، شعويب محمود فوزي 

   . 8،7. ، صمرجع سابق، صاألوروبية،  -الرشاكة العربية
3
: املوقع الالكرتوين.2001و اإلسرتاتيجية، التقرير الاسرتاتيجي العريب، منطقة التجارة احلرة العربية، مركز األهرام لدلراسات السـياسـية  

http://www.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB38.HTM. 2.، ص2012- 12-14 :، اترخي الاطالع. 
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و قد مت تفضيل البديل الثالث، أل�ه يؤدي إىل حتقيق التعاون املشرتك املنشودة بالسرعة و الكيفية املطلوبتني إلقامة 
  :و اال�ضمام إىل املنطقة استيفاء شرطيني أساسيني. تكتالت االقتصادية العامليةكيان اقتصادي عربي قادر على مواكبة ال

 املصادقة على اتفاقية تيسري و تنمية التبادل التجاري بني الدول العربية؛ .1

املوافقة على الرب�امج التنفيذي، و هذا من خالل إيداع الدولة املعنية التوجيهات الكتابية الصادرة  .2
إىل إدارات اجلمارك لتطبيق التخفيض التدرجيي للرسوم اجلمركية على السلع  من السلطة املختصة
 .ذات املنشأ العربي

  :1و قد حتددت أهداف منطقة التجارة احلرة العربية يف
 تنمية العالقات االقتصادية و التجارية بني الدول العربية؛ -

 تعزيز املكاسب االقتصادية املشرتكة بني الدول العربية؛ -

 لى املصاحل االقتصادية و التجارية مع العامل اخلارجي؛احلفاظ ع -

 .وضع األساس لقيام تكتل اقتصادي عربي له موقعه يف الساحة االقتصادية الدولية -

  الرب�امج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى .2

ية و اليت تتضمن إلغاء القيود تنفيذ اتفاقية إقامة منطقة التجارة احلرة العرب 1998بدأت الدول العربية يف عام 
اجلمركية و غري اجلمركية، املفروضة على التجارة البينية بني الدول األعضاء و يرتك للدول األعضاء وضع السياسة 

  .2التجارية اجتاه العامل اخلارجي

  القواعد و األسس .1

جاري و تنميته بني الدول العربية، و راعى الرب�امج التنفيذي العقبات اليت اعرتضت تنفيذ اتفاقية تيسري التبادل الت
  :3و احتياجات خمتلف الدول العربية و يتضمن ما يلي أوضاعمنطقة جتارة تتماشى مع  إ�شاءاهلدف منه 

                                                             

1
  .3، 2املرجع السابق، ص 
2
  .193، ص 2001، )مرص( ، ادلار اجلامعية، الاسكندريةملة وقضااي اقتصادية معارصةالعو معر صقر،  
3

يف التبادل السوري مع دول  GAFTAآاثر ( و أاثرها يف التجارة البينية و الزراعة بشلك خاص GAFTAمنطقة التجارة احلرة العربية الكربى "رانية اثبت ادلرويب،  

  .205، 204، ص ))سوراي(لكية الاقتصاد جامعة دمشق ،2007، 1العدد (م الاقتصادية و القانونية، دمشق للعلو  ةجمةل جامع  ،")املنطقة

 .http://www.damascusuniversity.edu.sy/.../economics/200,le 08-12-2012 à 16 :49: املوقع الالكرتوين



 خصائص التجارة اخلارجية يف الدول العربية             لثلفصل الثاا

146  

بدأ التحرير التدرجيي، و ملمن املرسوم اجلمركية وفقا  األطرافيتم حترير السلع املتبادلة مجيعها بني الدول  -
 ا�تهاءو  1998-01-01من  ابتدءاسنويا، خالل عشر سنوات  ٪10ة تبلغ الذي يطبق بنسب سنوية متساوي

  ؛2007-12-31يف 
و قد قرر الس االقتصادي و . تسبق الرب�امج الزمين إعفاءاتطرف يف الرب�امج التنفيذي تبادل  أكثر أوبلد  أليجيوز 

- 31بدال من  2005-12- 31ة احلرة لتنتهي يف منطقة التجار إلقامةاالجتماعي يف هذا الصدد ختفيض املرحلة اال�تقالية 
، و ذلك يضمن 2005-01-01و  204-01-1يف كل من  ٪20 أصبحقد  للتعريفةو عليه فان التخفيض السنوي  12-2007

  .2005-01-01حبلول  ٪100أي بنسبة  التعريفةكامل  إلغاء
 أنعربية و لكي تكون السلعة ذات منشأ عربي جيب تتوافر بالسلع اليت ينطبق عليها هذا الرب�امج قواعد املنشأ ال أنجيب 

  .من قيمتها النهائية ٪10يف الدولة الطرف عن  إ�تاجهاال تقل �سبة القيمة املضافة الناشئة عن 
الرب�امج  إطارالعربية معاملة السلع الوطنية، ال ختضع السلع اليت يتم تبادهلا يف  املنشأتعامل السلع اليت تنطبق عليها قواعد 

مثل (و الكمية و النقدية اليت تعيق دخول السلع اإلداريةقيود غري مجركية حيث تلغى بشكل فوري، كالقيود  أليتنفيذي ال
الرقابة على التحويالت و تعقيدات فتح االعتماد و تراخيص االسترياد و احلصص و التعقيدات احلدودية و تشديد 

  ...)املواصفات القياسية
و اخللل يف امليزان التجار الناجم عن  اإلغراقالوقاية و الدعم و  بإجراءالدولية فيما يتعلق و القواعد  األحكامتراعي 

  .تطبيق الرب�امج

  األطرافحترير التبادل التجاري بني الدول  .2

على حترير كافة السلع العربية املتبادلة بني  األطرافيعتمد الرب�امج التنفيذي يف حترير التبادل التجاري بني الدول  
، و ذلك بتخفيض الرسوم اجلمركية 1998-01-01لدول العربية وفقا ملبدأ التحرير التدرجيي الذي يطبق بدءا من تاريخ ا

يتم اجناز التحرير الكامل لكافة السلع العربية  أنعلى  املماثل للتعريفة، بنسبة سنوية متساوية األثروالرسوم و الضرائب ذات 
 أثناء األطرافو ميكن باتفاق الدول  2007-12-31منطقة التجارة العربية الكربى بتاريخ  إلقامةمع هناية الفرتة احملدودة 

  1:السلع العربية التالية تنفيذ الرب�امج وضع أي سلع حتت التحرير الفوري، كما ينطبق التحرير املتدرج على قوائم

                                                             

1
 .188 .ص ،مرجع سابقتوايت بن عيل فاطمة،  
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من املادة  2و 1املادتني  ألحكاما و املواد اخلام املعد�ية و غري املعد�ية وفق احليوا�يةالسلع الزراعية و  -
  ؛اتفاقية تيسري و تنمية التبادل التجاري بني الدول العربية أحكامالسادسة من 

  ؛الس االقتصادي و االجتماعي قبل تاريخ �فاذ االتفاقية إعفائهاالسلع اليت اقر 

  القيود غري اجلمركية .3

املتعلقة باالسترياد و التصدير و تغليف البضائع يف  باإلجراءات اليت ترتبط اإلداريةتتمثل القيود اجلمركية يف القيود 
الفورية لكافة القيود  اإلزالةاملوا�ئ، و قد �صت اتفاقية تيسري التبادل التجاري بني الدول العربية و بر�اجمها التنفيذي على 

ة الدول العربية يف التعرف على هذه القيود يف العامة جلامع األما�ة، و تعمل اإلدارية ةيالفنغري اجلمركية النقدية و الكمية و 
كافة الدول العربية و حصرها و دراسة تأثريها املباشر و غري املباشر على التجارة العربية و ذلك من خالل فرق عمل 

 تإجراءاتتطلبه من ا املتعلقة بعمليات االسترياد و التصدير، و م اإلجراءاتميدا�ية لتلك الدول و التعرف على هذه 
جا�ب زيارة املنافذ اجلمركية و مشاهدة كيفية استكمال  إىلو �قدية و الوقت الذي تستغرقه، و تكلفتها املادية  إدارية

  .املتعلقة بتجارة الرتا�زيت اإلجراءاتختليص البضائع و  إجراءات

  1االستثناءات و قواعد املنشأ التفصيلية .4

جيبوتي، الصومال، فلسطني، (ربية عند بداية تنفيذ املنطقة يقصد باالستثناءات هي اليت منعت لبعض الدول الع
املنطقة استثناءات لعدد من السلع، اليت حددهتا تلك الدول من تطبيق التخفيض  أعضاءمن ) ، اليمنموريتا�ياجزر القمر، 

يطبق على تلك  نأسنوات، على  أربعالتدرجيي من الرسوم اجلمركية عليها لفرتات زمنية حمددة تراوحت ما بني ثالث و 
بالنسبة لقواعد املنشأ  أما. املنطقة  بعد ا�قضاء تلك الفرتة  إطاريف  إليهالسلع التخفيض التدرجيي الذي مت الوصول 

تتوفر فيها قواعد املنشأ اليت يقرها الس االقتصادي و  أنتطبيق هذا الرب�امج  ألغراضفيشرتط العتبار السلع عربية 
السلعة العربية يف الدورة الستني للمجلس االقتصادي على  ملوافقة على القواعد العامة للمنشأاالجتماعي، و قد متت ا

و تنفيذ لنص املادة التاسعة من اتفاقية تيسري و تنمية التبادل التجاري بني الدول ) 17/09/1997بتاريخ  1336القرار رقم (
املنشأ اليت يقرها  دعتتوافر فيها قوا أنهذه االتفاقية  اضألغريشرتط االعتبار السلع عربية ": العربية، و الذي يتضمن

  إمتاممن القيمة النهائية للسلعة عند  ٪40يف الدولة الطرف عن  هاجإ�تاتقل القيمة املضافة الناشئة عن  إالالس ، و 
  ".إ�تاجها

                                                             

1
  .348 .، ص2006، )مرص(مرص للطباعة و النرش، القاهرة إجيي، دار عوملة و املسـتقبل الاقتصادي العريبل، انبيل حشاد 
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  1تسوية املنازعات .5

مع زيادة حجم املبادالت  أمهيتهالكربى و تزداد الضرورية لعمل منطقة التجارة احلرة العربية ا األدواتتعترب من 
ترابط املصاحل االقتصادية و التجارية بني هذه الدول و بني املتعاملني  إىلللمنطقة و الذي يؤدي  األعضاءالتجارية بني الدول 

  .مع القطاع اخلاص إطارهايف 

  تبادل املعلومات و البيا�ات  .6

ماعي باملعلومات و البيا�ات و الس االقتصادي و االجت إخطارفية و ، بتطبيق مبدأ الشفااألطرافتتعهد الدول 
 وائح اخلاصة بالتبادل التجاري مبا يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تسري و تنمية التبادل التجاري بني الدوللو ال جراءاتاإل

  .2االعربية و الرب�امج التنفيذي هل

  منوا األقلملعاملة اخلاصة للدول اخلاصة للدول العربية  .7

اتفاقية تيسري و تنمية التبادل التجاري بني الدول  أحكاممنوا يف  األقلتطبيقا ملبدأ املعاملة اخلاصة للدول العربية 
ملة اتتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة املع أنهذا الرب�امج على  إطارالعربية يتم منح معاملة تفضيلية هلذه الدول يف 

  ؛الزمنية و موافقة الس عليها التفضيلية املطلوبة و الفرتة

  األخرىارتباط حترير التجارة و تأثريه بعدد من النشاطات االقتصادية  .8

حول اخلدمات و بالذات املرتبطة بالتجارة و التعاون التكنولوجي و البحث  األطرافيتم التشاور بني الدول 
  .امللكية الفكريةالعلمي، و تنسيق النظم و التشريعات و السياسات التجارية و حقوق 

                                                             

1
  .350 .املرجع السابق، ص 

، ص 2010، اكنون الثاين  )فلسطني(لالقتصاد الفلسطيين، رام هللا، اإلقلمييماج حنو الاند( منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، )ابلرتيد(مركز التجارة الفلسطيين 2
15.  

 .http://www.paltrade.org/.../paltrade %20 Book%20final.’le 08-02-2013 , à 16 :30: املوقع الالكرتوين
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  .حترير التجارة اخلارجية يف إطار الانضامم ملنظمة التجارة العاملية: املطلب الثالث

، يرمي وفقا ألهدافه إىل حتقيق مكاسب أصبح اال�ضمام إىل منظمة التجارة العاملية أمرا واقعيا وليس اختياريا
سيؤدي إىل دفع التكامل على املستوى العاملي للعديد من ودون حتيز جلميع الدول األعضاء يف املنظمة، فتحرير التجارة 

  1:األسباب أمهها

إن حترير التجارة سيسمح بوصول صادرات مجيع الدول إىل األسواق العاملية، ومن ثم إمكا�ية احلصول على 
ا، كما أن حترير التكنولوجيا احلديثة من خالل املنافسة الدولية اليت ستحدث واليت ستؤدي إىل تنشيط املوارد وختصيصه

الدولية  اإل�تاجالتجارة سيؤدي إىل �قل مقار أ�شطة التصنيع من البلدان الصناعية إىل البلدان النامية، وا�تشار شبكات 
  .املتسلسلة واليت جرت العادة على وضعها يف مكان واحد اإل�تاج�تيجة لفصل عمليات 

  للتجارةعربية ابملنظمة العاملية عالقة ادلول ال: األولالفرع 

توقيع االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  إىلإن عالقة الدول العربية باملنظمة العاملية للتجارة عالقة قدمية تعود 
  :يلي يف مؤمتر هافا�ا وميكن توضيح ذلك من خالل ما»اجلات«

  : الدول العربية واجلات: أوال
وات األوىل على الوثيقة األصلية اخلاصة باجلات، واملوقعة كا�ت الدول العربية سباقة باملشاركة والتوقيع منذ السن

إىل إقامة املنظمة العاملية للتجارة، فسبع دول عربية كا�ت  1994واليت خلصت يف هناية عام  1947يف الثالثني أكتوبر من عام 
، وهذه الدول 1947جلات أطرافا متعاقدة كما كا�ت تسمى الدول املشاركة بصورة كاملة يف املفاوضات التجارية يف ظل ا

أصبحت بصورة تلقائية أعضاء يف املنظمة منذ حلظة �شوئها، وهذه الدول العربية ) OMC(وفقا التفاقية إ�شاء املنظمة 
مصر، الكويت، املغرب، تو�س، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين وقطر، كما شاركت يف جولة ألورغواي دول : هي

اليمن، اجلزائر والسودان، إىل جا�ب هذا حضر ست : أو منتسب، وهذه الدول هي عربية أخرى بصفة عضو مشارك
   2.السعودية، العراق، األردن، ليبيا، سوريا، لبنان: دول عربية مفاوضات اجلات بصفتها مراقب وهي

                                                             

1
احتاد غرفة التجارة والصناعة، ، ،)4( 1427/2006: ، السـنة108:، العدد27:اجملدل(، جمةل آفاق اقتصادية، "لمين ومنظمة التجارة العامليةا"شـبري عبد هللا احلرازي،  

 .19.ص ، )اإلمارات العربية املتحدة
2

حول التوهجات املسـتقبلية ملنظمة : املؤمتر العريب الثاين  ، حبوث وأوراق معل"مسـتقبل النظام التجاري العاملي يف ضوء مفاوضات جوةل ادلوحة"عبد الواحد الغفور،  

  .416، 415.، ص، ص2007، مارس )عامن (الفرص والتحدايت أمام ادلول العربية، املنعقد يف مسقط: التجارة العاملية
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غرب، البحرين، اجلزائر، امل: وجتدر اإلشارة أن هناك تسع دول عربية وقعت على اتفاقية جولة األورغواي وهي
، سلطنة عمان، وفيما يلي أهم العوامل الرئيسية لتأخر ا�ضمام الدول العربية اإلماراتالكويت، تو�س، مصر، قطر، 

  1:للجات

وميثل ذلك أهم العقبات والعوائق اليت اعرتضت مسامهة الدول العربية يف : املقاطعة العربية االقتصادية إلسرائيل  .1
ة �ظر االتفاقية إجراءات متييزية تتعارض مع مبدأ عدم التمييز الذي يعد حيث مثل ذلك من وجه. اتفاقية اجلات

  . من أهم مبادئ اجلات
فضلت الدول العربية التوصل إىل ترتيبات جتارية ثنائية مع الدول املختلفة خاصة دول االحتاد : التفضيالت الثنائية .2

ثنائية، فمنذ منتصف السبعينات وقعت األوروبي للحصول على تفضيالت جتارية من خالل تلك االتفاقيات ال
العديد من االتفاقيات يف جماالت التعاون االقتصادي والتجاري والفين واملايل  األوروبيةدول اموعة االقتصادية 

  .جمموعة جملس التعاون اخلليجي  إىل باإلضافةوالبيئي مع الدول العربية يف حوض املتوسط، 
ة واالستقطاب بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفياتي إىل ا�قسام أدت احلرب البارد: احلرب الباردة .3

الدول العربية بني القطبني وفقا للتوجهات السياسية لكل دولة، لذلك فقد اعتربت الدول العربية االشرتاكية 
  .االشرتاكية  األفكاراجلات تنازال عن  إىلاال�ضمام 

يف منظمة األوبك العديد من االهتامات وهي أهنا  واألعضاءللبرتول  واجهت الدول العربية خاصة املنتجة .4
مشاركة يف تكتل احتكاري جتاري هدفه رفع األسعار من خالل التحكم يف كمية اإل�تاج، وهذا ما يتعارض مع 

�ظام لدخول يف حمرومة من ا. األوبكمبادئ حرية التجارة العاملية، على ذلك اعتربت الدول العربية األعضاء يف 
  .التجارة العاملي

السابق ذكرها حالت دون ا�ضمام الدول العربية للجات فأن هناك عدد من األسباب   األسبابوبالرغم من أن 
  :اليت تشجع الدول العربية وتدعوها مرغمة لال�ضمام واالخنراط يف النظام التجاري العاملي اجلديد وهي

بالبلدان العربية اليت لن تسمح هلا أن تعيش يف عزلة عن املتغريات الظروف التجارية الدولية والعاملية املرتبطة  .1
االقتصادية الدولية املعاصرة املتعلقة بالتجارة العاملية، خاصة يف ظل تنامي عدد الدول املنضمة إىل اجلات منذ 

  1994.2توقيعها حتى إ�شاء املنظمة العاملية للتجارة عام 
                                                             

1
  .37، 36مرجع سابق،  شـبري عبد هللا احلرازي، 
2
  .املرجع السابق 
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بعية للدول املتقدمة، وقد �شأت هذه التبعية بسبب اقتصار اإل�تاج على تتميز اقتصاديات الدول العربية بالت .2
املنتجات األولية والزراعية، أي أن اإل�تاج ال يتكامل وال يتداخل ضمن بنية صناعية تعتمد على السوق احمللي يف 

  .األساس
وأكثر اعتمادا على التجارة  إن الدول العربية مثلها مثل أغلبية الدول النامية أكثر اخنراطا يف السوق العاملي .3

اخلارجية عن الدول املتقدمة ويرجع هذا أساسا إىل أن االقتصاد السلعي يف الدول العربية ذو توجه خارجي، 
فالبرتول مثال واملنتجات املنجمية يتم إ�تاجها أساسا على حسب احتياجات الدول املتقدمة، وذلك بعكس 

اسا للداخل، باإلضافة إىل تزايد الطلب الداخلي يف الدول العربية وبالتايل اقتصاديات الدول املتقدمة اليت تنتج أس
تزايد الواردات من السلع االستهالكية إشباعا لرغبة حماكاة منط احلياة الغربية، إضافة إىل الطلب على السلع 

  1. االستثمارية، واملنتجات التكنولوجية احلديثة

  : ورغوايموقف الدول العربية بعد جولة اال:ثا�يا
ميكن تلخيص موقف الدول العربية بعد جولة االورغواي من واقع املعلومات املتاحة، أهنا تنقسم من حيث 
عضويتها يف منظمة التجارة العاملية إىل دول أعضاء عامة، ودول هلا صفة املراقب واليت تتفاوض من أجل احلصول على 

 1995لت اثنا عشر دولة عربية على صفة العضوية، حيث خالل عامعضوية عامة يف املنظمة باملستقبل القريب، وقد حص
). يو�يو 30(ومصر )  مايو 31(وجيبوتي وموريتا�يا) مارس 29(وتو�س) 1995بداية (البحرين والكويت واملغرب : ا�ضمت

ضمت األردن ا� 2000وحبلول عام ) أبريل 10(واإلمارات العربية املتحدة ) يناير31( ا�ضمت قطر يف  1996وخالل عام 
  ).�وفمرب 9(وعمان ) أبريل11(

بعد مفاوضات شاقة  11/11/2005وقد شكل ا�ضمام اململكة العربية السعودية إىل املنظمة العاملية للتجارة يف 
وطويلة، دعما فعاال للمنظمة وللدول العربية، وذلك ألمهية اململكة على املسرح التجاري العاملي، أكان من �احية 

أو يف جتارة اخلدمات، وبا�ضمام اململكة ارتفع عدد الدول العربية ) عامليا 23املركز(أو االسترياد )عامليا 13كز املر(التصدير
اجلزائر، : األعضاء يف املنظمة إىل اثنيت عشرة دولة، باإلضافة إىل أربع دول مازالت يف مرحلة املفاوضات لال�ضمام وهي

األعضاء يف املنظمة يف االجتماع الرابع لفريق العمل املعين با�ضمام لبنان الذي السودان، اليمن ولبنان، حيث وافقت الدول 
على ا�تقاله إىل املرحلة ما قبل النهائية من املفاوضات حيث ستتم صياغة مسودة   2006مارس 3- 2: ا�عقد خالل يومي

  .التقرير النهائي للفريق املعين بعملية اال�ضمام 

                                                             

1
 .109، 108.، ص،ص2008/2009ادلار اجلامعية، ):مرص(اإلسكندرية ملية وحترير التجارة ادلولية،منظمة التجارة العامحمد صفوت قابل، 
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ومت تشكيل فريق عمل معين با�ضمامها  صفة مراقب وقدمت سوريا طلبا لال�ضمامكما حصلت العراق وليبيا على 
، إال أن سوريا مل تقدم مذكرة حول �ظامها التجاري ومل جيتمع هبا فريق العمل حلد اآلن، ومن املتوقع أن 2010 وماي 04بتاريخ 

ملكة العربية السعودية للمنظمة أصبحت كل حتصل السلطة الفلسطينية على صفة مراقب يف املستقبل القريب، وبا�ضمام امل
  1.دول جملس التعاون اخلليجي أعضاء يف املنظمة

ومع أن الدول األعضاء هي اليت حيق هلا التصويت على القرارات، فإن الدول اليت تتمتع بصفة مراقب بإمكاهنا 
ا يف املفاوضات، وحيتم عليها ضرورة املشاركة يف املفاوضات كمفاوض أساسي مما جيعل للدول العربية الثما�ي عشر وز�

، وحتديد ″االجيابية األجندة″تفعيل مشاركتها يف املفاوضات وذلك من خالل حتديد احتياجاهتا املشرتكة أو ما يعرف ب 
ومعرفة التوجهات اليت تساهم يف دعم املفاوضات وترمجة اخليارات  ″الدفاعية األجندة″ماال حتتاجه أو ما يعرف ب 

2.إىل مواقف تفاوضية االقتصادية
 

  لعربية للمنظمة العاملية للتجارةاآلراء املتباينة خبصوص ا�ضمام الدول ا: ثالثا
وقف اخلرباء االقتصاديون والسياسيون يف الدول العربية من اال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة موقفني متباينني 

فريق يضع اعتبارات مؤيدة لرأيه، هلذا سوق �ستعرض و  احدمها يدعو إىل اإلسراع يف اال�ضمام وآخرون يرفضو�ه وكل
  :بإجياز حجج كل فريق

 : حجج الداعني لال�ضمام ملنظمة التجارة العاملية .1

3:ها فيما يليديسوق املؤيدون ال�ضمام الدول العربية للمنظمة العاملية للتجارة جمموعة من املربرات �ور
 

جارة العاملية لن حيول دون تأثرها بأحكامها واتفاقياهتا املتعددة إن بقاء الدول العربية خارج إطار منظمة الت -
خاصة بعد أن ا�ضمت الكثري من الدول العربية للمنظمة وتوسع �طاقها الذي مل يعد مقتصرا على اتفاقيات 

ت السلع بل تعداه إىل جوا�ب أخرى، خاصة اجلوا�ب التجارية املتعلقة حبماية امللكية الفكرية وجتارة اخلدما
  .املتنوعة

                                                             

1
حول التوهجات املسـتقبلية : حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين ، "التوهجات املسـتقبلية ملنظمة التجارة العاملية الفرص والتحدايت أمام ادلول العربية "عيل لطفي،  

  .28.مرجع سابق، ص الفرص والتحدايت أمام ادلول العربية،: ارة العامليةملنظمة التج
2
  .29.املرجع السابق، ص 
3
  .92-90.ص-، ص2003/2004 ليبيا،، رشكة انس للطباعة،)امجلاهريية كحاةل(آاثر اتفاقيات اجلات عىل الهيالك امجلركية يف الوطن العريب عيل الصغري دردور،  
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ستصبح اتفاقيات جولة االورغواي �افذة يف مواعيد حمددة تبعا لفرتات السماح اليت أجازهتا املنظمة سواء للدول الصناعية 
أو الدول النامية، مبعنى أن أي دولة ستنضم يف املستقبل ستكون ملزمة بتطبيق االتفاقيات يف مواعيدها احملددة، هلذا فإن 

  .ليس يف مصلحة الدول العربية الغري منضمةالتأخر يف اال�ضمام 
، 47من اتفاقية اجلات  35إن ا�ضمام الدول العربية للمنظمة ال يتعارض مع مبدأ مقاطعة العدو الصهيو�ي وذلك وفقا للمادة 

  .ة للمنظمةواليت أصبحت جزءا من االتفاقية املنشئة ملنظمة التجارة العاملية، وتستند إىل ذلك معظم الدول العربية املنضم
الوقاية الذي  اتفاقمن  19إن ا�ضمام الدول العربية للمنظمة ال يتعارض مع مبدأ محاية الصناعات احمللية استنادا إىل املادة

يسمح للدول األعضاء والدول النامية بصفة خاصة باختاذ إجراءات وقائية ضد دخول السلع الواردة للبالد يف حال ما 
  .احملليني سببت ضررا فادحا للمنتجني

إن اخنفاض حصيلة العائدات اجلمركية �تيجة خلفض معدالت الضرائب اجلمركية على املنتجات الصناعية والزراعية على 
، ميكن معاجلتها برفع الضرائب األخرى كضرائب املبيعات ″الحدود المرغوبة″كافة األصناف عند الربط التعريفي 

  .واالستهالك والضرائب األخرى بشكل عام
كا�ية االستفادة من شرط الدول األوىل بالرعاية وضمان عدم التمييز ضد الصادرات العربية يف أسواق الدول األعضاء إم

تستفيد من التخفيضات يف معدالت الضرائب اجلمركية واحلواجز األخرى لتسهيل  أنيف االتفاقية، كما ميكن للدول العربية 
 .  ومن إجراءات تسوية املنازعات عن طريق الرتتيبات املتخذة يف إطار املنظمةوصول الصادرات العربية لألسواق العاملية، 

 : حجج املعارضني لال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة .2

  1:التاليةمن املخاطر ة التجارة العاملية مملنظالدول العربية ن ال�ضمام واملعارضيتخوف 
ديدة ملضاعفة االستغالل االقتصادي مع كل ما إن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية سوف تشكل أداة ج -

حيمله ذلك من مشاكل اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية حيث استفادت الشركات عابرة القارات من 
التوسع التجاري حيث زاد التوسع يف حقوقها وامتيازاهتا بفعل اتفاقات املنظمة، خاصة يف ظل ما حتقق هلا 

لدول احلكومات الوطنية بصورة طوعية حرصا منها على جذب االستثمار من اإلجراءات اليت وضعتها ا
  .األجنيب

                                                             

1
 .93،92.ع سابق، ص،صعيل الصغري دردور، مرج 
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ن الدول النامية ومنها الدول العربية اليت تشكل ثالث أرباع العامل مع الدول األقل منوا قد كا�ت أقل فعالية يف املشاركة يف إ
وإىل غاية آخر جولة االورغواي، حيث قدمت  1947صياغة اتفاقيات منظمة التجارة العاملية متعددة األطراف منذ بداية 

  وإلزامهامن قبل الدول النامية  هلا الدول املتقدمة صياغات غري موضوعية وطالبتها بالتوقيع عليها دون منح فرص حبثها
  .بالقبول الكلي هبا

الغذائية أو الصناعية  إن وهم حصول الدول النامية على تعويضات مالية مقابل رفع الدول الصناعية الدعم عن صادرهتا
والذي يرتتب عنه ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية يف الدول النامية لن يتحقق، والوعود اليت قطعتها الدول الصناعية 

  .املتقدمة هدفها فقط فتح أسواق الدول النامية أمام منتجاهتا
   لعربية للمنظمة العاملية للتجارةحتدايت انضامم ادلول ا:الفرع الثاين

بتنفيذ  ااملنظمة العاملية للتجارة يضعها يف مواجهة عدد من التحديات يفرضها التزاماه إىلإن ا�ضمام الدول العربية 
خمتلف االتفاقيات اليت تشرف عليها هذه املنظمة، وهذا ما جيعلها جمربة على حتديد مواقفها خالل خمتلف املؤمترات 

  .الوزارية خدمة ملصاحلها
  لعربية يف إطار ا�ضمامها للمنظمةلدول االتزامات ا: أوال

�ستطيع رصد تنامي ظاهرة اال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة كميا باإلشارة إىل عدد الدول املوقعة على االتفاقية 
، كان 2013يف مارس159دولة  159دولة فقط، واآلن يبلغ عدد هذه الدول 32والبالغة  1947العامة للتعريفات والتجارة عام 

    .2013فيفري  02الشعبية بتاريخ  ةخرها مجهورية الو الدميقراطيآ
  1:ويعين ا�ضمام الدول العربية إىل منظمة التجارة العاملية االلتزام مبا يلي

تطبيق مبدأ الدولة ذات األفضلية أي عدم التمييز يف املعامالت التجارية بني الدول األعضاء، مبعنى يستوجب  .3
  .ول األعضاء األخرى �فس االمتيازات اليت قد تنشأ عن أي تبادل جتاري ثنائيعلى كل دولة عضو منح الد

إتباع مبدأ التنافس الكامل يف املعامالت التجارية ويعين ذلك اإللغاء التدرجيي لكل أوجه الدعم احلكومي لإل�تاج  .4
  .السلعي واخلدمي والتصدير والتوريد والقروض

  .القيود اجلمركية وغري اجلمركية بأصنافها وان تدرجييااعتماد مبدأ حترير التبادل التجاري من  .5

                                                             

1
  .186،185.، ص، ص2002مكتبة مدبويل، : ، مرصالبديةل اإلقلمييةوالتكتالت ..العوملة: التحدايت املسـتقبلية للتكتل الاقتصادي العريبإكرام عبد الرحمي،  
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واآلثار السلبية واالجيابية النامجة عن تطبيق اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة على  توميكن تلخيص أهم االلتزاما
  1:الدول العربية

  :اآلثار السلبية .1

اهتا من املنسوجات واملالبس قبل جولة األورغواي كا�ت الدول الصناعية تفرض قيودا كمية على وارد -
، وهذا ما أضر مبصاحل الدول العربية، ويف جولة االورغواي مت 1974اجلاهزة مبوجب اتفاق األلياف لعام 

إلغاء اتفاق األلياف وإحالل حمله االتفاق متعدد األطراف حول املنسوجات واملالبس الذي يهدف إىل حترير 
ات، غري أن حترير جزء من واردات املنسوجات واملالبس أدى سنو 10جتارة هذه السلع تدرجييا يف مدة 

2.تلقائيا إىل ارتفاع الرسوم اجلمركية حتت غطاء مكافحة اإلغراق وضرورة اإلجراءات الوقائية
 

يلعب قطاع املنسوجات واملالبس اجلاهزة دورا مهما يف االقتصاديات العربية، فهو يشغل عددا كبريا من 
إن إلغاء �ظام احلصص يف الدول العربية عاال يف حتسني وضع املوازين التجارية، ف إسهاماالعمال ويسهم 

، سيؤثر يف )2004-1995(السترياد املالبس اجلاهزة بعد ا�تهاء الفرتة اال�تقالية اليت حددت بعشر سنوات 
 .مليةاملوازين التجارية العربية، ما مل تطور أساليب اجلودة الشاملة، واملواصفات القياسية العا

من جتارة  ٪20يف القطاع الزراعي، تتصف الدول العربية حبساسية شديدة جتاه تقلبات السوق العاملي ألهنا تستورد حوايل 
من جتارة احلبوب، لذلك فتحرير جتارة الدولية الزراعية سيلحق آثارا سلبية بالقطاع الزراعي  ٪17القمح يف العامل، وحوايل 

حيث تشري .معا واإل�تاجال يؤمن مبواصفات اجلودة املطلوبة، ألن اآلثار ستتضح يف األسعار العربي الذي يتصف بالتخلف و
التوقعات إىل أ�ه إذا حتررت السلع الزراعية وتوقف دعم احلكومات العربية النسيب ملنتجاهتا الزراعية، فإن ذلك سيؤدي إىل 

هي عليه اآلن وهذا لن يسمح بزيادة الصادرات  مثال مااحتمال ارتفاع أسعار املنتجات احمللية سيكون يف حدود ثالثة أ
  3.العربية

الدعم الزراعي وحترير التجارة يف املنتجات الزراعية يف الدول الصناعية املتقدمة،  بإلغاءااللتزام كما أن 
 .سيؤدي إىل ارتفاع أسعار الواردات العربية من املنتجات  الزراعية وخاصة املواد الغذائية

                                                             

1
  .168-166.ص- ، ص2012تب اجلامعي احلديث، املك ): مرص(اإلسكندرية  نظرية التجارة العاملية ومنظمة التجارة العاملية،نرسين عبد امحليد نبيه،  
2

حول التوهجات املسـتقبلية : حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين ، "التوهجات املسـتقبلية ملنظمة التجارة العاملية الفرص والتحدايت أمام ادلول العربية"عيل لطفي،  

  .16.مرجع سابق، ص الفرص والتحدايت أمام ادلول العربية،: ملنظمة التجارة العاملية
3

حول التوهجات : حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين ، "الاقتصاد العريب ومنظمة التجارة العاملية بني الاختالالت و حتدايت الانضامم" حافظ شعييل معرو،  

 .306،305.،ص.مرجع سابق، ص الفرص والتحدايت أمام ادلول العربية،: املسـتقبلية ملنظمة التجارة العاملية
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على هذه الدول أن . ول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بتحويل القيود الكمية اليت تراكمت منذ فرتة طويلةتلتزم الد
للرسوم اجلمركية املفروضة على مجيع السلع، وال جيوز جتاوز هذا احلد الحقا إال يف حاالت مكافحة  أعلىتضع حدا 

 .أو الوقاية اليت ختضع لشروط حمددة اإلغراق

ارير منظمة التجارة العاملية أن جولة االورغواي أدت إىل تقليص الرسوم اجلمركية املفروضة على تذكر تق
يف البلدان النامية، غري أن تقليص املعدل العام يف  ٪19يف الدول الصناعية و  ٪38السلع الصناعية بنسبة 

كاملعدات (سلع حمددة  الرسوم املفروضة على واردات إلغاءالدول الصناعية جنم بالدرجة األوىل عن 
، يتم اجلزء األكرب من جتارة بينية، )واآلالت االلكرتو�ية واملشروبات الروحية ولعب األطفال األدويةالطبية، 

لذلك فبالرغم من أ�ه من الناحية النظرية ميكن  للبلدان النامية االستفادة من هذه التخفيضات، ولكن من 
بلدان تلك السلع إال بكميات قليلة �اهيك عن عدم قدرهتا على الناحية العملية ال تنتج أغلب هذه ال

  1.املنافسة بسبب ضعف جودهتا
تعرض السلع  الصناعية العربية ملنافسة دولية شديدة ،ألن معظمها مواد خام، تسعى الدول الصناعية إىل  

 ٪24لعربية يستوعب حنو ع الصناعة اابتكار بدائل هلا، وهذا ما سيؤدي إىل ارتفاع معدالت البطالة ألن قطا
 .من إمجايل اليد العاملة العربية

أن تطبيق االتفاقية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية، سيؤدي إىل تزايد �فقة برامج التنمية، �تيجة ازدياد �فقة استرياد 
إخل، ...ربجمياتالتقنيات احلديثة، والنفقات املقرت�ة حبق استخدام العالمات التجارية، وحقوق الطباعة والنشر وال

 .املنتجات الفكرية العربية أسعارارتفاع  إىلوسيؤدي ذلك 

فتحت التنظيم اجلديد للمبادالت العاملية ستكون الدول العربية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية أمام 
ألول أما تدفع تعويضات مستمرة للشركات صاحبة االخرتاع أو تتوقف عن اإل�تاج، احلل ا-:اخليار التايل

يقود إىل ارتفاع أسعار األدوية عند االستهالك ويفضي احلل الثا�ي إىل تبعية الدول العربية شبه الكلية 
   2.للسوق اخلارجية

حترير التجارة الدولية يف جمال مناقصات املشرتيات احلكومية، مبا فيها مشرتيات اجليش والشرطة سيؤثر سلبا على 
 .اقتصاديات الدول العربية

                                                             

1
  .15،14.املرجع السابق، ص،ص 
2

حول التوهجات املسـتقبلية : حبوث وأوراق معل املؤمتر العريب الثاين ، "التوهجات املسـتقبلية ملنظمة التجارة العاملية الفرص والتحدايت أمام ادلول العربية" عيل لطفي،  

 .22.مرجع سابق، ص الفرص والتحدايت أمام ادلول العربية،: ملنظمة التجارة العاملية
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  :االجيابية اآلثار .2

إن إلغاء القيود  واالشرتاطات على االستثمارات األجنبية، يشجع على تدفقها إىل الدول العربية، اليت ال  -
 .  يسهم يف التنمية االقتصادية وزيادة التقنية تقيد حرية احلركة للمستثمرين األجا�ب، وهذا ما

نظمة العاملية للتجارة، تساعد على تقوية حقوق الدول إن التحسينات اليت أدخلت على آلية فض النزاعات حتت مظلة امل
 . العربية للنفاذ إىل األسواق العاملية، كما ستتيح فرصا أفضل حلل منازعاهتا التجارية مع الدول األخرى بصورة عادلة

، وبعض املنتجات كاملنسوجات واملالبس: توافر الفرص لتزايد تصدير املنتجات العربية اليت متتلك فيها ميزات �سبية مهمة
 .الزراعية والصناعية إىل أسواق الدول املتقدمة

إن حترير التجارة الدولية مبا سينشئ عنه من احتدام املنافسة سيؤدي غلى جتويد الصناعات العربية احمللية، ورفع مستوى 
االرتفاع املتوقعة يف أسعار  اإل�تاج وحتسني الكفاءة يف ختصيص املوارد مما سيؤدي إىل ارتفاع مستويات املعيشة، كما أن

الواردات العربية من السلع الزراعية والنقص احملتمل يف املعو�ات الغذائية، سوف حيفزان الدول العربية على التوسع يف اإل�تاج 
 .   الزراعي من خالل حتسني اال�تاجية يف قطاعاهتا الزراعية

اليت تنتهجها  خاصة الدول  اإلغراقالدعم وسياسات  إجراءاتة من ازدياد محاية الدول العربية حلقوقها التجارية، والوقاي
 .املتقدمة 

إن تقييم �تائج التزام الدول العربية بتطبيق االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات يتوقف على طبيعة جداول االلتزامات اليت 
 .تقدمها كل دولة وهذا ما سنوضحه يف الفصول الالحقة

    وما قبلها 2001خالل جولة الدوحة اوضية العربية املواقف التف: اثا�ي
إن املؤمتر الوزاري للمنظمة يتم عقده مرة كل سنتني، وفيما يلي أهم موضوعات وقرارات كل دورة من هذه 

  :الدورات

، 1996ديسمرب  13إىل 10ا�عقد بعد عامني من إ�شاء املنظمة يف سنغافورة يف الفرتة املمتدة من : مؤمتر سنغافورة .1
دولة عضو يف املنظمة،  120قد اشرتك يف هذا املؤمتر وزراء التجارة واخلارجية واملالية، والزراعة ألكثر من و

  1.وكان أول مؤمتر وزاري

                                                             

  .172- 167، ص2000ادلار املرصية اللبنانية،:،القاهرة  ، العوملة و اإلقلميية مسـتقبل العامل العريب يف التجارة ادلوليةأسامة اجملدوب  1
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من �شاط  وتنفيذ اتفاقات  األوليتنياقش هذا املؤمتر املوضوعات املتعلقة جبدول أعمال املنظمة خالل السنتني �
بند 20أعمال املؤمتر موضوعات كثرية مطروحة وصل عددها إىل أكثر من  جولة األورغواي، وكان على جدول

متابعة تنفيذ اتفاقيات املنظمة، اتفاقيات تسوية املنازعات، التحديات اليت تواجه دمج االقتصاد : من أمهها
  1:العاملي، معايري العمالة املعروفة دوليا، وأهم اإلعال�ات الصادرة عن هذا املؤمتر ما يلي

ن الوزاري لدعم املنظمة كمنتدى للتفاوض ومواصلة حترير التجارة ضمن القواعد املعمول هبا يف اإلعال -
 .املنظمة وكذلك مراجعة وتقييم السياسات التجارة

 .اإلعالن الوزاري اخلاص بالتوسع يف تبادل منتجات تكنولوجيا املعلومات بني الدول األعضاء

بيئة من قبل الدول املتقدمة لوضع معايري واشرتاطات بيئية معينة جيب وقد طرح موضوع العالقة بني التجارة وال
االلتزام هبا من مجيع األطراف، وقد سارعت الدول النامية اىل االعرتاض على مناقشة املوضوع خشية قيام الدول املتقدمة 

  .بيئةمحائية على منتجات الدول النامية حبجة عدم التزامها مبعايري ال إجراءاتبفرض جمموعة 
وحول العالقة بني التجارة واالستثمار طالب عدد من الدول املتقدمة بالتوصل إىل إطار متعدد األطراف حول 
القواعد املنظمة لالستثمار األجنيب املباشر، لكن معظم الدول النامية عارضت هذا التوجه باعتبار أن املوضوع متت 

  . TRIMSعالقة باالستثماراتفاقية اجلوا�ب التجارية ذات ال إطارتغطيته يف 
وقد اعترب العديد من املراقبني أن مؤمتر سنغافورة عمل لغري صاحل الدول النامية ودول العامل الثالث، فقد خدم 
مصاحل الدول املتقدمة من خالل إعطاء �فسها احلق يف فحص ورقابة الظروف البيئية والعمل وخطط التنمية واالستثمار يف 

   2.الدول النامية

                                                             

  .157.، مرجع سابق،صمنظمة التجارة العاملية وحترير التجارة ادلوليةمحمد صفوت قابل،  1

، اململكة العربية التحدايت- الفرص : قتصادايت النامية يف ظل منظمة التجارة العاملية مع التطبيق عىل حاةل اململكة العربية السعوديةالاخليل عليان عبد الرحمي،   2
  . 211،210.، ص، ص2009، )مركز البحوث(معهد الادارة العامة : السعودية 
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  : 1998ماي  20- 18ؤمتر جنيف م .2

مبقر املنظمة يف مدينة جنيف بسويسرا متزامنا مع الذكرى  عقد املؤمتر الوزاري الثا�ي ملنظمة التجارة العاملية
  1:وقد طرح هذا املؤمتر موضوعات جديدة منهااخلمسينية إل�شاء اتفاقية اجلات استجابة لدعوة كندا، 

 التجارة االلكرتو�ية؛ -

 .التجارة والتمويل، والتجارة واملديو�يةالعالقة بني  -

  .�قل التكنولوجيا واتفاقيات التجارة اإلقليمية -
 خفض التعريفة اجلمركية على السلع الصناعية؛  -

 التنسيق بني املنظمة العاملية للتجارة واملنظمات الدولية األخرى؛  -

 .الشفافية يف عمل منظمة التجارة العاملية  -

أن خضوع املنتجات االلكرتو�ية ملبادئ منظمة التجارة العاملي يعترب أمرا  األمريكيةملتحدة لقد رأت الدول الواليات ا
ضروريا، بينما رأت الدول النامية أن موضوع التجارة االلكرتو�ية من املواضيع املرتبطة باتفاقيات أخرى كاتفاقية التجارة 

 إ�شاءتقديم الدعم الفين واملايل للدول النامية لتمكينها من يف اخلدمات، لذلك فما من داع لبحثها مع التأكيد على أمهية 
  .بنية أساسية تسمح هلا باملشاركة يف التجارة االلكرتو�ية

وحول خفض التعريفة اجلمركية على السلع الصناعية يف الوقت الراهن، رأت الدول النامية أن الدول املتقدمة مل 
ق العاملية، وأن اخلفض اجلمركي املقرتح يؤثر على  االيرادات اجلمركية اليت تقدم هلا الكثري يف جمال �فاذ سلعها لألسوا

  .تستخدمها الدول النامية ألغراض التنمية
ها طالبت الدول النامية ببحث موضوع التجارة والتمويل هبدف دراسة العالقة بني �ظام التجارة العاملي تومن جه

إ�شاء  قد عارضت الدول املتقدمة هذا املطلب، كما اقرتحت الدول الناميةوبني �ظم التمويل الضرورية لربامج التنمية، و
جمموعة عمل يف إطار املنظمة لدراسة العالقة بني التجارة واملديو�ية اخلارجية للدول النامية لتحديد مدى مسامهة �ظام 

وجه هذا االقرتاح مبعارضة شديدة التجارة العاملي يف مساعدة الدول النامية على التغلب على مشكلة الدول النامية و و
  .من الدول املتقدمة حبجة عدم اختصاص منظمة التجارة العاملية هبذا املوضوع

                                                             

، 2002/2003ادلار اجلامعية، ): مرص(اإلسكندريةأوروجواي لسـياتل وحىت ادلوحة، من: اجلات وآليات منظمة التجارة العامليةعبد املطلب عبد امحليد،  1
  .360،359ص
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وحول موضوع �قل التكنولوجيا، اقرتحت الدول النامية إ�شاء جمموعة عمل يف إطار املنظمة هدفها دراسة أثر 
وقد اعرتضت الدول املتقدمة على هذا البند حبجة عدم . تطبيق اتفاقيات املنظمة على �قل التكنولوجيا للدول النامية

  1.اختصاص منظمة التجارة العلمية هبذا املوضوع

 حتديد أجندة املفاوضات التالية يف ثالث موضوعات ويف ضوء املواقف املختلفة للدول املشاركة يف املؤمتر مت 
  2:أساسية،هي

وهو مطلب يليب  أساسا شكوى الدول النامية من (لالقضايا املتعلقة بنفيذ االلتزامات القائمة بالفع -
 ).العراقيل اليت وضعتها الدول املتقدمة للتنصل من التزاماهتا اجتاهها

التأكيد على بدء التفاوض حول املوضوعات اليت سبق االتفاق على بدء املفاوضات بشأهنا مخس  -
 )واخلدماتالزراعة : مثل(سنوات بعد دخول اتفاقيات االورغواي حيز التنفيذ 

يف إشارة ملوضوعات مؤمتر سنغافورة أو غريها مما يستجد من موضوعات (أي موضوعات جديدة  -
  .بناء على طلب الدول

  : مؤمتر سياتل .3

املؤمتر الوزاري الثالث  1999ديسمرب  �02وفمرب  إىل  30ا�عقد يف مدينة سياتل األمريكية يف الفرتة املمتدة ما بني 
وكان هذا املؤمتر عالمة فارقة يف تارخيها، حيث أوضحت  دولة آ�ذاك، 135البالغ عدهم  لعاملية التجارة ا ألعضاء منظمة

املظاهرات العارمة ضده سياتل وجود حتالف دويل قوي من املنظمات غري احلكومية تقاوم توجهات العوملة وحتذر من 
  .أخطارها على البيئة باألخص

الل املؤمتر هي، قطاع الزراعة وإستكمل حتريره، قطاع اخلدمات وكان من أهم القضايا املفرتض مناقشتها خ
دعوى إغراق يف حني قدمت الدول  60حيث قدمت الواليات املتحدة األمريكية (ومداخل حتريره، قضايا دعاوى اإلغراق 

ري العمل قطاع النسيج، قضايا ربط التجارة مبعاي) دعوى 47دعوى إغراق ودول االحتاد األوروبي قدمت  44النامية 
   3.، وقد فشل هذا املؤمتر يف التوصل إىل  �تائج ملموسة)والبيئة، التجارة اإللكرتو�ية

                                                             

1
  .213،212.ص، ص  مرجع سابق،خليل عليان عبد الرحمي،   
2
  .158.، مرجع سابق، صمنظمة التجارة العاملية وحترير التجارة ادلوليةمحمد صفوت قابل،  
3
  195-192، ص2000، سـنة 132، جمةل السـياسة ادلولية ،العدد "تناقض بني احلرية والعداةلال : قراءة يف أوراق السـياتل"كرمي طه ، 



 خصائص التجارة اخلارجية يف الدول العربية             لثلفصل الثاا

161  

إن أسباب الفشل الذي مين به املؤمتر الوزاري للمنظمة يف سياتل عديدة ومتنوعة، غري أن السبب الرئيسي هلذا 
اإلميان بأن عدم التوصل إىل أي  «: تتلخص يف الفشل هو أن مجيع األطراف تبنت �فس اإلسرتاتيجية عند التفاوض واليت

، وهذا ما أدى إىل غياب املرو�ة يف املواقف التفاوضية ، وتوسعت اخلالفات »صفقة أفضل من التوصل إىل صفقة رديئة
  1: حول عدد من القضايا ، وميكن إجياز أهم القضايا اخلالفية فيما يلي

 .اإلغراقاخلالفات حول سياسات مكافحة  -

 ات حول الدعم املقدم للسلع الغذائيةاخلالف

 .اخلالفات حول جتارة السلع املعدلة وراثيا

 اخلالفات حول الربط بني معايري العمل والتجارة

لقد كا�ت هذه أهم جماالت اخلالفات بني  األطراف املختلفة يف مؤمتر سياتل واليت كا�ت الدول العربية طرفا أصيال 
بدور كبري يف فشل هذا املؤمتر، كما غاب عنصر الشفافية عن هذا املؤمتر، ومل تشارك فيها، وقد سامهت هذه اخلالفات 

، كما مل يكن هناك تناسب بني املدة  2مجيع الدول يف التفاوض، ومت استبعاد الدول النامية ومنها معظم الدول العربية
ويالحظ أيض أن الدول العربية . اق بشأهناالزمنية احملددة للمؤمتر وطبيعة وتعقد املوضوعات املطلوب التوصل إىل اتف

سامهت يف الدفاع عن بعض قضايا الدول النامية خاصة ما تعلق بامللف الزراعي و اليت تبنت املواقف املؤيدة لتحقيق 
  .مزيد من احلرية يف جمال جتارة السلع الزراعية

موقف موحد بشأن مجيع النقاط اخلالفية يف  ولكن األمر الذي جيب التنويه إليه هنا أن الدول العربية مل يكن لديها
سياتل، ومل تتقدم برؤية موحدة إىل املؤمتر حول هذه القضايا، كما أن العديد من الدول العربية تعرضت لالستقطاب من 

  .أطراف أخرى من الدول املتقدمة لكسب تأييدها ملواقفها أمام أطراف أخرى

                                                             

1
، ص، 2003مركز زايد للتنسـيق واملتابعة،  مايو : ، دوةل اإلمارات العربية املتحدةادلول العربية ومسـتقبل مفاوضات منظمة التجارة العامليةمغاوري شليب عىل،  

 . 24، 23.ص
2

، ولكن يمت اختيار مجموعة معينة من هذه ادلول لضامن التوصل إىل اتفاق يمت  الغرفة اخلرضاء  واذلي يقوم عىل عدم مشاركة مجيع ادلول يف املفاوضات مت اتباع اسلوب  

  .عرضه بعد ذكل عىل ادلول األخرى
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  :مؤمتر الدوحة .4

يف التنسيق بني مواقفها على املستوى اجلماعي قبل الذهاب إىل الدوحة، وذلك من لقد اجتهدت الدول العربية 
خالل اجتماعات وزراء التجارة واالقتصاد العرب، وقد وضعت الدول العربية جمموعة من الشروط لقبول الدخول يف 

  1:مفاوضات جديدة، وكا�ت هذه الشروط حمددة إىل درجة كبرية، ومتثلت يف اآلتي
موعة من اآلليات تعمل على تفعيل تنفيذ التزامات الدول املتقدمة يف االتفاقيات السابقة وضع تصور  -

للمنظمة العاملية للتجارة، خاصة التزامها بتقديم معو�ات للدول املستوردة للغذاء وفتح أسواقها أمام 
 .صادرات الدول النامية

ال جتارة السلع الزراعية وزيادة فرص �فاذ منتجاهتا الزراعية إىل منح الدول النامية مرو�ة أكرب يف تنفيذ التزاماهتا يف جم
 .األسواق الدولية، ومنع استخدام معايري البيئة أو غريها من املعوقات غري اجلمركية

 .مراعاة مصاحل الدول النامية عند حتديد ومعاجلة املوضوعات اليت سوف تتضمنها أجندة املفاوضات اجلديدة

لية العمل يف منظمة التجارة العاملية، وآلية إدارة املفاوضات لتفادي هتميش الدول النامية من آلية اختاذ آ إصالحالعمل على  
 .القرار يف اجتماعات املنظمة، وهو ما أطلق عليه تعديالت هيكلية للجهاز املؤسسي ملنظمة التجارة العلمية

 .استخدام التجارة كسالح لفرض العقوباتعدم الربط بني معايري العمل والبيئة وقضايا التحرير، وعدم 

إىل رفض  باإلضافةمبدأ التدرج يف هذا اال،  وإتباعامية، نمبا يتناسب مع ظروف الدول ال إالعدم حترير قطاع اخلدمات 
لتحسني  يف هذا اال، وحاجتها األزمةالتحرير السريع للتجارة االلكرتو�ية، بسبب عدم امتالك الدول النامية للتكنولوجيا 

 .للمعلومات و�قل التكنولوجيا النفاذشروط 

يتضح من خالل ما سبق أن هذه  ليست فقط شروطا لبدء املفاوضات، إمنا هي شروط لتحقيق التوازن والعدالة 
يف النظام التجاري الدويل، لكن موقف الدول العربية اتسم بعدم الوضوح فيما إذا كان قد اشرتط توفر هذه الشروط أوال 

لبيان اخلتامي الجتماع وزراء االقتصاد والتجارة وحسم األمر بإعالن وافقة على دخول جولة املفاوضات اجلديدة، للم
على املشاركة يف املفاوضات وترك اخلالفات حول التوازن أو عدم التوازن إىل  ةوافقامل) 2001يوليو  18و 17القاهرة (العربية 

 .املفاوضات الفعلية

                                                             

1
  .39- 37.ص-مغاوري شليب عىل،  مرجع سابق، ص 
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مبشاركة الدول  �2001وفمرب  14-09اري الرابع ملنظمة التجارة العاملية يف الدوحة يف الفرتة من ا�عقد املؤمتر الوز
دولة،  99فرد عن منظمات دولية، وكان عدد الدول النامية املشاركة يف املؤمتر  300األعضاء باإلضافة إىل حضور حوايل 

من جمموع  ٪55دولة عربية، ومتثل حوايل  11يةالعرب من الدول األعضاء يف املنظمة وعدد الدول ٪70حيث متثل حوايل 
  .الدول العربية، مع العلم أن هذا املؤمتر شهد ا�ضمام الصني ، وهي مسألة هلا دالالت كبرية يف املستقبل

لقد شكل مؤمتر الدوحة أول اجتماع عاملي شامل بعد اعتداءات احلادي عشر من سبتمرب، وبعد بدء احلرب 
ذا السبب كان هلذا املؤمتر أمهيته، خصوصا أ�ه ا�عقد ألول مرة يف بلد عربي، لكنه اقرتن مبخاوف على أفغا�ستان،وهل

الدول النامية من استغالل هذه الظروف كوسيلة جديدة للضغط هبدف فرض تنازالت جديدة، خاصة مع هتافت وعد 
  1.ظمةاالزدهار والنمو املصاحب لتحرير التجارة عقب مرور سبع سنوات من عمر املن
جتارة السلع الزراعية، قضايا البيئة، جتارة : وقد طرحت عدة مواضيع وقضايا على مائدة حمادثات املؤمتر من أمهها

  ؛)املنسوجات، الصحة العامة وحقوق امللكية الفكرية، عالقة التجارة الدولية باالستثمار واملنافسة واملشرتيات احلكومية
لسادس من األشغال، وهو يوم إضايف، أي مت إ�قاذ املؤمتر وإعالن جناحه يف الوقت وقد جاء إعالن املؤمتر يف اليوم ا

  2.الضائع

  2003:3سبتمرب  14- 10مؤمتر كا�كون  .5

 14إىل10ا�عقد املؤمتر الوزاري اخلامس ملنظمة التجارة العاملية يف مدينة كا�كون يف املكسيك خالل الفرتة من 
  . من ا�عقاد الوزاري السابق يف مدينة الدوحة، أي بعد أقل من عامني 2004سبتمرب عام 

  :هناك العديد من املوضوعات اليت تضمنها جدول أعمال مؤمتر كا�كون ومتت مناقشتها، أمهها
  .الصحة العامة وحقوق امللكية الفكرية -
  .)غري الزراعية(القضايا املتعلقة بالزراعة، وموضوع املفاوضات حول املنتجات الصناعية -
  .التجارة يف اخلدماتموضوع حترير  -
  .العالقة بني التجارة والبيئة -

                                                             

1
  .189.صمرجع سابق، ،  ية ومنظمة التجارة العامليةنظرية التجارة العامل نرسين عبد امحليد نبيه،  
2
  .444- 435، مرجع سابق،صمن أوروجواي لسـياتل وحىت ادلوحة : اجلات وآليات منظمة التجارة العامليةعبد املطلب عبد امحليد،  
3
  .580،579. ، مرجع سابق، ص، صتجارة ادلوليةالاتفاقية اخلاصة بإنشاء منظمة التجارة العاملية ودورها يف تمنية ال عبد املكل عبد الرمحن مطهر،  
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 لوقد كا�ت �تائج هذا املؤمتر خميبة لآلمال فقد ا�تهى املؤمتر الوزاري يف كا�كون إىل الفشل الذي يعزي على عوام
  :عدة لعل أمهها
  .تعدد وتشعب القضايا اليت جرى التفاوض بشأهنا -

وتوقعات ومطالب الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، خاصة مع صعوبة حتقيق التوازن بني الصفقات املطروحة، 
  .ظهور حتالفات عديدة فيما يتعلق بالقضايا املطروحة

غياب الشواهد على وفاء الدول املتقدمة بتعهداهتا خبصوص املساعدات اإلمنائية للدول النامية وخباصة قطاع الزراعة، 
  .لنامية لقبول التزامات يف جماالت أخرىوقد أدى ذلك إىل عدم استعداد الدول ا

  .ظهور أدوار قوية للمجتمعات املد�ية واإلعالم والربملا�ات مما أضاف بعدا جديدا ملناخ املفاوضات
جوان  25و24لقد جاء موقف الدول العربية من املفاوضات حول الزراعة يف االجتماع الوزاري املنعقد ببريوت يف 

مليئا بالتناقض ومرتبكا للغاية، وجاء موقف الدول العربية بالنسبة  2003ر كا�كون سبتمربللتحضري ال�عقاد مؤمت 2003
للمخاطر املتنوعة احملدقة بتحرير جتارة اخلدمات يف ظل الظروف  إدراكاللتفاوض حول حترير جتارة اخلدمات يف صورة أقل 

  1.ةالراهنة للقدرة التنافسية احملدودة هلذه القطاعات يف الدول العربي

  :2005ديسمرب 18- 13مؤمتر هو�ج كو�ج  .6

بلدا عضوا يف املنظمة العاملية للتجارة، ومتثلت أهم أهداف  148عقد هذا املؤمتر يف هو�ج كو�ج يف الصني حبضور 
غري  توذلك بإغالق ملف الزراعة والنفاذ إىل األسواق للمنتجا 2006هذا املؤمتر يف اختتام جولة الدوحة حبلول عام 

  .والوصول بشأهنما إىل اتفاق الزراعية
ظهرت عدة موضوعات يف اإلعالن الوزاري هلذا املؤمتر، حيث مشلت املفاوضات موضوع الزراعة والقطن، النفاذ 
إىل األسواق واملنتجات غري الزراعية، التوازن بني الزراعة و�فاذ املنتجات غري الزراعية إىل األسواق، املفاوضات بشأن 

عم واإلجراءات التعويضية، واملفاوضات بشأن اجلوا�ب التجارية حلقوق امللكية الفكرية، واملفاوضات قواعد اإلغراق والد
إىل جا�ب العديد من املواضيع اليت طرحت يف املؤمتر الوزاري السابق  واملفاوضات بشأن البيئةبشان تسهيل التجارة، 

  2.املنعقد بكا�كون

                                                             

1
  .419، 418.ص، ص ،"مسـتقبل النظام التجاري العاملي يف ضوء مفاوضات جوةل ادلوحة "عبد الواحد الغفور،  
2
  .583-581.ص -، صعبد املكل عبد الرمحن مطهر، الاتفاقية اخلاصة بإنشاء منظمة التجارة العاملية ودورها يف تمنية التجارة ادلولية، مرجع سابق 
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ملؤمتر هو�ج كو�ج ببريوت مقتضبا وغامضا لكنه أقل تناقضا وارتباكا جاء البيان الصادر عن االجتماع التحضريي 
بكثري من االجتماع السابق، وكان موقف الدول العربية بالنسبة التفاوض حول اخلدمات أكثر حتوطا من موقفها يف مؤمتر 

بلداهنا وعدم التسليم  كا�كون فقد أدركت الدول العربية أن عليها حتري الدقة والنظر إىل خصوصيات قطاع اخلدمات يف
بقيادة اهلند أو الصني هلا عند التفاوض حول حترير جتارة اخلدمات، و�فس األمر عندما تتفاوض حول حترير الزراعة، 

  1.فعليها أن ال تنقاد تلقائيا وراء ما تفعله وتريده الربازيل

  :2009ديسمرب 2- �وفمرب  30مؤمتر جنيف  .7

 هذا عقد ويأتي ،2009ديسمرب 2إىل �وفمرب30 الفرتة من خالل العاملية التجارة نظمةمل السابع الوزاري املؤمتر عقد تقرر

 عام خالل هبو�ج كو�ج السادس الوزاري املؤمتر آخرها كان واليت الوزارية املؤمترات تلك عقد سنوات عن 4 غياب بعد املؤمتر

 .عامني كل وزاريةال عق املؤمترات على العاملية التجارة مبنظمة العرف جرى حيث ، 2005

 الدول وزراء إىل باإلضافة العاملية التجارة األعضاء مبنظمة دولة 153 جتارة وزراء املؤمتر هذا يف شاركوقد 

 البنك الدولية، مثل واملنظمات اهليئات من العديد ممثلي وكذا ،) املنظمة إىل لال�ضمام الطالبة(مراقب  صفة على احلاصلة

 وصندوق اإلسالمي، ةنميالت وبنك ،) األ�كتاد) (يةوالتنم للتجارة املتحدة األمم وبر�امج ويل،الد النقد وصندوق الدويل،

  .احلكومية وغري احلكومية املنظمات من ها وغري والفاو، العربي، النقد
 جولة مفاوضات تشهدها اليت الركود من دائرة اخلروج يف املؤمتر هذا على اآلمال املراقبون من العديد عقد وقد

مؤمتر  ا�تهاء بعد أعوام مخسة منذ املفاوضات جولة تشهده الذي والتعثر الوزاري  بكا�كون، املؤمتر فشل منذ للتنمية الدوحة
 يتم أن على أتفق حيث مباشر، بشكل الدوحة للتنمية جولة إىل السابع الوزاري املؤمتر يتطرق ال أن تقرر أ�ه إال كو�ج، هو�ج

 .األخرى املوضوعات من العديد خالل من مناقشتها

  :حيث اهلامة املوضوعات من العديد املؤمتر أجندة وتتناول
  العاملية، التجارة مبنظمة العمل و�ظام دور مناقشة تطوير تمت -
الرئيسي  املوضوع ويرتكز العاملية، االقتصادية األزمة ظل يف العاملي النظام التجاري تواجه اليت التحديات -

 العاملي واملناخ االقتصادي األطراف متعدد التجاري النظام" يف حوله آلراءا وتبادل مناقشته متت الذي

2. "الراهن
   

                                                             

1
 .419،418.ص،  صمرجع سابق، ، "مسـتقبل النظام التجاري العاملي يف ضوء مفاوضات جوةل ادلوحة "عبد الواحد الغفور،  
2
: لكرتوين، املوقع الا2009 ديسمرب 2إيل نومفرب 30الفرتة خالل عقده العاملية املزمع التجارة ملنظمة السابع الوزاري ، املؤمتر(1)  رمق الصحفي البيان 

www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/E936B1B7-A210-4FC4-AD86.../1.pdf1، ص2010مارس: ، اترخي الاطالع.  
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 للتنمية، الدوحة مفاوضات جولة يف املضي قدماً كيفية مناقشة يتم بأن توقعات هناك كان وقبل ا�طالق أعمال املؤمتر

 إىل قد يتعرض فإ�ه السابع، الوزاري املؤمتر أعمال صلب يف املفاوضات موضوع مت إقحام إذا ما حالة يف ختوفاً هناك كان وأن

السابع ملنظمة التجارة العاملية فى تقريب وجهات النظر بني الدول األعضاء،  الوزاريفشل املؤمتر الفشل، وبالفعل فقد  
   .2001تعطل جولة الدوحة للتنمية منذ  واليتالنامية واملتقدمة، حول امللفات الشائكة الرئيسية، 

  :)2011/ديسمرب/جنيف(ر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية املؤمت .8

العناصر السياسية االسرتشادية لعدد من املوضوعات الرئيسية، هبدف تعزيز النظام اخلتامي يف بيا�ه املؤمتر تناول 
احلمائية، وإعطاء  اإلجراءات، مبا يف ذلك أمهية �ظام تسوية املنازعات واالمتناع عن تطبيق األطرافالتجاري متعدد 

بر�امج عمل الدوحة مبا يؤكد  إلهناءاالتفاق  إىلمنواً، وكذلك االجتاه  األقلللموضوعات اليت ختدم مصاحل الدول  األولوية
النهائية ما قبل الصفقة الواحدة  الذي يسمح باملزيد من االتفاقيات املؤقتة أو األطرافمصداقية النظام التجاري متعدد 

  .الدوحة  إعالنتأكيد على البعد التنموي كما جاء يف املتكاملة وال
، فشل الوزراء يف تعديل قوا�ني املنظمة احلاكمة لتكون يف ختام املؤمتر  مي، مدير عام املنظمةأعلن باسكال الو 

تتبناه املنظمة  القوا�ني احلاكمة أكثر عدال وتفتحا ومراعاة ملصاحل الدول النامية يف النظام التجاري املتعدد األطراف الذي
سنوات مل تشهد فيها أي تقدم بالنسبة جلولة الدوحة اليت تدافع عن مصاحل الدول النامية، وا�تقد المي  10منذ أكثر من 

  .عودة احلمائية إىل سياسات الدول املتقدمة يف تعاملها مع صادرات الدول النامية وعرقلة النفاذ إىل األسواق أمامها
لعظمى جلأت إىل االتفاقيات الثنائية هربا من تطبيق التزاماهتا حنو الدول النامية ووقف الدعم الذي وقال المي، إن الدول ا

تقدمه إىل صادراهتا من منتجات زراعية وطرد سلع الدول النامية من األسواق بسبب عدم قدرهتا على املنافسة مع 
ات االقتصادية اليت تواجه العامل والبت يف امللفات مبواجهة الواقع والتحدي، وطالب صادرات الدول املتقدمة املدعومة

  1.الساخنة يف املنظمة وعدم اهلروب منها وترك القضايا اجلا�بية للقول بعد ذلك إن املؤمتر جنح يف حتقيق أهدافه

  :2013املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية بايل ديسمرب  .9

 االجتماعات متديد مت أن بعد اإل�دو�يسية بايل جزيرة يف أعماله العاملية لتجارةا ملنظمة التاسع الوزاري املؤمتر اختتم
 حزمة« موضوعات على األعضاء الدول مجيع موافقة اخلتامية �تائجه تضمنت وقد باإلمجاع، باتفاق للوصول إضايف ليوم
 إ�شاء منذ باإلمجاع عليها املوافقة تتم فاألطرا متعددة اتفاقية أول تعترب اليت التجارة تيسري اتفاقية أبرزها ومن »بايل

                                                             

1
  .2014جانفي : ، اترخي الاطالعhttp://www.alalam.ir/news/896064: ، املوقع الالكرتوينأجواء الفشل ختمي عىل مؤمتر منظمة التجارة العاملية 
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 والبحرية الربية املنافذ على اجلمارك إجراءات إهناء وتسريع تسهيل إىل االتفاقية، هذه وهتدف .م1995 عام املنظمة
 طريق عن الرسوم وسداد الفسح إجراءات :مثل اجلمركية اإلجراءات يف التقنية استخدام تكثيف وكذلك واجلوية،
 وقت سيقلص املنظمة يف األعضاء الدول بني فيما االتفاقية هذه أحكام تطبيق أن إىل الدراسات تشري حيث اإل�رت�ت،

 الدول يف والتصدير االسترياد تكاليف خفض إىل يؤدي مما املائة، يف 20 عن تقل ال بنسبة املنافذ يف البضائع فسح
 الدولية والتجارة التجاري التبادل حركة زيادة يف سيساهم الذي راألم األسواق يف النهائية السلع أسعار ثم ومن األعضاء،

   .عام بشكل
 واألقل النامية للدول والتفضيلية اخلاصة املعاملة بأحكام املتعلقة النصوص الثا�ي شقها يف االتفاقية تضمنت كما

 االتفاقية أحكام تطبيق من الدول تلك نيلتمك القدرات بناء وبرامج الفين والدعم املالية املساعدات تقديم ذلك يف مبا منوا،
 احلديثة التقنية وتطبيق اجلمركية، إجراءاهتا  وحتديث ملنافذها، التحتية البنية بتحسني املتعلق منها األول الشق يف الواردة

  1.اإلجراءات هذه يف
األطراف يف تارخيها الذي وشهدت منظمة التجارة العاملية يف بايل أول خامتة �اجحة للمفاوضات التجارية املتعددة 

تفاقية على الشركات الصغرية االطالع على اإلجراءات اجلمركية وبيع االوستسهل . ميتد على مدى عقدين من الزمن
سوف توفر االتفاقية زيادة يف الشفافية وإمكا�ية الوصول إىل مستندات ، كما صادراهتا إىل عمالء يف مجيع أحناء العامل

   2.مطلوبة من الشركات الصغرية للدخول يف التبادل التجاري أخرىكية، وستنشر معلومات وأ�ظمة وإجراءات مجر

                                                             

1
  jazirah.com/2013/20131208/ec27.htm :، املوقع الالكرتوينمنظمة التجارة التارخيي يمني نشاط الصادرات السعودية اتفاق: وزير التجارة 

  .2014جانفي : ،  اترخي الاطالع 
2
: ،  املوقع  الالكرتويناتفاقية تسهيل التجارة ملنظمة التجارة العاملية حتقق مكسـًبا للرشاكت الصغرية 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/12/20131220289304.html2014جانفي : ، اترخي الاطالع.  
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  بنية التجارة اخلارجية يف ادلول العربية: لثاملبحث الثا

إن مصطلح التجارة اخلارجية يف إطاره الكالسيكي ينصرف إىل حركة التجارة اخلارجية املنظورة أي حركة ا�تقال 
املختلفة، وإذا ا�تقلنا إىل مصطلح التجارة الدولية لنعرف الفرق بينه وبني التجارة اخلارجية، فإ�ه ميكن  السلع بني دول العامل

فهذا .جزء من املصطلح األول أي التجارة الدولية-أي التجارة اخلارجية-القول بأن االختالف بينهم كبري، فاملصطلح الثا�ي
يق ملضمون التجارة اخلارجية ويضيف إليها كل صور التبادل الدويل إطار الفهم الكالسيكي  الض  املصطلح خيرجنا عن

  :اليت �راها يف عاملنا املعاصر، حبيث تشمل على كل من
  )التجارة اخلارجية املنظورة  (التبادل الدويل السلعي، أي التجارة اخلارجية يف إطارها الكالسيكي  -
  )التجارة اخلارجية غري املنظورة  (ا الالمادي التبادل الدويل اخلدمي، أي التجارة اخلارجية يف إطاره -
  .اهلجرة الدولية أي ا�تقاالت عنصر العمل بني دول العامل املختلفة -
  .احلركة الدولية لرؤوس األموال، أي ا�تقاالت رؤوس األموال بني دول العامل املختلفة -

ة األورغواي للمفاوضات التجارة وقد اكتسب تعميم وا�تشار مصطلح التجارة الدولية بعدا رمسيا يف إطار جول
متعددة األطراف، حيث أحلت اصطالح حترير التجارة الدولية حمل اصطالح حترير النجارة اخلارجية، حيث أن األخري 
كا�ت تشرف عليه اجلات يف حني تولت منظمة التجارة العاملية اإلشراف على حترير التجارة الدولية بكل مكو�اهتا 

  .السابقة

  مسامهة التجارة العربية يف التجارة العاملية اإلجاملية: لاملطلب األو 

إن مسامهة التجارة العربية يف التجارة العاملية تعترب ضئيلة جدا وذلك راجع لضعف اهليكل  اإل�تاجي يف هذه 
  .الدول وتركز صادراهتا السلعية يف احملروقات

  سامت التجارة اخلارجية العربية: الفرع األول

اخلارجية العربية بالعديد من اخلصائص والسمات املرتبطة  باقتصاديات الوطن العربية �ظرا لكوهنا تتسم التجارة 
اقتصاديات �امية ذات هيكل إ�تاجي مرتبط باإل�تاج األويل، وبالذات بالصناعة اإلستخراجية يف بعض الدول العربية، 
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العربية، وهذه اخلصائص والسمات يتمثل البعض منها والزراعة يف دول عربية أخرى، و هبما معا يف عدد أقل من الدول 
  1 :فيما يأتي

الواردات من +الصادرات(ارتفاع أمهية التجارة اخلارجية يف اقتصاديات الوطن العربي، حيث تشكل هذه التجارة  .1
 ٪86، فإهنا جتاوزت 2000سنة  ٪65تج احمللي، فبعد أن مثلت هذه  �سبة مهمة من إمجايل النا) السلع واخلدمات

2009.2سنة 
 

وتنبع أمهية التجارة اخلارجية يف الدول العربية من كون جزء مهم من إ�تاجها هو إ�تاج أويل يصدر بشكله األويل 
هذا إىل اخلارج دون أن يتم حتويله يف الداخل إىل منتجات تليب االحتياجات احمللية وذلك لضعف الصناعة 

ات إىل الناتج القومي، كما أن ضعف درجة تطور االقتصاد التحويلية، وهو ما يعين ارتفاع �سبة الصادر
، )اآلالت و املكائن( وحمدودية طاقاته اإل�تاجية تؤدي إىل ضعف قدرته على تلبية احتياجاته االستثمارية

بل وحتى احتياجاته االستهالكية، وبذلك يتم االعتماد يف تلبية هذه ) السلع الوسيطة( واحتياجاته اإل�تاجية
  .جات على االسترياد من اخلارج، وبذلك ترتفع �سبة االسترياد من اخلارجاالحتيا

امجايل من خالل ما سبق يتبني أن ارتفاع أمهية التجارة اخلارجية من خالل مؤشر �سبة التجارة اخلارجية إىل 
قدمة لكوهنا تدل على ضعف تطور االقتصاديات العربية، وليس كما هو عليه احلال يف الدول املت الناتج احمللي 

قادرة على توفري قدر مهم ومتنوع من إ�تاجها ألغراض التصدير كما أن اتساع إ�تاجها يتضمن حاجاهتا الواسعة 
  . ات اإل�تاجية، وبذلك تزداد الصادرات واالستريادالسترياد مستلزمات اإل�تاج الالزمة لتشغيل هذه القدر

رات والواردات يف الدول العربية، واليت ميكن تصنيفها اىل وجود تباين واضح يف مدى التناسب بني كل من الصاد .2
األوىل  وهي الدول النفطية واليت تفوق فيها الصادرات  الواردات اىل حد كبري، وهو ما : جمموعتني من الدول

نفطية حيقق هلا غالبا فائضا يف امليزان التجاري، يف حني أن اموعة الثا�ية من الدول العربية وهي الدول غري ال
فإن االستريادات تزيد فيها عن الصادرات يف معظم احلاالت وإن مل يكن يف مجيعها تقريبا، وهو ما يتضمن حتقيق 

 .عجز يف موازينها التجارية

                                                             

1
 .180-187.ص-، ص2004، 1راق للنرش والتوزيع، طالو ): األردن(عامن ،، اقتصادايت الوطن العريبفليح حسني خلف 
2
  .20/03/2013: ، اترخي الاطالعhttp://data.albankaldawli.org/indicator: مؤرشات التمنية البنك ادلويل، املوقع الالكرتوين 
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كحد  ٪3.0 التباين الواضح يف �سبة الصادرات العربية إىل الصادرات العاملية، حيث تراوحت هذه النسبة بني  .3
يف حني أن الواردات مثلت �سبة أقل، والفارق بينهما يكاد يقارب  ،كحد أعلى ٪6.6و، 2009-1999أد�ى للفرتة 

الفارق بني الصادرات حبديها األد�ى واألعلى، حيث أن احلد األعلى يتجاوز كنسبة ضعف النسبة يف حدها 
كحد أد�ى،  ٪2.4و كحد أعلى من االستريادات العاملية ٪4.7األد�ى، إذ تراوحت االستريادات بني �سبة قدرها 

وال شك أن النسب املرتفعة للصادرات واالستريادات ترتبط إىل حد كبري بارتفاع صادرات النفط العربية، كما 
 . ترتبط النسب املنخفضة للصادرات واالستريادات باخنفاض صادرات النفط

سنوات  يف معظم ٪67.4الرتكز السلعي وبالذات الصادرات، حيث أن الصادرات من الوقود املعد�ي فاقت �سبتها  .4
يف بعض الدول العربية  وقد يكون يف معظمها، وهو األمر  ٪85، حتى أهنا وصلت إىل �سبة تزيد عن الدراسة

الذي ال يتيح معه مرو�ة لالقتصاد العربي يف االعتماد على صادرات بديلة عند تعرض الصادرات النفطية 
حظ أن �سبة الصادرات من السلع املصنعة عموما، واآلالت و لالخنفاض، �تيجة االعتماد الكبري عليها، كما يال

املكائن منها خصوصا منخفضة، وهذا يؤشر على ضعف قدرة االقتصاد العربي على توفري فائض من إ�تاجه 
 .احمللي الصناعي بغرض توجيهه للتصدير

ستوى سلعة واحدة  فحسب، بل تتميز الواردات العربية بالتنوع الشديد، إن هذا التنوع وعدم الرتكيز ليس على م .5
يتضمن املئات واآلالف من السلع على املستوى اإلمجايل، أو على مستوى اموعات السلعية، وحتى أن األمر 

 .وغريها يف استرياد السيارات اخلاصة مثاليصل إىل التنوع يف استرياد حتى السلعة الواحدة، كما هو احلال 

ثلث االستريادات العربية، بينما متثل السلع املصنعة أكثر من ت واملعدات تشكل االستريادات العربية من اآلال
ثلثها اآلخر، وهذا يعكس ضعف قدرة االقتصاد العربي على تلبية احتياجاته من السلع املصنعة عموما، �تيجة 

ت من كما يالحظ أن �سبة االستريادا، لضعف درجة تطور الصناعة التحويلية، وبالذات الصناعة اإل�تاجية
األغذية واملشروبات مرتفعة يف إمجايل االستريادات العربية، وهذا يبني مدى االعتماد الكبري للوطن العربي على 

  .تلبية قدر غري يسري من احتياجاته االستهالكية على االسترياد من اخلارج
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   العربية تطور قمية التجارة اإلجاملية  :الثاين فرع ال

، من خالل تقسيمها إىل مرحلتني (1999- 2009)التجارة العربية اإلمجالية خالل الفرتة  ميكن متابعة تطورات قيمة
  :كما يلي

  (1999-2004): املرحلة األوىل .1

 171.0، فقد بلغت قيمتها2000و 1999عرف حجم التجارة اخلارجية للدول العربية منوا ملحوظا خالل سنيت 
على التوايل خالل  يف املائة 48,1يف املائة و 21,5، بزيادة �سبتها   2000مليار دوالر سنة 253.3 و حوايل1999حوايل سنة 

باملائة على التوايل من الصادرات العاملية، ويف  4,0،  3,0السنتني املذكورتني وبذلك فقد شكلت تلك الصادرات ما �سبته 
مليار دوالر خالل  158.7ة لتبلغ حوايل يف املائ 9,5جا�ب الواردات سجلت قيمة الواردات اإلمجالية العربية زيادة بنسبة 

حيث مل   1999وهذا يعترب حتسنا ملحوظا عقب االخنفاض الكبري يف حجم الوردات الذي حصل خالل سنة  2000سنة 
يف املائة، وبذلك تراوحت �سبة الواردات   4,9-باخنفاض معدله أيمليار دوالر  144,9تتجاوز قيمة الواردات اإلمجالية 

  1.على التوايل  2000، 1999: خالل سنيتيف املائة  2,4، 2,5: الواردات العاملية �سبةالعربية من 
مغايرا ملا سجلته يف العام السابق، وذلك إثر  2001بينما سجلت التجارة اخلارجية للدول العربية تراجعا عام 

مة يف الدول العربية، يضاف إىل ذلك اخنفاض األسعار العاملية لتصدير النفط اخلام وأسعار عدد من السلع األولية اهلا
تراجع حركة السياحة العربية ووترية األ�شطة والصناعات املرتبطة بالتصدير مثل النقل  إىلسبتمرب اليت أدت  11أحداث

مليار دوالر أي بنسبة اخنفضت بلغت   237,8والتأمني على السلع املستوردة، فقد بلغت قيمة الصادرات العربية حوايل
مليار  167,0يف املائة لتبلغ  5,2، ويف جا�ب الواردات ارتفعت قيمة الواردات العربية اإلمجالية بنسبة ئةيف امل 6,1-حوايل 

  .  يف املائة 9,5الذي بلغ   2000دوالر وهو أقل من معدل زيادة الواردات العربية عام 
  23,1اع الطفيف يف أسعار النفط منمتأثرة باالرتف 2002لقد عاودت الصادرات العربية ا�تعاشها النسيب  سنة 

يف املائة، كما   2,7مليار دوالر بزيادة مقدارها  244,9دوالر للربميل فبلغت قيمة الصادرات العربية حوايل  24,3دوالر إىل 
ر يف مليار دوالر وهذا مل يؤث 174,0يف املائة فبلغت قيمتها حوايل  3,5واصلت الواردات العربية منوها ولكن  فقط مبعدل 

    2.يف املائة 2,6وزن الواردات العربية من الواردات العاملية حيث ظلت تشكل ما �سبته 
                                                             

اترخي  www.amf.org.ae:نقد العريب، املوقع الالكرتوين، صندوق ال 2002التجارة اخلارجية لدلول العربية،  :التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن 1
  .2013جانفي  :الاطالع

اترخي  www.amf.org.ae:، صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين2004التجارة اخلارجية لدلول العربية،  :التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن2
  .2013جانفي  :الاطالع
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فقد أدى  2004و 2003سجلت قيمة التجارة اخلارجية للدول العربية كمجموعة حتسنا ملحوظا خالل عامي 
 300.9ارتفاع قيمة الصادرات لتبلغ حوايل االرتفاع يف أسعار النفط اخلام والزيادة يف أسعار بعض السلع واملواد األولية إىل 

وقد فاق معدل منو الصادرات العربية احملققة خالل  2004مليار دوالر سنة   400.7، وحوايل  2003مليار دوالر سنة 
املائة ب 16.8باملائة على التوايل معدل النمو يف الصادرات العاملية الذي مل يتجاوز 22.9،33.2: السنتني املذكورتني واملقدر ب

بنسبة  2003، ويف جا�ب الواردات سجلت قيمة الواردات العربية اإلمجالية زيادة يف سنة  2004سنة  21.6و  2003سنة
باملائة  31,1مبعدل تغري قدرب   2004مليار دوالر سنة   266.2 و بلغت حوايل.مليار دوالر  203,1باملائة لتبلغ حوايل 16,8

باملائة يف تلك السنة وهلذا ظلت حصة  21.6 الواردات العاملية والذي مل يتجاوز والذي فاق معدل التغري السنوي يف
  1.الواردات العربية يف الواردات العاملية ثابتة �سبيا

  :(2005-2009): املرحلة الثا�ية  .2

و هذا يعود أساسا الزدياد قيمة  2006و 2005تواصل منو حجم التجارة اخلارجية للدول العربية خالل سنيت 
لصادرات النفطية العربية جراء ارتفاع كميات النفط املصدرة منها وللزيادة املطردة يف األسعار العاملية للنفط، وقد بلغت ا

باملائة، يف حني بلغت قيمة  39,6مليار دوالر بزيادة �سبتها 555,9حوايل  2005قيمة الصادرات العربية اإلمجالية سنة 
باملائة ولقد ساهم يف هذا الرتاجع  37,0مليار دوالر بزيادة �سبتها  685,4حوايل  2006الصادرات العربية اإلمجالية سنة 

، غري أن حصة 2005عن مستوى منوها القياسي يف عام  2006بشكل أساسي تباطؤ وترية منو أسعار النفط اخلام يف عام 
عرفت ارتفاعا بصورة 5.4ئويا مقداره لتحقق معدال م 2005الصادرات العربية يف الصادرات العاملية واليت ارتفعت سنة 

 2005مليار دوالر عام  325,0أما الواردات العربية اإلمجالية فقد بلغت قيمتها حوايل. 5,7إىل يف املائة2006طفيفة سنة 
ية حيث سجل خالهلا الوردات العربية اإلمجال 2006يف املائة وهي تقريبا �فس �سبة الزيادة احملققة عام  22,1بزيادة �سبتها
يف املائة خالل السنتني  3.8و 3.0مليار دوالر، وقد بلغت حصة الواردات العربية إىل الواردات العاملية  406.4قيمة تراوح 
  . املذكورتني 

 2006وإذا كان التباطؤ يف وترية منو أسعار النفط مل يظهر أثره جليا على حجم الصادرات العربية اإلمجالية  لعام 
 16,1مليار دوالر مبعدل منو 795,8حيث قدر حجم الصادرات العربية اإلمجالية حبوايل 2007ليا يف عام فإن هذا األثر بدا ج

                                                                                                                                                                                   

  

اترخي  www.amf.org.ae:، صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين2006التجارة اخلارجية لدلول العربية،  :ادي العريب املوحد، الفصل الثامنالتقرير الاقتص 1
  .2013جانفي  :الاطالع
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�صف معدل النمو احملقق سابقا، يف مقابل ارتفاع ملحوظ يف حجم الواردات العربية مبعدل  إىلباملائة والذي مل يصل حتى 
  1.الرمليار دو 538,7باملائة وقيمة بلغت حوايل 32,6منو مقداره

، فقد 2008على الرغم من تعرض التجارة العاملية إىل األزمة املالية العاملية واليت تفاقمت خالل الربع األخري من عام 
مليار دوالر 1.070.6يف املائة لتصل إىل حنو  34,5العربية زيادة من جا�ب الصادرات بنحو اإلمجاليةحققت قيمة التجارة 
يف 25.0ئة من الصادرات العاملية، كما سجلت الواردات العربية زيادة هي األخرى بنسبة يف املا6 .6 مشكلة بذلك حوايل 

يف املائة من الواردات العاملية، وهذه الزيادة يف الواردات  4,1مليار دوالر وهو ما ميثل ما �سبته 673.0 املائة، لتبلغ حوايل 
  .و يف معظم الدول العربيةأتت لتلبية احتياجات النشاط االقتصادي يف ضوء استمرار النم

ا�عكس الرتاجع احلاد يف تدفقات التجارة العاملية عقب األزمة املالية العاملية على التجارة اخلارجية العربية يف عدة 
فقد أدى ا�كماش الطلب العاملي على النفط والرتاجع يف أسعاره العاملية إىل اخنفاض حاد يف الصادرات النفطية . جوا�ب

مليار دوالر بنسبة اخنفاض قدرت  722.3ية ومن ثم يف الصادرات العربية اإلمجالية اليت مل تتجاوز قيمتها حوايلللدول العرب
  . يف املائة 5.8ترجع حصة الصادرات العربية من الصادرات العاملية إىل �سبة إىليف املائة، مما أدى  32,5-ب 

القتصادي يف غالبية الدول العربية جراء تأثري األزمة، غري أن وتراجعت أيضا الواردات العربية متأثرة بتباطؤ النمو ا
املالية التحفيزية لدعم االقتصاد يف مواجهة اآلثار السلبية لألزمة و االستثمارات يف البنية التحتية سامهت يف  الربامج

يف  11.7-أي باخنفاض �سبته مليار دوالر عام594.3 ختفيف الرتاجع يف الواردات، لقد بلغ إمجايل الواردات العربية حنو 
   2009.2 يف املائة خالل عام4.7 العربية من الواردات العاملية فبلغت �سبتها تيف حني ارتفعت حصة الواردا.املائة

  :من خالل الشكل التايل 2009-1999:وميكن توضيح تطورات التجارة اخلارجية اإلمجالية للدول العربية يف الفرتة

                                                             

اترخي  www.amf.org.ae:، املوقع الالكرتوينصندوق النقد العريب ،2008ربية، التجارة اخلارجية لدلول الع :التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن 1
 .2013جانفي  :الاطالع

اترخي  www.amf.org.ae:صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين ،2011ربية، التجارة اخلارجية لدلول الع :التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن 2
  .2013جانفي  :الاطالع
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  دات العربيةالصادرات والوار  تطور: : 1 رمق  شلك

  

   )01(حق رقمليف امل )01(معطيات اجلدول رقم: املصدر

  هيلك و اجتاه التجارة العربية: يناملطلب الثا

تتميز التجارة اخلارجية يف الدول العربية بالرتكيز السلعي سواء يف تركيبة الصادرات أو الواردات،  وكذا الرتكز يف 
  :  وضيحه من خالل ما يلياجتاه صادراهتا ووارداهتا، وهذا ما ميكن ت

  الرتكيب السلعي للواردات والصادرات العربية: الفرع األول

 إىلمن خالل تقسيمها  (1999-2009)خالل الفرتة  اإلمجاليةتطور اهليكل السلعي للتجارة العربية  ميكن استعراض
  :مرحلتني

  1: (1999-2004)  األوىلاملرحلة . 1

يف املائة سنة  63,2كرب من الصادرات العربية، فقد ارتفعت حصته منيستأثر الوقود املعد�ي بالنصيب األ
فبالنسبة لكل من املواد الكيماوية، و�تيجة لذلك اخنفضت حصص الفئات األخرى ، 2000سنة  ةاملائيف  70.4إىل1999

يف  5,4لصادرات من األغذية واملشروبات، املواد اخلام، اآلالت واملعدات، املصنوعات فقد اخنفضت �سبتها من إمجايل ا

                                                             

اترخي  www.amf.org.ae:صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين ،2006ربية، التجارة اخلارجية لدلول الع :املوحد، الفصل الثامنالتقرير الاقتصادي العريب  1
  .2013جانفي  :الاطالع
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 يف املائة،  2,9يف املائة،  4,8من : على التوايل إىل  1999يف املائة عام 19,0 يف املائة،  4,7يف املائة، 2.8 يف املائة،  4,3املائة، 

  .2000يف املائة عام  15,2يف املائة،  3,9يف املائة، 2.2
ادرات العربية اإلمجالية ظل الوقود املعد�ي يستأثر ، ففي جا�ب الص2002و 2001ي عاموتبدو التغريات متماثلة يف 

، تليها املواد 2002باملائة عام  67,6و  2001باملائة عام 68,2بالنصيب األكرب من الصادرات لكن حصته اخنفضت إىل 
مثل �سبة  الكيماوية ثم اآلالت واملعدات، األغذية واملشروبات ثم املواد اخلام ، حيث ارتفعت حصة املواد الكيماوية لت

باملائة، بينما ارتفعت  4,5حيث شكلت املواد الكيماوية ما �سبته  2002، لكنها اخنفضت عام 2001باملائة عام  6,2
باملائة  4,1باملائة و 2,4باملائة، 3,2حصص الفئات األخرى من أغذية ومشروبات، مواد خام، آالت ومعدات وذلك إىل �سبة 

  . 2002 باملائة على التوايل عام 2,5باملائة و  3,9،4,4املائة ،  ثم إىل ب2001 على التوايل عام
 إىل ارتفاع يف حصة الوقود املعد�ي واملواد اخلام إىل �سبة  2004و 2003 تشري تقديرات الصادرات العربية لعامي 

على التوايل، و�تيجة لذلك 2004يف املائة عام   2,6يف املائة و�سبة 71.0، ثم �سبة 2003يف املائة عام 2,5 يف املائة و 69.7
�سبة مئوية  واملواد الكيماوية إىل  �3.1سبة مئوية ثم إىل 3,5اخنفضت حصص الفئات األخرى من أغذية ومشروبات إىل 

  �سبة مئوية ثم إىل 15.2واملصنوعات إىل    �4,2سبة مئوية ثم إىل �سبة مئوية4,1 �سبة مئوية، آالت ومعدات النقل إىل  4.1

   2004.و 2003ئوية عامي �سبة م14.2
من خالل ) 2004-1999(وميكن توضيح التغريات السابقة يف هيكل الصادرات اإلمجالية للدول العربية خالل الفرتة 

  :الشكل التايل
  )2004- 1999(الهيلك السلعي للصادرات اإلجاملية لدلول العربية خالل الفرتة  : 2 رمق  شلك
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   )01( يف احملق رقم )05(و) 04(ول رقمااجلدمعطيات : املصدر 
ويف جا�ب الواردات حافظ بند اآلالت واملعدات على املرتبة األوىل يف هيكل الواردات العربية وارتفعت حصته 

يف  6,0 إىل 1999عام  4,8كما ارتفعت حصة الوقود املعد�ي من  ،2000يف املائة عام 37,7 إىل 1999يف املائة عام 36,5من 
فبالنسبة لكل من املواد الكيماوية، األغذية واملشروبات، طفيف يف باقي البنود  اخنفاض كذلك حدث، 2000 ئة عاماملا
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يف 27,7 يف املائة،5,3 يف املائة،  14,2يف املائة، 8.1 املواد اخلام، املصنوعات فقد اخنفضت �سبتها من إمجايل الواردات من 
  .2000يف املائة عام  26,5يف املائة، 5,1 يف املائة،  13,7يف املائة، 7,1 من: على التوايل إىل  1999املائة عام 

ارتفعت �سبة بند اآلالت واملعدات يف هيكل الواردات حيث  2002و 2001وتبدو التغريات متماثلة بني عامي
ك حدث اخنفاض طفيف ، كذل2002باملائة عام  35.5 لكن هذه النسبة اخنفضت إىل 2001باملائة عام 38,7     العربية إىل 

يف املائة، 4.6 ، ثم �سبة 2001يف املائة على التوايل عام  4,9 يف املائة، 5.8 يف بند الوقود املعد�ي واملواد اخلام ليشكل �سبة
،بينما ارتفعت حصص األغذية واملشروبات، املواد الكيماوية واملصنوعات عام   2002يف املائة على التوايل عام 4.8

  .اض طفيف يف تلك احلصصعقب اخنف2002
حصة كل من اآلالت واملعدات يف بدرجة طفيفة إىل ارتفاع  2004و 2003العربية لعامي  لوارداتتشري تقديرات ا 

، 2004و 2003باملائة عامي  29,0باملائة و28,9 يليه بند املصنوعات إىل . 2004و 2003باملائة عامي  36,4باملائة و 35,7إىل 
، بينما اخنفضت حصص األغذية 2004و 2003باملائة عامي  5,9باملائة و4,9ود املعد�ي إىل كما ارتفعت حصة الوق

باملائة بينما ارتفعت ثم اخنفضت حصص كل من املواد الكيماوية و السلع غري املصنفة  12,5باملائة و 14,0واملشروبات إىل
  .2004و 2003ايل عامي باملائة على التو 2.5باملائة و 8,6املائة إىل 2,6 باملائة و 9.0من 

من خالل ) 2004-1999(وميكن توضيح التغريات السابقة يف هيكل الواردات اإلمجالية للدول العربية خالل الفرتة 
  :الشكل التايل
  )2004- 1999(اإلجاملية لدلول العربية خالل الفرتة  للوارداتالهيلك السلعي  : 3 رمق  شلك
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  )01(يف احملق رقم  )05(و) 04( ول رقمادمعطيات اجل :املصدر
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(2004-2009): ملرحلة الثا�ية ا. 2
1  

تشري البيا�ات امعة عن السلعي للتجارة اخلارجية حسب التصنيف الذي اعتمده صندوق النقد العربي يف 
عربية حيث بلغت حصتها ال اإلمجالية، أن جمموعة الوقود واملعادن األخرى تستأثر على أعلى حصة يف الصادرات 2 يرهارتق

يف املائة، أما   8.1باملائة ثم السلع غري املصنفة بنسبة 11.6 باملائة تليها جمموعة املصنوعات بنسبة 77.4 حوايل  2005عام 
  .يف املائة يف �فس العام  2.8جمموعة السلع الزراعية فقد شكلت حصة متواضعة يف الصادرات العربية بلغت

 يستأثر باحلصة األكرب من هيكل الصادرات العربية حتى وإن عرفت �سبته تغريات طفيفة ظل بند الوقود واملعادن
يف املائة على التوايل مستفيدا من االرتفاع املستمر ألسعار  78,0،  76,9، 77,8من  2008، 2007، 2006خالل السنوات 

يف  12,5، 13,4، 12,4: ، �سبة2008، 2007، 2006: النفط، وقد حلت املصنوعات يف املركز الثا�ي بلغت خالل السنوات
املائة على التوايل،و قد تبعتها السلع غري املصنفة بالرغم من الرتاجع املتدرج حلصتها من إمجايل الصادرات العربية فقد 

،وظلت يف املائة على خالل العامني املواليني 6,6 ، 6,7:لتنخفض إىل مستوى  2006يف املائة عام   �7,1سبة   2006بلغت سنة
  .السلع الزراعية تشكل أقل النسب يف هيكل الصادرات العربية خالل السنوات الثالث املذكورة

، فقد 2009لقد ألقت األزمة املالية العاملية بظالهلا على اهليكل السلعي للتجارة اإلمجالية يف الدول العربية عام 
قود واملعادن األخرى  من الصادرات العربية اإلمجالية أدى االخنفاض يف أسعار النفط إىل الرتاجع يف حصة جمموعة الو

، ويف املقابل ارتفعت األمهية النسبية للمصنوعات لتبلغ حصتها يف الصادرات 2009يف املائة عام  70.8حيث بلغت حصتها 
  يف املائة  16,4العربية 

ت األساسية حبصص متقاربة وضمن املصنوعات استأثرت كل من اآلالت واملعدات، املواد الكيماوية واملصنوعا
، أما جمموعة السلع الزراعية فبالرغم من تزايد �سبتها 2009عام  يف املائة على التوايل  4,3يف املائة، 4,4يف املائة،  4,5: بلغت

  .2009عام  يف املائة 3,1فإن حصتها تبقى متواضعة فهي مل تتجاور

                                                             

اترخي  www.amf.org.ae:لكرتوينصندوق النقد العريب، املوقع الا ،2011 ربية،التجارة اخلارجية لدلول الع :التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن 1
  .2013جانفي  :الاطالع

2
وتتضمن األغذية واحليواانت احلية : مت جتميع بياانت عرش أصناف من السلع حسب التصنيف املوحد للتجارة ادلولية يف ثالث مجموعات رئيسـية، ويه السلع الزراعية-

وتشمل النفط اخلام : والزيوت وادلهون احليوانية والنباتية،  الوقود واملعادن )ود اخلام والبذور والامثر الزيتية اكجلل (واملرشوابت والتبغ واملواد اخلام غري الصاحلة لأللك 
إلضافة إىل اب )اكملنتجات الطبية والصيدلية والدلائن واألمسدة (واملواد الكاميوية واملنتجات املتصةل هبا  توالغاز الطبيعي أساسا، أما املصنوعات فتشمل البرت وكاميواي

 .املصنوعات األساسـية واآلالت ومعدات النقل ومصنوعات متنوعة أخرى
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  )2009- 2005(ل الفرتة الهيلك السلعي للصادرات اإلجاملية لدلول العربية خال : 4 رمق  شلك
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مصنوعات ٔاساسـية 

اال�الت ومعدات النقل

مصنوعات متنوعة ٔاخرى

سلع غري مصنفة

  

  )01( يف احملق رقم )05(و)04( ول رقمامعطيات اجلد :املصدر
  

وفيما يتعلق باهليكل السلعي للواردات اإلمجالية العربية، فقد احتلت جمموعة املصنوعات املركز األول حبصة 
يف املائة ثم  30.6أثرت اآلالت ومعدات النقل على أكرب حصة بلغت ، وضمن املصنوعات است2005يف املائة عام  61.1بلغت

يف املائة  وهذا يدل على ضعف الصناعة  يف الدول العربية، واحتلت الواردات العربية من   14,5املصنوعات األساسية ب
ى بفارق بسيط حيث بلغت �سبة يف املائة تليها جمموعة  الوقود واملعادن األخر14,7 السلع الزراعية املرتبة الثا�ية بنسبة 

  . يف املائة  14.3هذه األخرية 
 2006يف املائة يف عام  61.1قد حافظت املصنوعات على املركز األول بالرغم من اخنفاض حصتها اىل �سبة و 

يف  60.4ة إىل �سب  2008يف املائة لكنها عرفت اخنفاضا طفيفا عام  62,3وهذه النسبة ارتفعت يف العام املوايل إىل �سبة 
 2006يف املائة عام  15,2واحتلت جمموعة الوقود واملعادن املركز الثا�ي يف الواردات العربية حيث ارتفعت �سب من . املائة
 ، 13 9,، 14,7بينما تراجعت األمهية النسبية للواردات العربية من السلع الزراعية لتمثل . 2008يف املائة عام  17.1إىل 

  .2007،2008، 2006: يف املائة أعوام15,4
، فقد حافظت املصنوعات على مركزها األول حبصة 2009وفيما يتعلق هبيكل الواردات العربية اإلمجالية لسنة 

، ويف املقابل 2009يف املائة عام  17,0يف املائة، واحتلت الواردات العربية للسلع الزراعية املركز الثا�ي حبصة  60,6بلغت 
يف املائة يف �فس  15,8موعة الوقود املعادن األخرى لتبلغ حصتها يف الواردات اإلمجالية العربيةتراجعت األمهية النسبية 

  . العام
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  )2009- 2005(اإلجاملية لدلول العربية خالل الفرتة  للوارداتالهيلك السلعي  : 5 رمق  شلك
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سلع غري مصنفة

  
  )01( يف احملق رقم )05(و)04( ول رقمامعطيات اجلد :املصدر

  

  التوزيع اجلغرايف للتجارة العربية : الفرع الثاين

من خالل تقسيمها اىل  (1999-2009)ميكن استعراض التوزيع اجلغرايف للتجارة اخلارجية العربية  خالل الفرتة 
  :مرحلتني كما يلي

  (1999-2009):  اجتاه الصادرات العربية .1

ية إىل االحتاد األوربي باعتباره الشريك التجاري األول خالل اإلمجال الصادرات العربية يف املائة من 28,0حنو تتجه
أما �سبة الصادرات العربية إىل  اإلمجاليةيف املائة من الصادرات العربية  18,3حوايل  إليها، تليه اليابان اليت تتجه 2000عام 

 6,3البينية اخنفاضا طفيفا لتبلغ �سبة يف املائة، وقد عرفت الصادرات العربية  10,0فقد بلغت  األمريكيةالواليات املتحدة 
   . 2000يف املائة عام 

، حدث تغري جذري يف اجتاهات التجارة اخلارجية 2004،  2002،2003، 2001لكن وخالل السنوات املتتالية، 
م يف املائة عا 27,3حيث أصبحت دول جنوب شرق آسيا متثل الشريك التجاري األول للدول العربية حبصة بلغت �سبتها 

يف املائة من إمجايل الصادرات العربية وتأتي الواليات  24,3مستوى  إىل، تليها دول االحتاد األوروبي بنسبة اخنفضت 2004
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، وواصلت الصادرات العربية ارتفاعها لتصل إىل 2004يف املائة عام  12,4املتحدة األمريكية يف املرتبة الثالثة بنسبة  بلغت 
  1.الصادرات العربية ايلإمجيف املائة من  �9,0سبة 

فبعد االخنفاض اىل مستوى  (2005-2009)عرفت حصة الصادرات العربية البينية تذبذبات طفيفة خالل الفرتة كما 
يف  10,6إىل حوايل  2009ارتفعت هذه احلصة بشكل متتايل لتصل عام  2005يف املائة من إمجايل الصادرات العربية لعام  7,9

فدول جنوب شرق آسيا  إليها  ات جذرية يف ترتيب الدول من حيث اجتاه الصادرات العربيةاملائة، كما حدثت تغري
أصبحت متثل الشريك التجاري األول تليها دول االحتاد األوروبي ثم الواليات املتحدة األمريكية، فقد ارتفعت الصادرات 

،  2009يف املائة عام  40,3إىل حوايل  2005ئة عام يف املا 27,5العربية إىل دول جنوب شرق آسيا خالل الفرتة املذكورة من 
يف  15,8اىل حوايل  2005يف املائة عام  23,8يف حني تراجعت حصة  الصادرات العربية املتجهة إىل االحتاد األوروبي من 

لكنها  2006و 2005 ، بينما تراجعت الصادرات العربية املتجهة للواليات املتحدة األمريكية خالل عامي  2009املائة عام 
يف املائة من إمجايل الصادرات العربية غري أن آثار األزمة املالية  10,5حققت ارتفاعا طفيفا يف العامني املواليني لتشكل �سبة 
  2.يف املائة 8,7إىل  2009العاملية بدت واضحة من خالل تراجع هذه احلصة عام 

  :من خالل الشكل التايل 2009- 1999:صادرات العربية يف الفرتةوميكن تبيان التغريات احلاصلة يف التوزيع اجلغرايف لل

                                                             

1
اترخي  www.amf.org.ae:صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين ،2006ربية، التجارة اخلارجية لدلول الع :التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن 

  .2013جانفي  :الاطالع

2
اترخي  www.amf.org.ae:صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين ،2011ربية، التجارة اخلارجية لدلول الع :ادي العريب املوحد، الفصل الثامنالتقرير الاقتص 

  .2013جانفي  :الاطالع
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  )2009- 1999(: لدلول العربية  خالل الفرتةالصادرات اجتاه  : 6 رمق  شلك

  
  )01( احملق رقم ) 02(معطيات اجلدول رقم  :املصدر

  

  (1999-2009):  مصادر الواردات العربية  .2

يف املائة عام  41,3: من 2003- 1999: خالل الفرتة ارتفعت الواردات العربية من االحتاد األوروبي بشكل متتايل
 1999يف املائة عام  6,1، تليها دول جنوب شرق آسيا حبصة عرفت منوا متدرجا من 2003يف املائة عام  45,1إىل 1999

بلغت حصة  تليها الواليات املتحدة األمريكية اليت فقد ترتيبها أم الدول العربية، حيث 2003يف املائة عام  21,7لتصل إىل 
يف املائة واليت متثل حصة الواليات املتحدة  8,0مقابل   2003يف املائة عام 11,6 الدول العربية من الواردات العربية 

  . األمريكية
يف املائة  12,9عرفت الواردات القادمة من الدول العربية ارتفاعا �سبيا حيث بلغت حصتها    2004وخالل عام 

ه حصة  الواليات املتحدة األمريكية، االحتاد األوروبي ودول جنوب شرق آسيا من إمجايل يف الوقت الذي اخنفضت في
  1. 2004يف املائة يف عام  21,2يف املائة و  41,7يف املائة، 7,3: الواردات العربية لتبلغ على التوايل

، فقد سجلت (2005-2009)وفيما يتعلق مبصادر الواردات فقد شهدت هي األخرى تغريات جذرية خالل الفرتة 
إىل  2005عام  13,7فاخنفضت من   2008) باستثناء عام  (قيمة الواردات العربية البينية تراجع مستمر خالل  تلك الفرتة 

                                                             

اترخي  www.amf.org.ae:، املوقع الالكرتوينصندوق النقد العريب ،2006ربية، التجارة اخلارجية لدلول الع :التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن 1
  .2013جانفي  :الاطالع
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يف املائة  40,3كما تراجع حصة الواردات العربية من االحتاد األوروبي خالل الفرتة املذكورة من  ،2009يف املائة عام  12,2
وقد شهدت حصة الواردات العربية من دول جنوب شرق   2007)باستثناء عام  ( 2009يف املائة عام   28,9إىل 2005عام 

هذه النسبة لتصل  ارتفعت 2005يف املائة من مصادر الواردات العربية عام  21,8مثلت فقط  أنفبعد   مضطرداآسيا منوا 
الواردات العربية من الواليات املتحدة األمريكية وباقي دول يف املائة، يف الوقت الذي عرفت فيه  �33,9سبة  إىل 2009عام 

يف املائة عام  16,3يف املائة و8,7  إىلالعامل تذبذبات كبرية خالل الفرتة املذكورة لتصل الصادرات العربية من هذه املناطق 
  1.على التوايل  2009

  : من خالل الشكل التايل 2009-1999:بية يف الفرتةوميكن تبيان التغريات احلاصلة يف التوزيع اجلغرايف للواردات العر
  )2009- 1999(: لدلول العربية  خالل الفرتة الوارداتاجتاه  : 7 رمق  شلك

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  )01( احملق رقم )03( معطيات اجلدول :املصدر
  
  
  
  

                                                             

اترخي  www.amf.org.ae:صندوق النقد العريب، املوقع الالكرتوين ،2011ربية، التجارة اخلارجية لدلول الع :التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثامن 1
  .2013جانفي  :الاطالع
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  التجارة العربية البينية :ثالثال املطلب 

متها حبوايل الضعفني، وزادت �سبة مسامهتها يف يف ضوء قيام الدول العربية بتحرير التجارة البينية، ارتفعت قي
  :التجارة اخلارجية مستفيدة من التخفيضات املتتالية يف التعريفة اجلمركية، وهذا ما سنوضحه من خالل ما يلي

  (1999-2004): األوىلاملرحلة .1

  (1999-2004)التجارة البينية خالل الفرتة  أداء : 17 رمق جدول

  )٪(لسنوي معدل التغري ا    )مليار دوالر(القيمة   
1999200020012002200320041999 2000 2001 2002 2003 2004  

التجارة البينية متوسط 
 37.96 17.22 18.41 11.00 15.1 4.2 33.8 24.5 20.9 17.65 15.9 13.5  )1( العربية

الصادرات البينية 
 42.1 21.2 24.1 11.3 18.4 3.6 36.1 25.4 20.9 17.9 16.1 13.6  )فوب(

لواردات البينية ا
  41.9 13.1 16.7 10.8 17.6 4.9 31.5 23.6  20.9 17.4 15.7  13.4  )سيف(

  ٪2 الواردات البينية+البينية  تالصادرا: )1(
  www.amf.org.ae :أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، املوقع االلكرتو�ي :املصدر

وبنسبة 2000مليار دوالر عام  15.9إىل 1999مليار دوالر عام 13.5ة من ارتفعت قيمة متوسط التجارة البينية العربي
، ٪20.4وبنسبة منو بلغت 2002 مليار دوالر عام  20.9إىل 2001مليار دوالر عام 17.65 ارتفعت من ، و ٪17.8منو بلغت 

بنسبة منو 2004 والر عام مليار د 33.8إىل  2003مليار دوالر عام 24.5 من  2004و  2003كما واصلت ارتفاعا بني عامي 
التجارة العربية بلغت  إمجايل، علما أن حصة متوسط التجارة البينية من ٪42.0هي األعلى خالل هذه املرحلة واليت بلغت 

وجنمت هذه الزيادة عن التوجه حنو االعتماد املتزايد  ٪10.45إىل حوايل  2004يف بداية هذه املرحلة ووصلت عام  % 8.6
  .على التبادل التجاري البيين وزيادة ا�فتاح األ�ظمة التجارية العربية على بعضها للدول العربية

مليار  16.1إىل 1999مليار دوالر عام 13.6 البينية فقد ارتفعت قيمتها من العربيةالصادرات  أداءوعلى صعيد 
 مليار دوالر عام  20.9إىل 2001مليار دوالر عام 17.9ارتفعت من ، و ٪18.4وبنسبة منو بلغت  2000دوالر عام 

 إىل 2003مليار دوالر عام  25.4من   2004و  2003، كما واصلت ارتفاعا بني عامي ٪24.1وبنسبة منو بلغت 2002

، وبذلك فقد ارتفعت �سبة ٪42.0بنسبة منو هي األعلى خالل هذه املرحلة واليت بلغت 2004مليار دوالر عام 36.1
  . 2004عام  ٪8.7إىل  1999 عام ٪7.95من  اإلمجاليةربية الصادرات الع إىلالصادرات البينية 

وبنسبة منو 2000مليار دوالر عام  15.7إىل 1999 مليار دوالر عام  13.4من وارتفعت قيمة الواردات العربية البينية 
، كما ٪16.7وبنسبة منو بلغت 2002 مليار دوالر عام  20.9إىل  2001مليار دوالر عام 17.9 ارتفعت من ، و ٪17.6بلغت 
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بنسبة منو هي 2004مليار دوالر عام  31.5إىل 2003مليار دوالر عام  23.6 من  2004و  2003واصلت ارتفاعا بني عامي 
الواردات  إمجايل، ومن ثم فقد زادت مسامهة الواردات البينية العربية يف ٪41.9األعلى خالل هذه املرحلة واليت بلغت 

  .2004عام  ٪12.2 إىل  1999عام ٪9.25العربية من  

  ):2004- 1999(خالل الفرتة  اإلجامليةمسامهة التجارة البينية يف التجارة العربية  : 18 رمق جدول

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

متوسط حصة التجارة البينية إىل 
 10.45 9.8 10.15 8.95 8.35 8.6  التجارة العربية اإلمجالية

�سبة الصادرات البينية إىل 
 8.7 8.4 8.5 7.3  6.2  7.95  اإلمجاليةالصادرات العربية 

�سبة الواردات البينية إىل 
 12.2 11.2 11.8 10.6 10.5 9.25  الصادرات العربية اإلمجالية

   www.amf.org.ae :أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
 

  (2005-2009): املرحلة الثا�ية .2

خمتلف اتفاقات التجارة احلرة، فقد ارتفعت قيمة  إطارالدول العربية بتحرير جتارهتا البينية يف  يف ضوء قيام
  .التجارة البينية العربية كما هو مبني يف اجلدول املوايل

  (2005-2009)التجارة البينية خالل الفرتة  أداء : 19 رمق جدول

معدل التغري   )٪(معدل التغري السنوي   )مليار دوالر(القيمة   
لفرتة السنوي ل
(2009-2005)  ٪    2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

متوسط التجارة 
 (1)البينية العربية

46.1 56.0 67.3 90.94 74.64 36.4 21.47 20.18 35.13 -17.93 19.05 

الصادرات البينية 
 18.22 19.1- 34.4 20.9 21.5 33.4 76.84 95.0  70.7 58.5 48.1  العربية

الواردات البينية 
 20.02 16.62- 35.8 19.7 21.5 39.7 72.44 86.88 64.0 53.5 44.0  العربية

  2٪الواردات البينية+الصادرات البينية  )1(
  www.amf.org.ae :أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
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و 2006 مليار دوالر عام   56.0إىل 2005مليار دوالر عام 46.1 من ارتفعت قيمة متوسط التجارة البينية العربية 
وبنسبة منو بلغت 2008 مليار دوالر عام  90.94إىل  2007مليار دوالر عام 67.3 ارتفعت من ، و ٪21.47بنسبة منو بلغت 

أعقاب األزمة املالية لقد أدى تراجع أسعار النفط العاملية وتباطؤ النشاط االقتصادي يف الدول العربية يف  ،35.13٪
 74.64لتبلغ حوايل  ٪17.93بنسبة   2009واالقتصادية العاملية إىل اخنفاض متوسط قيمة التجارة العربية اإلمجالية يف عام

مليار دوالر، واملالحظ  أن حصة متوسط التجارة البينية من إمجايل التجارة العربية مل تتغري كثريا خالل هذه املرحلة فقد 
  .10.6٪إىل حوايل  2009يف بداية هذه املرحلة ووصلت  فقط عام  ٪10.55بلغت 

 2006مليار دوالر عام  58.5إىل   2005مليار دوالر عام 48.1  ويف جا�ب الصادرات البينية فقد ارتفعت قيمتها من
وبنسبة منو بلغت 2008 مليار دوالر عام  95.0إىل  2007مليار دوالر عام 70.7 ارتفعت من ، و ٪21.5وبنسبة منو بلغت 

، وبذلك 2009مليار دوالر عام  76.84فبلغت قيمتها  ٪19.1، يف حني اخنفضت قيمة الصادرات البينية العربية بنسبة 20.9٪
  . 2009عام  ٪10.3إىل  2005عام ٪ 8.5فقد ارتفعت �سبة الصادرات البينية إىل الصادرات العربية اإلمجالية من

وبنسبة منو 2006 مليار دوالر عام  53.5إىل  2005مليار دوالر عام 44.0 من البينية  وارتفعت قيمة الواردات العربية
،  ٪35.8وبنسبة منو بلغت 2008 مليار دوالر عام  86.88إىل  2007مليار دوالر عام 64.0 ارتفعت من ، و ٪21.5بلغت 

غري أن مسامهة . 2009ر دوالر يف عام مليا 72.44فبلغت قيمتها  ٪16.62وسجلت قيمة الواردات البينية اخنفاضا بنسبة 
  .2009عام  ٪11.2إىل   2005عام ٪12.6الواردات البينية العربية يف إمجايل الواردات العربية  قد اخنفضت من 

  2005-2009: الفرتةخالل  اإلجامليةمسامهة التجارة البينية يف التجارة العربية  : 20 رمق جدول

  ٪: الوحدة

  2005 2006 2007 2008 2009 
: رتةمتوسط الف
2009-2005  

 10.6 10.75 10.3 10.4 10.96 10.55  التجارة العربية اإلمجالية إىلمتوسط �سبة التجارة البينية العربية 

 8.9 10.3 8.7 8.8  8.5 8.5  إىل الصادرات العربية اإلمجالية العربية�سبة الصادرات  البينية 

 12.2 11.2 11.9 12.0 13.4 12.6  مجاليةإىل الواردات العربية اإل العربية�سبة الواردات البينية 

  www.amf.org.ae :أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
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  جتارة اخلدمات يف ادلول العربية: املبحث الرابع

 عن فضال العمل، فرص خلق على قدرة وأكثرها منوا القطاعات أسرع من األخري العقد يف اخلدمات جتارة أصبحت

 مساحات غطت بل فقط، والصناعية الدول املتقدمة على اقتصارها وعدم التجارة هذه حتملها اليت االستثمارية اجلاذبية

 فهي كله االقتصاد قطاع يف تأثريها ومدى اتساعها هو هذه التجارة مييز ما فأهم أيضًا، النامية الدول جتارة من واسعة

 واإل�شاء والسياحة واالتصاالت واجلوي والربي البحري النقل والتأمني وخدمات وأسواق املال بنوكال قطاعات يف أساسية

   .واحملاسبة واملراجعة واحملاماة واالستشارات واهلندسة كالتعليم املهنية اخلدمات قطاعات عن والتعمري فضال

 اخلدمات يف ادلول العربيةقطاع واقع  :املطلب األول

أسهمت  حيث العربية الدول اقتصاديات يف النفط قطاع بعد اإلمجايل احمللي الناتج يف قطاع أكرب ماتاخلد قطاع يعترب
وعرفت هذه النسبة  1999من الناتج احمللي اإلمجايل عام  ٪46لدة عن قطاع اخلدمات بأكثر من القيمة املضافة املتو

 ات يف املتوسط بنسبةاخلدم قطاع مسامهة تقدر، و2009عام  ٪44.9تذبذبات كبرية صعودا وهبوطا لتستقر عند �سبة
اإلمجايل يف  احمللي الناتج من ٪71 السعودية، و يف ٪40حوايل  إىل املسامهة هذه وترتفع للجزائر اإلمجايل احمللي الناتج من 30٪
 .٪80ت ن، وسجلت أعلى �سبة متوسط مسامهة لقطاع اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل يف جيبوتي حيث راوحلبنا

  : من خالل اجلدول التايل 2009-1999وميكن توضيح تطور  القيمة املضافة لقطاع اخلدمات يف الدول العربية خالل الفرتة 
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 2009- 1999 القمية املضافة لقطاع اخلدمات يف ادلول العربية : 21 رمق جدول

 )٪(الوحدة 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 الدولة

 31.0 31.0 30.7 29.7 30.5 33.5 34.7 36.9 36.1 32.5 39.8 اجلزائر

 41.6 42.2 42.8 43.0 38.0 36.9 36.7 38.3 38.3 39.9 47.1 جزر القمر

   79.3 80.1 79.9 79.8 80.2 80.4 80.8 81.1 81.6 جيبوتي

 49.0 49.2 49.6 47.5 49.2 48.3 48.4 49.1 50.1 50.1 51.8 مجهورية مصر العربية

 -- -- -- -- -- -- 21.3 17.6 13.3 10.3 13.5 عراقال

 64.9 63.5 65.5 68.1 68.1 68.6 70.1 70.4 72.0 72.1 71.7 األردن

 -- -- -- -- -- -- 48.5 50.3 45.5 40.5 47.0 الكويت

 70 71 71 73 72 72 71 71 70 70 68 لبنان

  19.9 21.5 19.5 22.2 28.4 20.6 28.7 -- -- -- ليبيا

 44.7 40.6 34.8 30.5 36.3 37.2 38.7 38.6 35.9 35.3 33.9 وريتا�يام

 55.0 55.0 59.0 56.0 57.1 55.2 54.8 56.1 55.9 56.0 54.3 املغرب

 -- -- -- -- -- 43.0 44.1 44.4 43.7 40.8 50.1 عمان

 38.1 27.5 31.6 32.4 33.5 38.3 41.1 43.4 43.6 41.1 46.9 اململكة العربية السعودية

 48.8 41.0 42.7 42.4 40.8 39.6 39.4 37.6 38.4 37.0 38.5 السودان

 46.5 49.3 49.1 45.5 44.3 43.0 45.0 41.0 39.7 38.3 41.2 اجلمهورية العربية السورية

 59.5 58.4 59.3 60.1 60.7 60.6 61.1 60.8 59.4 58.3 58.6 تو�س

 45.6 41.1 44.2 41.0 43.0 46.7 49.0 50.3 48.1 49.2 55.6 اإلمارات العربية املتحدة

 52.4 56.7 53.3 40.6 40.5 43.1 44.1 44.6 43.5 39.8 43.0 اجلمهورية اليمنية

 44.9 39.4 41.6 40.5 41.7 44.0 43.0 44.2 44.1 42.4 46.5 العامل العربي

   http://data.albankaldawli.org/indicator ،: مؤشرات التنمية البنك الدويل، املوقع االلكرتو�ي: املصدر
  .20/03/2013: تاريخ االطالع
التنمية،  معامل أبرز إحدى يشكل الوطين االقتصاد يف اخلدمات قطاع يشهده الذي التطور أن الدولية التجارب وتبني

 القوميالدخل  ارتفع اخلدمات كلما قطاع يف التشغيل كذلك ويتوسع اإلمجايل احمللي الناتج يف اخلدمات حصة ترتفع حيث

وبالرغم من قلة املعطيات اإلحصائية حول �سبة العاملني يف قطاع اخلدمات إىل إمجايل املشتغلني يف  .يف االقتصاد للفرد
يف أغلب الدول العربية وبلغت مستويات عالية يف كل من  ٪50 ـالدول العربية خالل فرتة الدراسة فإن هذه النسبة فاقت ال

 : ، وهذا ما يوضحه  اجلدول التايل٪75تقرتب من فهي  عربية السعودية، الكويت و اململكة الاألردن
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   2009 - 1999: الفرتة نسـبة العاملون يف قطاع اخلدمات من إجاميل املشـتغلني : 22 رمق جدول

  ٪: الوحدة
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 الدولة

 --  --  --  --  --  53.1 54.9 --  54.7 --  --  اجلزائر

 --  --  --  --  --  84.2 --  --  68.6 --  --  لبحرينا

 --  45.3 46 46.6 47.5 48.2 50.4 51.9 50.2 49.1 48.7 مجهورية مصر العربية

 --  58.3 59.7 52.6  65.2 --  --   --  --  --  العراق

 77.5 78.1 77.3 76.9 75.9 73.7 74.6 74.7 74.1 73.3  األردن

 --  --  --  --  --  --  81.7 --   --  --  --  الكويت

 --  37.2 36.7 36.3 35 34.7 35.9 35.5 63.8 62.8 60.6 املغرب

 --  --  --  --  --  --  --  --   --  82.2  عمان

 --  --  --  --  --  56.2 --  --  59 --  --  قطر

 75.5 75.9 74.9 75.8 --  --  --  74.4 72.8 74 72.7 اململكة العربية السعودية

 52.3 52.9 51.8 52.1 --  --  47.4  41.1 43.1 41 43.9 اجلمهورية العربية السورية

 --  71.2 --  --  54.5 --  --  --   --  --  --  اإلمارات العربية املتحدة

 --  60.9 60.6 60 59.1 59.4 58.4 61 59.6 51.9 49.3 الضفة الغربية وقطاع غزة

 --  --  --  --  --  --  --  --   --  --  34.7 اجلمهورية اليمنية

  .20/03/2013: ، تاريخ االطالعhttp://data.albankaldawli.org/indicator: لبنك الدويل، املوقع االلكرتو�يمؤشرات التنمية ا: املصدر

  التجارة اخلارجية العربية للخدمات: املطلب الثاين 

تلعب التجارة العربية للخدمات دورا مهما ومتزايدا يف النشاط االقتصادي للدول العربية حيث بلغت �سبة 
من الناتج احمللي اإلمجايل للعديد من الدول العربية  ٪�20سبة تزيد عن ) واردات+صادرات (رة اخلدمات مسامهة  جتا

  1.وذلك طبقا للبيا�ات املنشورة
، السفر والسياحة، اخلدمات املصرفية واملالية، الوطنيةالنقل البحري والربي عرب احلدود : وتشمل جتارة اخلدمات

، البناء والتشييد، خدمات األعمال، خدمات الرتفيه، خدمات التجارة االلكرتو�ية، غري أن التأمني، االتصاالت، التوزيع
قيمة هذه اخلدمات ال تظهر بصورة تفصيلية يف بيا�ات جتارة اخلدمات يف بنود ميزان املدفوعات بالنسبة لعدد كبري من 

  .الدول العربية على الرغم من أمهيتها
                                                             

1
  .40.، ص): 01(راجع يف ذكل اجلدول رمق  



 خصائص التجارة اخلارجية يف الدول العربية             لثلفصل الثاا

189  

لعدد من الدول العربية  اإلمجايلتطور مسامهة جتارة اخلدمات يف الناتج احمللي صورة عن  املوايلويقدم اجلدول 
واألردن ولبنان مسامهة جتارة اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل جليبوتي  أن يتضح من خالله، و2009-1999خالل الفرتة 

راسة بينما كا�ت هذه النسبة هي األقل طيلة فرتة الد ٪80قيمة له يف لبنان بنسبة فاقت  كا�ت مرتفعة جدا وحقق أعلى
مصر الكويت، املغرب، اململكة العربية : يف كل من ٪20، وفاقت ال2006سنة  ٪8.7يف السودان ومل تصل إىل أكثر من 

  .السعودية وتو�س
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 مسامهة التجارة يف اخلدمات يف إجاميل الناجت احمليل مقوم ابألسعار اجلارية لدلوالر : 23 رمق جدول
)1999 -2009(  

  ٪ :الوحدة
 2009 2008 2007 2006 2005 199920002001200220032004 الدولة
 10.6 8.5 7.1 6.3 7.1 ------------ اجلزائر
 27.9 26.3 28.3 31.1 33.2 23.821.221.623.722.234.9 البحرين

 -- -- ---- -- ------------ جزر القمر
 42.9 43.4 42.0 44.3 46.9 44.442.243.443.045.543.5 جيبوتي

 18.8 26.1 26.3 25.8 28.0 17.617.316.518.221.228.2 مجهورية مصر العربية
 16.8 10.5 10.1 13.0 20.6 ------------ العراق
 35.1 39.2 41.3 39.0 38.7 41.739.735.838.235.737.0 األردن
 23.8 18.8 20.5 18.8 16.7 22.417.920.119.620.419.0 الكويت
 89.3 103.2 90.8 90.5 85.8 40.679.482.3 لبنان
 8.7 4.9 3.9 5.4 6.6 3.43.14.39.88.57.0 ليبيا

 -- -- ---- -- ------------ موريتا�يا
 21.2 22.6 23.4 21.7 20.1 12.913.316.316.816.717.8 املغرب
 15.2 12.7 16.2 14.1 13.2 13.511.112.612.415.015.8 عمان
 -- -- ---- -- ------------ قطر

 22.5 17.8 20.4 17.9 14.1 15.015.913.313.312.412.6اململكة العربية السعودية
      الصومال
 4.4 5.8 7.3 8.7 7.4 3.35.55.16.44.95.2 السودان

 13.9 14.4 17.0 16.3 18.3 20.617.416.515.914.419.3ةاجلمهورية العربية السوري
 19.5 20.9 19.9 19.6 19.2 18.118.619.717.916.618.0 تو�س

 -- -- ---- -- ------------اإلمارات العربية املتحدة
 -- -- ---- 19.6 23.824.825.730.726.523.3الضفة الغربية وقطاع غزة

 13.4 13.2 12.0 12.6 9.6 11.810.610.310.311.210.3 رية اليمنيةاجلمهو
  .20/03/2013: ، تاريخ االطالعhttp://data.albankaldawli.org/indicator: مؤشرات التنمية البنك الدويل، املوقع االلكرتو�ي: املصدر

  لدلول العربية يف اخلدماتمزيان اخلدمات  :لثاملطلب الثا

القيم اليت  ذلك، وتطورت تبعا ل)2009-1999(خلدمات يف الدول العربية تطورات هامة يف الفرتة عرف ميزان ا
  :، وهذا ما سنوضحه فيما يليلتلك الدول أخذها مؤشر امليزة النسبية الظاهرة يف قطاع اخلدمات
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  خلدمات يف ادلول العربيةتطور صادرات وواردات ا: الفرع األول

صادرات  أن املدفوعات ميزان إحصاءات تشري اخلدمات، يف العربية للدول رجيةاخلا بالتجارة يتعلق فيما
 أي ،2007عام  يف دوالر مليار 98 حوايل بلغت )احلكومية اخلدمات صادرات باستثناء(للخدمات  العربية الدول متحصالت(

 العربية الدول من لعدد اخلدمات صادرات شهدت ولقد .واخلدمات للسلع العربية الصادرات من املتوسط يف ٪12.3 �سبته ما

 السعودية، يف ٪8.3بنسبة  2007 عام يف اخلدمات صادرات ارتفعت املثال، سبيل فعلى املاضية، القليلة األعوام يف سريعاً منواً

 حيث أخرى، إىل دولة من تتباين واخلدمات السلع صادرات يف اخلدمات أن حصة مصر، غري يف  ٪24.2و املغرب يف ٪23.3و

وقد استمر هذا .يف لبنان  ٪77.8و  مصر يف ٪50.6و املغرب يف  ٪43.1و تو�س، يف ٪24.5و يف السعودية، ٪3.3 حوايل كلتش
بدت واضحة على صادرات اخلدمات العربية  2009، لكن آثار األزمة املالية العاملية وحبلول عام 2008االرتفاع سنة 

  .٪5.6:مبعدل مقداره 2009دوالر سنة مليار  104إىل  2008ر سنة مليار دوال 110اإلمجالية فقد اخنفضت من حوايل 

 2009- 1999تطور صادرات اخلدمات التجارية لدلول العربية الفرتة   : 24 رمق جدول

   مليون دوالر: الوحدة

  الدولة
  الصادرات
  اإلمجايل

1999 20002001200220032004 2005 2006 2007 2008 2009 
 21,302 24,688 19,660 15,834 14,449 9,6878,8159,12710,83714,046 9,276  مصر

 16869 17558 12,994 11,564 4,7795,0084,4129,4459,67810,839 5,373  السعودية
 9428 9128 15,745 13,973 2,8543,7875,1175,7135,85211,179 2,803  املغرب
 11,892 12,840 9,26911,490 1,5711,3994,0985,1286,3047,570 1,299  الكويت
 10,425 10,358 7,4959,104 2,6802.8291,3721,7652,0673,840 2,769  تو�س
 5,241 5,831 4,1624,757 1,4801,5662,6032,8423,5203,901 1,415  سوريا
 4,579 3,770 2,6493,562 1,3911,3471,1812,2222,560  1,599 1,689  األردن
 4,192 4,353 2,8503,318 4524861,7361,7082,0362,239 413  عمان
 1,792 1,831 1,3061,631 927884515646830939 1,010  اجلزائر
 2,794 3,420 2,2482,474 9339501,1911,2871,5161,825 859  البحرين

 3,653 3,740 3,3223,524 1191341,0681,2601,5583,048 50  ليبيا
 358 208 385109 174130275329351419 141  ناليم

 1,085 1,049 578 -- 2414129244292285 821  السودان
 392 457 220342 69741303135101 65  جيبوتي
 142 131 92 97 303679878795 25  موريتا�يا

أمجايل الدول 
 176 104 85 87 80 52 - 48 27,503 27,378    العربية

 103,983 110,142 97,629 85,562 71,191 1,492,2001,494,50033,24742,50350,394    العامل

، www.iaigc.org:أعداد متفرقة من تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
 .2013جا�في  15: تاريخ االطالع
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 ، 2007 عام يف دوالر مليار 133 حوايل فتبلغ للخدمات، العربية الدول )مدفوعات(واردات  بقيمة تعلقي فيما أما
 الواردات تلك ارتفعت املثال سبيل فعلى ، 2007عام يف مطرداً منواً العربية من الدول لعدد اخلدمات واردات سجلت ولقد

 تزايد اعتماد الزيادات هذه وتعكس .السعودية يف  ٪58.8 و رينالبح يف  ٪47.6و األردن يف  ٪27.8مصر و  يف ٪27.2بنسبة 

 النشاط االقتصادي توسع ضوء يف وذلك األخرى، املهنية واخلدمات والسفر اخلدمات كالنقل استرياد على العربية الدول

 ٪10.9العربية بنسبة املالية فقد اخنفض حجم التجارة اخلارجية  للدول  األزمةمن آثار  اخلدماتا، ومل تسلم واردات فيه
  .2009مليار دوالر سنة  165إىل  2008مليار دوالر سنة  185أي من 

مع العامل  ∗، إذ بلغ حجم جتارهتا  اخلارجية اخلدمية2009عام  جمموعة الدول العربية السعوديةوقد تصدرت 
مليار دوالر، تليها  267املقدر ب من جتارة اخلدمات العربية ٪21مليار دوالر و�سبة 56.47 ما قيمته 2009اخلارجي سنة 

، ٪11.6مليار دوالر و�سبة  31.17ثم لبنان حبصة بلغت   ٪12.6مليار دوالر و�سبته  34بعد ذلك مصر حبصة بلغت 
جتارة اخلدمات  إمجايلمن  ٪0.095مليار دوالر بنسبة   0.256وجاءت جيبوتي يف هناية الرتتيب فلم تتجاوز حصتها

  .العربية
يف  ٪3.3حوايل تشكل حيث أخرى، إىل دولة من تتباين واخلدمات السلع صادرات يف خلدماتا أن حصة غري
 من املتوسط يف  ٪�25.2سبته  ما أي، يف لبنان  ٪77.8و  مصر يف ٪50.6و املغرب يف  ٪43.1و تو�س، يف ٪24.5و السعودية،

   .واخلدمات للسلع العربية الواردات
  

                                                             

∗
  .واردات اخلدمات التجارية+ صادرات  
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 2009- 1999ول العربية الفرتة تطور واردات اخلدمات التجارية لدل : 25 رمق جدول

  مليون دوالر: الوحدة

  الدولة
  الواردات
  االمجايل

1999 2000 20012002200320042005 2006 2007 2008 2009 

 12,765 16,335 13,088 10,288 9,507 7,470 6,038 6,013 6,356 7,161 5959  مصر

 14,301 13,445 9,973 8,720 7,879 8,247 6,487 3,353 - - -  لبنان

 39,470 49,572 45,917 29,488 19,684 11,057 7,936 7,152 7,155 10,928 9426  السعودية

 5,302 5,628 4,527 3,562 3,103 2,805 2,350 1,903 1,705 1,520 1537  املغرب

 11,297 12,404 10,494 8,805 7,444 6,135 5,537 4,880 4,520 4,115 3867  الكويت

 2,812 3,226 2,662 2,338 2,075 1,869 1,510 1,353 1,332 1,119 1106  تو�س

 2,754 3,127 2,917 2,437 2,274 1,813 1,697 1,675 1,494 1,468 1416  سوريا

 3,657 3,926 3,338 2,854 2,465 1,973 1,690 1,627 1,520 1,436 1485  األردن

 5,555 5,881 4,876 3,898 3,145 2,740 2,147 1,872 1,898 1,759 1714  عمان

 11,194 10,473 4,540 3,132 2,997 1,995 1,510 1,511 1,413 1,141 989  اجلزائر

 1,741 2,030 1,701 1,605 1,416 933 886 927 748 738 700  البحرين

 4,323 3,572 2,497 2,324 2,128 1,603 1,528 1,343 964 815 887  ليبيا

 2,038 2,289 1,811 1,800 1,183 1,004 947 883 794 757 672  اليمن

 2,684 2,552 2,873 2,728 1,801 1,024 805 784 638 632 2701  السودان

 114 121 99 81 76 65 60 55 60 65 60  جيبوتي

 515 724 -- 406 379 260 187 220 194 168 152  موريتا�يا

أمجايل الدول 
 164,935 185,062 149,426 119,498 95,513 50,733 41,155 35,399 30,660 33,763 --   العربية

  -- -- 3,119,500 2,632,700 2,352,800  2,132,800 1,802,300 1,579,300 1,494,100 1,479,600  --  العامل
، www.iaigc.org:أعداد متفرقة من تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، املوقع االلكرتو�ي :املصدر

  .2013جا�في  15: تاريخ االطالع
وتشري اإلحصائيات إىل أن �سبة النمو يف صادرات اخلدمات فاقت يف الدول العربية النفطية �ظريهتا يف صادرات 

  :وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل 2009-2000السلع خالل الفرتة 
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  )2009- 2000(ول العربية نسـبة المنو يف صادرات اخلدمات وصادرات السلع يف ادل : 26 رمق جدول

  )٪( صادرات اخلدمات  )٪( صادرات السلع  الدولة  )٪( صادرات اخلدمات  )٪( صادرات السلع  الدولة
  17  7  املغرب  14  8  اجلزائر
  --  10  عمان--  7  البحرين
اململكة العربية   8  10  جيبوتي

  --  11  السعودية
  11  --  سوريا  9  18  مصر
  08  11  تو�س--  7  العراق
اإلمارات العربية   11  14  ناألرد

  20  15  املتحدة
  --  4  اليمن  23  11  الكويت
      --  --  لبنان

حتديات حترير اخلدمات يف السياقات متعددة األطراف واإلقليمية، شبكة املنظمات العربية غري احلكومية، "امحد فاروق غنيم، : املصدر
  .35. ، ص 25/01/2013: طالعتاريخ اال www.annd.org، املوقع االلكرتو�ي 2010ديسمرب 

  ظاهرة للخدمات يف ادلول العربيةحساب املزية النسبية ال: الفرع الثاين

هناك العديد  من املؤشرات املتعلقة بالتجارة اخلارجية، إال أ�نا سنستخدم مؤشر امليزة النسبية الظاهرة الذي 
من ميزان املدفوعات اخلاص ستقاة املتماد على املعطيات سلعة أو خدمة معينة باالع إ�تاجيقيس امليزة النسبية للدولة يف 

 إمكا�ياتأهنا تتعرف على  إىل باإلضافةالتجاري فقط للدولة،  األداءستخدام الصيغة التالية اليت تعتمد على ا، ببكل دولة
  1:االسترياد والتصدير لكل دولة داخل قطاع معني، وتتمثل الصيغة املعتمدة فيما يلي

ijMijX
ijMijX

RCA
+

−
=  

  :حيث
Revealed Comparative Advantage Index RCA: 

Xij : صادرات الدولة iيف قطاع اخلدمات j.  
:Mij  ورادات الدولة iيف قطاع اخلدمات j.  

                                                             

1
  .195.زهرية عبد امحليد معربة، مرجع سابق، ص 
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  :وترتاوح قيمة املؤشر بني
  ويعين وجود ميزة �سبية): 1(+ 
  ويعين عدم وجود ميزة �سبية): 1-(
  قيمة عامة): 0(
الواردة ) 2008-1999(احتساب مؤشر امليزة النسبية للدول العربية يف قطاع اخلدمات خالل الفرتة  �تائج إىلوبالنظر 

  :النتائج التالية إىل، خنلص )05(رقم  امللحقيف 

مصر هي الدولة الوحيدة اليت  إنأظهر مؤشر امليزة النسبية الظاهرة جلميع الدول العربية : بالنسبة لقطاع النقل .1
، وقد )2008- 1999(سة ايف قطاع النقل حيث أخذ هذا املؤشر قيما موجبة طيلة فرتة الدرمتلك ميزة �سبية 

، اليت بدأ بعدها )2004سنة ( 0.24إىل  ) 1999سنة ( 0.11من  2004-1999ارتفع قيمة هذا املؤشرة يف الفرتة 
  ). 2008سنة( 0.07 إىلهذا املؤشر يف االخنفاض ليصل 

دول عربية، وهي  6الدول العربية اليت متتلك ميزة �سبية ظاهرة يف هذا القطاع بلغ عدد : بالنسبة لقطاع السفر .2
، لبنان )0.37(، سوريا)0.38(، البحرين )0.40(األردن ، )0.51(، مصر )0.65(، املغرب )0.71(تو�س : بالرتتيب

)0.29.(  
، )0.67(، سوريا)0.80(ويت دول مبيزة �سبية يف القطاع وهي بالرتتيب الك 6تتمتع : بالنسبة لقطاع االتصاالت .3

  ).0.26(و لبنان ) 0.4(، البحرين )0.56(، اليمن )0.65( املغرب
لبنان : تتمتع دولتني فقط مبيزة �سبية يف هذا القطاع ومها): تشمل اخلدمات املالية(بالنسبة لقطاع خدمات أخرى  .4

  ) .0.05-(لكنها ضعيفةحيث اخذ هذا املؤشر قيمة سالبة  2003باستثناء سنة) 0.2(و سوريا ) 0.43(
ية يف هذا القطاع حيث أخذ مؤشر امليزة النسبية الظاهرة قيما بتتمتع البحرين مبيزة �س: بالنسبة لقطاع التأمني -5 .5

 ، كما أخذ هذا املؤشر قيما موجبة بالنسبة لدولة الكويت خالل الفرتة من2006 سنة) 0.47( إىلموجبة وصلت 
  ).0.2(مة املؤشرحيث بلغت قي 2002إىل غاية  1999

): والتطوير، اخلدمات العقارية األحباثخدمات احلاسوب، خدمات (بالنسبة لقطاع خدمات األعمال األخرى  .6
تو�س هي الدولة الوحيدة اليت تتميز مبيزة �سبية يف هذا القطاع حيث أخذ مؤشر امليزة النسبية الظاهرة قيما 

كما أخذ هذا املؤشر قيما موجبة بالنسبة لدولة . 2005عام ) 0.34(موجبة وان كا�ت ضعيفة فلم تتجاوز 
  .2007و2006سنيت ) 0.99(السعودية خالل بعض سنوات الدراسة وصل إىل 
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 هيلك جتارة اخلدمات يف ادلول العربية: رابعاملطلب ال

حبصة  أثروتست األوىل الدرجة يفاخلدمات السياحية  تأتي الصادرات جا�ب ففي اخلدمات، جتارة هليكل بالنسبة أما
وأمهها  األخرى، اخلدمات تليها ثم ،2009-1999خالل الفرتة  للخدمات العربية الدول صادرات يف املتوسط يف 42٪

 الصادرات من  ٪27حصتها  وتشكل الثالثة املرتبة يف خدمات النقل وتأتي. األخرى واخلدمات االتصاالتالكمبيوتر و 

   ∗،خالل فرتة الدراسة للخدمات العربية
 من واردات املتوسط يف  ٪39.1بنسبة  األكرب باحلصة النقل خدمات تستأثر اخلدمات، واردات هيكل جا�ب يفو

 والغاز، وهي بالنفط النقل خلدمات الوثيق االرتباط إىل أيضاً األمهية هذه وتشري ،2009-1999خالل الفرتة  العربية اخلدمات

 يف ٪26.5حصة  تشكل اليت السفر خدمات ذلك بعد وتأتي. العاملية سواقاأل إىل العربية الدول تصدرها اليت الرئيسية السلع
  1.٪34.4 �سبته ما أي املتبقية احلصة األخرى اخلدمات وتشكل للخدمات، العربية الواردات من املتوسط

 

  :2009-2007: هيكل جتارة اخلدمات بالنسبة للدول العربية خالل الفرتة التايل دولو يوضح اجل

  :2009- 2007: العريب خالل الفرتةللعامل اخلدمات هيلك جتارة  : 27 رمق جدول

2007  2008  2009  
 النقل  كمبيوتر  السياحة  التأمني النقل  كمبيوتر  السياحة  التأمنيالنقل  كمبيوتر  السياحة  التأمني  

 24.91 18.38 48.29 8.69 39.3037.6721.035.2448.3017.7628.86 0  الصادرات
 38.5 24.9 27.0 9.6 27.625.238.19.222.726.241.8 9.1  الواردات

  .20/03/2013: ، تاريخ االطالعhttp://data.albankaldawli.org/indicator: مؤشرات التنمية البنك الدويل، املوقع االلكرتو�ي: املصدر

                                                             

∗
 ).04(يف امللحق رمق) 04(و) 03(، واجلدول )02(و ) 01(مت احتساب هذه النسـبة انطالقا من معطيات اجلداول 

 .214: ، مرجع سابق، صالكربى العربية احلرة التجارة قةمنط إطار يف اخلدمات يف البينية التجارة حترير يف العريب التعاون -1
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  :خالصة الفصل

  :يلي لقد خلصنا يف هناية هذا الفصل إىل ما

امة وأمهها اعتمادها على احملروقات اليت تعترب املصدر األهم للناتج احمللي تشرتك الدول العربية يف خصائصها الع-
لتحرير  اخلام، وهذا ما ا�عكس على جتارهتا اخلارجية اليت متيزت بالرتكز وعدم التنويع، ويف إطار سعي الدول العربية

 واإلقليميةتلف املعاهدات الدولية خم إىلأو من خالل اال�ضمام  إصالحيةواء من خالل تبين سياسات جتارهتا اخلارجية س
  .اخلاصة بتحرير التجارة

للدول  اإل�تاجيةبالرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدول العربية لتنمية جتارهتا البينية فإن التشابه يف اهلياكل - 
ارة اخلارجية العربية، جتد العربية يظل أهم عائق يف وجه هذه الدول، وهذا ما يستدعي املزيد من التعاون لتطوير بنية التج

 إىلالدول العربية �فسها أمام حتد أبرز يتعلق بتنويع جتارهتا اخلارجية وحماولة تطوير جتارة خدماته يف ظل تنامي االجتاه 
  .حترير ضمن خمتلف االتفاقيات الدولية املذكورة إدراج

تقدر  حيث العربية الدول اقتصاديات يف النفط قطاع بعد اإلمجايل احمللي الناتج يف قطاع أكرب اخلدمات قطاع يعترب-
 السعودية، و يف ٪40حوايل  إىل املسامهة هذه وترتفع للجزائر اإلمجايل احمللي الناتج من ٪30بنسبة  اخلدمات قطاع مسامهة

 الوطين قتصاداال يف اخلدمات قطاع يشهده الذي التطور أن الدولية التجارب تبنين، اإلمجايل يف لبنا احمللي الناتج من 71٪

 قطاع يف التشغيل كذلك ويتوسع اإلمجايل احمللي الناتج يف اخلدمات حصة ترتفع التنمية، حيث معامل أبرز إحدى يشكل

  .يف االقتصاد للفرد الدخل القومي ارتفع اخلدمات كلما
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خصائص : الفصل الرابع
  التجارة اخلارجية يف اجلزائر
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  :متهيد

، ولكون ر�سا يف جمال املبادالت التجاريةهلا �ظاما اقتصاديا يسيطر عليه اقتصاد فورثت اجلزائر عقب استقال   
واد هذا القطاع ميثل املتنفس الوحيد ملا يوفره من مدخالت تسمح بتغطية متطلبات الداخل اعتمادا على صادراهتا من امل

خمتلفة تتالءم مع املرحلة االقتصادية اليت متر  رأت الدولة أن تسري هذا القطاع با�تهاج سياسات. )البرتول والغاز(األولية 
هبا البالد، فقد عمدت اجلزائر خالل مسريهتا التنموية إىل فرض الرقابة على التجارة اخلارجية يف مرحلة أوىل ثم احتكارها 

  :تقسيم هذا الفصل إىل وقد ارتأينا إىل ،�ية، ثم حترير التجارة اخلارجيةيف مرحلة ثا
  ائص النشاط االقتصادي يف اجلزائر خص :املبحث األول

  بنية التجارة اخلارجية يف اجلزائر : الثا�ياملبحث 
  جهود ا�دماج اجلزائر يف االقتصاد العاملي: الثالثاملبحث 

  املنظمة العاملية للتجارةباجلزائر عالقة :  املبحث الرابع
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  خصائص النشاط الاقتصادي يف اجلزائر: املبحث األول

يف اجلزائر وكذا اإلصالحات اهليكلية اليت مست املؤسسات العمومية مع بداية  االشرتاكيتسيري إن فشل �ظام ال
، أجرب هذا الوضع والناتج االقتصاديةواليت مل حتقق األهداف املرجوة منها لتحسني مردودية املؤسسة العمومية  الثما�ينات

كا�ت هلا ا�عكاسات سلبية على اليت  حيح هذه األوضاع أساسا عن سوء التسيري السلطات اجلزائرية على التفكري يف تص
حتى  لالقتصاداالجتماعية، لذا اتبعت اجلزائر سياسة جديدة يف التنمية، تتميز بتحرير أكرب و خمتلف املستويات االقتصادية

   العامل اخلارجي على واال�فتاحالسوق  اقتصادتماشى مع الظروف الدولية اجلديدة، حماولة يف ذلك التعايش مع مقتضيات ي

 (2000-2009) الاقتصادية اإلصالحات ةعرشي :املطلب األول

تبنت اجلزائر سلسلة إصالحات اقتصادية خالل فرتة التسعينات من خالل تطبيق سياسة التعديل اهليكلي 
راجع مما دفع املدعمة من هيئات ومؤسسات دولية كصندوق النقد الدويل، إال أن املؤشرات االقتصادية الكلية ظلت يف ت

بالسلطات اجلزائرية إىل تبين سياسة جديدة واليت ميكن تسميتها بسياسة اإل�عاش ذات التوجه الكينزي واليت هتدف 
أساسا إىل رفع معدل النمو االقتصادي من خالل زيادة حجم اإل�فاق احلكومي االستثماري حماولة االستفادة من الزيادة يف 

برامج تنموية تتمثل  ةمع مطلع القرن احلايل، وقد مت جتسيد هذه السياسة من خالل ثالثالعائدات النفطية والذي حتقق 
املرفق  (2005-2009)، الرب�امج التكميلي لدعم النمو للفرتة (2001-2004)بر�امج دعم اإل�عاش االقتصادي للفرتة :يف

، إضافة إىل الرب�امج اخلماسي املتعلق (2006-2009)بالرب�اجمني التكميليني لتنمية اجلنوب واهلضاب العليا واخلاصني بالفرتة 
  . (2010-2014)بالفرتة 

 (2001-2004)اإلنعاش الاقتصادي وأهدافها للفرتة  برامج دمعمضمون : الفرع األول

باألساس إىل حتريك النشاط االقتصادي بعدما كان يعا�ي شبه توقف اإل�عاش االقتصادي هتدف هذه سياسة 
ء الدولة إىل استخدام بعض اآلليات مثل متويل التنمية بالعجز، حتفيز االستثمار الداخلي واخلارجي، من خالل جلو )ركود(

زيادة األجور هبدف تنشيط االستهالك وبالتايل تقوية الطلب على السلع أو العكس من خالل احلد من زيادة األجور هبدف 
الدولة اللجوء أيضا إىل تسهيل القروض اإل�تاجية تقليص االستهالك واحلفاظ على مستوى تضخمي مقبول، وبإمكان 

    1.)استثمار واستهالك(واالستهالكية وتوسيع حمفظتها للدفع أكثر باآللة اإل�تاجية 
                                                             

1 
.201.، ص2011دار اخلدلونية للنرش والتوزيع، : اجلزائر اإلصالحات الاقتصادية يف اجلزائر الواقع واآلفاق،عبد الرمحن تويم، 
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  1:فيما يلي) 2004-2001(تتمثل أهم دوافع تطبيق بر�امج اإل�عاش االقتصادي خالل الفرتة : دوافع تطبيق الرب�امج .1

حيث بلغ املعدل منوا  2000-1995عدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة تراجعت م  :ضعف معدالت النمو -
 السكن، الشغل،(ية للسكان يف خمتلف ااالت اس، ويعترب هذا املعدل غري كايف للمتطلبات األس٪3.2يقدرا

، وقد تزامن ذلك مع التطورات اخلارجية االجيابية املتمثلة أساسا يف ارتفاع )اخل...املستوى املعيشي
 .أسعار النفط إىل مستويات غري مسبوقة

شهد الفرتة ما قبل بر�امج اإل�عاش االقتصادي ارتفاعا متزايدا من سنة إىل أخرى يف معدالت البطالة   :ارتفاع معدل البطالة
عام  ٪9.7، إذ ارتفع معدل البطالة من 1986تفاع معدالت البطالة مع األزمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر عام حيث بدأ ار

إىل أن  1990داء من سنة ت، ثم عرفت هذه النسبة تطورا منتظما اب٪11.7أي بزيادة قدرها  1987عام  21.4إىل  1985
 .٪29.8بلغت  إذ 200وصلت إىل أعلى معدل هلا عام 

 ٪14.1حيث وصل إىل  1995بة له عام الفقر أعلى �س لبلغ معد :رتفاع �سبة الفقر واخنفاض املستوى املعيشي للسكانا
يف  يفسر هذا االرتفاع و ، 1986عام  ٪8.1يتجاوز �سبة  فقريا بعدما كان ال 3.986.000من جمموع السكان وهو ما يعادل 

باإلضافة إىل األزمة األمنية خالل التسعينيات وقد  من جهة  1986صادية عام باآلثار اليت خلفتها األزمة االقتمعدل الفقر 
  .2000سنة  ٪12.1إذ بلغ ) 2000-1995(الفرتة  سجل معدل الفقر اخنفاضا طفيفا خالل

ميثل بر�امج دعم اإل�عاش االقتصادي بر�امج لالستثمارات العمومية والذي وجه أساسا للعمليات  :الرب�امج حمتوى .2
: ريع اخلاصة بدعم املؤسسات النشاطات اإل�تاجية الفالحية، تقوية اخلدمات العمومية يف جماالت كربى مثلواملشا

الري، النقل واهلياكل القاعدية، حتسني اإلطار املعيشي للسكان، دعم التنمية احمللية وتنمية املوارد البشرية، 
حات املؤسساتية ودعم املؤسسات اإل�تاجية تزامنت هذه العمليات مع سلسلة من اإلجراءات اخلاصة باإلصال

.الوطنية
2   

بنسب  2004-2001وهو عبارة عن خمصصات مالية موزعة على طول الفرتة  2001وقد أقر هذا الرب�امج يف أفريل 
ما مليار دوالر، وهو يعترب بر�اجما ضخ 7يقارب  مليار دينار جزائري، أي ما 525حوايل  اإلمجاليةمتفاوتة، وتبلغ قيمته 

                                                             

1
تقيمي آاثر برامج الاستامثرات العامة : ورقة حبث مقدمة للمؤمتر ادلويل، "2001سـياسة التشغيل وفعالية برامج اإلصالحات الاقتصادية ابجلزائر منذ "مسعودي زكراي، 

، 2013مارس  11/12: أايم): اجلزائر(1، ، اجلزء الثاين، جامعة سطيف2001/2014:وانعاكساهتا عىل التشغيل والاستامثر والمنو الاقتصادي خالل الفرتة
 .174،175.ص،ص

2 
، لكية العلوم : 12العدد(، جمةل أحباث اقتصادية وإدارية، " 2000-2009نعاش الاقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة دراسة تقيمييه لسـياسة اإل"بوفليح نبيل، 

  .252.، ص)- اجلزائر- جامعة محمد خيرض بسكرة : الاقتصادية والتجارية وعلوم التسـيري
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يكمل دعم اإل�عاش االقتصادي يف إطار برامج أخرى، مثل و1.مليار دوالر 11.9مل يتجاوز  يقياسا باحتياطي الصرف الذ
  .صندوق تنمية مناطق اجلنوب، وبرامح الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية

  : من خالل اجلدول التايلميكن استعراض التوزيع السنوي للمبالغ املخصصة لرب�امج دعم اإل�عاش االقتصادي 
  التوزيع الزمين للمبالغ اخملصصة لربانمج دمع اإلنعاش الاقتصادي : 8 رمق  شلك
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  )03(معطيات امللحق رقم  :املصدر
: يالحظ من خالل اجلدول أن التوزيع السنوي مليزا�ية بر�امج دعم اإل�عاش قد تركز أساسا على السنوات الثالث األوىل

بغية اإلسراع يف تنفيذ معظم العمليات واملشاريع اخلاصة بالرب�امج  ٪ 96,1، بنسبة بلغت يف اإلمجال 2003، 2002، 2001
  .لتغيري الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت عاشتها البالد خالل فرتة التسعينات
اش االقتصادي فأن األهداف العملية هلذا وفقا للوثيقة الرمسية اليت أصدرهتا رئاسة احلكومة املتعلقة برب�امج اإل�ع

  : الرب�امج حددت كما يلي
، ويف ذلك حتول للسياسة االقتصادية من الفكر النيوكالسيكي الذي جاءت به تنشيط الطلب الكلي - 

برامج صندوق النقد الدويل إىل الفكر الكينزي الذي يرتكز على تنشيط الطلب الكلي عن طريق 
ة املالية وهي اإل�فاق العام  والذي تزيد فعاليته يف رفع معدالت النمو استخدام أداة هامة للسياس

2.االقتصادي وخلق مناصب الشغل وذلك عن طريق أثر مضاعف اإل�فاق العام
 

                                                             

.173.مسعودي زكراي، مرجع سابق، ص 1
  

2
.174.املرجع السابق، ص 
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دعم النشاطات املنتجة للقيمة املضافة ومناصب الشغل عن طريق رفع مستوى االستغالل يف القطاع  - 
 .لصغرية واملتوسطةالفالحي واملؤسسات املنتجة احمللية ا

ية وتغطية االحتياجات الضرورية جتماعهتيئة واجناز هياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات اال - 
1 .للسكان فيما خيص التنمية البشرية

 

ميكن تقسيم بر�امج دعم اإل�عاش االقتصادي إىل أربع برامج رئيسية، خيص كل بر�امج منها قطاعا رئيسيا معينا 
  :ع رئيسي من قطاعات فرعية، واجلدول التايل يوضح ذلكويتكون كل قطا

  التوزيع القطاعي لربانمج دمع اإلنعاش الاقتصادي : 28 رمق جدول

  مليار دج: الوحدة 

  السنوات
  النسبة املئوية  جمموع املبالغ 2004 2003 2002 2001  القطاعات

  ٪ 40,1  210,5 100,770,237,62,0  أشغال كربى وهياكل قاعدية
  ٪ 38,8 204,2 71,872,853,16,5  يةتنمية حملية وبشر

  ٪ 12,4 65,4 10,620,322,512,0  دعم قطاع الفالحة والصيد البحري
  ٪ 8,6 45,0 --30,015,0  دعم اإلصالحات

  ٪ 100 525,0 205,4185,9113,920,5  اموع
  .252.مرجع سابق، ص ،"2000-2009اجلزائر يف الفرتة دراسة تقييميه لسياسة اإل�عاش االقتصادي املطبقة يف "بوفليح �بيل،  :املصدر

  :من خالل اجلدول أعاله �الحظ أن 
من إمجايل املبلغ  ٪40.1استحوذ على ما يعادل :  قطاع  األشغال العمومية و اهلياكل القاعدية - 

ا املخصص للرب�امج  ويعود هذا إىل رغبة السلطات العمومية يف تدارك العجز والنقص الكبريين يف هذ
القطاع، ويرجع هذا االهتمام أيضا إىل الوعي بدور هذا القطاع يف التنمية االقتصادية وتأثريه على بقية 

 ''العامة واخلاصة ''القطاعات األخرى، فدعم هذا القطاع سيساهم يف إ�عاش املؤسسات الوطنية  
الستثمار يف اهلياكل من خالل توسيع جمال �شاطها مما يؤدي إىل توفري مناصب عمل جديدة، كما أن ا

 .القاعدية يساهم يف توفري املناخ املالئم لالستثمار

                                                             

252، 251.يل، مرجع سابق، ص،صبوفليح نب  1
.  
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من إمجايل املبلغ  ٪38,8حرصت الدولة على أن توجه هلذا القطاع : قطاع التنمية احمللية والبشرية - 
املخصص للرب�امج بغية حتقيق أحد أهم أهداف الرب�امج واملتمثل يف حتقيق التوازن اجلهوي بني مناطق 

طن وحتسني اإلطار املعيشي للمواطن خاصة يف املناطق الريفية املعزولة، كما أن التنمية البشرية الو
 .تتطلب جهودا كبرية يف خمتلف ااالت املرتبطة بتحسني املوارد البشرية

من إمجايل املبلغ املخصص للرب�امج، وهذا  ٪12,4مل ينل إال ما �سبته : قطاع الفالحة والصيد البحري - 
 .PNDAمن املخطط الوطين للتنمية الريفية  2000لكون الرب�امج سبق واستفاد ابتداء من سنة  يعود

من إمجايل املبلغ املخصص للرب�امج، وقد  ٪8,6  خصص له مبلغ قدرت �سبته ب: دعم اإلصالحات - 
رمي إىل وجهت امليزا�ية املذكورة أساسا لتمويل اإلجراءات والسياسات املصاحبة هلذا الرب�امج واليت ت

 .تدعيم القدرات التنافسية للمؤسسات الوطنية

  :يلي لقد �تج عن تطبيق هذا الرب�امج ما
وهو منو مقبول إىل حد ما،  األوىل األربعةخالل السنوات  ٪5.4ة منو سنوي تساوي يف املتوسط �سب - 

 خرج وبالتايل 2001مقار�ة بسنة  2004 خالل سنة ٪45ع الناتج الداخلي اخلام بنسبة فقد ارتف
 .بداية النمو إىلاالقتصاد من حالة اال�كماش 

، من جراء خلق مناصب شغل 2004سنة  ٪17.7إىل  2000سنة  ٪29.5تراجع معدل البطالة من  - 
 728500العمومية، حيث مت استحداث  واألشغالجديدة خاصة يف القطاع الفالحي وقطاع البناء 

 .2004إىل سنة  2001منصب شغل من سنة 

بينما عرف  العمل يف القطاع الصناعي ) واخلدمات التجارية اإلدارة(ل يف القطاع الثالثتنمية العم - 
1.ركودا

 

، عالوة على ٪6.8إىل ٪12.1أي من  2004و 2000اخنفاض �سبة الفقر حبوايل النصف بني سنيت  - 
 .2003عام  ٪2.6إىل  2001عام  ٪4.2عدالت التضخم اليت ا�تقلت من اخنفاض م

الضرائب، هتيئة املناطق  إدارةعصر�ة ( وتدابري إجراءات�امج قيام الدولة باختاذ جمموعة وقد صاحب هذا الرب
بالشكل الذي يسمح بدخول  األعمالوحتسني مناخ  اإل�تاجتشجيع االستثمار  إىلواليت هتدف من خالهلا ) الصناعية
   1.األجنبية األموالرؤوس 

                                                             

1
تقيمي آاثر برامج الاستامثرات العامة وانعاكساهتا عىل : ، ورقة حبث مقدمة للمؤمتر ادلويل"تأثري الاستامثرات املنجزة عىل التجارة اخلارجية اجلزائرية" مصطفى بودرامة،  

  . 400. الثالث، مرجع سابق ،  ص ، ، اجلزء2001/2014:التشغيل والاستامثر والمنو الاقتصادي خالل الفرتة
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 (PCSC)  (2005-2009)لمنو الاقتصادي للفرتة مضمون الربانمج التمكييل دلمع ا: الفرع الثاين

هو بر�امج االستثمارات العمومية ويعد كتكملة ملسار إعادة بناء االقتصاد الوطين، يف إطار مواصلة جهود 
اإلصالحات االقتصادية واليت بدأت برب�امج اإل�عاش االقتصادي، وقد خصص هلذا الرب�امج التكميلي لدعم النمو مبالغ 

الواحد، معنى ذلك أن  $/دج 70مليار دينار جزائري، وعلى اعتبار أن سعر الصرف هو  4203ة قدرت حبوايل مالية معترب
وهو ميثل حوايل تسع أضعاف املبلغ الذي خصص لرب�امج اإل�عاش االقتصادي،  $مليار 60الغالف املايل هلذا الرب�امج هو 

ش كوهنا مقيدة بأرقام حمددة وبآجال ترتبط بعمر الرب�امج،  تتميز أهداف بر�امج دعم النمو عن أهداف بر�امج اال�عا
2:وأمهها هي

 

طول عمر الرب�امج، وهو التزام يأخذ بعني االعتبارات االختالالت  ٪5 احلفاظ على �سبة منو اقتصادي ال تقل عن .1
  .املمكنة

مستوى كل بلدية  حمل على 100حمل جتاري مبعدل متوسط  150.000مؤسسة اقتصادية جديدة و 100.000إ�شاء  .2
  .عرب الرتاب الوطين

منصب شغل جديد، �صفه عرب التوظيف يف مجيع القطاعات أو االستثمار الذاتي، والنصف  2.000.000 توفري  .3
  .  اآلخر عرب الربامج العمومية املستهلكة لليد العاملة

اقية، واهلياكل القاعدية اليت تساهم إجناز آالف املنشآت اجلديدة يف ااالت الرتبوية، االجتماعية، الثقافية، الط .4
  يف حتسني رفاهية املواطنني،

  .يوميا من املياه الصاحلة للشرب عن طريق التحلية، يضاف إىل ذلك أصناف التعبئة األخرى للمياه3توفري مليون م .5

  :ميكن استعراض امليزا�ية التفصيلية للرب�امج من خالل اجلدول التايل

                                                                                                                                                                                   

1
تقيمي آاثر برامج الاستامثرات العامة وانعاكساهتا عىل : ، ورقة حبث مقدمة للمؤمتر ادلويل"األجنيبعىل تدفق الاستامثر  اإلنعاشاثر برامج سـياسة "جديدي روضة، 

 . 125. ع سابق، ص، اجلزء األول، مرج2001/2014:التشغيل والاستامثر والمنو الاقتصادي خالل الفرتة
2
  246، 245.عبد الرمحن تويم، مرجع سابق، ص، ص 
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  التمكييل دلمع المنو الاقتصاديالقطاعي للربانمج  عالتوزي : 29 رمق جدول

 مليار دج: الوحدة

 :النسبة  املبالغ املخصصة  حماور الرب�امج :النسبة  املبالغ املخصصة  حماور الرب�امج
  ٪ 8 373,2  بر�امج دعم التنمية االقتصادية- 3  ٪ 1.908,545,5  بر�امج حتسني ظروف معيشة السكان– 1

   312  لصيد البحريالفالحة والتنمية الريفية وا  505  السكن
    18 الصناعة وترقية االستثمار  399,5  الرتبية، التعليم العايل، التكوين املهين

  الربامج البلدية للتنمية
السياحة واملؤسسات الصغرية    200

   7,2  واملتوسطة واحلرف
  ٪ 4,8 203,9  :بر�امج تطوير اخلدمة العمومية- 4  250  تنمية مناطق اهلضاب العليا واملناطق اجلنوبية

    99  العدالة والداخلية  192,5  تزويد السكان باملاء، الكهرباء، الغاز
   88,6  املالية والتجارة وباقي االدارات العمومية  311,5  *باقي القطاعات

   16,3  الربيد والتكنولوجيا احلديثة لالتصال  ٪ 1.703,140,5  :بر�امج تطوير اهلياكل القاعدية- 2
بر�امج تطوير التكنولوجيا احلديثة – 5  1300  ومية والنقلقطاع األشغال العم

    393  قطاع املياه  ٪ 1.1 50  :لإلعالم اآليل
  ٪ 100  4.202,7  :اموع  10,15  قطاع التهيئة العمرا�ية

  .ر وسائل اإلعالمقطاع الشباب  والرياضة، الثقافة، قطاع الصحة العمومية، عمليات التهيئة العمرا�ية وتطوي: تضم هذه القطاعات*
Source : Nacira BOUKHEZER ; Ahmed SMAHI," POLITIQUES D’INVESTISSEMENT PUBLIC ET LEUR IMPACT SUR 
L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL: CAS DU DISPOSITIF ANSEJ", site web: http://fseg.univ-tlemcen.dz/mecas04.html ; le: 
12/01/2014;p.8.   

حيث خصص منه ما : قد مت توزيع ميزا�ية هذا الرب�امج إىل مخس حماور: لسابق يتضح أ�همن خالل اجلدول ا
 52لكل من بر�امج حتسني ظروف املعيشة واإلسكان، وبر�امج تطوير املنشآت األساسية أي ما يعادل  ٪ �85,94سبته 
 خلق وظائف كافية للقوة العاملة أمريكي، وهي استجابة طبيعية وضرورية للتحدي التنموي األبرز املتمثل يف $مليار 

املتنامية يف ظل تصدع النسيج االجتماعي وهشاشة تركيبته املالية واملادية، والتأكيد على ضرورة اعادة التوازن 
 .االجتماعي

والذي يستهدف مباشرة كال من قطاع الفالحة والصناعة،  ٪8,03استفاد حمور دعم التنمية االقتصادية من �سبة 
حري والسياحة وهي كلها قطاعات تعكس االقتصاد احلقيقي وتليب جزءا هاما من الطلب الداخلي والصيد الب

  .من ميزا�ية الرب�امج ٪6,03واخلارجي، بينما استحوذ تطوير اخلدمة العمومية وتطوير التكنولوجيا اجلديدة واالتصال على 
 ) 2006-2009(لهضاب العليا للفرتة مضمون الربانمج التمكييل لتمنية مناطق اجلنوب وا: ثالثالفرع ال 

إن الرب�امج التكميلي لتنمية مناطق اجلنوب واهلضاب العليا جاء كتكملة لرب�امج اإل�عاش االقتصادي الذي �فذته 
وذلك مراعاة للميزة اجلغرافية اليت ختص املنطقتني، فالنسيج الصناعي يتمركز باخلصوص يف واليات  2001اجلزائر منذ 
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، وأمام هذا اخللل )العاصمة، البليدة، بومرداس(من اإليرادات الضريبية تأتي من ثالث واليات  ٪45عل حوايل الوسط، مما ج
الذي تفاقم أكثر بعد اال�فتاح على اقتصاد السوق، كان البد من وضع خمطط جديد يعيد ترتيب ا�تشار األقطاب 

والعمران ومن ثم إعادة التوازن لإل�تاج اجلهوي، وهذا ما مت  الصناعية، وذلك يساعد غلى إعادة توزيع اليد العاملة والثروة
بالفعل من خالل الرب�امج الذي يعين ثالثون والية من مناطق اجلنوب واهلضاب العليا، حيث يستفيد املستثمرون من 

اض حمتوى الرب�امج وميكن استعر 1تسهيالت تبلورت يف منح اعتمادات الدفع ورخص الربامج اليت تتبناها امليزا�ية السنوية،
  2:كما يلي

يهدف إىل حتسني ظروف معيشة سكان املنطقة وترقية التنمية  :الرب�امج التكميلي لتنمية  مناطق اجلنوب .1
مليار دج مت  100مليار دج، ثم أضيف مبلغ آخر حوايل  250املستدامة يف املنطقة، وقد خصص هلذا الرب�امج 

  .رصدها لدعم اجناز مشاريع إضافية
وجاء ليعزز عزم الدولة على حتسني ظروف معيشة املواطن  :�امج التكميلي لتنمية مناطق اهلضاب العلياالرب. .2

مليار دج لتنمية   620عرب ربوع الوطن، وكتكملة لرب�امج تنمية  مناطق اجلنوب، حيث خصص هلذا الرب�امج 
  .مناطق اهلضاب العليا

 3)2010-2014( توطيد المنوبرانمج : رابعالفرع ال

بلغ املراد حتقيقها، ويقدر امل األهدافحيث طبيعة املشاريع أو  يعترب هذا الرب�امج مكمال للربامج السابقة من
  :شقني مها مليار دوالر أمريكي  مقسمة اىل 286 :املخصص هلذا الرب�امج قدر ب

) واملياهالسكة احلديدية والطرق (استكمال املشاريع الكربى اجلاري اجنازها ويتضمن : األولالشق  - 
 .مليار دوالر 130 مببلغ مقداره

 .مليار دوالر  156ب  إمجايل يقدر  إطالق مشاريع جديدة مببلغويتضمن : الشق الثا�ي - 

 :لقد مت تقسيم هذا الرب�امج إىل ثالث برامج فرعية، ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل

                                                             

1
  .249عبد الرمحن تويم،  مرجع سابق، ص،  
2
  .111.، ص) - بسكرة- ، جامعة محمد خيرض  2013فيفري : 29العدد(جمةل العلوم اإلنسانية، ،  ،"برامج التمنية بني األهداف املنشودة والنتاجئ احملدودة"فوزية خلوط،  
3
  .130- 128.ص-، مرجع سابق، ص"اثر برامج سـياسة الانعاش عىل تدفق الاستامثر الاجنيب"يدي روضة،جد 
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  : )2010-2014(التوزيع القطاعي للربانمج امخلايس  : 30 رمق جدول

  مليار دج :الوحدة
  النسبة املئوية  املبالغ املخصصة لال�فاق  الرب�امج

  ٪ 45,12 9903  :بر�امج حتسني ظروف معيشة السكان-1
   3700  السكن-
    1898  الرتبية، التعليم، التكوين املهين-
   619  الصحة-

   1800  حتسني وسائل وخدمات اإلدارات العامة
   1886  *باقي القطاعات-

  ٪ 38,52 8400  :هلياكل القاعديةبر�امج تطوير ا-2
   5900  قطاع األشغال العمومية والنقل-
   2000  قطاع املياه-
    500  قطاع التهيئة العمرا�ية-

  ٪ 16,05 3500  بر�امج دعم التنمية االقتصادية-3
   1000  الفالحة والتنمية الريفية-
   2000  دعم القطاع الصناعي العمومي-
   500  ملتوسطة والتشغيلدعم املؤسسات الصغرية وا-

  .قطاع الشباب  والرياضة، الثقافة، قطاع الصحة العمومية، عمليات التهيئة العمرا�ية وتطوير وسائل اإلعالم، الشؤون الدينية: تضم هذه القطاعات*
 .255.، مرجع سابق، ص" 2009- 2000ة دراسة تقييميه لسياسة اإل�عاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرت"بوفليح �بيل، :ملصدرا

  
إن التوزيع القطاعي للرب�امج اخلماسي يعكس رغبة احلكومة يف استهداف أهم القطاعات اليت تؤثر بصورة مباشرة 

  .يف معدالت النمو االقتصادي ومستويات التشغيل
  : ويهدف بر�امج توطني النمو إىل حتقيق ما يلي

مشاريع الوحدات السكنية، منشآت الرتبية الوطنية  من خالل استكمال اجناز: حتسني التنمية البشرية - 
 .و املنشآت املوجهة للشبيبة والرياضة

وتتضمن مواصلة توسيع : وحتسني اخلدمة العمومية األساسيةمواصلة تطوير املنشآت القاعدية  - 
اىل حتديث  باإلضافةوحتديث شبكة الطرقات وشبكة السكك احلديدية وكذا زيادة قدرات املوا�ئ 

 .كل القاعدية للمطاراتاهليا
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ويتجسد ذلك مبواصلة دعم التنمية الفالحية الريفية، ترقية املؤسسات : دعم تنمية االقتصاد الوطين - 
 .الصغرية واملتوسطة ودعم التأهيل وتسيري القروض البنكية

 .برتو كيمائية وحتديث املؤسسات العموميةلمن خالل تطوير الصناعة ا: التنمية الصناعية - 

مليار دوالر ملكافحة البطالة يتم توزيعه على  15.6: خصص مبلغ قدره: مناصب الشغل شاءإ�تشجيع  - 
 .جمموعة الربامج املدعمة للتشغيل

 اإلعالموذلك من خالل دعم البحث العلمي وتعميم التعليم، استعمال وسيلة :تطوير اقتصاد املعرفة - 
 .داخل املنظومة الوطنية للتعليم ويف املرافق العامة اآليل

  وضعية الاقتصاد اجلزائري: ثايناملطلب ال 

يف تقييمه السنوي لالقتصاد اجلزائري إىل  2011جا�في  26أشار صندوق النقد الدويل حسب التقرير الصادر يف 
ويف ، االعتماد على النفط والغاز وعلى اإل�فاق العام ةزال شديدتجودة أداء االقتصاد، ولكنه ذكر أيضا أن اجلزائر ال 

إن حتقيق التنويع املطلوب، والذي ميثل أحد " :بر�اتيه، رئيس بعثة الصندوق إىل اجلزائر، قال-لسيد جويل توهاستصريح ل
  1."توافر مناخ أعمال يف البالد أكثر تشجيعا لتطور القطاع اخلاصيتطلب أهداف السلطات األساسية، 

  والتحدايت اليت يواهجها الاقتصاد اجلزائري خصائص: الفرع األول

عشر سنوات تقريبا بعد أزمته اليت واجهها يف أكثر من االقتصاد اجلزائري بنمو اقتصادي مستمر منذ  متعيت
وكما هو احلال يف الدول النفطية، فإن ، التسعينيات من القرن املاضي، وعلى الرغم من حماوالت تنويع هيكل االقتصاد

، ويعتمد على اإل�فاق )أي ال يستهدف التصدير إىل اخلارج(خل القطاع خارج احملروقات يف اجلزائر هو قطاع موجه حنو الدا
  .احلكومي العام

فيه أن االقتصاد اجلزائري يعترب من أهم االقتصاديات االفريقية حبكم  كال شمما  :خصائص االقتصاد اجلزائري .1
  2:جمموعة من املميزات، �ذكر منها

                                                             

1
، 16/04/2012: ، اترخي اإلطالعhttp://www.imf.org: ،  املوقع الالكرتوين2011جانفي  26نرشة صندوق النقد ادلويل عن الاقتصاد اجلزائري، الصادرة يف  

 .15:00: الساعة
2

–، جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف 2005، ماي 2: العدد(، جمةل اقتصادايت شامل افريقيا،  » أثر الانفتاح الاقتصادي عىل الاقتصاد اجلزائري«خدجية خادلي،  

 .87. ، ص)- اجلزائر
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  ).ومواد أولية هامة ومنجميهطاقوية  مواد(طبيعة املوارد والثروات الطبيعية اليت يتميز هبا  -
  .والكفاءات البشرية اليت يتمتع هبا اإل�سا�يةحجم الطاقات 

  .قاعدة صناعية ال يستهان هبا رغم ضرورة التطوير
  ).املوا�ئ، املطارات، شبكة طرق متطورة ومتشعبة(توفر بنى حتتية شاملة وهامة 

 .ة والسدودتوفر املساحات الزراعية واملوارد املائية اجلوفي

ومع هذا فان توايل االختيارات االقتصادية املتناقضة واخلاطئة واليت يغيب عنها الدراسة العلمية احملكمة 
والتخطيط املوضوعي اجليد، أفرزت جمموعة من اآلثار السلبية واليت أثرت على الوضع االقتصادي بشكل كامل، حبيث 

  1:حتول االقتصاد اجلزائري إىل

للثروة البرتولية والغازية على حساب اسرتاتيجية  استنزافيةقوم على اسرتاتيجية ي: ريعي اقتصاد .1
  .التصنيع

أضحت تؤثر على حركية النشاط االقتصادي : إقتصاد تطورت وتعددت فيه أشكال الفساد .2
وجماالته، وحتد من كفاءته السياسية واالقتصادية، وتعطيل املنظومة القا�و�ية والتشريعية 

  .االقتصادية

  ديات االقتصاد اجلزائريحت .2

2:وتتمثل أهم التحديات اليت يواجهها االقتصاد اجلزائري يف املستقبل تتمثل يف اآلتي 
 

ضرورة توقف االجتاه احلايل حنو زيادة اإل�فاق العام، لرفع قدرة اجلزائر على مواجهة أي صدمات  .1
 .سلبية يف اإليرادات من قطاع احملروقات

ع كفاءة اإل�فاق العام والقيام بإصالحات مالية لدعم آفاق النمو يف ضرورة اهتمام احلكومة برف .2
  .اجلزائر

                                                             

1
  . 88. املرجع السابق، ص 
2

 .قنظرة عامة عىل مالمح الاقتصاد اجلزائري، مرجع ساب  
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الضغوط التضخمية يف الفرتة  احتواءعلى الرغم من أن السلطات النقدية كا�ت قادرة على  .3
املاضية، فإن عليها أن تكون مستعدة إلتباع سياسات �قدية أكثر تضييقا يف املستقبل إذا تزايدت 

ة يف املستقبل، كما ينبغي على البنك املركزي اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد الضغوط التضخمي
 .من احنراف معدل صرف الدينار اجلزائري عن قيمته التواز�ية

ضرورة قيام اجلزائر باختاذ ما يلزم لتحسني بيئة األعمال بصفة خاصة لالستثمار األجنيب املباشر  .4
 .ديثة واملعرفة لالقتصاد اجلزائريوذلك لضمان استمرار �قل التكنولوجيا احل

  لكية لالقتصاد اجلزائريال قتصادية الاؤرشات امل تغريات: ينثاالفرع ال 

  :يلي مايف اجلزائر ية الكلية يف االقتصادملؤشرات أهم مالمح اميكن استعراض 

 :سعر الصرف  .1

ر وسنتطرق إىل تغريات سع رف سعر صرف الدينار اجلزائري تغريات كبرية مقابل الدوالر األمريكي واليورو ع
 :من خالل ما يلي) 2008-2002(صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي و اليورو خالل 

 . 2008 -  2002تغري سعر الصرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي خالل  -

مريكي ، �الحظ أن سعر من خالل اجلدول املوايل الذي يبني لتغري سعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األ
، حيث بلغ سعر صرف  2008-2002صرف العملة الوطنية تغري باالرتفاع واالخنفاض من سنة ألخرى خالل السنوات 

للدوالر األمريكي الواحد  79.6820حيث وصل إىل   2002الدوالر األمريكي مقابل الدينار اجلزائري أقصى قيمة له سنة
 يدينار للدوالر األمريك 72.0610،  إىل أن وصل سعر الصرف إىل  2004،  2003ني ، ثم بدأ يف االخنفاض خالل السنت

ارتفع سعر  2005وهذا �تيجة ارتفاع العملة الوطنية مقابل العمالت األخرى ، لكن وبداية من سنة  2004الواحد سنة 
للدوالر األمريكي الواحد ،  دينار 78.6470إىل   2006صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار اجلزائري ليصل سنة  

وهذا راجع الخنفاض سعر صرف الدينار اجلزائري وذلك بسبب تدهور طفيف يف الصادرات اجلزائرية ، ومن ثم بدأ سعر 
وصلت .للدوالر الواحد  64.5828حيث وصل إىل  2008،  2007االرتفاع خالل السنتني صرف الدينار اجلزائري يف 
 أي ٪2.17الذي بلغ  2008-2004مقار�ة مبتوسط التغري لفرتة  ٪6.80إىل  2008خالل سنة  �سبة التغري يف قيمة الدينار

 . الدينار اجلزائري عرف حتسنا خالل هذه الفرتة  أن
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_  2002( خالل الفرتة سعر رصف ادلينار اجلزائري مقابل ادلوالر األمرييكتطور  : 31 رمق جدول
2008 ( 

  2008  2007  2006  2005  2004 2003  2002  السنوات
ة �سب
  التغري

خالل 
2008  

متوسط 
  التغري

الدينار 
  2.17-  6.80-  64.5828 69.292  78.647  73.276  72.061 77.395  79.682  اجلزائري
، 2010مارس : ، تاريخ االطالعwww.aMf.org.ae:، املالحق اإلحصائية، املوقع االلكرتو�ي2009لتقرير االقتصادي لعربي املوحد لعام ا: املصدر

 363:ص

  .إىل ارتفاع قيمة العملة ) - (عالمة ترمز ال 
  2008 – 2002تغري سعر الصرف الدينار مقابل اليورو خالل 

مقابل اليورو عرف ارتفاعا سريعا خالل هذه الفرتة عكس الدوالر ، حيث كان  اجلزائري سعر الصرف الدينار إن
 : إىل وهذا راجع  2007سنة   95.1804إىل أن وصل إىل 2002سنة  73.0825يبلغ  الدينار مقابل اليوروعر صرف س

   األخرىارتفاع عملة اليورو مقابل العمالت  .1
 .مليون دوالر 2.474مقار�ة بالصادرات اليت كا�ت تبلغ  مليون دوالر 4.540ارتفاع الواردات حيث بلغت  .2

 .اعتماد اجلزائر على قطاع احملروقات كمصدر أساسي للصادرات .3

وهذه كا�ت �سبة اخنفاض الدينار  ٪1.47 يبلغ 2008-2004مة الدينار لفرتة حيث كان متوسط التغري السنوي يف قي
 :  إىلوهذا راجع  93.9167اخنفض سعر الصرف إىل  2008مقابل اليورو  ، بينما يف سنة 

 . 2008يف سنة  ٪1.28ارتفاع قيمة الدينار بنسبة  .1

  . ارتفاع قيمة الصادرات  .2
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 )2008- 2002(خالل الفرتة  يوروسعر رصف ادلينار اجلزائري مقابل ال تطور  : 32 رمق جدول

نوات
الس

  

2002  2003 2004  2005  2006  2007  2008  

ينار 
 الد

قيمة
 يف 

لتغري
بة ا

�س
     

الل  
خ

20
08

يمة   )  ٪(   
 يف ق

سنوي
غري ال

ط الت
متوس

فرتة 
ار لل

الدين
20

04
 -

20
08

  

الدينار 
  1.47 1.28-  93.9167  95.1804  90.3527  89.6350  87.3279  79.2962  73.0825  اجلزائري

، املالحق اإلحصائية، املوقع 2009التقرير االقتصادي لعربي املوحد لعام : من إعداد الطالبة باالعتماد على :املصدر
  .370:، ص2010مارس : ، تاريخ االطالعwww.a,f.org.ae:االلكرتو�ي

  .إىل ارتفاع قيمة العملة ) - (ترمز العالمة 

 :الناتج احمللي االمجايل - 2

مليار دوالرا أمريكي،  170تريليون دينارا جزائري، أو حوايل  11حوايل  2008لناتج احمللي اإلمجايل يف بلغ إمجايل ا
مبعدل الصرف (مليار دوالرا  205تريليون دينار، أو ما يعادل  18إىل حوايل  2015ويتوقع أن يصل الناتج احمللي اإلمجايل يف 

 2008، وقد بلغ متوسط �صيب الفرد من الناتج يف عام )أمريكي تقريبا دينارا جزائريا لكل دوالرا 75احلايل وهو حوايل 
وتسيطر الصادرات من املنتجات . دوالرا 5270إىل  2015آالف دوالرا أمريكي، ويتوقع ان يرتفع قليال يف عام  5حوايل 

اليت تعتمد على صادرات املوارد النفطية على �سبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل، مثلما هو احلال بالنسبة لالقتصاديات 
 .وبشكل عام تتمتع اجلزائر باخلصائص الكالسيكية القتصاد �فطي. الطبيعية

  :دول التايلوهذا ما يوضحه اجل



 خصائص التجارة اخلارجية يف اجلزائر                  الفصل الرابع

214  

  

  2008- 2000: جت احمليل اإلجاميل  خالل الفرتةتطور جحم النا : 33 رمق جدول

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
 ايلاإلمجالناتج احمللي 

مليار (باألسعار اجلارية 
  )دوالر

54.793  54.710  56.755  67.864  58.340  103.100  117.290  134.160  170.270  

متوسط �صيب الفرد 
من الناتج بالدوالر 

دوالر ( االمريكي
  )امريكي

1742.4  1798.5  1837.9  2164  2679.4  3186  3564  4007.2  4915  

،  2011، سنة 31: ، الصادرة عن صندوق النقد العربي، العدد2009-2000لدول العربية خالل الفرتة االقتصادية ل اإلحصائيةنشرة ال:املصدر
  www.amf.org.ae: املوقع االلكرتو�ي

  :معدل البطالة - 3
معدالت البطالة يف االخنفاض بشكل كبري يف العقد املاضي،  حيث أن معدل البطالة قد اخنفض من  استمرت

يف  ٪20إىل أكثر من  ٪50، بينما اخنفضت �سبة البطالة بني الشباب من أكثر من 2009يف  ٪10.2إىل  2001يف  ٪17حوايل 
  .، وهو اخنفاض جوهري، ولكنه ما زال مرتفع2009

  :دول التايلوهذا ما يوضحه اجل
  

  2002- 1999الفرتة  :تطور معدل البطاةل يف اجلزائر : 34 رمق جدول

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
معدل البطالة 

)٪(  29.24  27.30  25.66  23.71  17.67  15.25  12.32  11.84  11.29  10.16  10  
  : املصدر
1. International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report N 05/51 Februrary 2005. 
2. International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, Report No.12/21, January 2012. 
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  :عالقة االقتصاد اجلزائري باخلارج- 4
تناقصا مستمرا خالل هذه الفرتة، حيث كان عرف الدين اخلارجي للجزائر من خالل اجلدول املوايل �الحظ أن 

ر دوالر، مليا 5.457إىل  2009مليار دوالر، لكن أخد بالتناقص حتى وصل سنة  25بأكثر من  2000أعلى �سبة سنة 
وهي األقل خالل هذه الفرتة، وهي السياسة اليت اتبعتها اجلزائر من أجل احلصول على استقالليتها املالية واهناء تبعيتها 
للدول واملنظمات املالية الدولية باستغالل املوارد املالية واالحتياطات الكبرية اليت متتلكها، يف املقابل كا�ت خدمة الدين يف 

مليار دوالر من املبالغ  13.314لتصل إىل  2006، لكن عرفت قفزة �وعية سنة ريمالي 5و  4ترتاوح بني  األوىلالسنوات 
املدفوعة خلدمة الدين اخلارجي، حيث قضت اجلزائر على معظم ديوهنا، لتنخفض يف السنوات الثالثة األخرية وتستقر عند 

كل إال �سبة صغرية من الناتج احمللي اإلمجايل حيث أصبح ال مليار دوالر، وهذا الخنفاض الدين اخلارجي وأصبح ال يش 1
  .يشكل خطرا على االقتصاد اجلزائري

، ارتفاعا األجنبيةأو ما يسمى االحتياطات من النقد واألصول  األجنبية األصولمن جهة أخرى عرف جا�ب 
مليار  157ات الرمسية من النقد األجنيب ، بلغ إمجايل االحتياطي2010كبريا ومذهال خالل هذه الفرتة، ففي هناية سبتمرب 

سنوات من الواردات من السلع واخلدمات، وهذا راجع للمالءة املالية اليت تتمتع هبا اجلزائر  3دوالر، وهو ما يعادل أكثر من 
  .�تيجة الفائض التجاري الذي حيققه امليزان التجاري اجلزائري

�تيجة ارتفاع أسعار النفط (حتسني أوضاع قطاع احملروقات يف اجلزائر ويتوقع ان يسهم التعايف االقتصادي العاملي يف 
، وهو ما سيساعد احلكومة على استمرار حتسني احلساب اجلاري اجلزائري، ويساعد احلكومة على تبين خطط )والغاز

لوضع اخلارجي اوهذا ما جيعل ، إ�فاق أكرب، وعجز ميزا�ية أكرب، ومن ثم منو القطاع خارج احملروقات على حنو أفضل
  جدا، اقويوضعا  لالقتصاد اجلزائري 

 .2009- 2000 ةلالقتصاد اجلزائري خالل الفرت  ادلين العام اخلاريج مؤرشات تطور  : 35 رمق جدول

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
الدين  العام اخلارجي 

 5.457  5.586  5.606  5.612  17.191  20.60  23.353  22.642  22.571  25.261  )مليار دوالر(

خدمة الدين 
  1.000  1.218  1.431  13.314  5.846  3.028  4.358  4.150  4.464  4.500  )مليار دوالر(اخلارجي

حجم االصول االجنبية  
  150.611  146.140  112.653  79.641  58.098  44.754  34.088  24.061  18.995  12.578  )مليار دوالر(

،  2011، سنة 31: ، الصادرة عن صندوق النقد العربي، العدد2009-2000قتصادية للدول العربية خالل الفرتة اال اإلحصائيةنشرة ال:املصدر
  www.amf.org.ae: املوقع االلكرتو�ي
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  :مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج الداخلي اخلام - 5
، وهذا ما يوضحه 2009-2001ة رتالففاوت مسامهة خمتلف القطاعات االقتصادية يف الناتج الداخلي اخلام خالل تت

  :اجلدول التايل

  2009- 2001: مسامهة القطاعات الاقتصادية يف الناجت ادلاخيل اخلام الفرتة : 36 رمق جدول

  ٪ :الوحدة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  القطاعات
  31.03  45.14  43.67  45.59  44.33  37.72  35.56  32.65  34.15  احملروقات
  9.24  6.43  7.52  7.53  7.69  9.44  9.81  9.22  9.74  الزراعة

الصناعة خارج 
  احملروقات

7.45  7.46  6.76  6.31  5.53  5.27  5.12  4.69  5.72  

  10.92  8.64  8.81  7.91  7.46  8.26  8.47  9.06  8.49  البناء واالشغال العمومية
  23.80  19.39  20.64  19.94  20.08  21.19  21.17  22.24  21.80  اخلدمات
  19.29  15.71  14.24  13.76  14.91  17.08  18.23  19.37  18.37  طاعاتباقي الق

آثار بر�امج دعم اإل�عاش االقتصادي والرب�امج التكميلي لدعم النمو وبر�امج التنمية اخلماسي على "صاحلي �اجية، خمناش فتيحة،  :املصدر
تقييم آثار برامج : ورقة حبث مقدمة للمؤمتر الدويل، "املستديمحنو حتديات آفاق النمو االقتصادي الفعلي و ]2014- 2001[النمو االقتصادي 

، اجلزء )اجلزائر(1، جامعة سطيف2001/2014:االستثمارات العامة وا�عكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة
  .153.األول، ص

لناتج الداخلي اخلام كا�ت األعلى باملقار�ة �سبة مسامهة قطاع احملروقات يف ا�الحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
متأثرة على التوايل  2009و 2001يف اغلب السنوات وحققت اقل النسب عامي  ٪30بالقطاعات األخرى فقد جتاوزت 

، ويأتي قطاع اخلدمات يف املرتبة الثا�ية بعد قطاع 2008وباألزمة املالية العاملية  2001سبتمرب 11بأحداث تفجريات 
 الناتج الداخلي اخلام من ات من حيث أكرب حصة يف تكوين الناتج الداخلي اخلام، فقد ا�تقلت �سبة مسامهته يفاحملروق
وهذا �تيجة التطور السريع الذي عرفه  حتت تأثري  ا�فتاح خمتلف األسواق  2009سنة  ٪23.80إىل  2001سنة  21.80٪

وير التوزيع وما أدخله من ديناميكية جديدة يف قطاع اخلدمات الذي وحترير املبادالت وزيادة وسائل النقل واالتصاالت، وتط
  .ميثل الركيزة الثا�ية يف الثروة الوطنية

ج الداخلي اخلام رهينة الظروف املناخية فقد عرفت تذبذبات كبرية صعودا تااع الزراعي يف النتبقى مسامهة القط
-2005: ظ بعد سلسة االخنفاضات املستمرة يف الفرتةوهو حتسن ملحو ٪9.24 عند �سبة 2009وهبوطا واستقرت سنة 
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يف الوقت الذي استحوذ فيه قطاع البناء واألشغال العمومية على حصة األسد من املخصصات املالية لربامج و ،  2008
وف تذبذبات كبرية صعودا واخنفاضا متأثرة بالظرعرفت يف الناتج الداخلي اخلام  تهمسامهفإن دعم اإل�عاش االقتصادي 

البناء  ، والتذبذب يف إ�تاج االمسنت ومتوين السوق مبواد البناء، وقد بلغت �سبة مسامهة قطاع)2003زلزال (الطبيعية 
  .وهي األعلى خالل هذه الفرتة 2009عام  ٪10.92واألشغال العمومية 

بنسبة مل  2002سنةسجل قطاع الصناعة مسامهة متد�ية يف  إمجايل الناتج الداخلي اخلام بلغت قيمتها األعلى 
ل طفيف لتعاود االرتفاع بشك 2008سنة  ٪4.69فاض سنة بعد أخرى حتى وصلت لتشرع بعدها يف االخن ٪7.46تتجاوز 

، إن ضعف أداء املؤسسات اجلزائرية ا�عكس بعدم قدرهتا على املنافسة، مما تسبب يف  ٪5.72وتسجل �سبة  2009سنة 
 السوق احمللية اليت جنحت املنتجات الصينية يف السيطرة عليها، ويرجع هذا خسارة حصتها من السوق الدولية، وحتى يف

التعثر من جهة إىل قلة االستثمارات وصعوبة احلصول على العقار، ومن جهة أخرى إىل ضعف استعمال الطاقات اإل�تاجية 
  1.إال �ادرا ٪50وطنية والذي ال يرقى إىل �سبة للمؤسسات ال

                                                             

1
حنو ] 2014-2001[آاثر برانمج دمع اإلنعاش الاقتصادي والربانمج التمكييل دلمع المنو وبرانمج التمنية امخلايس عىل المنو الاقتصادي "صاحلي انجية، خمناش فتيحة،  

  .154،155.، مرجع سابق، ص،ص"حتدايت آفاق المنو الاقتصادي الفعيل واملسـتدمي
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  لتجارة اخلارجية يف اجلزائربنية ا: املبحث الثاين

اجلزائر كواحدة من الدول النامية تسعى ألن تواجه االجتاه املتنامي للعوملة وتتعامل مع آلياته مبا يكفل هلا حسن 
  .التموقع والتكيف لضمان مصاحلها الوطنية، يف وقت قل فيه احلديث عن سيادة الدولة القومية بفعل هذه الظاهرة

قات متعددة منذ مرحلة االستقالل وعززهتا مع مطلع التسعينات، وما مميزها من ا�فتاح وقد عرفت اجلزائر عال
اهليكلي اليت عرفها  اإلصالح إطارواملنظمات الدولية كصندوق النقد الدويل يف  ئاتاقتصادي اكرب سواء مع الدول أو اهلي

  1.التمويل والدعم املايل والفين إطارالتعمري يف عالقات مع البنك العاملي لإل�شاء و أيضااالقتصاد اجلزائري، كما عرفت 

  تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر: ولاملطلب األ

مفهوم التجارة اخلارجية، والذي �وجزه pقبل التطرق ملوضوع التجارة اخلارجية للجزائر، وجب علينا التعرف على
  :فيما يلي
  2حملة عن التجارة اخلارجية يف اجلزائر : ول الفرع األ

 هذا ولكون التجارية، املبادالت جمال يف فر�سا اقتصاد عليه يسيطر اقتصاديا �ظاما استقالهلا عقب اجلزائر ورثت

األولية  املواد من صادراهتا على اعتمادا الداخل متطلبات بتغطية تسمح مدخالت من يوفره ملا الوحيد ميثل املتنفس القطاع
 املرحلة مع تتالءم خمتلفة سياسات با�تهاج القطاع هدا تسري أن الدولة رأت الفتية، ليةاحمل الصناعة محاية و ،)الغاز و البرتول(

 .البالد امتر هب اليت االقتصادية

 يف احتكارها ثم أوىل مرحلة يف اخلارجية التجارة على الرقابة فرض إىل التنموية مسريهتا خالل اجلزائر عمدت فقد
   .اخلارجية التجارة حترير مت اللربايل املنهج تبين و املركزي التخطيط �ظام عن التخلي بعد و و أخريا ثا�ية، مرحلة

 األجنبية املنافسة من الوطين املنتوج حلماية األساسية الوسيلة وأل�ه القطاع، هذا يلعبه الذي اهلام التنموي للدور �ظرا
 تربز فإ�ه العاملية، التجارة منظمة إىل اال�ضمام أبواب على و األوروبي اإلحتاد مع شراكة اتفاق وقعت قد اجلزائر أن و خاصة

  .املرجوة األهداف حتقق و الوطين املنتوج محاية من متكن سياسات وضع أمهية

                                                             

1
، 2005، ماي 2: العدد( ، جمةل اقتصادايت شامل افريقيا، » آاثر انضامم اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة بني التفاؤل والتشاؤم« ميي، قويدر عياش، عبد هللا ابراه   

 .  50: ، ص)- اجلزائر–جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف 
2

، جامعة 2006، 4: العدد(،  جمةل الباحث، ») 2002 -1970(ر خالل الفرتة المندجة القياسـية لقطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائ« عيىس شقبقب، ، صاحل تويم  

  . 23:00: ، الساعة17/04/2012: ، اترخي اإلطالعwww.rcweb.lued.net: ، املوقع الالكرتوين)- اجلزائر–قاصدي مرابح ورقةل 
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 بالصدمات تأثره خالل من املاضية عقود الثالثة خاللمستمرة و قوية تذبذبات اخلارجية التجارة قطاع عرف
 صرف سعر تدهور اجلزائرية، الصادرات إيرادات يف األساسي العنصر هي اليت احملروقات، أسعار استقرار كعدم اخلارجية
 اإل�تاجية كضعف الداخلية العوامل أما .املستوردة السلع عرب اخلارجي التضخم وتأثري الدولية السوق يف األمريكي الدوالر
 الفرتة هذه خالل املتبعة قتصادياال اإلصالح سياسات أغلب وفشل اإل�تاجية القطاعات خمتلف يف اجلزائري للعامل احلدية

  .فقط البرتولية املواد جا�ب يف الصادرات احنصار و الواردات زيادة منه و اإل�تاج تراجع على شجعت
  املزيان التجاري اجلزائري واملبادالت التجاريةوضعية :  الفرع الثاين

  :لتجارية، واجلدول التايل يوضح ذلكعرف امليزان التجاري اجلزائري تطورات كبرية فيما خيص حجم املبادالت ا

  :من خالل الشكل التايلميكن استعراض تطور امليزان التجاري يف اجلزائر  :تطور امليزان التجاري يف اجلزائر .1

  .2009- 1999 :الفرتة خاللالصادرات والواردات يف اجلزائر  إجاميلتطور  : 9 رمق  شلك
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  )02(امللحق رقم ) 01(م معطيات اجلدول رق :املصدر

التحسن امللحوظ يف وضعية امليزان التجاري والناجتة أساسا عن ارتفاع حصيلة  السابق الشكل�الحظ من خالل 
ر النفط  من �تيجة الرتفاع أسعاو 2000الصادرات النفطية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط خالل هذه الفرتة ، ففي سنة 

، ارتفع الفائض يف امليزان التجاري يف 2000سنة  دوالر للربميل يف املتوسط 28.5إىل  1999 مليار دوالر يف سنة 3.36حنو 
دوالر للربميل خالل سنيت  25.2و  24.8وأدى اخنفاض أسعار النفط إىل حنودوالر، مليار  12.858هذه السنة ليصل إىل 

مليار دوالر  6.816و 2001مليار دوالر سنة  9.191على التوايل إىل اخنفاض رصيد امليزان التجاري إىل  2002و  2001
امليزان التجاري  شهد رصيد) 2008- 2003( خالل الفرتة و �تيجة للتحسن املستمر ألسعار النفط بعدها ، 2002سنة 
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مليار دوالر  39.819ليصل إىل فائض قيمته  2003مليار دوالر سنة  11.078، حبيث ا�تقل من فائض بقيمة ارتفاعا مستمرا
،  واليت أدت إىل اهنيار أسعار احملروقات 2008إال أن األزمة املالية اليت شهدها االقتصاد العاملي منذ سنة  2008سنة 

،  ا�عكست سلبا على امليزان التجاري  2008دوالر للربميل سنة  99.97مقابل  2009دوالر للربميل سنة  62.25لتصل إىل 
بعدها و�تيجة حتسن أسعار .  2009مليار دوالر أمريكي سنة  5.900اجلزائري الذي اخنفضت قيمة الفائض فيه إىل 

حتسن رصيد امليزات التجاري وحقق فائضا   2010دوالر للربميل سنة  80.15النفط العاملية واليت ارتفعت إىل 
  .مليار دوالر 16.580:مقداره

إىل من جهة ذلك باألساس  ويعزىهذه الفرتة، ا طيلة ى تصاعدينالواردات ارتفاعا حمسوسا ومنح وقد عرفت 
وإىل دعم النمو االقتصادي وزيادة الطلب على سلع التجهيز بغرض اجناز املشروعات االستثمارية يف إطار بر�اجمي اإل�عاش 

، وقد األزمة العاملية حتت تأثري، من جهة أخرىخاصة الغذائية منها  يف األسواق العاملية ارتفاع أسعار السلع األساسية و
  . 2009سنة  155إىل  1999سنة  ٪240 اخنفاض يف معدل التغطية من إىلأدى هذا 

 :يف اجلزائر املدفوعاتتطور أرصدة ميزان  .2

  :ميكن استعراض تطور أرصدة ميزان املدفوعات يف اجلزائر من خالل اجلدول التايل

  )  2008- 2002( تطور مزيان املدفوعات اجلزائري خالل  : 37 رمق جدول

 )مليار دوالر (  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 السنوات
  78.630.0  60.590.0  54.740.0  46.330.0  32.220.0  24.460.0  18.71 الصادرات السلعية
  37.390.0-  26.350.0-  20.680.0-  19.860.0-  17.950.0-  13.320.0-  12.01- الواردات السلعية
  41.240.0  34.240.0  34.060.0  26.470.0  14.270.0  11.140.0  6.70 امليزان التجاري

  8.770.0-  5.920.0-  6.720.0-  7.350.0-  5.610.0-  4.050.0-  1.18- ) الصايف(ميزان اخلدمات و الدخل 
  32.470.0  28.320.0  27.340.0  19.120.0  8.660.0  7.090.0  --- ميزان السلع و اخلدمات
  2.710.0  2.220.0  1.610.0  2.060.0  2.460.0  1.750.0  1.07 صايف التحوالت  اجلارية

  35.180.0  30.540.0  28.950.0  21.210.0  11.120.0  8.840.0  4.36 املوازين اجلارية
  1.850.0  990.0-  11.220.0-  4.240.0-  -1.870.0  1.370.0-  0.71- ميزان الرأس املايل  واملايل

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  00  بنود السهو و اخلطأ
  37.030.0  29.550.0  17.730.0  16.940.0  9.250.0  7.470.0  3.65 امليزان الكلي

، 2010مارس : ، تاريخ االطالعwww.amf.org.ae:، املالحق اإلحصائية، املوقع االلكرتو�ي2009التقرير االقتصادي لعربي املوحد لعام  :املصدر
  357-349:ص-ص
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الذي شهد هو  �عكست حالة اال�تعاش اليت عرفها امليزان التجاري خل باإلجياب على رصيد احلساب اجلاريا
، ومنذ 2003سنة  11.140إىل  2002مليار دوالر سنة  6.70اآلخر منوا معتربا خالل هذه الفرتة حبيث ارتفع رصيده من 

، وقد مليار دوالر 32.470إىل  2008سنة  شهد احلساب اجلاري ارتفاعات متتالية يف رصيده إىل أن وصل يف سنة تلك ال
زيادة الواردات من اخلدمات مما أدى إىل ارتفاع العجز يف ميزان  ستمرا بفعل عرف ميزان اخلدمات والدخل عجزا م

، ويعود هذا إىل حترير املزيد من اخلدمات يف إطار مفاوضات  2008سنة مليار دوالر يف  8.770اخلدمات إىل حنو 
  . ب الدخول و حساب التحويالتام إىل املنظمة العاملية للتجارة، باإلضافة إىل العجوزات احملققة على مستوى حسااال�ضم

 ، حيث بلغت قيمة العجز فيه)2008-2002(مستمرا خالل الفرتة  س املال فقد شهد عجزاأما رصيد حساب رأ
، ويعود هذا التحسن إىل زيادة رصيد االستثمارات  ، وهي أقل قيمة خالل هذه الفرتة 2002مليار دوالر يف سنة  0.71

لينخفض بعدها   2001مليار دوالر يف سنة  1.18إىل  1999مليون دوالر يف سنة  460من  األجنبية املباشرة والذي ارتفع
، ويف املقابل ارتفع العجز يف حساب  2004مليون دوالر إىل غاية  620 ويستقر يف حدود 2002مليون دوالر سنة  970إىل 

فوصلت قيمة   2005، أما يف سنة 2004نة مليار دوالر س 1.87ثم  2003مليار دوالر يف سنة  1.37رأس املال ليصل إىل 
مليار دوالر يف سنة  11.2بسبب السداد املبكر جلزء من الديون، لريتفع إىل إىل  2005سنة مليار دوالر  4.24العجز إىل 

مليار دوالر، وقد أدت هذه العملية إىل اخنفاض  10.9حتت تأثري املدفوعات املسبقة للديون اخلارجية البالغة  2006
رصيد رات الدين اخلارجي بشكل كبري مما ساهم يف حتسن وضعية حساب رأس املال الذي دعمه كذلك زيادة مؤش

مع اخنفاض  2009مليار دوالر سنة  2.5إىل  2008سنة  مليار دوالر 2.3ا�تقلت من االستثمارات األجنبية املباشرة اليت 
سنة  مليار دوالر 2.5فائض بقيمة  1990ول مرة  منذ أل ، سجل ميزان رأس املال وخالل هذه الفرتة مدفوعات الدين 

داء خاص والذي من شأ�ه متكني البالد من مواجهة الصدمات اخلارجية يف الفرتة القادمة أويشكل هذا الفائض  2008
تشديد  ما ميكن أن يرتتب عليها من ا�كماش يف مصادر التمويل اخلارجي أوزمة املالية العاملية الراهنة وخاصة يف ظل األ

  .شروطه 
ي وهذا راجع إىل األداء اجليد للحساب اجلار 2002يف حتقيق فوائض منذ سنة رصيد ميزان املدفوعات استمر 

 2003مليار دوالر، فإن هذا الفائض تضاعف سنة  3.65والذي بلغ  2002يف هذه الفرتة، حيث وبعد الفائض احملقق سنة 
 36.9و  2007مليار دوالر سنة  29.5إىل ارتفاعه يف ميزان املدفوعات  فائض صل الوا و مليار دوالر 7.470: وبلغت قيمته

بسبب اخنفاض رصيد امليزان التجاري  2009 مليار دوالر سنة 3.9بعدها اخنفضت قيمة الفائض إىل   ، 2008مليار دوالر سنة 
 .النفط كما ذكر�ا سابقا أسعارالناتج عن اخنفاض 
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  :وقاتحجم الصادرات خارج احملرتطور  .3

مليون (مقدرة ب  2010-2000اجلدول التايل يوضح تطور الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات خالل الفرتة 
  ).دوالر

   2010- 2000خالل الفرتة  يف اجلزائر تطور الصادرات خارج احملروقات : 38 رمق جدول

  )مليون دوالر( 
 2010 2009 2008 2007 200420052006  20022003  20002001 السنوات

 1526 1066 1937 1332 1184 907 788 673 734 648  612 راتالصاد

 / GDP(  54793  54710  56755 67864 58340 103100 117290 134160 170270 139520( الناتج الداخلي اخلام

 /  �GDP )٪( 1.12٪ 1.18٪  1.3٪  0.99٪  1.35٪  0.88٪  1٪ 0.99٪  1.14٪  0.76٪سبة الصادرات إىل 

  .2012مارس: تاريخ االطالع، www.douane.gov.dz: اجلمارك اجلزائرية، املوقع االلكرتو�ي منشورات مديرية :املصدر
، حبيث ارتفعت ها امللحوظ خالل السنوات األخريةخارج احملروقات جد ضعيفة بالرغم من تطورتبقى الصادرات 

لتصل يف سنة  2002ن دوالر يف مليو 743و  2001مليون دوالر يف سنة  648إىل  2000مليون دوالر سنة  612من حوايل 
ثم عاودت االرتفاع بشكل مستمر خالل ، مليون دوالر  673إىل  2003مليون دوالر بعدما اخنفضت سنة  788إىل  2004
، إال أهنا ال متثل سوى مليار دوالر 1.937يت بلغت الو 2008هلا سنة  أعلى قيمة حققتها  لتحقق   2008-2004الفرتة 
ممثلة  2009ة مليار دوالر خالل سن 1.066بعدها اخنفضت قيمة هذه الصادرات إىل  ،داخلي اخلام ناتج المن ال 1.14٪

مليار دوالر  1.526وبشكل طفيف و تصل إىل  2010ناتج الداخلي اخلام،  لتعاود االرتفاع سنة من ال ٪�0.76سبة التتجاوز 
قضية تطوير الصادرات خارج احملروقات أكثر ضرورة صبح تكثيف اجلهود اجلزائرية لال�دماج يف االقتصاد العاملي تومع ، 

  .من أي وقت مضى
  تطور هيلك واجتاه الصادرات والواردات اجلزائرية : ثالفرع الثال

تتميز الصادرات اجلزائرية بالتمركز سواء يف جا�ب الصادرات أو الواردات وقد عرفت مصادر الواردات تطورا 
  : مستقرة �سبيا خالل هذه الفرتة، وهذا ما سنوضحه فيما يلي كبريا بينما ظلت اجتاهات الصادرات
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 خالل حسب القطاعاتاجلزائرية يوضح الرتكيبة السلعية للصادرات : الصادرات حسب القطاعات توزيع هيكل  .1
  .2010-2000الفرتة بني 

  2010- 2000خالل الفرتة  خارج قطاع احملروقات الرتكيبة السلعية للصادرات : 10 رمق  شلك
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  )02( يف احملق رقم )02( معطيات اجلدول رقم :املصدر 
طيلة فرتة  ٪97اليت تتجاوز �سبتها  اليت يتم تصديرها خارج احملروقات  املنتجاتأن أهم أعاله  يتبني من الشكل

أما باقي املنتجات  ٪0.18 نسبةالسلع الغذائية ب تليها ٪�1.6سبة تبلغ يف املتوسط �صف املصنعة ب  املنتجاتهي الدراسة 
ال تتجاوز اليت تتمثل يف السلع االستهالكية والتجهيزات الصناعية فان مسامهتها تبقى ضعيفة دون املستوى املطلوب حيث 

  .2010سنة  0.1٪

التايل الرتكيبة السلعية للواردات اجلزائرية حسب القطاعات  شكليوضح ال :حسب القطاعاتتوزيع الواردات  .2
  : 2010-2000ة خالل الفرت

  .2010- 2000الرتكيبة السلعية للواردات خالل الفرتة  : 11 رمق  شلك
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  )02( يف احملق رقم )03(معطيات اجلدول رقم :املصدر 
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 1999مليار دوالر سنة  8.9، حيث ا�تقلت من 2010- 2000الواردات السلعية خالل الفرتة  قيمة  إمجايلتزايدت  
، وهذا االرتفاع يتوزع يف قيمة الواردات السلعية بني 2009سنة   مليار دوالر 39.29و  2004دوالر سنة  مليار 18.7إىل 

ثم الواردات  ٪30واملنتجات شبه النهائية بنسبة  األولية، وواردات املواد ٪40تجهيزات الفالحية بنسبة تراوح واردات ال
ية تغري ا ملحوظا باستثناء املواد الغذائية والسلع االستهالكية اليت ،  ومل يسجل هيكل الواردات السلع٪27الغذائية بنسبة 

، أما واردات  2008سنة  ٪30 وبدأت هذه النسبة يف الرتاجع باستمرار حتى بلغت 2001سنة  ٪30و ٪40كا�ت متثل 
ولية ت املواد األيف أغلب فرتة الدراسة بينما مل تتجاوز حصة واردا ٪39و ٪36التجهيزات الفالحية والصناعية فتمثل 

- 2006يف الفرتة  ٪30و ٪26، وبني 2003باستثناء سنة  2005-2000خالل الفرتة  ٪23و  ٪22واملنتجات شبه النهائية 
2008.  

 :2009- 2004للصادرات والواردات اجلزائرية خالل الفرتة  التوزيع اجلغرايف .3

 :، سنتعرض اىل2009-2004رتة للصادرات والواردات اجلزائرية خالل الف التوزيع اجلغرايفلتوضيح 

 : التوزيع اجلغرايف للواردات -

 4,751مليار دوالر متبوعة بالصني  6,160ب  2009كا�ت فر�سا املصدر األول للجزائر خالل سنة   
أ، حيث �الحظ أن فر�سا تربعت على املرتبة .م.مليار دوالر، إسبا�يا أملا�يا و 3,695دوالر و ايطاليا 

رب كرتة، لكن املالحظ هو دخول بعض الدول بقوة واالرتقاء إىل املراتب االويل كااالوىل خالل هذه الف
املمو�ني واملتعاملني مع اجلزائر �ذكر على سبيل املثال الصني، اليت كا�ت تتقدم كل سنة حتى وصلت إىل 

املني مع على مراكزها كأهم املتع حافظتاليت  األخرى�نسى البلدان  أن، بدون 2009املركز الثا�ي سنة 
   :، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل، تركيااألرجنتنياجلزائر مثل اليابان، 
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   2009- 2004البدلان العرشة الاوائل لواردات اجلزائر خالل الفرتة  : 39 رمق جدول

  )مليون دوالر( 
 بلجيكا االرجنتني تركيا اليابان اسبا�ياالصنيو م ااملا�ياايطاليا فر�سا البلد

2004 4126 155212561119913883 664 602 590 495 

 اوكرا�يا االرجنتني تركيا اليابان اسبا�يااملا�ياالصنيو م ا  ايطاليا  فر�سا البلد

2005 4472 1524135413331278968 781 606 592 544 

 بلجيكا االرجنتني تركيا اليابان اسبا�ياو م ا  املا�ياالصني  ايطاليا  فر�سا البلد

2006 4365 18821708147714201027 710 710 631 528 

 كوريا تركيا االرجنتني اليابان اسبا�يااملا�يا  و م االصني  ايطاليا  فر�سا البلد

2007 4614 24072389211617881588 1065 922 921 810 

 كندا االرجنتني تركيا اليابان و م ااملا�يااسبا�ياالصني  ايطاليا  فر�سا البلد

2008 6545 43384110293924432218 1424 1358 1263 982 

 الربازيل كوريا اليابان تركيا و م ااملا�يااسبا�ياايطاليا  الصني  فر�سا البلد

2009 6160 47513695297127652005 1746 1194 1120 884 

  .2012مارس: تاريخ االطالع، www.douane.gov.dz: منشورات مديرية اجلمارك اجلزائرية، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
 :التوزيع اجلغرايف للصادرات

متبوعة بايطاليا، أما  ، 2009-2004الفرتة صادرات اجلزائر خالل من حيت اجتاه أ يف املرتبة األوىل .م.تأتي و  
ويبني ، يل، كندا، بريطا�يافكا�ت فيها هولندا، تركيا، الرباز األخرىاملركز الثالث فهو يتبادل بني فر�سا واسبا�يا، أما املركز 

  .التوزيع حسب املناطق أن دول االحتاد األوروبي تبقى أهم شركاء اجلزائر خالل هذه الفرتة
إىل  96.8حيث ا�تقلت من  ٪15للمبادالت مع الدول اآلسيوية مت تسجيل ارتفاع يفوق  اإلمجايلوخبصوص احلجم 

أما الدول العربية  .األوروبية، لتكون منافسة بذلك للدول 2011ة مليار دوالر خالل األشهر التسع األوىل من سن 31.10
مليار  87.1إىل  46.1حيث ا�تقلت من  ٪36.28عرف بدوره حجم املبادالت ارتفاعا بنسبة ) خارج احتاد املغرب العربي(

بنفس الفرتة من سنة  مقار�ة ٪32.43أما املبادالت التجارية مع بلدان املغرب العربي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة ، دوالر
.مليار دوالر حسب اجلمارك 97.1مليار دوالر إىل  37.1هلذه املبادالت من  اإلمجايلحيث ا�تقل احلجم  2010

1  

                                                             

1
 . www.mae.dz: ، نقال عن املوقع2011أكتوبر  23: ة، الصادر بتارخيتقرير اقتصادي لوزارة الشؤون اخلارجي 
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من الواردات اإلمجالية متبوعة بأمريكا الالتينية  ٪ 5,5ومتثل حصة واردات السلع القادمة من بلدان أوروبا األخرى 
ل التايل وح اجلد، ويوض٪2,1والدول اإلفريقية  ٪5,1ودول املغرب العربي  ٪7,3ول العربية والد ٪1,5وأمريكا الشمالية  9٪

   .للبلدان املستقبلة للصادرات اجلزائرية األوىلالتطورات يف املراكز العشر 
 

   2009- 2004لصادرات اجلزائر خالل الفرتة  األوائلالبدلان العرشة  : 40 رمق جدول

  )مليون دوالر(
 الربتغال بلجيكا تركيا الربازيل كنداهولندااسبا�ياافر�سايطاليا و م ا البلد

2004 7342 52963615356923611804 17800 1064 848 569 

 بلجيكا الربتغال تركيا كندا الربازيلهولندا  فر�سااسبا�يا  ايطاليا  و م ا البلد

2005 10598 75325046459530232922 2263 1725 1670 1561 

 بريطا�يا تركيا الربازيل بلجيكا هولنداكندا  فر�سااسبا�يا  ايطاليا  و م ا البلد

2006 14857 9314 5983 4571 3579 2845 1998 1892 1864 1624 

 اهلند بريطا�يا الربازيل تركيا فر�ساهولندا  كندااسبا�يا  ايطاليا  و م ا البلد

2007 18091 86005338466645284100 2043 1824 1577 1550 

 الربتغال بريطا�يا الربازيل تركيا كنداهولندا  فر�سااسبا�يا  ايطاليا  و م ا البلد

2008 19000 124829144639461835402 2960 2604 2216 2059 

 بريطا�يا كوريا الربازيل كندا تركياهولندا  فر�سااسبا�يا  ايطاليا  و م ا البلد

2009 10365 57025402442432652002 2439 1466 1460 1142 

  .2012مارس: ، تاريخ االطالعwww.douane.gov.dz: منشورات مديرية اجلمارك اجلزائرية، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
  

  1999-2009اخلدمات خالل الفرتة ما بني  مزيانتطور : ملطلب الثاين ا

هذا القطاع ال يزال يشكل  إنحظ ، يال)اخلدمات( املتفحص للنتائج املسجلة على مستوى السلع غري املنظورة إن
هذا ما يوضحه عبئا على االقتصاد الوطين، و يتضح ذلك من خالل النتائج السلبية اليت شهدها ميزان اخلدمات، و 

  :الشكل التايل
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 1999-2009ليل تطور مزيان اخلدمات خالل الفرتة ما بني حت  : 12 رمق  شلك

0

2

4

6

8

10

12

مليون دوالر

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

السـنوات

واردات اخلدمات

صادرات اخلدمات

  )02(امللحق رقم ) 04(م معطيات اجلدول رق :املصدر
عجزا قدره  1999اخللل يف ميزان اخلدمات ال يزال كبريا جدا، حيث سجل خالل سنة  أنهذا الشكل ح من خالل يتض
مليون دوالر، و  153اىل حوايل  2001٪ ليعاود هذا العجز يف االرتفاع عام 38.56مليون دوالر مبعدل تغطية يقدر ب  145

منها �قل  األخص، و تأمينهاتكاليف النقل اجلوي و البحري و خصوصا �قل البضائع و  تزايد إىليرجع هذا العجز 
جا�ب تكاليف الصيا�ة، الشيء الذي مل يسمح ملعدل التغطية بان يتعدى  إىل األجنبيةالدول  أساطيلاحملروقات عن طريق 

  .احلاالت أحسن٪ يف 50
جيابيا خالل العام اجلاري بفعل تراجع مستوى الواردات و وزير املالية بان ميزان املدفوعات يعرف فائضا ا أشار

متابعة تطور مستوى الواردات من اخلدمات  أيارتفاع الصادرات، مؤكدا باملقابل بان احلكومة تتابع تطور ميزان اخلدمات، 
  .2009على حاله يف  ٪ ليبقى48بزيادة تقدر ب أي 2008مليار دوالر يف 11من  أزيد إىل 2006يف  4,7من  األخريةيف الفرتة 
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  هجود اندماج اجلزائر يف الاقتصاد العاملي : املبحث الثالث

اسة جتارية حتررية وذلك من خالل ييف ظل تبنيها لس جاري العاملي اجلديدت النظام التسعى اجلزائر لال�دماج يف
امها ملنقة التجارة احلرة العربية ا�ضم، أومن خالل 2005توقيعها على اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ قي سبتمرب 

  :، وهذا ما سنوضحه من خالل املطالب التالية2009الكربى سنة 

  تطور السـياسة التجارية يف اجلزائر :املطلب األول

تراجعت أسعار حيث  1986لقد بدأ اهتمام السلطات العمومية بإصالح قطاع التجارة بعد األزمة النفطية لعام 
مريكي تدن شديد يف ، وشهد الدوالر األ1986دوالر للربميل سنة  14.88إىل  1985للربميل سنة دوالر  22.11النفط من 

من املداخيل،  ٪95وبدا جليا عجز امليزان التجاري بسبب تقلص إيرادات الصادرات اليت تشكل �سبة ، 1985قيمته  سنة 
 الدولية المنظمات ضغطكذا  و الخارجية ديونيةالم بئع فبزيادةلتبقى العائدات خارج احملروقات ضئيلة ال تكاد تذكر، 

اخلطوات األوىل ف ،مرحليكان  أنه هو اإلصالح هذا ميز ما أهم، والخارجية التجارة قطاع إصالح إلى   رـالجزائ دتـعم
 على رفتفع لثةالثا المرحلة أما ،مقيد تحرير عن عبارةثم تلتها املرحلة الثا�ية واليت كا�ت  1988لال�فتاح كا�ت مع بداية 

  .الهيكلي لالتعدي برنامج على التوقيع مع ذلك تزامن حيث التام التحرير مرحلة  أو القيود من الخالي التحرير مرحلة أنها
  التجارةاخلطوات األوىل لالنفتاح الاقتصادي وحترير  :األولالفرع 

تصادية، الرامية إىل إصالح ، أصدرت عدة قوا�ني يف إطار التوجهات اجلديدة للسياسة االق1988بداية من سنة 
، 1988املؤرخ يف جا�في  01– 88فكان القا�ون . كان أوهلا يهدف إىل إصالح املؤسسة االقتصادية. احمليط االقتصادي

الذي يرمي إىل توفري االستقاللية املالية والشخصية القا�و�ية للمؤسسة . املتضمن القا�ون التوجيهي للمؤسسات العمومية
ر هلا حرية التحرك حتى ترفع من أدائها االقتصادي، بإضفاء طابع املتاجرة على �شاطها وخضوعها للقا�ون العمومية، ويوف

  1.التجاري ويعطي حرية أكرب للمسريين يف اختاذ القرارات 

                                                             

1
يف العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية، جامعة غري منشورة ماجسـتري  مذكرة، "السـياسات التجارية والاندماج يف النظام التجاري العاملي اجلديد"مفتاح حكمي،  

  .106.،ص 2002/2003العلوم الاقتصادية وعلوم التسـيري،  اجلزائر، لكية
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ليكرس احتكار  88/29وجاء قا�ون رقم ويف جمال التجارة اخلارجية فقد متت مراجعة آلية ممارسة االحتكار، 
الذي " دفرت الشروط"تجارة اخلارجية عن طريق أعوان اقتصاديني، وهيئات عمومية متارس �شاطها على أساس الدولة لل

  1:تتحدد فيه ممارسة �شاط هذه اهليئات، ويهدف هذا القا�ون إىل مايلي

  .يف املبادالت اخلارجية واألولوياتتنظيم االختيارات  .1
 .االقتصادي لإل�تاجتشجيع وتطوير التكامل الوطين  .2

 . األجنبيةتنظيم دخول املؤسسات العمومية واخلاصة إىل األسواق  .3

 .املسامهة يف ترقية الصادرات وتنويعها .4

 .العمل على تنويع مصادر التموين الوطين، والتقليص من الواردات و ختفيض تكاليف االسترياد .5

 .تشجيع التعاون االقتصادي الدويل .6

  2:ات املمنوحة وميكن التمييز بني ثالث أ�واع من االمتياز

  .امتياز ملمارسة التجارة اخلارجية يف إطار تشغيل وتنمية املؤسسة العمومية االقتصادية .1
  .امتياز ملمارسة التجارة اخلارجية إلعادة البيع للخواص أو احلرفيني .2
  .ارةامتياز ملمارسة التجارة اخلارجية لتموين اجلهاز اإل�تاجي للخواص املنخرطني يف الغرفة الوطنية للتج .3

دعم  89ومبوجب هذا القا�ون أصبح بإمكان املؤسسات اخلاصة التدخل يف التجارة اخلارجية، كما أن دستور 
إىل مبدأ حترير التجارة اخلارجية حيث قد �ص  1989هذا التوجه حنو اال�فتاح على السوق اخلارجي، فقد أشار دستور 

  3:على ما يلي
  .اإلسرتاتيجيةارجية، ما عدا امليادين ـ القضاء على احتكار الدولة للتجارة اخل -
  .ـ حرية االسترياد والتصدير لكل املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني األجا�ب -
  .ـ إخضاع السوق آلليات العرض والطلب احلرة -

                                                             

1
  . 212.، ص2007دار اخلدلونية للنرش والتوزيع، : ، اجلزائرالتجربة اجلزائرية يف تنظمي التجارة اخلارجية من احتاكر ادلوةل إىل احتاكر اخلواصجعة اجلياليل،  
2

  107.مفتاح حكمي، مرجع سابق، ص  
3

يف العلوم الاقتصادية، جامعة اجلزائر، لكية العلوم الاقتصادية غري منشورة ، أطروحة دكتوراه "حاةل اجلزائر.تنظمي وتطور التجارة اخلارجية" عبد الرشـيد بن ديب،  

  .437.، ص2002/2003وعلوم التسـيري، 
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اد كما تستمد حترير التجارة اخلارجية من النظم املعمول هبا يف التجارة الدولية ما عدا استثناءات تتعلق ببعض املو
  :منها

  .ـ املواد املمنوعة اليت ختل باألمن والنظام العام والصحة واألخالق -
  ).حفاظا على املنتوج الوطين ( ـ املواد اليت تكون حمل إجراءات وقائية ظرفية  -
  ).بإجراءات حمددة أو إقصائية ( ـ املعاملة باملثل ضد مواد قادمة من دول أجنبية  -

حيث وبعد تفاقم . جلزائر مع صندوق النقد الدويل أثرها يف تعزيز هذا التوجهكما كان للمفاوضات اليت بدأهتا ا
أزمة الديون اخلارجية اجلزائرية دخلت احلكومة اجلزائرية يف مفاوضات مع صندوق النقد الدويل بغرض إعادة جدولة 

 ماي30يف  Stand byأول اتفاق  ديوهنا، وأعلنت التزامها باإلصالحات االقتصادية، والتحرير التدرجيي القتصادها وأبرمت
1989   

وبدأت أوىل خطوات . و�تيجة هلذا االتفاق فقد تدعم طرح صندوق النقد يف إعادة هيكلة االقتصاد اجلزائري
حترير التجارة اخلارجية وإهناء احتكار التجارة اخلارجية ومنح االستقاللية القا�و�ية خلمس بنوك جتارية، واالستقاللية 

  .سات العمومية يف اختاذ القرارات على أساس قواعد السوق ومؤشرات الرحبية الكاملة للمؤس
  مرحةل التحرير املقيد للتجارة اخلارجية .الفرع الثاين

تدعم يف هذه الفرتة التوجه حنو حترير التجارة، و قد ظهرت عدة �صوص قا�و�ية مكرسة هلذه السياسة، ففي الرابع 
املتضمن لقا�ون النقد والقرض الذي جاء ليكرس  10-90جديد، وهو القا�ون  صدر قا�ون 1990من شهر أفريل سنة 

  1:إصالحات جديدة يف جمال القرض واالستثمار واليت من أمهها 
من هذا القا�ون على أ�ه يرخص  189حرية حركة رؤوس األموال من و إىل اجلزائر، حيث �صت املادة  -

غري خمصصة صراحة  اقتصاديةئر لتمويل أية �شاطات لغري املقيمني بتحويل رؤوس األموال إىل اجلزا
  .للدولة، أو للمؤسسات املتفرعة عنها أو ألي شخص معنوي مشار إليه صراحة مبوجب �ص قا�و�ي 

فتح اال لرأس املال واالستثمار األجنيب للمشاركة يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر وتشجيع كل  -
ات مباشرة أو عن طريق تأسيس شركات خمتلطة مع متعاملني من أشكال الشراكة، وهذا إما باستثمار

من رأس مال هذه الشركات، يف القطاعات  ٪49عام مع اشرتاط عدم جتاوز �سبة القطاع اخلاص أو ال
  . اإلسرتاتيجية

                                                             

1
  .108.مفتاح حكمي، مرجع سابق، ص 
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  .فتح ومتثيل البنوك واملؤسسات املالية األجنبية يف اجلزائر  -
  .وض األجنبية توسيع صالحيات البنك املركزي يف تسيري القر -

عدة أ�ظمة تتعلق بتنظيم التجارة اخلارجية مبا يتناسب مع متطلبات الساعة  1990وأصدر بنك اجلزائر يف سبتمرب 
  1:متاشيا مع املتغريات الدولية، ميكن ذكر هذه األ�ظمة يف ما يلي

ى بنك جزائري من حدد الطرق العملية لفتح وتشغيل حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لد :02-�90ظام  .1
قبل األشخاص املعنويني اجلزائريني، وقد أعطي للمصدرين احلق يف حيازة أو التصرف يف جزء أو كل إيراداهتم 
املتأتية من الصادرات خارج قطاع احملروقات يف شكل عمالت صعبة تبعا للقيمة املضافة احمللية اليت حتويها السلعة 

    2.ذول يف البحث عن األسواق اخلارجية واكتساهباأو اخلدمة املصدرة، وكذلك اجلهد املب
يتطرق هذا النظام إىل كيفية التعامل مع رؤوس األموال حنو اجلزائر لتمويل النشاطات االقتصادية  :03-�90ظام  .2

وحتويل مداخيلها إىل اخلارج ويعترب هذا النظام إجراء غري مسبوق مت من خالله إلغاء كل اإلجراءات االحرتازية 
فقد حدد بأن ترحيل األموال خارج الوطن جيب أن يسبقه . بقة سالفا يف منظومة التجارة اخلارجية اجلزائريةاملط

  .من النظام املذكور 14و 13احلصول على تأشرية من بنك اجلزائر  وهذا طبقا للمادتني 
التجارية اليت كلفت  حيث أسندت مهمة اعتماد وكالء وجتار اجلملة من طرف بنك اجلزائر والبنوك :04-�90ظام  .3

  . بتنظيم التجارة اخلارجية مبا يتناسب مع املتغريات الدولية املتسارعة يف إطار اال�فتاح على العامل اخلارجي

إدخال �ظام يتمثل يف شركات االمتياز وشركات البيع باجلملة مما  1990وقد تضمن قا�ون املالية اإلضايف يف أوت 
 Sociétés de( كارات االسترياد و�ظام االمتياز يقضي حبصول شركة االمتياز ساعـد بقـدر كبري يف تفتيت احت

concessions  ( عند حق االستفادة اخلالص )Droit à l’exclusivité  (بتمثيل مورد أجنيب.  
وهي مؤسسـات حيتـاج إ�شـاؤها احلصول على موافقة من جملس النقد والقرض سواء للقيـام بعملية االسترياد أو 

يام بعملية استثمار أجنيب جديد، ويهدف �ظام االمتياز هذا إىل حتسيـن العرض، وتوفيـر خدمـات ما بعد البيـع داخل للق
  3.االقتصاد الوطين

                                                             

1
يف العلوم الاقتصادية، جامعة اجلزائر، لكية غري منشورة ، أطروحة دكتوراه "ادلول النامية حاةل اجلزائر املنظمة العاملية للتجارة واآلاثر املرتقبة عىل"شايم رشـيدة،   

  .204- 202.ص-، ص2006/2007العلوم الاقتصادية وعلوم التسـيري، 
2
  .140، 139.هللا، مرجع سابق، ص،ص موحلسان آايت 
3

  .437.عبد الرشـيد بن ديب، مرجع سابق، ص  
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وهكذا ومن خالل هذه املراسيم واأل�ظمة، أصبح بنك اجلزائر هو املنظم الوحيد للتجارة اخلارجية الذي أزال كل 
ة ملمارسة التجارة مع اخلارج، وااللتزام فقط مبسألة التوطني البنكي ومدى قدرة املتعامل االتفاقيات واالشرتاطات املسبق

    1.على متويل الواردات األجنبية بالعملتني الوطنية والعملة الصعبة
 1991فيفري  13املؤرخ يف  37-91وقد توجت التحوالت اجلذرية يف التجارة اخلارجية بإصدار مرسوم تنفيذي رقم 

. اليت تضمنت التحرير الفعلي للتجارة اخلارجية 1991- 04-21الصادرة عن بنك اجلزائر بتاريخ  1991-03مة رقم والتعلي
وقد أوردت مجلة من الشروط والقواعد لتمويل التجارة، ومت إعطاء املستوردين اخلواص والعموميني كامل احلرية يف ممارسة 

ذات  اإلسرتاتيجيةتجاري بصفته بائع باجلملة ويتم حتديد املواد �شاطهم التجاري على أن يسجل العميل يف السجل ال
  . االستهالك الواسع من مواد غذائية، مواد البناء، مواد صيدال�ية اليت يتطلب التعامل معها احلذر

وهكذا أصبح العمالء التجاريون يقتطعون حسابات بالعملة الصعبة ما يناسب الصفقة التجارية على أن ال يتجاوز 
معينا، وكذلك فإن املستوردين الذين هلم مداخيل بالعملة الصعبة يتم استبداهلا بالعملة الوطنية عند سقف حمدد  حدا

  2.حبيث ال تتجاوز خطوط القرض احلكومي
ومت إلغـاء تراخيـص االستيـراد، مع بقـاء رقابة إدارية على بعض الواردات بسبب القيود التجارية املفروضة حمليا، 

ليات االسترياد تتم عرب البنوك حتى يتمكن  املستورد من احلصول على القرض بالعملة األجنبية وفق شروط وأصبحت عم
مالئمة، أما وإن رفض طلب القرض يكون على املستورد أن يوجه طلبا إىل جلنة اإلقراض األجنيب للموافقة بشروط أد�ى 

  .أفضلية، وأن يقوم بفتح حساب بالعملة الصعبة
ل التجارة باخلدمات فقد ظلت القيود املفروضة عليها قائمة، و�فس األمر بالنسبة للسياحة والنفقات وأما يف جما

  3.الصحية والتعليمية اليت تقدم للوطنيني باخلارج

إن هذا امليل لالسترياد أثر بشكل كبري على رصيد الدولة من العملة الصعبة، وزاد من عبء املديو�ية، مما أدى   
 البنك املركزي واحلكومة حول معايري التمويل ما أدى باحلكومة إىل اختاذ بعض اإلجراءات التصحيحية، ظهور خالفات بني

من أجل ترشيد استعمال املوارد املالية وتقوم هذه اللجنة "  ADHOC" فأ�شأت جلنة متابعة عمليات التجارة اخلارجية 
  4: بـ

  بة و تقليل التعامل هبا إىل أد�ى حد ؛حتديد املعايري واألولويات للحصول على العملة الصع -
                                                             

1 
  .216.مرجع سابق، ص جعة اجلياليل،

2
 .203.شايم رشـيدة مرجع سابق، ص 
3
  .438.عبد الرشـيد بن ديب، مرجع سابق، ص 
4
  .108.مفتاح حكمي، مرجع سابق، ص 
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  التسيري احملكم لوسائل الدفع املتعلقة بالتجارة اخلارجية ؛ -
  محاية اإل�تاج الوطين من املنافسة األجنبية؛ -
  تشجيع التعامالت التجارية اليت ال جتر معها تكاليف اخرى تزيد يف حجم املديو�ية ؛ -

، قامت السلطات العمومية بوضع قيود مشددة على منح العملة 1992 غري أ�ه مع جتدد االختالالت املالية يف سنة
بتطبيق قواعد صارمة على التمويل، وصارت املعامالت  1992األجنبية، وعلى توسيع جمال الواردات حيث قامت يف هناية 

  .ألف دوالر ختضع للموافقة من قبل اللجنة اخلاصة 100اليت تزيد قيمتها عن 
شهرا، وملا صار التمويل بالقروض التجارية هبذه  36و  18لقروض التجارية يرتاوح ما بني ووضع حد أد�ى آلجال ا

الشروط غري متاح يف السلع الوسيطية، لذلك احنازت الواردات إىل السلع النهائية، وإلزالة هذا التحيز قامت السلطات 
  1.جنيبالعمومية حبرمان الواردات اليت ليست هلا أولوية من تسهيالت النقد األ

، حيث رمست هذه ∗واملتعلقة بالتجارة اخلارجية ومتويلها 625كما أصدرت احلكومة يف هذه الفرتة التعليمة 
على مستوى �صوص تنظيمية حيث يتم حتديد معايري دقيقة و�ظام : التعليمة حمورين أساسيني للتجارة اخلارجية أحدمها

وسائل الدفع اخلارجي بدقة أكرب ومحاية اإل�تاج الوطين من جهة  أولويات للحصول على العملة الصعبة من  جهة وإدارة
أخرى، وثا�يهما على مستوى املتعاملني التجاريني ويتعلق بتحديد النفقات بالعملة الصعبة إىل أقل ما ميكن، وليس على 

من خالل حظر اإلفراط يف أساس املعامالت التجارية اليت تولد ديو�ا خارجية للبالد وهنك االقتصاد الوطين، ويتحقق ذلك 
  3:وقد أعادت هذه التعليمة صياغة قوائم املنتجات املمكن استريادها، حيث وضعت ثالثة قوائم هي 2التخزين والتبذير،

وهي املواد األساسية املرتبطة باإل�تاج وتطويره كاملواد الداخلة يف إ�تاج احملروقات أو : قائمة املواد اإلسرتاتيجية  .1
  .ي أو املواد االستهالكية األساسية اإل�تاج الفالح

وتتمثل يف كل من مدخالت اجلهاز الصناعي ومواد الصيا�ة و املدخالت : قائمة املواد املتعلقة باإل�تاج واالستثمار .2
  .املدعمة لنشاط التصدير 

                                                             

1
  .439.عبد الرشـيد بن ديب، مرجع سابق، ص 

∗
  .1992أوت  18بـ املؤرخة ، 29، السـنة62:، اجلريدة الرمسية العددواملتعلقة ابلتجارة اخلارجية ومتويلها 625التعلمية  
2
  .142.موحلسان آايت هللا، مرجع سابق، ص 
3 

 .108.مفتاح حكمي مرجع سابق، ص
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هي مواد وهي اليت اعتربت غري ذات أولوية بالنظر ألهداف السياسة االقتصادية و: قائمة املواد موضوع تقييد .3
ميكن استريادها باستعمال حساب خاص بالعملة الصعبة، ومواد مينع استريادها إطالقا ومينع حتى استعمال 

  .احلساب اخلاص كالفواكه 

  1 :كما خضعت الواردات إىل
  .رسم استرياد يتكون من ست درجات -

  .ضريبة إضافية عل قيمة الواردات
فات اجلمركية، ومت التنسيق مع التعريفـات الدوليـة، حيث مت خفض على أساس إصالح التعري ٪2,4رسم إضايف مبعدل 

، كما مت ختفيض احلد ٪60، ٪40، ٪25، ٪15، ٪7، ٪0,3: تعريفات كما يلي 6إىل  18عدد معدالت التعريفة اجلمركية من 
  .٪60إىل  ٪120األقصى من التعريفة من 

لة الصعبة من حصيلة الصادرات، حيث مل تعد ملزمة هذا وقد أعطيت حرية أكرب للبنوك التجارية يف إدارة العم
  2.بأن تقدم إىل البنك املركزي العملة األجنبية املقرتضة من اخلارج، أو الناجتة عن الصادرات من غري احملروقات

  1994مرحةل الانتقال إىل التحرير الاكمل للتجارة اخلارجية بدءا من : الفرع الثالث

إجـراءات  1994القتصـادي الذي بدأ تطبيقه من قبل السلطات العموميـة ابتـداء من لقـد تضمـن بر�امج اإلصالح ا
واسعـة لتحريـر التجارة اخلارجية، وذلك تنفيذا لشـروط صندوق النقـد الدويل، واملتمثلـة يف هتيئـة االقتصـاد الوطين 

ا الدولية ومن ثم فتح حدودها فـي وجـه السلـع لال�فتـاح أكثر على العالـم اخلارجي، مـن خـالل حتريـر اجلزائـر لتجارهت
   3.واخلدمـات األجنبيـة وكذلـك يف وجه دخـول رؤوس األمـوال األجنبية

: وفيما خيص عمليات التصدير مت فتح اال واسعا لزيادة الصادرات وتنويعها، إذ حدد القرار الوزاري املشرتك ليوم
أشجار النخيل، األغنام واألبقار الولود إىل جا�ب األشياء اليت :  تصدير، وتشملقائمة السلع املمنوعة من ال 1994أفريل  9

حتمل منفعة وطنية من الناحية التارخيية او الفنية أو األثرية، وكل السلع األخرى حمررة للتصدير، ويذهب هذا القرار إىل 

                                                             

1
  .439.عبد الرشـيد بن ذيب، مرجع سابق، ص 
2

  .املرجع نفسه  
3
  .440.عبد الرشـيد بن ذيب، مرجع سابق، ص 
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ت استثنائية شرط احلصول على ترخيص أبعد من ذلك حيث أظهر إمكا�ية تصدير البضائع املشار إليها سابقا يف حاال
  .بذلك، على أن يؤخذ بعني االعتبار جودة املواد املعدة للتصدير ومطابقتها للمواصفات العاملية

أفريل  10فيما يتعلق بعمليات االسترياد فقد متت مواصلة العمل بقائمة الواردات السالبة، ومبوجب القرار املؤرخ يف 
فقد ألغيت القاعدة اليت تقضي بتمويل ع استريادها ملعايري فنية ومهنية، باإلضافة إىل ذلك مت حترير عشر سلع خيض 1994

الصادر من بنك  11/94بعض الواردات االستهالكية بشكل مطلق بالنقد األجنيب اخلاص للمستورد استنادا للنظام رقم 
  1.السلع ومتويلهواملتعلق بشروط القيام بعمليات استرياد  1994أفريل  11اجلزائر بتاريخ 

واملتعلقـة بتمويـل الواردات، واليت  1994أفريل  12املؤرخة يف  20 – 94حيـث تـم ذلك مـن خالل التعليمـة رقم 
إعـادة االعتبـار للبنك األويل يف أداء مهمته كممول رئيسي للتجارة اخلارجية، ) البنك املركزي ( أصدرهـا بنـك اجلزائر 

على العملة األجنبية من قبل كل متعامل اقتصادي تتوفر فيه شرطا معينة، مبوجب هذه  وجتسيد مبدأ حرية احلصول
  2.تراجعت السلطات عن قيود االسترياد اليت كا�ت سارية املفعول من قبلالتعليمة 

  3:قوائمكما جنم عن هذه التعليمة إعادة النظر يف قوائم االسترياد املعمول هبا واليت كا�ت متيز بني ثالث أ�واع من ال
وحتتوي على منتوجات غذائية وأدوية ويكون التسديد فوريا ومضمون من قبل الدولة عن : القائمة أ  - 

 .طريق خطوط قرض

 .وحتضر استرياد بعض السلع التجميلية ومواد التجميل: القائمة ب - 

  .وتضم منتوجات حرة االسترياد ولكن غري مضمو�ة الدفع :القائمة ج - 
كما مت . خضع استرياد السلع الرأمسالية إىل قيود احرتازية فرضتها ظروف عقود مضتومت إلغاء الشروط اليت تُ

قصد  1992اليت أ�شأت سنة املكلفة بعملية متويل الواردات و AD-HOCالقاضية حبل اللجنة   ∗94/13إصدار التعليمة 
، وبذلك مل تعد هناك 1992أوت  18خة يف املؤر 625: ترشيد استعمال العملة الصعبة، باإلضافة لذلك مت إلغاء التعليمة رقم

  .قيود على عمليات االسترياد

                                                             

1
 .143.موحلسان آايت هللا، مرجع سابق، ص 
2
 .440.عبد الرشـيد بن ذيب، مرجع سابق، ص 
3 

  .265.جعة اجلياليل، مرجع سابق، ص

∗
  AD-HOCاملتضمنة حل اللجنة  1994أفريل  12الصادر عن رئيس احلكومة املؤرخة يف  94/13التعلمية رمق  
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ومواصلة لإلصالحات اليت باشرهتا اجلزائر لتحرير التجارة اخلارجية، مت إلغاء احلظر على الواردات متاما يف 
رة اخلارجية أصبح �ظام التجا 1996، وعلى جا�ب الصادرات ألغي تقريبا كل احلظر السابق حيث يف جوان 1995منتصف 

 1.خاليا من كل القيود الكمية

كما قامت اجلزائر وبشكل تدرجيي بإجراء تغيريات على مستوى معدالت الرسوم اجلمركية سواء من حيث عدد 
أو من حيث احلد األقصى هلذه املعدالت، ) وبالتايل الفئات السلعية املختلفة اليت تفرض عليها هذه املعدالت( املعدالت

  2:تلخيصه يف اجلدول التايل وهذا ما ميكن

 .1994تطور نسـبة الرسوم امجلركية يف اجلزائر منذ  : 41 رمق جدول

  2003قا�ون املالية   2001ق م التكميلي   2001قا�ون املالية   1996قا�ون املالية   1995قا�ون املالية  القا�ون
  .30، 15، 5، 0  40، 25، 15، 5، 0  45، 25، 15، 5، 0  .50، 40، 25، 15، 7، 5، 3  60، 40، 25، 15، 0،7  النسب
  www.joradp.dzاجلريدة الرمسية،  :املصدر

هذا و�شري إىل أن النصف الثا�ي من القرن العشرين شهد تكثيف اجلزائر لإلجراءات اليت ختص جمال التصدير من 
كلي، املستوى ال: خالل تبنيها �ظام احلوافز وتشجيع الصادرات خارج قطاع النفط والغاز، وكان ذلك على مستويني

  3:واملستوى اجلزئي
فعلى املستوى الكلي مت خلق اطار مؤسسي يتوىل االشراف على عمليات التصدير يف اجلزائر من خالل  - 

، "SAFEX"والشركة اجلزائرية لالسواق واملعارض " CACI" الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة 
سابقا مبوجب املرسوم " ALJEX" ،"PROMEX"والديوان الوطين لتنمية التجارة اخلارجية والتصدير 

هدفه دعم املتعاملني اجلزائريني يف استكشاف . 1996أكتوبر  1الصادر بتاريخ  327-96التنفيذي رقم 
األسواق اخلارجية وتنمية الصادرات، وعقد صفقات التصدير، وغريها، وأصبحت الشركة اجلزائرية 

التأمني لصاحل شركات التصدير التابعة هي اليت تدير �ظام "  CAGEX" لتأمني وضمان الصادرات 

                                                             

1 
  .144.موحلسان آايت هللا، مرجع سابق، ص

2
، جامعة محمد خيرض 2012مارس: 24العدد (  جمةل العلوم اإلنسانية ،"1994انعاكسات السـياسة التجارية عىل تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر منذ " فةل عاشور،  

 .489.، ص)- اجلزائر-بسكرة
3

: العددان( جمةل حبوث اقتصادية عربية، "احلوافز والعوائق: تمنية الصادرات غري النفطية وأثرها عىل المنو الاقتصادي يف اجلزائر"، قويدري محمد، وصاف سعيدي 

  .234.ص)2005، 34/35



 خصائص التجارة اخلارجية يف اجلزائر                  الفصل الرابع

237  

للقطاع العام واخلاص، وقامت اجلزائر أيضا مبنح قروض متويلية للشركات الراغبة يف التصدير سواء 
 . السترياد املواد األولية الالزمة ملنتجاهتا املعدة للتصدير، أو أثناء التصدير

�وع املنتجات، مع مراعاة النظام وعلى املستوى اجلزئي مت إ�شاء شهادة خاصة للمصدرين حسب  - 
الدويل يف إعطاء رخص التصدير بغية احملافظة على مسعة املنتج احمللي، وميكن للمصدرين االستفادة 
جما�ا من املعلومات اخلاصة باألسواق اخلارجية، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، وإمكا�ية حتويل 

يع التسهيالت يف املوا�ئ واحلدود و اإلجراءات اإلدارية العملة الوطنية إىل عملة أجنبية، مع تقديم مج
  1.على مستوى اجلمارك
بإقرار إعفاء مؤقت ملدة مخس سنوات من  -1996حسب قا�ون املالية لسنة -وتشجيعا لذلك قامت السلطات 

ر للسلع واخلدمات، الضريبة على أرباح الشركات واإلعفاء من الدفع اجلزايف لصاحل املؤسسات اليت تقوم بعمليات التصدي
من تكاليف النقل لبضائع  ٪50ختفيض "  CNAN" وختفيض �فقات النقل فقد منحت الشركة اجلزائرية للنقل البحري 

  .املصدرين خارج قطاع النفط والغاز الطبيعي، إضافة إىل ختفيضات أخرى مقابل تفريغ البضائع، وخدمات املوا�ئ 
لتجارة اخلارجية إعادة تأهيل للوصول إىل إطار قا�و�ي للتجارة اخلارجية وقد شهد التشريع و التنظيم املسريين ل

واملتعلق  2003جويلية  19املؤرخ يف  03/40مطابق لقواعد منظمة التجارة العاملية، هذا اإلطار القا�و�ي كرسه إصدار األمر 
د أقام إطارا تشريعيا شفافا سواء بالقواعد العامة املطبقة على  عمليات البضائع وتصديرها، إن هذا التشريع اجلدي

بالنسبة للمتعاملني احملليني أو للشركاء األجا�ب، كما أن هذا األمر الذي كرس مبدأ حرية االسترياد والتصدير �ص على أن 
وبالطبع فإن . كل عمليات التجارة اخلارجية مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي ميارس بصفة منتظمة �شاطا اقتصاديا

ريع اجلديد �ص على استثناءات ملبدأ حرية االسترياد والتصدير، ال تعدو كوهنا استثناءات ذات صيغة عامة هذا التش
كما �ص هذا التشريع على �وع آخر من االستثناءات هدفها . 20و 19، 6مطابقة لقواعد ومبادئ اجلات  السيما يف مواده 

طابقة متاما لقواعد املنظمة العاملية للتجارية السارية املفعول يف محاية اإل�تاج الوطين من ممارسات اإلغراق والدعم وهي م
2.هذا اال

 

                                                             

1
  .236، 235.املرجع السابق، ص، ص 
2
  .145، 144.موحلسان آايت هللا، مرجع سابق، ص، ص 
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 ةاألورو جزائريمالمح الرشاكة : طلب الثاينامل

وحتوالت هبدف توفري البيئة املالئمة وتدعيم القدرات التنافسية ملؤسساهتا  إصالحاتاجلزائر حركة  شهدت
املية، واليت تكللت بتوقيع اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوروبي، ودخوله حيز العمومية واخلاصة للدخول إىل األسواق الع

وهو حتول يعزز التوجه حنو اقتصاد السوق، ويؤكد ا�فتاح االقتصاد الوطين حنو اخلارج ويقطع به شوطا كبريا حنو . التنفيذ
  .اال�ضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة

  ةرو جزائرياألو جذور العالقات  :ولالفرع األ

على غرار ما فعل املغرب وتو�س سنة  األوروبيةمل توقع اجلزائر خالل الستينات على اتفاقية الشراكة مع اموعة 
مثل هذه  إمضاءطبعتها خصوصية آ�ذاك جعلتها ال حتتاج إىل  األوروبية، ذلك أن العالقات بينها وبني اموعة 1969

 أفضلياتيف الوقت الذي استمرت يف احلصول على  األوروبيةمطالب اموعة  ترفض بعض أناستطاعت  إذاالتفاقيات، 
واملوروث عن  1963مارس  28مجركية لصادراهتا حنو اموعة، وهذا مبوجب القرار الصادر عن اموعة األوروبية يف 

مت  أينيما خيص السوق الفر�سية، ف 1962سنة " إفيان"االمتيازات احملصل عليها يف اتفاقية  إضافةاحلقبة االستعمارية مع 
مع هناية . بكل حرية ووفق شروط تفضيلية أسواقهمااالتفاق بني اجلزائر وفر�سا على حرية دخول منتجات الطرفني إىل 

للمواد  األوروبيةاموعة  أفضلياتوخاصة ايطاليا بشكل فردي رفض متابعة منح  األوروبيةالستينات قررت بعض الدول 
  1.املفاوضات بني الطرفني أوىلوا�طالق إىل فتح  أدىزائرية، وهو ما الزراعية اجل

                                                             

1
 . 210 ،209.، ص، ص، اجلزائر 2011، دار هومة للطباعة والنرش، الاندماج يف الاقتصاد العاملي وانعاكساته عىل القطاع اخلاص يف اجلزائراكرام ميايس،  
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  1976اتفاقية التعاون األوروبية اجلزائرية لسنة  .1

تأخرت يف عملية التفاوض  أهنامن بني دول احلوض املتوسط، غري  األوروبيكا�ت اجلزائر متثل أفضل شريك لالحتاد 
توقيع الرمسي على اتفاقية التعاون والذي هدف إىل تطوير االني االقتصادي ، أما ال1972حتى سنة  األوروبيةمع اموعة 

  1976.1افريل  26املقاربة الشاملة املتوسطية، فكا�ت يف  إطارواالجتماعي يف 
   2 :متحورت أهداف هذا اإلتفاق يف ما يليو

  . بني اجلزائر والسوق األوربية المبادالت قيةتر -
  .  يةالتجار تالمبادال توازن حقيقي يف نضما
  .شروط دخول السلع اجلزائرية إىل السوق األوربية حتسني

سنوات، ، وقد  5هذا االتفاق متيز بكو�ه ذو طابع جتاري مدعم بربوتوكوالت مالية تتجدد بصورة دورية كل 
مليون ايكو  640مليون ايكو و 784من مساعدة مالية قدرت ب ) 1996-1978(بروتوكوالت  األربع إطاراستفادت اجلزائر يف 

  .لالستثمار يف شكل قروض ميسرة األوروبيمن البنك 
جتارية يف اجتاه واحد، أي بدون املعاملة باملثل مل يعد معموال به  تفضيالتغري أن هذا االتفاق الذي كان يتسم مبنح 

  3.نظمة العاملية للتجارةالتوجهات اجلديدة للسياسة األوروبية املتوسطية املتجددة، وكذا أحكام وإجراءات امل إطاريف 
 بعث على  1995 فمبرو� 27-28  يفمعاملها مؤمتر برشلو�ة  سىأر التيسياسة االحتاد األوربي اجلديدة  تقوم

 كل ربط عبر كةالشرا هذه تتجسدو اكةالشر على جديد مبين إطار في المتوسط البحر بني ضفيت توطيدهاو العالقات
 تعدو .بقةالسا التعاون حتل حمل اتفاقيات اكةللشر بواسطة اتفاقيات وربياالحتاد األ مع حدة على متوسطي شريك

                                                             

1
، امللتقى ادلويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ادلول » رية عىل تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةأثر الرشاكة األوروجزائ« منري نوري،  

 . 868.العربية، مرجع سابق، ص
2

زائري وعىل منظومة املؤسسات الصغرية آاثر اتفاق الرشاكة عىل الاقتصاد اجل: ،  امللتقى ادلويل حول"جزائرية-حمتوى الرشاكة الاورو"غراب رزيقة و جسار اندية،  

 .7.، ص2006نومفرب 14و 13: ، يويم)اجلزائر(سطيف جامعة  واملتوسطة، 
3

–، جامعة قاصدي مرابح ورقةل 2011، 9: العدد(، جمةل الباحث » الرشاكة األوروجزائرية بني متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتمنية املسـتقةل« عزيزة بن مسينة،  

  .153. ،  ص)- اجلزائر
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 ،منيةواأل سيةالسيا: اجلوا�ب خمتلفضمنها لت وهذاالسابقة  التعاون قياتاتفا من ليةمشوكثر أ هذهالشراكة  قياتاتفا
    1.والثقافية عيةاالجتما،  والمالية يةقتصاداال

   ةاألور وجزائريالشراكة  اتفاقية .2

 ى الرغم من قدم العالقات بني اجلزائر والطرف األوروبي، إال ا�ه مل يتم التوقيع على اتفاقية الشراكة إال مؤخراعل
تقتصر على عقد جمموعة من  1996منذ سنة  ةاألورو جزائري، وقد كا�ت أهم مظاهر الشراكة مقار�ة بدول اجلوار

: للصناعة كاحملروقات، ومن بينها اإلسرتاتيجية ااالت متخصصني يف) شركات كربى(الصفقات مع متعاملني أوروبيني 
  2.االيطالية" أجيب"، "الفر�سية" الف-طوطال فني"الربيطا�ية، " بريتيش برتوليوم"

مرت املفاوضات مبراحل ، وقد 1997يف مارس  األوروبيا�طلقت املفاوضات بصفة رمسية بني اجلزائر واالحتاد 
  األوروبييتفهم االحتاد  أنال�قطاع أحيا�ا أخرى، ويعود ذلك إىل أن اجلزائر حتاول كل مرة صعبة متيزت بالفتور أحيا�ا وا

، فيما شدد الطرف األوروبي على ٪96خصوصيات اقتصادها وبنية جتارهتا اخلارجية املعتمدة على احملروقات بأكثر من 
وقف املفاوضات الثنائية بني الطرفني على ختصيص اتفاق خاص ومنفرد باجلزائر، الشيء الذي أدى إىل ت إمكا�يةعدم 

  . وهذا بعد عقد ثالث جوالت من املفاوضات  1998سنة مستوى وزراء اخلارجية مع بداية 
  3: في تلتمث جوالت من املفاوضاتال هذه في الجزائر مطالبكا�ت  ولقد 

     .اال�فتاح االقتصادي التدرجيي �ظرا خلصوصية االقتصاد اجلزائري -
  .ت التعاون مع الطرف األوربي وعدم اقتصارها على اال التجاريتوسيع جماال -
  .رفض اجلزائر إلغاء مبدأ احلماية الصناعية مرة واحدة -
رفض اجلزائر مبدأ اإللغاء املستمر للحوافز اجلمركية، واقرتحت مبدأ املراجعة الدورية للتعريفة  -

  .اعيسنوات قصد محاية وتأهيل القطاع الصن 5او  3اجلمركية كل 
أفريل  21عن قرار االستئناف يف  اإلعالنا�ه وبعد تعليق دام سنة استأ�فت مفاوضات الشراكة، حيث مت  إال

عدة جوالت، وبالضبط يف اجلولة الثامنة ختطى  دوبع. األوروبيمن قبل املمثل الفنلندي الذي ترأست بالده االحتاد  1999
                                                             

1
مة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، آاثر اتفاق الرشاكة عىل الاقتصاد اجلزائري وعىل منظو : ، امللتقى ادلويل حول"اتفاقية الرشاكة األوروبية اجلزائرية"قطاف لييل،  

  . 3.، صمرجع سابق
2

، امللتقى ادلويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ادلول » طةأثر الرشاكة األوروجزائرية عىل تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوس« بالل أمحية، 

 .   448. العربية، مرجع سابق، ص
3
  .7.غراب رزيقة و جسار اندية،  مرجع سابق، ص 
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خصوصية االقتصاد اجلزائري، يف حني قبل الطرف األوروبي ادراج  مبدأاملفاوضون عددا من القضايا حيث مت التنازل عن 
  1.وحرية تنقل األشخاص ضمن إطار املفاوضات اإلرهابمسأليت مكافحة 

إال أن التوقيع الفعلي على الشراكة األوروجزائرية باملفاهيم واملعطيات اجلديدة، املبنية على أساس حترير التجارة 
مبقر  2001ديسمرب  19يف  إليها اإلشارةنطقة تبادل جتاري حر، واإلصالحات املرافقة هلا، مت خارج احملروقات وإقامة م

، وقد )اسبا�يا(إثر القمة األورومتوسطية يف فالنسيا   2002أفريل  22، أما التوقيع فقد مت يف "بروكسل"يف  األوروبيةاللجنة 
  2005.2لالتفاق منذ أواخر سنة  األويلبدأ التنفيذ 

، يتضمن التصديق على  2005أبريل سنة   27مؤرخ يف   159-05زز هذا االتفاق بصدور مرسوم رئاسي رقم وقد ع
األوروبي املتوسطي لتأسيس شراكة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية من جهة، و اموعة األوروبية و  االتفاق

و الربتوكوالت   6إىل   1،و كذا مالحقه من  2002أبريل سنة   22 مالدول األعضاء فيها من جهة أخرى املوقع بفالو�سيا يو
  3).2005أفريل  30- 31اجلريدة الرمسية رقم (و الوثيقة النهائية املرفقة به  7 إىل رقم 1من رقم 

 الهم ،لطرفينا بين نيكتمشتر نييئته ء�شاإ لخال من التفاقيةا ذهله ظيميتنو مؤسساتي طارإ ضعو مت �هأتذكري لا مع
 ىمستو على(لطرفين ا من لينومسؤ من كونلما كةالشرامها جملس و تفاقيةاال ذهه ذتنفي تلياآو تميكا�يزما ضعو ليةومسؤ

 من نتتكووكة الشرا لجنةوكذا  ،لطرفينا بين ركة لمشتا لمسائلاص خي فيما اراتلقرا خذأ طةسل له لذيوا )زراءلوا
  .  رفينلطا من اءخبروظفني مو

  : الشراكة االورو جزائريةأهداف اتفاقية  .3

  :، و�ذكر منهااالورو جزائرية  كةالشرا قيةاتفاتشملها هناك عدة أهداف 
يكمن يف أن األوربيني يبحثون عن كسب قوة سياسية دولية وحليف إفريقي خصوصا يف  :السياسيالهدف  -

مشال إفريقيا بعقد شراكة  ظل املواجهة الكاسحة للهيمنة األمريكية وحماولة اموعة األوربية الظفر مبنطقة
  .أو تكتل يف شكل منطقة تبادل حر

                                                             

1
 .868. منري نوري، مرجع سابق، ص 
2
 .448 .بالل أمحية، مرجع سابق، ص 
3

، 15/04/2012: ، اترخي اإلطالعhttp://www.mincommerce.gov.dz: ارة التجارة اجلزائرية، املوقع الالكرتويناتفاقية الرشاكة مع الاحتاد األورويب، وز 

  . 14:00: الساعة
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في اهلدف االقتصادي من اجلا�ب األوروبي  يكمنواجلزائر حيث  األوروبيوهي ختتلف بني االحتاد :  االقتصاديالهدف 
 المنافسة بضعفف تعرو مستهلكةق سواه أجتاالبحث عن أسواق جديدة ودائمة لتامين تسويق السلع المصنعة ا

1.يةالتجار
 

عتماد على باال، قتصاديةاالللمؤسسات  املاليةالوضعية حتسني  مناكة فتمكنها هذه الشر ئرلنسبة للجزاباأما 
. ستثماراالسياسة حتسني و، للتأهيل  وبالتايل احلصول على قروض  إضافيةميدا التمويل احملصل من برامج 

ات الالزمة لتحسني مناذج اءوتطوير الكف، ريةضافة إىل الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات اجلزائاإلب
ستفادة من التكنولوجيا الغربية الواسعة وذلك عن طريق البحث والتطوير يف إطار االعالوة على  ،التسيري

    .األوربيمنسق مع اجلا�ب 
 بيورواألد حتاإلو ا اجلزائر بنيالحر ل دللتبا منطقة�شاء إواملشرتك جلا�يب االتفاق يف  الهدف البعيد ويتمثل 

رسوم دون   األموالاملنتجات الزراعية والصناعية  واخلدمات  ورؤوس  ،صاألشخاتضمن حرية ا�تقال (
2.طبقا لقواعد املنظمة العاملية للتجارة) وال ضرائب وال عوائق

 

 ةاألوروجزائريالرشاكة  اتفاقمضمون : الفرع الثاين

باقي اتفاقيات الشراكة اليت أبرمتها الدول املتوسطية  يف جوهرها عن ةاألوروجزائريمل ختتلف اتفاقية الشراكة 
العدالة والشؤون الداخلية وحرية تنقل : لكن ما مييزها هو تضمنها مللفني جديدين مها األوروبياألخرى مع االحتاد 

  3.والتعاون املشرتك بني الطرفني يف هذه املسألة اإلرهاباألشخاص، وبند مكافحة 
املنتجات  أمام اجلزائرية األسواق فتح إىل النظرية الناحية من األوروبي واإلحتاد اجلزائر بني الشراكة اتفاق يسعى

 ويسري ،2010 حدود يف احلر للتبادل مجركية منطقة بإقامة وذلك اجلزائرية املنتجات أمام األوروبية األسواق وفتح األوروبية

 ذلك يضر ال أن على اجلهوية، التكتالت بإقامة رخصت اليت تجارةلل العاملية املنظمة حددته الذي املسار �فس يف االتفاق هذا

  4.أعضاءها مبصاحل

                                                             

1
  .3، 2. قطاف ليىل، مرجع سابق، ص، ص 
2
  .449.بالل أمحية، مرجع سابق، ص 
3
 . 214.إكرام ميايس، مرجع سابق، ص 
4

، 2009، جوان 5: العدد(، جمةل احباث اقتصادية وإدارية،  » تأهيل املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية يف ظل الرشاكة األورومتوسطية« عيل لزعر، انرص بوعزيز،  

 .32.، ص)-اجلزائر–جامعة محمد خيرض بسكرة 
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  مبادئ اتفاقية الشراكة .1

  1:بشكل عام فإن اتفاق الشراكة يقوم على

القيود الكمية واإلجراءات ذات األثر املكافئ على الصادرات والواردات يف املبادالت بني  إلغاء .1
  .بدء سريان االتفاقاجلزائر واجلماعة األوروبية عند 

  .بعد سريان االتفاق ال ميكن تطبيق أي قيد جديد من قبل أي من الطرفني .2
كما ال ميكن تطبيق أي حق مجركي جديد أو رسم ذو أثر مكافئ على الصادرات والواردات بني  .3

  .واجلزائر، وال ميكن رفع ما هو مطبق أثناء بدء سريان االتفاق األوروبيةاجلماعة 
جلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة فان احلقوق اليت تطبق على وارداهتا من اجلماعة ا ا�ضمامعند  .4

األوروبية ستكون معادلة للمعدل املثبت لدى املنظمة العاملية للتجارة أو مبعدل أقل مما هو مطبق 
للتجارة فان فعليا أثناء اال�ضمام، وإذا حدث ومت ختفيض التعريفة بعد اال�ضمام إىل املنظمة العاملية 

 .هذا املعدل هو الذي يطبق

  جوا�ب االتفاقية .2

) 8(مادة متثلت يف مثا�ي  110القا�و�ي الذي وضعه االحتاد األوروبي، فإ�ه حيتوي على  اإلطارواعتمادا على 
  2:جوا�ب أساسية وهي

مح من االتفاقية ويتمثل يف إقامة حوار سياسي بني الطرفني يس )5-3املواد : ( احلوار السياسي .1
 . بإقامة عالقات دائمة تساهم يف حتقيق رفاهية وأمن املنطقة املتوسطية

يتعلق باجلهود  املشرتكة للطرفني  واليت ترمي يف هناية املطاف و)  29-6املواد : (تطور املبادالت  .2
سنة استنادا لإلجراءات  12إىل إ�شاء  وبصفة تدرجيية منطقة  لتبادل احلر يف ظرف ال يتعدى 

منها اجلات وغريها  من االتفاقيات املتعددة األطراف اليت أسست املنظمة العاملية اليت تتض
 :للتجارة، وتتمثل السلع حمور التفاوض يف

                                                             

1
، جامعة حسيبة بن بوعيل الشلف 2004، 1: العدد(، ، جمةل اقتصادايت شامل افريقيا» جلزائريالرشاكة األورومتوسطية وأثرها عىل الاقتصاد ا« عبد امحليد زعباط،  

 .  56. ،ص)-اجلزائر–
2
 .219-215. ص-اكرام ميايس، مرجع سابق، ص 
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 .2017وتلغى مجيع احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية عليها يف آفاق : املنتجات الصناعية  - 

دالت التجارية اخلاصة هبا جزئيا ويكون حترير املبا: املنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري - 
وتدرجييا وهذا عن طريق ختفيض التعريفات اجلمركية وإلغاء بعضها وفق �ظام احلصص وكذا وضع 
اإلطار الزمين الذي يتم فيه التعامل هبذه اإلجراءات مع إمكا�ية توسيع التنازالت املتبادلة بني الطرفني 

سنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ  5بعد مرور على أساس املعاملة باملثل بعد دراستها وهذا 
 .  2010أي ابتداء من سبتمرب

حيث مبا أن اجلزائر مل تنضم بعد إىل املنظمة العاملية للتجارة فإن اتفاق :  )37-30املواد ( اخلدمات  جتارة .3
الستفادة من التزامات االحتاد الشراكة ينص على صيغة ا�تقالية يلتزم مبوجبها االحتاد األوروبي بتمكني اجلزائر من ا

األوروبي اخلاصة بتحرير جتارة اخلدمات يف إطار اجلاتس مقابل التزام اجلزائر بتمكني االحتاد األوروبي من 
ف يتم التفاوض  جمددا حول اتفاق والدولة األكثر رعاية، وبعد ا�ضمام اجلزائر إىل املنظمة س االستفادة من مبدأ 
 ،ت اخلاصة باخلدمات بصورة متبادلة وفق اتفاقية اجلاتسا�دماج وحترير املبادال

الشركات اخلدمات األوروبية املؤسسة على إقليمها معاملة ال تقل عن تلك اليت حيث متنح اجلزائر  
ويف املقابل مينح الطرف األوروبي ملمويل   متنحها لشركاهتا ابتداء من تاريخ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، 

لشركات اجلزائرية املؤسسة على إقليمها �ظاما مماثال، وفيما خيص النقل البحري ويف إطار النشاطات اخلدمات وا
اليت متارسها الشركات البحرية ألداء اخلدمات الدولية للنقل البحري، يرخص كل طرف بإ�شاء واستغالل فروع 

ة عن تلك اليت مينحها لشركاته أو مستقلة أو فروع من شركات الطرف األخر على إقليمه يف ظروف ال تقل رعاي
الشركات اخلدمية أو استغالهلا  إ�شاءفروعه، وميتنع الطرفان عن اختاذ التدابري اليت من شأهنا أن جتعل شروط 

  1.أكثر تقييدا، كما يلتزم الطرفان بالتطبيق الفعلي ملبدأ الدخول احلر للسوق والتجارة الدولية على أساس جتاري

حيث تعهد الطرفان بالسماح بعملية الدفع وتسوية املعامالت أو الصفقات ):  39-38املواد (تسوية املدفوعات  .4
اجلارية بعملة قابلة للتحويل، باإلضافة إىل وضع قواعد وإجراءات مشرتكة لتنظيم حرية ا�تقال رؤوس األموال بني 

 . اجلزائر ودول االحتاد األوروبي وكذا القواعد اليت حتكم املنافسة

                                                             

سات اتفاق الرشاكة عىل الاقتصاد انعاك: امللتقى ادلويل حول ،"ادلوافع، احملتوى، األمهية: جزائري-اتفاق الرشاكة الاورو"مفتاح صاحل، بن مسينة دالل،  1
 .4.، مرجع سابق، ص"اجلزائري وعىل منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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إذ يلتزم الطرفان بتقوية التعاون االقتصادي الذي خيدم املصلحة املشرتكة، ) 62–40املواد  : (ن االقتصاديالتعاو .5
من االتفاقية بالقطاعات اليت تعا�ي من  مشاكل  48ويتعلق هذا التعاون أساسا وحسب �ا جاءت به املادة 

حتاد األوروبي، وكذا القطاعات اليت تسمح بتسهيل داخلية أو اليت مت االتفاق بشأن حترير مبادالهتا بني اجلزائر واال
التقارب بني اجلزائر واالحتاد األوروبي وخاصة القطاعات املؤدية إىل رفع مستويات النمو وخلق فرص التشغيل 

ومت وتطوير املبادالت بني اجلزائر واالحتاد األوروبي وإعطاء األولوية للقطاعات املؤدية إىل تنويع الصادرات اجلزائرية 
 :من االتفاقية على التعاون اجلهوي وذلك كما يلي) 53-50(الرتكيز يف املواد 

 .دعم التكامل واال�دماج االقتصادي السيما التعاون املغاربي البيين - 

 تطوير البنى التحتية، - 

 التعاون يف جمال البيئة ومقاومة التلوث، - 

 ليم والتكوين،التعاون يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي، الرتبية ، التع - 

تشجيع االبتكار التكنولوجي، إقامة مشاريع للبحث والتطوير التكنولوجي وتثمني �تائج البحث العلمي  - 
 التقين،

التعاون يف اال اجلمركي هبدف تنشيط الرقابة  واإلجراءات اجلمركية واستعمال وثائق إدارية   - 
 موحدة ووضع �ظام مشرتك للعبور،

ملباشر و الشراكة الصناعية، تشجيع عمليات التحديث وإعادة اهليكلة دعم وتشجيع  االستثمار ا - 
 الصناعية، وإعطاء األولوية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة،

العمل من أجل مقاربة املعايري املشرتكة عن طريق تقوية وإعادة هيكلة املصاحل واهليئات املالية  من  - 
 الية،خالل حتسني النظم احملاسبية والرقابة امل

 .التعاون يف جمال توحيد وتقييم مطابقة النوعية وامللكية الثقافية والصناعية والتجارية - 

قطاع النقل بدعم اعادة هيكلته وحتديثه، : كما مس هذا التعاون االقتصادي عدة قطاعات اخرى متثلت يف
التعاون يف جمال و الصناعة التقليدية، االتصاالت السلكية و الالسلكية و مؤسسة اإلعالم، الطاقة و املناجم، السياحة 

 .محاية املستهلكاالحصاء ، كما اشتمل هذا اجلا�ب أيضا على التعاون خبصوص 

يعتمد على عدم التفرقة وتتضمن االجراءات اخلاصة بالعمال و ): 68-67املواد : ( الشراكة االجتماعية و الثقافية .6
مل، تقاضي األجور و التسريح مبا يف ذلك التوفيق بني األ�ظمة و بني العاملني لدى الطرفني فيما يتعلق بظروف الع
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وذلك بتشجيع تبادل   )74املادة (  ، كما احتوى هذا اجلا�ب على التعاون التقايف والرتبويالضمان االجتماعي
افة و الصحالطرفني ك املعلومات والتفاهم املتبادل بني الثقافات باستعمال كل الوسائل اليت من شأهنا أن تقرب

 .وتكوين أشخاص يشتغلون يف ااالت الثقافية وتنظيم تظاهرات ثقافية القطاع السمعي البصري

يقوم التعاون املايل  املمول من خالل القروض املقدمة من قبل بنك األوروبي ) :  81-79املواد (الشراكة املالية  .7
 :، وينقسم هذا الرب�امج اىل بر�اجمني)2006-1995(الذي غطى الفرتة ) MEDA(لالستثمار أو ضمن بر�امج  

1
MEDA1    من هذا  أورو مليون 164 الجزائر حظ وكان 1999-1996 يهتم بتهيئة اقتصاديات الدول يف الفرتة

- 1996 مما جعل املبلغ اللي املقدم للجزائر يف الفرتة  2000  سنة مت تقدميها أورومليون  30 إلى إضافةالرب�امج 
 3435 ب والمقدر للبرنامج الكلي المبلغ من%   5   حوايل الجزائر حصة ، وقد مثلتوروأمليون  194 هو 2000
 أورو مليون 5350 بغالف مايل مقداره   2006-2000 الفترة فيغطي  MEDA2  بر�امج أما.    أورو مليون

 .أورو   مليون  90.2خصص للجزائر منه مبلغ 

، وهذا يف إطار السياسة األوروبية ) 2013-2007(لفرتة والذي عوض فيما بعد برب�امج مايل جديد يغطي ا
 :وهتدف الشراكة املالية اىل حتقيق ما يلي  2اجلديدة للجوار

دعم اإلصالحات اهلادفة إىل حتديث و عصر�ة االقتصاد مبا فيها التنمية الريفية، وإعادة تأهيل اهلياكل  - 
 ،  يةاالقتصاد

 ، دية إىل خلق فرص العملاخلاصة واأل�شطة املؤ ترقية االستثمارات - 

األخذ بعني االعتبار لآلثار النامجة عنها يف االقتصاد اجلزائري عن ومرافقة تنفيذ منطقة حرة للتبادل   - 
 .طريق إعادة تأهيل االقتصاد

                                                             

 .7.مفتاح صاحل، بن مسينة دالل، مرجع سابق، ص 1

2
 8.5واذلي مل يتجاوز غطاؤه املايل  % 32بنسـبة  2و 1مليار اورو أي أنه فاق املبلغ املايل اخملصص لربانمج ميدا  11.2وقد خصص لهذا الربانمج مبلغ مايل قدر ب 

  .مليار أورو

  : ملزيد من التفصيل راجع يف ذكل
Nacer DADI-ADOUN & Farouk TAMOURTBIR;"APERCU SUR LES ECONOMIES EUROPEENSNE ET NORD 

AFRICAINES APRES TREIZE ANS DU PROCESSUS DE BARCELONE"   ،  Revue: reformes Economiques et Intégration 
on Economie Mondiale،Ecole Supérieure de commerce Alger; n:06-2009, p 24.  
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يتحقق التعاون يف جمال العدالة والشؤون الداخلية : )91-82املواد : ( الشراكة يف جمال العدالة و الشؤون الداخلية .8
 :ن خاللم

 القا�ون ،  و دولةمؤسسة التقوية  - 

 ،  )خاصة فيما يتعلق بالتأشريات(  ألشخاصاقل التعاون يف جمال تن - 

  التعاون يف جمال رقابة اهلجرة غري الشرعية، - 

 ، ، التعاون يف جمال  الوقاية ومكافحة اجلرمية املنظمةالشراكة يف امليدان القا�و�ي و القضائي - 

 ، الدويل ومكافحة الفساد والرشوة اإلرهاب ة والقضاء على التعاون من أجل مكافح  - 

استعمال األ�ظمة املالية هلذه الدول يف تسهيل تنقالت األموال  ، وذلك مبنع  تبييض األموالمقاومة  - 
 . )املتاجرة باملخدرات مثال(الناجتة عن أ�شطة إجرامية 

  لعربية الكربىمنطقة التجارة احلرة ا إىلانضامم اجلزائر : املطلب الثالث

مذكرة تفيد  األما�ة العامة بعد أن أودعت لدى 2009منطقة التجارة احلرة العربية يف مطلع سنة  إىلا�ضمت اجلزائر 
بذلك، و اختذت اخلطوات التنفيذية املصاحبة لذلك من خالل إبالغ املنافذ اجلمركية و تطبيق اإلعفاء الكلي على السلع 

اجلزائر، و كا�ت اجلزائر قد صادقت على اتفاقية تنمية و تيسري التبادل التجاري بني البلدان  إىلالعربية املنشأ و املصدرة 
 2005و أعلنت أهنا بصدد استكمال إجراءات إحلاقها مبنطقة التجارة احلرة العربية منذ سنة  2004أوت  3العربية بتاريخ 

  .مبناسبة ا�عقاد القمة العربية يف اجلزائر
حبجة أن املوضوع كان ما يزال  2009حتى مطلع سنة للمنطقة ر أن تتأخر اجلزائر عن اال�ضمام األقدا شاءتو قد 

قيد الدراسة لدى السلطات العليا يف البالد، باملقابل شرعت البلدان العربية األخرى يف املنطقة يف منح السلع اجلزائري 
 83حسب ما مت االتفاق عليه يف الدورة العادية  2009من مارس املعاملة التفصيلية املطبقة يف إطار املنطقة بداية من الفاتح 
  .1 2009للمجلس االقتصادي و االجتماعي املنعقدة خالل فيفريي 

                                                             

1
ربيع،  -شـتاء/ 54: 53العدد (  ، جمةل حبوث اقتصادية عربية، »تطور التجارة اخلارجية للجزائر مع البدلان العربية يف ظل املنطق «توان عامثن، عيه عبد الرمحن، 

  120، 119.، ص، ص))لبنان(لعربية ، مركز دراسات الوحدة ا2011
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ضمن الدول العربية املنظمة كليا اىل املنطقة، و هو احلدث  18من خالل هذا اال�ضمام أصبحت اجلزائر الدولة 
ا أثار على املستوى أكثر من صعيد و يف ما يتعلق باملشروع العربي بقدر ما أحيا جدال فكريا حول اخلطوة جزائري

  .1عموما
  هداف املتوخاة من الانضامم للمنطقةاأل: ولالفرع األ 

، أكد أن األهداف املرجوة من ا�ضمام 2009-02-07يف حوار لوزير التجارة األسبق مع جريدة املساء بتاريخ 
  :يف اجلزائر للفضاء  االقتصادي العربي تتلخص

 ؛تنويع ممويل اجلزائر من السلع .1

 ؛فتح أسواق جديدة للمنتوج اجلزائري من خالل تسهيل ولوجه للسوق العربية .2

 ؛الرفع من فاتورة التصدير خارج احملروقات .3

 ؛تشجيع االستثمارات اخلارجية املباشرة  و اتفاقيات الشراكة .4

 ؛تدعيم التنافسية بني املؤسسات اجلزائرية .5

 .سعار ووفرة املنتوجضمان استقرار األ .6

 

  مضمون الاتفاق  :ثاينالفرع ال 

  :تضمن اتفاق دخول اجلزائر ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى ما يلي

  2جمال التطبيق .1

دهلا بني اجلزائر و الدول اهلا صفة املنشأ ميكن تباليت طبقا ال االتفاقية و كذا بر�اجمها التنفيذي كل املنتجات 
للتبادل احلر و  ة�ظام تعريفي تفضيلي باستثناء املنتوجات املتفق عليها و تتمثل دول و بلدان املنطقة العربي ارإطالعربية يف 

  :املسماة يف ما يلي دول املنطقة 
                                                             

1
اجلزائر، جمةل »يعكر احتفاالت منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ابنضامم عصوها الثامن عرش...ظاهرة الاحتباس التجاري مأزق اقتصادي عريب«نور ادلين جوادي،  

  .121، 120، ص))انلبن(، مركز دراسات الوحدة العربية،2010ربيع : 50العدد(حبوث اقتصادية عربية،  
2

  2، ص)اجلزائر(مديرية امجلارك :  ، وزارة املالية 2003ديسمرب  03املؤرخ يف  400م / أ خ /م ع ج  1769منشور رمق 
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، مملكة البحرين، مجهورية مصر العربية، اململكة اهلامشية األرد�ية ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
مجهورية ، العربية السورية، اجلمهورية السودا�ية، اململكة العربية السعودية ، اجلمهورية التو�سية، حدة العربية املت اإلمارات
، اجلماهريية الليبية العربية الشعبية االشرتاكية، مجهورية لبنان، دولة الكويت، دولة قطر، فلسطني، سلطنة عمان، العراق

  .ة املوريتا�يةاجلمهورية اإلسالميو اململكة املغربية
هي دول غري معنية مبنشور اجلزائر ألهنا مل تنظم  أما بالنسبة جلمهورية جيبوتي و مجهورية الصومال ، و جزر القمر

  .منطقة التجارة احلرة العربية إىلبعد 

  1النظام التعريفي التفصيلي املطبق على املنتجات ذات املنشأ العربي املستوردة يف اجلزائر .2

نتجات غري املستثناة من املنطقة العربية للتبادل احلر و اليت منشأها إحدى الدول العربية املذكورة تستفيد كل امل
أعاله عند استريادها يف اجلزائر من اإلعفاء الكلي للحقوق اجلمركية و احلقوق و الرسوم ذات األثر املماثل ابتداء من الفاتح 

استرياد البضائع يف إطار املنطقة العربية للتبادل احلر، فقد مت ترميز  و من أجل ضمان رقابة �اجعة لعمليات. 2009جا�في 
  �ظام العرض لالستهالك و الوثائق املتعلقة به؛

  النظام التعريفي التفضيلي املطبق على املنتجات ذات املنشأ اجلزائري املصدر حنو الدول العربية .3

ملنطقة العربية للتبادل احلر من �فس النظام التفضيلي عند تستفيد املنتجات ذات املنشأ اجلزائري غري املستثناة من ا
  استريادها من طرف دولة عربية فيما يتعلق باإلعفاء الكلي للحقوق اجلمركية و الرسوم ذات األثر املماثل؛ 

  تعريف قواعد املنشأ و طرق التعاون اإلداري املطبقة يف إطار املنطقة العربية للتبادل احلر .4

عريفية و التجارية ا ملمنوحة بني اجلزائر و الدول العربية يف إطار منطقة التبادل احلر تنحصر فقط إن التفضيالت الت
، ويشرتط العتبار السلعة عربية مالئمة ألغراض املنطقة ألن يف البضائع اليت يكون منشؤها اجلزائر أو هذه الدول العربية

 إ�تاجهاواالجتماعي، وأن ال تقل �سبة القيمة املضافة الناشئة عن  تتوفر فيها قواعد املنشأ اليت يقرها الس االقتصادي
  2.من القيمة النهائية للسلعة تسليم املصنع ٪40يف البلد العربي عن 

 :يف الدول العربيةاملنتجات احملصل عليها كليا أو املصنعة  -

                                                             

1
  .9- 3املرجع السابق، ص 
2
  .114.توان عامثن، عيه عبد الرمحن، مرجع سابق، ص 
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  1:العربية تعترب هذه املنتجات كمنتجات مت احلصول عليها كليا يف اجلزائر أو يف إحدى دول

 املنتجات املعد�ية املستخرجة من أراضيها أو من قاع البحار و احمليطات؛ .1

 )اخل...خضر، فواكه(املنتجات الزراعية اليت مت جنيها أو حصادها هناك  .2

 احليوا�ات احلية اليت ولدت و تربت هناك؛ .3

 اخل؛...املنتجات املستخرجة من احليوا�ات احلية .4

 ها بالصيد؛املنتجات اليت مت احلصول علي .5

 املنتجات صيد البحار و املنتجات األخرى؛ .6

 مصا�ع؛-منتجات مت تصنيعها على ظهر سفن .7

 املواد املستعملة اليت مت مجعها هناك و اليت تصلح الستعادة املواد اخلام؛ .8

 النفايات و اخلردة الناجتة عن العمليات التصنيعية اليت تتم هناك؛ .9

 ة أو من باطنها خرج مياهها؛املنتجات املستخرجة من الرتبة البحري .10

 .10إىل  1البضائع املنتجة يف إحدى دول املنطقة من املنتجات املشار إليها فقط من  .11

إال على السفن و سفن  7و  6ال يسري مصطلح سفنها و سفن املصا�ع التابعة هلا املذكورة أعاله يف النقطتني 
  2:املصا�ع اليت ال تتوفر على الشروط التالية

 .و املسجلة يف اجلزائر أو يف إحدى دول املنطقةاملرقمة أ .1

 .اليت ترفع علم اجلزائر أو علم إحدى دول املنطقة .2

منها على األقل، رعايا من اجلزائر أو من إحدى دول املنطقة، أو شركة يتواجد  ٪50اليت ميلكها  .3
 .مقرها الرئيسي يف إحدى هذه الدول

  3:املنتجات غري احملصل عليها كليا أو املصنعة

                                                             

1
 TAMAMI Fadhila; "Intégration économique régionale au Maghreb: enjeux; contraintes et perspectives "; Mémoire 

demagistère en science économiques, option: gestion des Entreprises; université MOULOUD Mammeri de TIZI 
OUZOU(ALGERIE); 2012/2013; p.251.  

2
  .5.، ص2003ديسمرب  03املؤرخ يف  400م / أ خ /م ع ج  1769منشور رمق  
3
 TAMAMI Fadhila; op cit; p.252. 
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عمليات التحويل أو التصنيع الكايف حتى تكتب صفة املنشأ، قائمة عمليات التحويل أو التصنيع  .1
 الكايف الكتساب صفة املنشأ

تعترب عمليات التصنيع أو التحويل التالية غري كافية : عمليات التصنيع أو التحويل غري كافية .2
 .الكتساب صفة املنشأ

التهوية و النشر، ( ت على حالتها عند �قلها و ختزينهاالعمليات اليت تتم لضمان حفظ املنتجا .3
 ...)التجفيف، التربيد،

يطبق النظام التفضيلي املمنوح مبوجب االتفاقية و بر�اجمها التنفيذي فقط على : لنقل املباشر
غري أ�ه ميكن القيام بنقل املنتجات اليت تشكل . املنتجات اليت يتم �قلها مباشرة بني دول املنطقة

لية واحدة عرب أقاليم أخرى، عند االقتضاء، عن طريق املنافسة أو التخزين املؤقت يف هذه إرسا
 .األقاليم، شريطة أن تبقى هذه املنتجات حتت رقابة السلطات اجلمركية لبلد العبور أو التخزين

 :منع رد احلقوق اجلمركية أو اإلعفاء منها .5

يف تصنيع منتجات منشأها اجلزائر أو إحدى دول املنطقة، ال إن املواد اليت ليست هلا صفة املنشأ املستعملة 
  .تستفيد ال يف اجلزائر و ال يف  أية  دولة أخرى من دول املنطقة من رد احلقوق اجلمركية
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  ملنظمة العاملية للتجارةاباجلزائر عالقة : رابعال بحثامل 

 الدويل النقد صندوق مع بالتعاون تقوم فهي املي،الع االقتصاد حركة يف أساسيا دورا للتجارة العاملية املنظمة تلعب

 عليها تفرضها اليت الشروط خالل من األعضاء هبا، الدول من للعديد االقتصادية السياسات ومتابعة العاملي برسم والبنك

  .العاملي البنك أو الدويل النقد صندوق من املساعدة طلب عند أو لال�ضمام، طلبها أثناء

  اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية مانضام :ولاملطلب األ

وضات عرفت امن الواضح عند تتبع مسار املفاوضات التجارية بني اجلزائر واملنظمة العاملية للتجارة، أن هذه املف
تقطعات عديدة تعود أسباهبا من جهة  خلصوصية االقتصاد اجلزائري ومن جهة أخرى لطبيعة الظروف  االقتصادية 

  .اليت زامنت املفاوضات والسياسية الدولية 
  اخلطوات األوىل النضامم اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية :األولالفرع 

  :�ية اجلزائر يف اال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة و قبلها اجلات قدمية جدا وهذا ما سنوضحه فيما يلي إن

  1:حملة حول الطلب األويل لال�ضمام .1

 يف االتفاقية العامة حول التجارةاملتمثل ، األطرافاملتعددة لنظام التجارة  اال�ضمام يف �يتها 1987أبدت اجلزائر سنة 
جمموعة  1987مت تنصيب سنة و لقد ، العاملية للتجارة باملنظمة 1995تعرف منذ سنة  بحتأص اليتاجلمركية،  والتعريفات

  ).GATT( اجلمركية و التعريفات لعامة حول التجارةا لالتفاقية جلزائرا عملية ا�ضمام العمل القائمة على
عمل  جمموعةالعامة حول التعريفة اجلمركية و التجارة إىل  العمل يف االتفاقية حتولت جمموعة 1995سنة  و يف

  .مبشروع ا�ضمام اجلزائر إليها مكلفةللمنظمة العاملية للتجارة 
سفري  ثم تاله ،"األرجنتني"سفري العمل يف املنظمة العاملية للتجارة أوال  جمموعةو قد أشرف على رئاسة 

  .دولة عضوة يف املنظمة العاملية للتجارة 40ثر من اكاموعة  هذهو يشارك يف أعمال  "األروغوي"
اجتماعات لدراسة ) 8(مثان عقدتمبشروع ا�ضمام اجلزائر قد  املكلفة اموعة، فان 1995عام  تأسيسهاو منذ 

القرار  إختاذ و برتوكول اال�ضمام، إضافة إىل مشروع قرار اال�ضمام هليئة أعماهلان �ظام التجارة اجلزائري، قدمت تقرير ع

                                                             

1
: ، اترخي اإلطالعhttp://www.mincommerce.gov.dz: مسار انضامم اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، وزارة التجارة اجلزائرية، املوقع الالكرتوين 

 . 15:00: ، الساعة15/04/2012
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  .توجد حاليا يف طور االستكمال فإهنا العمل موعةاليت تتمثل يف املؤمتر الوزاري، فيما خيص املهمة املوكلة 
بعض األعضاء و  تعقيباتومالحظات  العمل يف مشروع التقرير املراجع، وذلك على ضوءموعة يبحث االجتماع املقبل 

اجلزائري  التجارة �ظام هلا خيضع اليت يف التطورات  بالبحث ستقومكذا املعلومات اإلضافية اليت ستنقلها اجلزائر،كما 
  .دعم التعريفات من جهة، وااللتزامات اخلاصة بتجارة اخلدمات من جهة أخرى خيص فيما واملفاوضات الثنائية

مقاييس  للتجارة، ووضع التقنية م التجارة اجلزائري كل ما يتعلق بنظام تراخيص االسترياد، والعوائقسيتبع فحص �ظا كما
املالية وبعض جوا�ب محاية حقوق  العمومية، واملساعدات الشركات خوصصةداخلية و ضرائب تطبيقصحية �باتية و

وتتواصل املفاوضات الثنائية مع . تقدما ملحوظاوقد بلغ النقاش على هذه القضايا . امللكية الفكرية اليت متس التجارة
وتتمثل أهم املسائل يف تلك اليت هلا صلة باملشاركة يف املبادرات اخلاصة بالقطاعات و دعم . اثنيت عشر بلدا معنيا

  .التعريفات اجلمركية و االلتزامات اخلاصة بقطاع السمعي البصري و اخلدمات املتعلقة بالطاقة

1 :التجارية  اسة  السييم  مذكرة دقت .2
 

مذكرة حول النظام االقتصادي والتجاري "تقدمت اجلزائر  وألول مرة بوثيقة رمسية أساسية بعنوان  1996يف جوان 
على العناصر ، للتجارة املنظمة العامليةإىل اال�ضمام الراغبة يف  الدول  تي تقدمهاالذكرة ، وحتتوي هذه امل"يف اجلزائر

  :األساسية التالية
سياستها ة يف على بيا�ات عن األهداف العامة للنظام الذي تتبعه الدول طالبة العضويحتتوي قدمة م -

  .للتجارةاملنظمة العاملية هذه األهداف وأهداف بني  العالقة و، التجارية
  .  امليةالسياسات االقتصادية والتجارة الع، البنيان االقتصادي

ة تؤثر على التجارليت السياسات ا -د.  اخلدماتالسلع وارجية يف اخلعلى التجارة املؤثرة صنع وتنفيذ السياسات  إطار
  . السلع يف 
  . بالتجارة  املتعلق الفكريةمللكية ا �ظام

  .بالتجارة�ظام اخلدمات املتعلق 
 

                                                             

1
،جامعة قاصدي مرابح ورقةل 2004، 3: العدد(، جمةل الباحث، » األهداف والعراقيل: اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة انضامم« ي عدون، محمد متناوي، انرص داد 

  . 74 .، ص)-اجلزائر–
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  :اخلطوات املتخذة ال�ضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة  .3

�وفمرب  07إىل املنظمة العاملية للتجارة، وكان ذلك بتاريخ  شكلت وزارة التجارة جلنتني لتحضري ا�ضمام اجلزائر
  1:وهذين اللجنتني مها  1997

  : اللجنة الوزارية املشرتكة  .1

قام وزير التجارة بإعداد جلنة وزارية مشرتكة مكلفة بإعداد ومتابعة ملف ا�ضمام  1997يف السابع من �وفمرب 
عضو من الوزارات واملؤسسات  22هذه اللجنة اليت يرتأسها وزير التجارة من  اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، وتتكون

  : التالية 
العدل، املالية، الصناعة وإعادة اهليكلة، الزراعة، الصيد، الربيد واملواصالت، املؤسسات الصغرية /وزارة 

  .واملتوسطة، السياحة واحلرف التقليدية، النقل والتخطيط
يرية العامة للجمارك، املركز الوطين للسجل التجاري، املعهد اجلزائري للتقيس واحلماية بنك اجلزائر، املد/مؤسسة

  .الصناعية، الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل
  : وتتلخص مهمة هذه اللجنة الوزارية يف إعداد ما يلي

نظمة حتديد العناصر اإلسرتاتيجية اليت تسمح با�طالق مسار املفاوضات بني اجلزائر وأطراف امل -
  .العاملية للتجارة

  .حتديد القطاعات واملنتجات اليت جيب محايتها وحتريرها -
  .تقييم مدى تأثري ا�ضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة على مستوى خمتلف النشاطات االقتصادية -
  .اتتنفيذ االقرتاحات املقدمة واملتعلقة بالتخفيضات التعريفية وااللتزامات اخلاصة بتجارة اخلدم -
  .تنفيذ مشروع املذكرة املساعدة حول تنظيم التجارة اخلارجية اجلزائرية وأبعاد حتريرها  -
  .  يف هذا امللف) النقابات، أرباب العمل(تنظيم مشاركة األطراف االجتماعية  -

                                                             

1
، مداخةل مقدمة مضن امللتقى ادلويل حول اتهيل املؤسسة "اخلدماتاحملمتةل النضامم اجلزائر اىل املنظمة العاملية للتجارة عىل قطاعي السلع و  اآلاثر"فريد كورتل،  

  ..33، ص29-10-2001، )اجلزائر(الاقتصادية و تعظمي املاكسب لالندماج يف احلركة الاقتصادية العاملية، سطيف
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  :نة تسهيل عمليات التجارة اخلارجية جل .2

ل وزارة التجارة لتعمل جنبا إىل جنب مع تعد جلنة تسهيل عمليات التجارة اخلارجية ثا�ي جلنة شكلت من قب
اللجنة الوزارية املشرتكة، وقد شكلت هذه اللجنة يف �فس التاريخ الذي مت فيه إعداد اللجنة األوىل، وتتلخص مهمة جلنة 

لتجارة تسهيل عمليات التجارة اخلارجية يف اقرتاح اإلجراءات العملية وحتديد قواعد وطرق العمل يف كل ااالت اليت هتم ا
كان يرتاوح بني مؤيد  (OMC)اخلارجية من قريب أو من بعيد، ألن قرار ا�ضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة 

كما شاركت اجلزائر يف الدورة الوزارية الثالثة ملنظمة التجارة العاملية وسعت إىل إبراز املواقف اإلفريقية  .ومعارض
  .ومن بينها قضية الديون وحترير التجارة اخلارجيةاملشرتكة خبصوص عدد من املسائل، 

بعد التكلم عن أهم اللجان اليت مت إ�شائها من قبل وزارة التجارة لغرض حتضري ا�ضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية 
 .لمنظمة العاملية للتجارةللتجارة، سنتطرق فيما يلي إىل مراحل مفاوضات اجلزائر يف إطار اال�ضمام ل

  مراحل مفاوضات اجلزائر مع املنظمة العاملية للتجارة: ثاينال الفرع 

بعدما أودعت اجلزائر مذكرة اال�ضمام، و اليت تضمنت معلومات عن خمتلف جوا�ب االقتصاد الوطين، و السياسة 
  :ما يليالتجارية للبالد، جاءت مرحلة املفوضات مع أعضاء املنظمة العاملية للتجارة و اليت سنتطرق إليها من خالل 

  :1999التسلسل الزمين ملراحل املفاوضات إىل غاية  .1

1:مسار اال�ضمام ا�طالقة -
 

سؤال من طرف االعضاء، متت  500طرح حوايل على اثرها  مت بعد تقديم اجلزائر ملذكرة السياسة التجارية 
ذه األجوبة، مت على اساس ه. 1997وقدمت لس احلكومة الذي صادق عليها خالل سنة  األجوبةصياغة مشاريع 

، حيث اعترب فوج العمل هذه املرحلة 1998افريل  23و  22عقد أول اجتماع لفوج العمل املكلف با�ضمام اجلزائر، يومي 
  .�اضجة، وطلب من اجلزائر تقديم عروض أولية حول التعريفة وجتارة اخلدمات

  : 1998: املرحلة األوىل
، مباشرة بعد تقديم 1998اء املنظمة العاملية للتجارة يف سنة ا�طلقت أول جولة للمفوضات بني اجلزائر و أعض

  : مذكرة السياسة التجارية، و أثناء املفوضات املتعددة األطراف، تلقت اجلزائر جمموعة من األسئلة من عدة دول و هي
                                                             

1
 . 34.،صاملرجع السابق 
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 سؤال 170: الواليات املتحدة - 

صادي و التجاري و بعض سؤال، تناولت خمتلف أوجه النشاط االقت 124: دول االحتاد األوروبي - 
  .األسئلة عن محاية امللكية الفكرية، تأسيس الشركات، النظام اجلمركي اجلبائي و املصريف و غريها

سؤال، حول األ�ظمة الضريبية اجلزائرية، و النشاطات البنوك و التأمينات، و تنقل رؤوس  33: سويسرا - 
 .و غريهااألموال و شروط تأسيس الشركات و فروع البنوك األجنبية 

 أسئلة 09:اليابان - 

 أسئلة 08: أسرتاليا - 

و اإلجابة على هذه األسئلة تكون بشكل كتابي، و قد كان أول لقاء بني الوفد اجلزائري و أعضاء املنظمة العاملية 
كما  فيفري، حيث دار النقاش حول املذكرة املقدمة من قبل اجلزائر، و كذلك اإلجابة على األسئلة 17و  16للتجارة، يومي 

  .1سؤال 500تلقت اجلزائر دفعة ثا�ية يف األسئلة و بلغ جمموع األسئلة املطروحة على اجلزائر أكثر من 
باملوازاة مع ا�عقاد مؤمتر سياتل بالواليات املتحدة األمريكية و كان على اجلزائر بدا  1999تواصلت املفاوضات سنة 

و مبادئ النظام التجاري اجلزائري و اجتهت إىل تقديم األجوبة  املفاوضات الثنائية، و مت تقديم مدو�ة تتضمن قواعد
. اخلاصة باألسئلة املطروحة من أهم الشركاء و هم الواليات املتحدة األمريكية و أوروبا و الذين طالبوا بتوضيحات أكثر

راكة االورومتوسطية و توقفت املفاوضات فيما بعد، و تزامن ذلك مع بدء املفاوضات مع االحتاد األوروبي يف إطار الش
  2.الذي جيب التأكيد على ا�ه يعقد دون اإلخالل بالقواعد اليت تفرضها املنظمة العاملية للتجارة

 :2013 التسلسل الزمين ملراحل املفاوضات إىل غاية .2

و كان  ،بعد توقف املفاوضات أعادت اجلزائر صياغة املذكرة املتعلقة بنظام التجارة اخلارجية من جديد -
و هكذا استمر التفاوض  ،ليعاد تقدميها إىل سكرتارية املنظمة العاملية للتجارة 2001 يف أواخر جويليةذلك 

- 22و لكن بصدور األمر الرئاسي املنشور يف اجلريدة الرمسية يف  ،بني اجلزائر و املنظمة العاملية بشكل بطئ
العملية األوىل و الفعلية لال�ضمام إىل  اخلاص بالتعريفة اجلمركية تكون اجلزائر قد بدأت اخلطوات 08-2001

املنظمة العاملية للتجارة، و قد حدد األمر الرئاسي أربعة معدالت أساسية للسلع املستوردة، و هذه 

                                                             

1
  .134.انرص دادي عدون، منتاوي أمحد، مرجع سابق، ص 
2
  .231.ص مرجع سابق،شايم رشـيدة،  
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٪ 30املعدالت تبدأ من مستوى الصفر أي دون دفع حقوق مجركية، وصوال إىل املستوى األكرب املتمثل يف
  1.هذا النظام يعتمد على مبدأ الدول األكثر تفضيالمرورا مبستوى ضعيف و آخر متوسط، و 

مت ا�عقاد ثا�ي اجتماع موعة العمل املكلفة با�ضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية حيث  2002-02- 07يف -
قدمت اجلزائر ألول مرة عروضا أولية فيما خيص السلع الصناعية و التجارية و اخلدمات، و بعد هذا 

  . سؤاال من الدول األعضاء يف املنظمة 353ئر حوايل االجتماع تلقت اجلزا
 .مت ا�عقاد االجتماع الثالث موعة العمل جبنيف 2002 ماي 7إىل  04-25و يف خالل الفرتة املمتدة من  -

تتلخص  أهم األسئلة املطروحة على اجلزائر حول �ظام التعريفة اجلمركية، و�ظام الضرائب، وإجراءات و 
ية معينة، وخاصة قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، ومبدأ تطبيق اإلجراءات الوقائية دعم قطاعات اقتصاد

و�ظام محاية حقوق امللكية الفكرية، بعد ذلك قام فريق العمل املكلف على موضوع ا�ضمام اجلزائر للمنظمة 
املشاركة اليت  واألطرافالعاملية للتجارة بصياغة تقرير مفصل حول جممل املفاوضات اليت متت بني اجلزائر 

  2.هلا عالقات جتارية أكرب مع اجلزائر
عضوا  28 ا�عقاد اجلولة السادسة من املفاوضات جبنيف بوفد جزائري مكون منمت 2003 �وفمرب 28 يف -

ميثلون اإلدارة و القطاعات االقتصادية ذات األمهية يف املنظمة العاملية للتجارة إضافة إىل الشركاء 
  :ير التجارة آ�ذاك و قد تضمن جدول األعمالاالجتماعيني برئاسة وز

 .تأهيل اإلطار التشريعي املنظم للتجارة اخلارجية - 

 .حمادثات متعددة األطراف مرتبطة بالفالحة - 

 .التطرق إىل املستجدات املتعلقة مبنع استرياد اخلمور من قبل الربملان اجلزائري - 

قد تضمنت هذه املرحلة حبث تطور  و 2004جوان25أما اجلولة السابعة من املفاوضات ا�عقدت ب -
املفاوضات الثنائية املتعلقة بدخول اجلزائر إىل األسواق العاملية و دراسة تقرير فريق العمل و مدى التقدم 

  3.الذي أحرز يف أجندة التحوالت يف املنظومة التشريعية اجلزائرية

                                                             

1
  .35.فريد كورتل، مرجع سابق، ص 
2

يف الاقتصاد، جامعة غري منشورة ، رساةل دكتوراه "اآلاثر الاقتصادية النضامم اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية عىل قطاع الصناعة"محمد زايد بن زغيوة،  

  .148.، ص2005/2006، لكية التجارة و إدارة األعامل،)مرص(حلوان
3
  .55ل، مرجع سابق،صفريد كورت 
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حيث دارت  2006 غاية مطلع، مت عقد اجلولة التاسعة من املفاوضات جبنيف إىل2005 أكتوبر  21يف -
و أهم ما ميز هذه . املناقشات حول املقرتحات اجلزائرية فيما خيص مسالة احلصص و التعريفات اجلمركية

تقديم اجلزائر لعروض مفوضات و هي العروض التعريفية الثالثة املقرتحة للمنتجات الفالحية و  1:املرحلة
ية إىل املستوى املسموح به يف املنظمة العاملية للتجارة أي من الرابعة للخدمات تطبيقا خلفض الرسوم اجلمرك

٪  للقطاع الفالحي و هذا يبتعد كثريا عن املدى الذي 25٪ إىل 0٪ للقطاع الصناعي، و ما بني 20٪ إىل 0
و بالتايل يتنافى و قواعد املنظمة اليت تنص على مبدأ املعاملة باملثل  45تطبقه اجلزائر و الذي يصل إىل ٪

  .لذي يغطي كل الدول املنظمة حتت لوائهاا
، قام األعضاء بفحص مشروع التقرير اجلزائري الذي مت اإلطالع عليه من طرف فريق 2008 جا�في 17 يف -

العمل، حيث يصف هذا التقرير �ظام التجارة اخلارجية للجزائر باإلضافة إىل التعديالت اليت مشلته كذلك ما 
خالل . طابع القا�و�ي و تكييفها مبا يتالءم و قواعد املنظمة العاملية للتجارةمت تعديله يف املؤسسات ذات ال

القيام هبا عليها بأ�ه ما زال للجزائر أمور أخرى " Valles Galmés"هاته املفاوضات صرح سفري فريق العمل
ية، و لقد وضعت اجلزائر أيضا قوا�ني جديدة فيما خيص امللكية الفكر. من اجل قبوهلا يف املنظمة

سياسات األسعار، التعريفات اجلمركية، و كذلك فيما خيص استرياد املنتجات الصيدال�ية و املشروبات 
  2.الكحولية

وقد ، 2009أغلق باب املفاوضات حيث مت إمتام اجلولة العاشرة من املفاوضات بداية عام 2009 خالل سنة -
حوا عنها يف اجلولة العاشرة، حول سياسة متحورت أسئلة املفاوضات األوروبيني و األمريكيني، اليت أفص

األسعار و على رأسها السعر املزدوج الغاز الطبيعي و حق االسترياد لألشخاص غري املقيمني، و �ظام 
تطبيق الضرائب الداخلية مثل الرسم على القيمة املضافة كما مشلت األسئلة قرار املالية التكميلي 

يارات املستعملة، و املسائل املتعلقة بدعم الصادرات، و �ظام ، الذي قضى حبضر استرياد الس2006لسنة
رخص االسترياد، و تدعيم الصناعة و حرية العبور، و الصفقات العمومية و ما تعلق با�ضمام اجلزائر 
لالتفاقية املتعددة األطراف حول الصفقات العمومية و من املسائل اليت دعيت اجلزائر لإلجابة عليها، محاية 

                                                             

1
  .116موحلسان اايت هللا، مرجع سابق، ص 
2

 Etat d'avancement des traveaux du groupe de travail de l'accession de l'algerie à l'O.M.C,le31/01/2008 dans le site 

http://www.wto.org 
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ات السرية فيما خيص املواد الصيدال�ية، و اال�ضمام لالتفاقية املتعددة األطراف حول جتارة الطريان املعلوم
  .املد�ي، و املؤسسات التجارية التابعة للدولة و مسالة اخلوصصة

جتدد طرحها يف  2008 مطلع سنة إىلو حبسب مصادر وزارة التجارة، فان هذه املسائل العالقة اليت تعود 
األخرية اليت مجعت املفاوضني اجلزائريني بنظرائهم األوروبيني و األمريكيني هناية العام املنصرم و  اللقاءات

  .بداية العام اجلاري، إال أن النتائج مل تكن وفق ما يتمناه املفاوض اجلزائري
 عن استئناف املفاوضات الرامية إىل ا�ضمام" مصطفى بن بادة"كشف وزير التجارة السيد  2010 سنة -

اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة قريبا بعد توقفها ملدة قاربت السنة، كما أشار أن اجلزائر قد خطت 
 200مقابل من   96خطوات اجيابية يف مسار املفاوضات خاصة بعد اخنفاض عدد األسئلة املطروحة إىل

  .سؤال سابقا
اليت ال زالت حتول دون ا�ضمام اجلزائر قد أوضحت مصادر مسئولة بوزارة التجارة أن اكرب العراقيل و

ملنظمة التجارة العاملية، متثلها كل من الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد األوروبي، اللذان اغرقا اجلزائر يف 
و أوضحت املصادر أن موقف الواليات املتحدة . سؤاال 96جولة املفاوضات األخرية مبا ال يقل عن 

ا�ا يف عرقلة ا�ضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية حبيث أمطرت واشنطن الوفد األمريكية كان أكثر إمع
سؤاال خالل جولة املفاوضات احلادي  33سؤاال، يليها وفد االحتاد األوروبي بواقع  63 اجلزائري املفاوض ب

  .عشر
ساهلا يف حينها، إال أن و أشار املصدر إىل أن الطرف اجلزائري مل يتأخر يف اإلجابة على هذه األسئلة، و إر

  .مسار املفاوضات مل حيقق ما كان مرجو من الطرف اجلزائري
و من بني املسائل اليت حمل خالف، ما تعلق مبنع استرياد السيارات املستعملة، و هي القضية اليت يصر 

اجلزائري غري  االحتاد األوروبي و من ورائه فر�سا على حتمية الرتاجع عنها، لكنه قرار يبقى يف �ظر الطرف
قابل للنقاش و خاصة بعد أن بينت الدراسات أن السيارات املستعملة تتسبب يف ارتفاع حوادث املرور، 

  . لكون هذا الصنف من السيارات عادة ما يكون مغشوشا و ال يعكس ما هو مصرح به
ر منخفضة كما يرفض املفاوض اجلزائري توحيد السعر املطبق على الغاز، و يصر على اعتماد أسعا

ي األجا�ب مبن فيهم املستثمرون الذين يقررون من صتق أنيستفيد منها املواطن اجلزائري، و لكن من دون 
و قد رفع الوفد اجلزائري دليال ملموسا هبذا اخلصوص، لكنه مل يلق التجاوب . االستفادة من هذا االمتياز

فاوض اجلزائري و �ظريه األمريكي و األوروبي على املطلوب، و يتوقع املتتبعون أن تستمر حالة اجلمود بني امل
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وجه اخلصوص، بسبب اإلجراءات اليت فرضتها احلكومة على االستثمار األجنيب، خالل السنتني 
  1.املنصرمتني، و ذلك بغرض محاية االقتصاد الوطين من تداعيات األزمة االقتصادية العاملية

الوفد ، وقدم  2013أفريل  5ملنظمة التجارة العاملية يف  اجلزائر ا�ضمام مفاوضاتمن  11ا�عقدت اجلولة  -
اجلزائري املفاوض أجوبة دقيقة ختص ملف سعر الغاز يف القطاع الصناعي، حيث محلت الوثيقة التزام 
احلكومة اجلزائرية بتطبيق أسعار حرة على الغاز املوجه للصناعات املوجهة للتصدير، وهي النقطة اليت 

وضات اجلزائر مع املنظمة، كما محل الوفد أجوبة عن دور الدولة يف االقتصاد، والتزام ظلت تعرقل تقدم مفا
األخرية بتوفري �فس املعاملة للقطاعني العمومي واخلاص والكف عن ممارسة قيود غري معلنة على القطاع 

 . اخلاص احمللي واألجنيب

منظمة التجارة العاملية، بعد مطالبة هذه  تفتح اجلزائر ملف الدعم مع أعضاء 2000وللمرة األوىل منذ سنة 
األخرية بتقديم أجندة واضحة خبصوص مراجعة دعم الكثري من املواد، ومنها الطاقة واملواد الغذائية وبعض 

وتقرتح منظمة التجارة . اخلدمات وهذا من اجل املزيد من الشفافية يف املعامالت االقتصادية والتجارية
�ضمام توجيه الدعم إىل الفئات األكثر هشاشة، والكف عن سياسات الدعم العام على الدول الراغبة يف اال

   2.اليت تقتل املنافسة وتزيد من غموض املمارسات التجارية
و يذكر أن اجلزائر قدمت موعة العمل هلذه الدورة املراجعة املتعلقة بالسلع واخلدمات وخمطط العمل التشريعي 

 ." تكميل و حتيني مشروع تقرير جمموعة العمل املراجع واقرتاحات تعديل و 

  بوفود 2013افريل   4و  3و  1و عقب تقديم العروض املراجعة املتعلقة بالسلع و اخلدمات التقى الوفد اجلزائري يف
كندا و  من املنظمة وهي ماليزيا و ا�دو�يسيا و االكوادور و األرجنتني و الواليات املتحدة األمريكية و السلفادور و أعضاء

 . النرويج و زيال�دا اجلديدة     و اليابان و اسرتاليا و تركيا

املنظمة بينما  أما�ةاربع اتفاقيات ثنائية مت توقيعها مع االوروغواي وكوبا وسويسرا و الربازيل لدى  أودعتوقد 
ة با�ضمام اجلزائر للمنظمة العاملية وعقدت  جمموعة العمل املكلف.يوجد اتفاقان آخران مع فنزويال و األرجنتني قيد اال�تهاء 

  .2012عشرة اجتماعات رمسية و اجتماعني غري رمسيني يف هناية مارس  1995منذ تنصيبها يف 

                                                             

1
  Le groupe de travail examine le projet de rapport sur le régime commercial de l'algerie,le31/01/2010 par www.wto.org   

2
 http://www.echoroukonline.com/ara/?news=161060&output_type=txt; visite le:12/01/2014, p.02. 
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ملف اجلزائر كان ثريا حبيث أ�نا ألول مرة �قدم :" أن بن بادة يف تصريح لوكالة األ�باء اجلزائريةوزير التجارة ضح أوو
من املعلومات بالتفاصيل املطلوبة مقار�ة باجلوالت السابقة  و ذلك باعرتاف الدول  ∗هائل ملفا هبذا احلجم حيتوي على كم

من "دعما كبريا "خالل هذه اجلولة تلقت اجلزائر ، كما أوضح أ�ه الكربى مثل الواليات املتحدة و اإلحتاد األوروبي و كندا
تدخلت من أجل "صني و كذا دول أمريكا الالتينية اليت طرف العديد من الدول من بينها اموعة اآلسيوية على رأسها ال

  ،1"دعم ملف ا�ضمام اجلزائر إىل هذه املنظمة
هناك العديد من امللفات اليت مل يتوصل الطرفان بشأهنا " :أنأكد لدى تطرقه إىل أسباب طول مدة املفاوضات  و

املسرية لالستثمار األجنيب يف اجلزائر، مؤكدا يف  49/51إىل اتفاق، منوها إىل طلب منظمة التجارة العاملية إلغاء قاعدة 
اليت ينبغي تسويته يف إطار  49/51أ�ه و على صعيد األ�ظمة مت إحراز تقدم معترب ولكن يبقى مشكل قاعدة " السياق ذاته 

  2".موقف وسط يرضي الطرفني مع اإلبقاء على موقفنا السيد حول االستثمار األجنيب يف اجلزائر
بق يتضح أن ا�ضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة متوقف على جمريات املفاوضات الثنائية، و بالتايل من كل ما س

قدرة املفاوضني اجلزائريني، و مدى التحكم يف تقنيات التفاوض للحصول على حقوق و شروط ا�ضمام متواز�ة مع عدم 
  .الضرر باقتصاد�ا اإلفراط يف تقديم التنازالت و االلتزامات حتى ال يلحق

  صعوابت  انضامم اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية: املطلب الثاين

من الواضح ألن هناك عوامل عديدة سامهت يف تأخري ا�ضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية وجعلت مفاوضات 
  :حتديد بعض هذه العوامل فيما يلي، وميكن شاقة وطويلة اال�ضمام 
  اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة امل  تأخر انضاممعو  : األولالفرع 

يعترب ا�ضمام اجلزائر إىل للمنظمة العاملية للتجارة، أمرا واجبا تقتضيه مصلحة االقتصاد الوطين ألهنا إن تأخرت 
ط من وأغلقت أبواب االخنراط ستكون جمربة إىل اخلضوع للمنظمة العاملية للتجارة، دون أن تقدر على فرض أي شر

وعلى هذا األساس . شروطها يف ميدان التعامل الثنائي مع البلدان اليت تربطها معها عالقات تبادل اقتصادي وجتاري
 .سوف �تطرق من خالل هذا العنصر إىل أهم العوائق اليت أدت إىل تعطل ا�ضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة

                                                             

∗
قيقة ختص ملف سعر الغاز يف القطاع الصناعي، حيث محلت الوثيقة الزتام احلكومة اجلزائرية بتطبيق أسعار حرة عىل الغاز وقّدم الوفد اجلزائري املفاوض أجوبة د 

م يف الاقتصاد، والزتا املوجه للصناعات املوهجة للتصدير، ويه النقطة اليت ظلت تعرقل تقدم مفاوضات اجلزائر مع املنظمة، كام محل الوفد أجوبة عن دور ادلوةل
    .األخرية بتوفري نفس املعامةل للقطاعني العمويم واخلاص والكف عن ممارسة قيود غري معلنة عىل القطاع اخلاص احمليل واألجنيب

1
 http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers13/aps040413ar.pdf ; visité le:12/01/2014 
2
 http://essalamonline.com/ara/permalink/28580.html#ixzz3C5eLmwZv  visité le:12/01/2014 
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نظمة العاملية للتجارة �تيجة عدة أسباب اقتصادية وسياسية ميكن ذكر لقد تأخرت عملية ا�ضمام اجلزائر إىل للم
  :أمهها يف ما يلي 

احتكار قطاع التجارة اخلارجية وهذا األمر يتنافى مع فلسفة ومبادئ املنظمة العاملية للتجارة القائمة على حترير  .1
 .التجارة اخلارجية من كل قيود

 .لفالحية وهذا ما يؤدي إىل فقدان التجارة اخلارجية ملكا�تها دوليااالعتماد على استرياد املواد الغذائية وا .2

مل تتناول اتفاقية اجلات يف مفاوضاهتا قضية تصدير املنتجات الطاقوية، يف حني أن الصادرات اجلزائرية قائمة على  .3
  .هذا املنتج، ولذا رأت أن ا�ضمامها لالتفاقية يف ذلك الوقت ال خيدم مصاحلها

تيجية جديدة إلعادة النظر يف القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، أي عدم جتديد بنية صناعية عدم خلق إسرتا .4
  .وزراعية جديدة

  . عدم توفر عامل الكفاءة لدى الفريق املكلف بالتفاوض مع مسئويل املنظمة العاملية للتجارة .5
  1 .االعتماد بصفة كبرية على صادرات احملروقات .6
صالحيات كبرية، وتضييق مساحات التفاوض لدية، وتبين النظرة املعتمدة على  عدم إعطاء املفاوض اجلزائري .7

تغليب املنطق السياسي على املنطق االقتصادي، وهو ما حول التفاوض إىل عمل سياسي أكثر منه اقتصادي من 
  .خالل إعطاء األولوية لالعتبارات السياسية 

دمة السيما النقاط اليت يتم التفاوض بشأهنا، وهذا راجع عدم حتديد أي بر�امج واضح، وعدم دقة املعطيات املق .8
  2.لغياب الشفافية وتضارب املعطيات املقدمة من قبل جلنة التفاوض

تسعى اجلزائر للقيام بإصالحات تدرجيية يكون اهلدف منها السيطرة على : تفضيل اال�فتاح يف قطاعات معينة .9
عينة من االقتصاد احمللي من خالل استقرار املستثمرين شدة املنافسة يف السوق اجلزائري لصاحل قطاعات م

واملتعاملني االقتصاديني الدوليني يف القطاعات غري البرتولية، فتحديد اال�فتاح يعترب شرطا ضروريا وأساسيا 
3.وتوطني أجزاء اجلهاز اإل�تاجي األموالجلذب رؤوس 

 

                                                             

1
  . 450ص ،مرجع سابقموحلسان آايت هللا  
2
  .149.محمد زايد بن زغيوة، مرجع سابق، ص 
3

التحليل : يف العلوم الاقتصادية، ختصصغري منشورة ماجسـتري مذكرة ، "ية للتجارة عىل املنظومة املرصفيةتأثري انضامم اجلزائر إىل املنظمة العامل "خزندار وردة،  

  .47.، ص2011/2012، )اجلزائر( والاسترشاف الاقتصادي، جامعة منتوري قسـنطينة
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ول إال أتنها فشلت يف مترير إصالحات اجليل الثا�ي من جناح اجلزائر يف القيام بإصالحات اجليل األعلى الرغم  .10
، وهنا تربز الصعوبات اليت واجهتها )اإلصالحات الضريبية واملالية، حترير وتنظيم األسواق، تطوير دولة القا�ون(

  1.اجلزائر يف عملية اال�ضمام للمنظمة
تتمثل يف حماولته  إسرتاتيجيةألسباب  عامليةملنظمة التجارة ال اجلزائر�ضمام ن االحتاد األوروبي هو أكرب معرقل الإ .11

المتيازات اليت حصل ل انظمة تعميماملإطالة أمد االستحواذ على السوق اجلزائرية، حيث ميثل ا�ضمام اجلزائر إىل 
عليها االحتاد األوروبي يف إطار اتفاق الشراكة إىل بقية الدول األعضاء يف املنظمة وفق قاعدة الدولة األكثر 

.رعاية
2  

قد أصبحت كل جولة من املفاوضات تطرح إشكاالت عدة ما جعل احتمال بقاء اجلزائر خارج دائرة التعامالت ل 
والنشاطات املندرجة ضمن عمل اهليئة وراد خدمة ملصاحل خفية قصد االستفادة من البحبوحة املالية واحتياطات 

  .الوطينالصرف والظفر بأكرب عدد من احلصص للدخول كمستثمرين يف السوق 
  أمه نقاط اخلالف املثار يف مفاوضات انضامم اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية: الفرع الثاين

خالل اجلوالت املتعاقبة للمفاوضات الثنائية واملتعددة االطراف اليت ختوضها اجلزائر لال�ضمام ملنظمة التجارة 
  :ن استعراضا أمهها يف ما يليالعاملية، هناك العديد من �قاط اخلالف اليت ظلت عالقة، وميك

من الكتلة النقدية املتداولة يف السوق، فاجلزائر مطالبة مبكافحة  ٪40الذي أصبح ميثل : تصاد املوازيو حجم االقمن .1
  السوق املوازية و توفري الشفافية  يف املعامالت التجارية، 

اعد تنظيم السوق الداخلي وسياسة التثبيت قام فريق عمل منظمة التجارة العاملية با�تقاد قو: التسعري املزدوج  .2
، ففيما )أسعار املواد الغذائية، واملواد الطاقوية(اإلداري ألسعار بعض السلع ملنتجات تعتقد اجلزائر اهنا حيوية 

خيص أسعار احملروقات والغاز بصفة خاصة، فإن كون السعر احمللي أد�ى من األسعار يف أسواق الصادرات 
  املفاوضات التجارية،يشكل حجر عثرة يف 

                                                             

1
 Mehdi Abbas; L'accession de l Algérie a L'OMC, une ouverture contrainte et ouverture matrisee, LABORATOIRE  

D’ECONOMIE DE LA PRODUCTION ET DE L’INTEGRATION INTERNATIONALE, France, NOTE DE TRAVAIL  
N° 3/2009, p.06   

2
 http://www.echoroukonline.com/ara/?news=161060&output_type=txt; op cit; p.3. 
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اجلزائري يستفيد من فرصة حصوله على مصادر  اإل�تاجاألكثر تعرضا هلذا البند، بأن  األوروبيويفسر املوقف 
لشركات الصناعات املستهلكة للطاقة  لألسعارالطاقة حمليا بأسعار أقل وبالتايل يرفع هذه  من امليزة التنافسية 

املتمركز او اليت ستختار التمركز يف ) ، الصناعات الكيميائية والبرتو كيمائيةةاألمسد، االمسنت، األملنيوم(بكثرة 
اجلزائري، وتبعا لذلك سيتمتع جمموع النسيج الصناعي اجلزائري مبيزة تنافسية مرتبطة باختالف تكاليف  اإلقليم

  1.الصناعية لإلسرتاتيجية األساسيةاملدخالت الطاقوية الذي يعد أحد املكو�ات 

 األسعارأن "شكيب خليل، الذي أكد  األسبقاجلزائر عن سياستها من خالل تصرحيات وزير الطاقة  وتدافع
والتسويق، ومن حق اجلزائريني احلصول على مزايا �اجتة عن  اإل�تاجغري مدعومة وأهنا تعكس كل تكاليف 

د مشكلة يف ازدواج األسعار ، ويعتقد أن االحتاد األوروبي ال جي"احتياطاهتا الضخمة من مصادر الطاقة املهمة
تاج حمليا يف اجلزائر، وإمنا تكمن املشكلة يف بيع الغاز إل�الذي ميكن للمنتجني األوروبيني تالفيه من خالل القدوم ل

من  ٪80يف السوق احمللية بأسعار أقل من األسعار اليت يباع هبا للجا�ب األوروبي الذي يستورد ما �سبته حوايل 
  2. ائريةصادرات الغاز اجلز

حيث مت اعتبارها على أهنا تشكل ازدواجا : الرسم على القيمة املضافة والرسم الداخلي  على االستهالك .3
ضريبيا إضافة للرسوم اجلمركية املفروضة عند دخول املنتجات للسوق اجلزائرية، بالرغم من أن فر�سا وهي أحد 

  3.على وارداهتا من منتجات الطاقةتفرض رسوما لالستهالك الداخلي   األوروبيأعضاء االحتاد 
التوطني البنكي للمستوردين، والذي تربره السلطات اجلزائرية على  إجباريةاعرتض فريق العمل للمنظمة على  .4

للتدفقات املادية واملالية التجارية يف سبيل مكافحة السوق املوازية، ومن وجهة �ظر  اإلحصائيدوافع التتبع 
ميكن ربطها بشكل من أشكال  وإجراءاتالتوطني توجب تكاليف جديدة  إجباريةفإن املنظمة العاملية للتجارة 

القيام بعملية  ناحلواجز يف وجه التجارة، إضافة لذلك فإن البنوك املؤهلة من طرف بنك اجلزائر فقط ميكنه
  4.التوطني

" اجلزائر، مؤكدا يف السياق ذاته  املسرية لالستثمار األجنيب يف 49/51طالبت منظمة التجارة العاملية بإلغاء قاعدة  .5
اليت ينبغي تسويته يف إطار  49/51أ�ه و على صعيد األ�ظمة مت إحراز تقدم معترب ولكن يبقى مشكل قاعدة 

                                                             

1
  Mehdi Abbas, op cit , p.06. 

2
  .492.سابق، صعاشور فةل، مرجع  
3 

  .املصدر نفسه
4
 .53.خزندار وردة، مرجع سابق ، ص 
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وخاصة  أن ، 1موقف وسط يرضي الطرفني مع اإلبقاء على موقفنا السيد حول االستثمار األجنيب يف اجلزائر
د من حي يف أعراف املنظمة العاملية للتجارة مبثابة قيود على حرية االستثمار، ويعترب  51/49البند املتعلق بقاعدة 

  حرية �فاد رؤوس األموال إىل السوق
معو�ات للسلع  أهم عقبات ا�ضمام اجلزائر مطالب بعض الدول الغربية اجلزائر بالتخلي عن سياسة تقديم ومن .6

إجازات االسترياد خاصة يف القطاع  ستثمار ومتطلباتاجلزائرية املصدرة، وختفيف القيود املفروضة على اال
التجارة، وختفيض الضرائب، وإزالة العوائق على جتارة  الدوائي، وخصخصة املؤسسات اململوكة للدولة، وحترير

د حيد تعليمات وزارة الصحة املتعلقة باألدوية اجلينية، وإلغاء قا�ون املناطق احلرة الذي البضائع واخلدمات، وإلغاء
2.يف املائة 50 �سبة تدفق البضائع املصنوعة يف بلدان املناطق احلرة إىل السوق احمللية بنسبة

   

                                                             

1
 http://essalamonline.com/ara/permalink/28580.html#ixzz3C8xPW9jK, visite le:13/01/2014, 
2
 : http://elraaed.com/ara/watan/32774-, visite le:13/01/2014 
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  : خالصة الفصل

  :النتائج التالية إىلتوصلنا من خالل هذا الفصل 
تبنت اجلزائر سلسلة إصالحات اقتصادية خالل فرتة التسعينات من خالل تطبيق سياسة التعديل اهليكلي -
هيئات ومؤسسات دولية كصندوق النقد الدويل، إال أن املؤشرات االقتصادية الكلية ظلت يف تراجع مما قبل  املدعمة من

دفع بالسلطات اجلزائرية إىل تبين سياسة جديدة واليت ميكن تسميتها بسياسة اإل�عاش ذات التوجه الكينزي واليت هتدف 
م اإل�فاق احلكومي االستثماري حماولة االستفادة من الزيادة يف أساسا إىل رفع معدل النمو االقتصادي من خالل زيادة حج

  .العائدات النفطية والذي حتقق مع مطلع القرن احلايل
 التجارة اخلارجية املنظورة  تؤكد سيطرة قطاع احملروقات على إمجايل الصادرات اجلزائرية، يفتنا هليكل دراسإن -

رغم جهود الدولة لرتقية هذا النشاط، إضافة إىل احنصار املبادالت  حني بقيت الصادرات خارج هذا القطاع ضئيلة و
ومن جهة أخرى بقاء قطاع اخلدمات يف وضعه . جمموعة ضئيلة من الدول هذا من جهةتصديرا واستريادا يف اخلارجية 

  .تسرب للعملة الصعبةمما يتسبب يف  واملتدهورالراكد 
العاملي اجلديد يف ظل تبنيها لسياسة جتارية حتررية وذلك من خالل جاري تتسعى اجلزائر لال�دماج يف النظام ال-

سنة الكربى  ، وا�ضمامها ملنطقة التجارة احلرة العربية2005توقيعها على اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ يف سبتمرب 
  .1987منذ  حماولتها املستمرة لال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة إىل باإلضافة، 2009
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  :متهيد

قدمت الدول العربية التزامات تتعلق بتحرير قطاعاهتا اخلدمية تفوق تلك اليت قدمتها دول جنوب وشرق آسيا، و 
من خالل تتبع تطور أرصدة موازين مدفوعات  هذا التحرير ترك آثاره الواضحة على جتارهتا اخلارجية ويبدو هذا واضحا

اجلاتس (الدول العربية خالل فرتة الدراسة، وستحاول يف هذا الفصل حتليل آثار اتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 
GATS (على التجارة اخلارجية العربية من خالل تقسيمه إىل املباحث التالية:  

   .االتزاماهتا يف إطارهو وضات اجلاتسدور الدول العربية يف مفا: املبحث األول
  .آثار حترير التجارة يف اخلدمات على ميزان املدفوعات يف الدول العربية: املبحث الثا�ي

  .يف اجلزائر اال�عكاسات التجارية لتحرير جتارة اخلدمات:ثالثاملبحث ال
  .سياسات تطوير قطاعات اخلدمات يف الدول العربية: رابعاملبحث ال
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الزتاماهتا يف و  دور ادلول العربية يف مفاوضات اجلاتس: ألولاملبحث ا
  إطارها

، وقد 1999األمل يف استمرار املفاوضات وجناحها السيما اثر فشل مؤمتر سياتل  2001 لقد أحيا مؤمتر الدوحة
حترير جتارة  كان مؤمتر الدوحة طموحا جدا �تيجة عدد املواضيع اليت طرحها، واليت من أبرزها استمرار التفاوض حول

البلدان العربية يف مفاوضات  اول من خالل هذا املبحث مشاركةناخلدمات مبشاركة الدول األعضاء يف املنظمة، وسنت
، باإلضافة إيل استعراض طبيعة التزاماهتا يف اطار االتفاقية حترير جتارة اخلدمات وتطلعاهتا خبصوص هذه املفاوضات

  ):ساجلات(العامة للتجارة يف اخلدمات 

  البدلان العربية يف مفاوضات جتارة اخلدماتسامهة م : املطلب األول

مفاوضات حترير جتارة اخلدمات اليت ا�طلقت سنة شاركت الدول العربية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف 
  .، وقدمت أرائها واقرتاحاهتا خبصوص خمتلف القضايا املطروحة مبا يف ذلك التجارة يف اخلدمات2000

  أهداف التفاوض حول حترير جتارة اخلدمات: الفرع األول

�صت االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات على بدء املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات مخس سنوات بعد 
  :، وذلك بغية حتقيق األهداف التالية2000توقيعها، أي يف عام 

 .قاية الطارئة واملشرتيات احلكومية والدعماستكمال بناء القواعد اليت حتكم استخدام إجراءات الو -

 .حتسني فرص النفاذ إىل األسواق

 .تطبيق مبدأ التحرير التدرجيي لقطاعات اخلدمات وذلك عن طريق حترير العرض والطلب

ويف ضوء ذلك وافق الس العام للتجارة يف اخلدمات على القواعد التوجيهية للمفاوضات اجلديدة يف مارس 
1 :ما فيها زيادة مسامهة الدول النامية  يف التجارة يف اخلدمات من خالل، وأهم 2000

 

 .أخذ أهداف السياسات الوطنية يف احلسبان -

                                                             

1
 ، اللجنة الاقتصادية والاجامتعية2011- 2001:الفرص والتحدايت يف البدلان العربية خالل الفرتة: املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات يف إطار برانمج ادلوحة للتمنية 

 . 2،1.، ص، ص2010، األمم املتحدة نيويورك، )الاسكوا(لغريب آسـيا 
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 .مراعاة احتياجات صغار املوردين -

 .عدم استثناء أية آلية من آليات التوريد -

  .حترير القطاعات اخلدمية اليت هتم الدول النامية -
  بية يف مفاوضات حترير جتارة اخلدماتموقف البدلان العر : الفرع الثاين

سجلت البلدان العربية خالل املراحل املختلفة ملفاوضات حترير جتارة اخلدمات مسامهات على شكل أوراق 
قدمتها إىل جلنة املفاوضات، وعربت فيها عن مواقفها واهتماماهتا يف شتى املواضيع، وميكن استعراض املواقف التفاوضية 

  1: خمتلف مراحل املفاوضات كما يليللبلدان العربية يف

يف بداية املفاوضات قدمت تو�س و مصر واملغرب و موريتا�يا مقرتحاهتا ومسامهاهتا ضمن اموعة اإلفريقية يف  .1
املفاوضات يف إطار القواعد االسرتشادية  «والذي عنون ب 2000أبريل  10املؤرخ يف  S/CSS/W/7املستند 

ند عن رؤية اموعة اإلفريقية خبصوص هدف املفاوضات الرئيسي واملتمثل من ، عرب هذا املست»واإلجراءات
وجهة �ظرها يف حتقيق توازن يف �تائجها املرتتبة على البلدان النامية و األقل منوا من جهة والبلدان املتقدمة من 

 :أمهها�احية أخرى، وذلك من خالل اختاذ حزمة من التدابري 

 قل منوا،منح عناية خاصة للدول األ -

الوقاية الطارئة يف جمال بناء الثقة، وتسهيل النفاذ إىل األسواق،  إجراءاتالتوصل إىل توافق لآلراء بشأن  -
 واعتماد املرو�ة مع الدول النامية،

 ، حتديد القطاعات وأشكال التوريد اليت هتم الدول النامية واألقل منوا  -

 واألقل منوا، صفقات متبادلة تصب يف صاحل الدول النامية إدراج -

هذه املهمة إىل منظمة التجارة  وإسناد" إعطاء ميزة"و " الشفافية"و" التحرير الشامل"تعريف عبارات  -
 العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة،

 . الدول األكثر رعاية استثناءات ممراعاة �تائج مراجعة قوائ -

                                                             

1
  .7، 6 .ص، ص املرجع السابق، 
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ية، ا�دو�يسيا، باكستان ماليزيا واهلند، ببيان مشرتك تقدمت مصر مع جمموعة البلدان النامية يف أمريكا الالتين .2
، كما 2003يوليو  25من توجيهات وإجراءات مفاوضات التجارة يف اخلدمات، وذلك بتاريخ  15بشأن تنفيذ الفقرة 

 تقدمت مصر مع جمموعة البلدان النامية الكربى يف أمريكا الالتينية ا�دو�يسيا، باكستان تيال�دا والصني والفلبني
 31واهلند، بورقة عمل عن تقييم التقدم يف مفاوضات النفاذ إىل األسواق وفقا للقاعد االسرتشادية وذلك بتاريخ 

 .2004مارس 

جاءت مسامهة البحرين وعمان خالل مراحل املفاوضات يف جلنة اخلدمات املالية مع جمموعة  2005يوينو 8ويف  .3
روبي، سنغافورة، كندا النرويج، الواليات املتحدة األمريكية واليابان كبرية من البلدان منها اسرتاليا، االحتاد األو

وغريها، بشأن أمهية حترير اخلدمات املالية وآثارها االجيابية يف حتقيق التنمية، والتطور التكنولوجيا، ...
 واللوائح اليت وضرورة تضمينها جداول االلتزامات، وإزالة العوائق التجارية، وتوفري الشفافية، وتطوير القوا�ني

 .تتماشى مع قواعد السوق واملنافسة

، جتتمع وزراء التجارة 2005ويف سياق اإلعداد للمؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف هو�ج كو�ج  ديسمرب  .4
فقد دعا الوزراء العرب إىل آلية ". اجلاتس"من  19و 4واالقتصاد العرب وأكدوا على التنفيذ الفعال للمادتني 

اية طارئة ومعاملة خاصة ومتييزية مناسبة للبلدان النامية، والتقدم على مسار التنظيمات والتشريعات الوطنية مح
لضمان االلتزامات اليت مت التعهد هبا من قبل األعضاء، ولتحديد إعا�ات الدعم التجاري التشويهية اليت تبذهلا 

اعدة التقنية للبلدان العربية، ويف هذا السياق أملت الدول البلدان املتقدمة وبالتايل إلغائها ومن ثم تأمني املس
1:العربية مع دول �امية أخرى أن

 

اليت تلحظ تعديل املفاوضات ، إذ بدا " اجلاتس"من  4تتخذ مواقف حازمة حيال التنفيذ الفعال للمادة  -
 .واضحا بعد التقويم أهنا مل تعد تليب أهداف االتفاقية

 ).النوعية(وااللتزامات اخلاصة ) القوا�ني(حول القواعد تصر على توازي املفاوضات  -

يف املفاوضات حول اخلدمات بأي تقدم حيدث خبصوص الصيغ الثالث  4تربط التقدم على خط الصيغة  -
 ".اجلاتس"األخرى املدرجة حتت 

تضمن إجراءات فعالة يف املفاوضات حول اخلدمات حلماية موردي اخلدمات احملليني من االسترياد  -
 .إذ جيب عليها أن تتقدم باقرتاحات للبلدان النامية األخرى هبذا الصدد. ملفاجئا

                                                             

1
محمد شوملان، شـبكة املنظامت : ، ترمجة"اآلاثر القطاعيةو تأمل يف التبعات : املنطقة العربية وسـياسات حترير التجارة"جوزيف شو، جوليان دي فرانس و كندة محمدية،  

  .43 .ص ،2013ماي  05: ، اترخي الاطالعwww.annd.org: ، املوقع الالكرتوين 2007، اإلداريةاحلكومية للتمنية العربية غري 
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حبزم حيال أمهية التفاوض بشأن آليات احلماية امللحة الطارئة واملعاملة املناسبة اخلاصة والتفضيلية،  قفت -
 عن تأمني املساعدة وحتديد إعا�ات الدعم التجاري املشوهة اليت تبذهلا البلدان املتقدمة بغية إلغائها فضال

 .التقنية الالزمة

تضطلع بدور �شط يف املفاوضات وإعداد املقرتحات املتعلقة باخلدمات، مبا يؤدي إىل محاية العائدات  -
 .الكامنة املرتفعة النامجة من قطاعاهتا اخلدمية

ذات األمهية اخلاصة وخالل االجتماع �فسه الحظ وزراء التجارة واالقتصاد العرب أيضا ضرورة معاجلة املسائل  .5
بالنسبة للدول النامية مبا يف ذلك مسائل احلركة الدولية ال�تقال األفراد الطبيعيني، أي ما يطلق عليه الصيغة الرابعة 

)MODE4(  اليت تستفيد منها البلدان النامية، ومن أهم ما جاء يف التقييم اجلماعي الذي أعدته جمموعة البلدان
ملتقدمة ال تتضمن أية التزامات جتاه حركة األشخاص الطبيعيني، وال تتوافق مع أهداف النامية أن عروض الدول ا

  1.املادة الرابعة اخلاصة بزيادة مسامهة البلدان النامية يف جتارة اخلدمات

  الزتامات ادلول العربية بشأن الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات: يناملطلب الثا

 24ة املنظمة قبول حزمة االتفاقيات املتوصل إليها يف إطار هذه املنظمة، وعددها من الشروط املرتتبة عن عضوي
اتفاقية مبا يف ذلك االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات، إن البلدان العربية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية ملزمة 

ض القطاعات اخلدمية والفرعية أمام املوردين بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية وذلك من خالل تقديم التزاماها بفتح بع
ويف الوقت �فسه ومبوجب ا�ضمامها هلذه االتفاقية متارس البلدان العربية كامل حقوقها املنصوص عليها مبوجبه، . األجا�ب

 .دماتواملتصلة بالنفاذ إىل أسواق البلدان األخرى األعضاء، واملشاركة يف املفاوضات املستقبلية بشأن التجارة يف اخل

أما الدول العربية األخرى غري األعضاء يف منظمة التجارة العاملية فهي غري ملزمة بتلك االتفاقية، وال تستطيع 
أما الدول العربية اليت . احلصول على املزايا والفرص املتاحة اليت تقدمها االتفاقية للدول األعضاء لصادراهتا اخلدمية

ارة العاملية فعليها تقديم مذكرة خاصة بنظام التجارة اخلارجية واليت تتضمن جزءا تفاوض من أجل اال�ضمام ملنظمة التج
خاصا بنظام التجارة اخلارجية فيها تتناول التجارة يف اخلدمات، وبتقديم عرض أويل، وذلك قبل الدخول يف  مفاوضات 

  .العضوية اليت تطالب فيها األطراف األخرى بتحسني فرص النفاذ إىل األسواق

                                                             

1
 . 42.، مرجع سابق، ص"اآلاثر القطاعيةو تأمل يف التبعات : املنطقة العربية وسـياسات حترير التجارة"جوزيف شو، جوليان دي فرانس و كندة محمدية،  
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  الزتامات ادلول األعضاء احملددة: رع األولالف

قد حظي قطاع اخلدمات وموضوع اتفاق اخلدمات باهتمام معظم الدول العربية ، فدول اخلليج اهتمت باخلدمات ل
املالية، وخاصة �فاذ خدمات البنوك وسوق رأس  املال إىل األسواق الدولية، باعتبارها من الدول املستوردة لتلك 

ية �فسها من دول أخرى، وهتتم معظم الدول العربية يف مشال افريقية واألردن واإلمارات العربية املتحدة اخلدمات املال
ولبنان باخلدمات السياحية وتويل معظمها اهتماما بتطوير بنيتها األساسية، وقد ا�ضمت سورية يف السنوات األخرية إىل 

جمال السياحة، كما هتتم الدول العربية كافة باخلدمات املهنية من حيث  قائمة الدول العربية اليت تسعى إىل تنمية قدراهتا يف
و بصفة عامة فإن كال . استقباهلا لكثري من حركة األشخاص الطبيعيني، يف حني تقوم بعض الدول بتصدير تلك اخلدمات

النامية املصدرة واملستوردة  من مجهورية مصر العربية، واململكة العربية السعودية حتتالن مركزا متقدما يف قائمة الدول
و حتتل اخلطوط اجلوية السعودية املركز األول يف قائمة شركات الطريان من الدول النامية من حيث حجم . للخدمات
1. �شاطها

 

ويتطلب من كل عضو أن يكون له جدول يدرج . إن االلتزامات احملددة مبوجب اتفاقية اجلاتس مدرجة يف جداول
اذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية للخدمات وموردي اخلدمات من األعضاء اآلخرين، وعندما يقوم العضو فيه التزاماته للنف

بتقديم التزام فإ�ه يرتبط مبستوى النفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية احملددة يف اجلداول، ويتعهد بعدم اختاذ إجراءات 
وبذلك . تمييز لصاحل اخلدمات أو موردي اخلدمات من منشأ وطينجديدة من شأهنا احلد من الدخول إىل األسواق أو ال

وال ميكن سحب أو تعديل االلتزامات إال بعد . يكون لاللتزام احملدد تأثري مماثل للتعريفة امللزمة مبوجب اتفاقية اجلات
ة وحتسينات على التفاوض واالتفاق مع األعضاء اآلخرين على تسوية تعويضية، ومع ذلك ميكن إضافة التزامات جديد

  2.االلتزامات القائمة، تتضمن حترير أكرب يف أي وقت
التزامات بشأن حترير التجارة يف " اجلاتس"قدمت الدول العربية األعضاء يف االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 

تبنت سياسة احلد بعض القطاعات اخلدمية، ويالحظ من حتليل جداول االلتزامات اليت تقدمت هبا هذه الدول بأهنا 
األد�ى خبصوص حترير جتارة اخلدمات، حيث منحت هذه الدول امتيازات ملودي اخلدمات األجا�ب يف القطاعات أو 
القطاعات الفرعية اليت ترى أن حتريرها وفتح أسواقها يف هذه اخلدمات يعد ضروريا لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .ةفيها، واكتساب اخلربة املعرف

                                                             

1
  .135.،ص)،سوراي2007، 02العدد: 23اجملدل(، جماة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،"اتس وآفاق التجارة العربية يف اخلدماتاجل"حسني الفحل،  
2
  . 170.، مرجع سابق، ص"حترير التجارة يف اخلدمات"نبيل بدر ادلين،  
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و�ستعرض فيما يلي جدول مقارن لعدد التزامات البلدان بفتح قطاعات اخلدمات األساسية والفرعية، وذلك 
  .مبوجب عضويتها يف املنظمة العاملية للتجارة

الزتامات البدلان العربية مبوجب الاتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات يف إطار  : 42 رمق جدول
  التجارة العامليةمنظمة 

  ات املعنية بااللتزامات احملددةعدد القطاع  البلد
  110  األردن

  46  اإلمارات العربية املتحدة
  22  البحرين
  20  تو�س
  98  عمان
  46  قطر

  61  الكويت
  44  مصر

  45  املغرب
  120  اململكة السعودية

، 2011-2001:بلدان العربية خالل الفرتةالفرص والتحديات يف ال: املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات يف إطار بر�امج الدوحة للتنمية :املصدر
  .09.ص، 2010، األمم املتحدة �يويورك، )االسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

يبني اجلدول السابق اختالف عدد االلتزامات بني البلدان العربية، ومرد ذلك إىل تاريخ اال�ضمام إىل املنظمة، إذ 
البلدان املنضمة حديثا، كاألردن وامللكة العربية السعودية، بسبب التكتيكات والضغوط يالحظ ارتفاع عدد التزامات 

  .الكبرية اليت واجهتها تلك الدول عند اال�ضمام إىل منظمة التجارة العاملية مما دفعها للقبول بعدد أكرب من االلتزامات
 تواجهها األعضاء يف االتفاقية العامة حول وجتدر اإلشارة إىل أن الضغوط اليت واجهتها الدول حديثة اال�ضمام مل

التعريفات اجلمركية والتجارة منذ قيامها، وخيتلف وضع البلدان النامية والضغوط عليها لتحرير قطاعاهتا اخلدمية مقار�ة 
عاملة اخلاصة مع البلدان األقل منوا، ففي حالة البلدان األقل منوا تنتفي الضغوط  عليها كجزء من مرو�ة التعاطي معها وامل

والتفضيلية هلا، خاصة يف ظل �ص اإلعالن الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف هو�ج كو�ج  على أن البلدان األقل منوا 
ليست معنية بالتزامات جديدة متصلة باخلدمات، وهناك ثالثة أهداف رئيسية يف هذا الصدد تتعلق باملرو�ة يف التعاطي 

اليت هتم الدول األقل منوا، لكن يف املمارسة  واألمناطأمني التزامات من دول أخرى يف القطاعات وتوفري املساعدة التقنية وت
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كمبوديا والنيبال تعرضها : ، مثل1995العملية أظهرت جتربة البلدان األقل منوا املنضمة للمنظمة العاملية للتجارة بعد عام 
  1.لضغوط باجتاه تقديم عدد كبري من االلتزامات

قطاعات " اجلاتس"ت العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدول العربية األعضاء يف اتفاقية وقد حدد
اخلدمات اليت قدمت التزامات فيها، وا�طالقا مما تقدم اختارت دول جملس التعاون اخلليجي قطاع اخلدمات املالية لتقديم 

إىل بعض  باإلضافةمن وفرات وتنمية للمهارات املتخصصة  االلتزامات، �ظرا لكرب سوق اخلدمات املالية ، وما حيققه
الظروف اليت متثل عنصرا ضروريا لألداء الكفء للخدمات املالية، ومنها االستقرار السياسي واالقتصادي، ووجود بنية 

  .أساسية جيدة يف اخلدمات التكميلية كخدمة االتصاالت واخلدمات
  :ية احملددة �قدم اجلدول التايلوإلعطاء فكرة عن التزامات البلدان العرب

                                                             

1
، القطاعات اخلدمية وسـياسات التجارة وحتدايت التمنية يف "حاةل البدلان العربية: والاقلمييةحتدايت حترير اخلدمات يف السـياقات متعددة األطراف  "أمحد فاروق غنمي، 

 .26.املنطقة العربية، اجلزء األول،ص
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  )النفاذ للسوق و املعامةل الوطنية(الزتامات ادلول العربية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف جمال حترير جتارة اخلدمات  : 43 رمق جدول

 موريتا�يا املغرب مصر الكويت قطر عمان السعودية تو�س البحرين اإلمارات األردن قطاعات اخلدمات
  123412341234123 4 12341234123412 3 4 1 2 34123 4 1 2 3 4 

 XXXXXXXXXXXXXXXX X األعمالخدمات 

 XXXXX XXXXXXXX XXXX خدمات االتصال

XXXXXXXXXXXXXX XX دسةخدمات البناء والتشييد واهلن

 XXXXXXX خدمات التوزيع

XXXXXX اخلدمات التعليمية

 XXXXXXXXXXXX X اخلدمات البيئية

 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX اخلدمات املصرفية واملالية

 XXXXXXXXXX اخلدمات الصحية واالجتماعية

 XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX X X X السياحة والسفر

 XXXXXXX خدمات الرياضة والرتفيه

XXXXXXX خدمات النقل

عدد القطاعات الرئيسية احملررة وفق وسائل 
 توريد اخلدمة

5 8 6 5 5 4 1 1 1 2 3 
 

10 11 11 10 10 10 
 

7 
  

4 3 3 2 3 5 
 

1 1 1 
 

 45 44 61 46 98 120 20 22 46 110 عدد القطاعات الفرعية ذات التزامات بتحريرها

  ).اجلاتس(التقييدية املذكورة اليت وضعتها الدول يف جدول التزاماهتا لتحرير جتارة اخلدمات  اإلجراءاتإىل االلتزام املبني يف اجلدول  وال يشري.تفيد بأن الدولة التزمت بفتح القطاع للمنافسة األجنبية، يف جمايل النفاذ لألسواق واملعاملة الوطنية) X(العالمة 
  تواجد األشخاص الطبيعيني :4    التواجد التجاري :3    خدمات االتصال :2    اخلدمات عرب احلدود :1

  .386.ص، 2013جانفي : ، اترخي الاطالعwww.amf.org.ae: النقد العريب، املوقع الالكرتوين صندوق، امللحق اإلحصائي، 2010التقرير االقتصادي العربي املوحد :املصدر
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  1قياس معق التحرير: ينثاالفرع ال 

حتتسب بعدد القطاعات املضمنة ضمن جدول االلتزامات بل بعدد الشروط اليت توضع يف  إن فعالية التحرير ال 
املعاملة الوطنية، لذلك فإ�ه ميكن اعتبار أن دوال كاملغرب ومصر قد حررت جداول االلتزامات حول النفاذ إىل األسواق و

أي مدى الشروط اليت وضعت على القطاعات اليت أدرجت يف جداول (قطاعاهتا أكثر إذا احتسب عمق االلتزامات 
  2).االلتزامات

ربية وتعتمد على فكرة أ�ه وباالعتماد على منهجية جديدة  هتدف إىل تقييم مدى التحرير  الذي جتري الدول الع
ال يكون املعيار الذي يتم من خالله تقييم مدى التحرير هو عدد االلتزامات، بل ينبغي أن حيتسب عمق التحرير من 

مدى حترير القطاعات اليت قدمت التزامات بشأهنا من خالل مدى تضمني جداول االلتزامات املتعلقة هبا استثناءات :خالل
  .إىل األسواق واملعاملة الوطنيةية أو قيود على النفاذ أو شروط كمية أو �وع

واململكة  األردنفوفقا هلذه املنهجية وخالفا  للتوقعات فقد حررت  بلدان مثل مصر واملغرب قطاعاهتا أكثر من 
اوت كبري يف مدى السعودية اللذين لديهما عدد أكرب من االلتزامات، إذا أخذ عمق االلتزام يف عني االعتبار، وبالتايل هناك تف

فعالية التحرير احلقيقي بني البلدان، ال حتتسب املنهجية املعتمدة الفجوة بني ما هو حمرر من جا�ب واحد وليس ملتزما يف 
كأن تقوم دولة بتغيري قوا�ينها وأ�ظمتها  للسماح بدخول موردي اخلدمات األجا�ب أو زيادة مشاركتهم (إطار اجلاتس
هو ملتزم أساسا، وإذا أخذ هذا األمر بعني االعتبار فيمكن أن تتغري كل النتائج احملقق وفقا هلذه  ، وبني ما)املسموح هبا

  : املنهجية واملدرجة يف اجلدول املوايل

                                                             

1
  .37-35.ص-، مرجع سابق، ص"حاةل البدلان العربية: حتدايت حترير اخلدمات يف السـياقات متعددة األطراف  واإلقلميية"أمحد فاروق غنمي، 

 
2

مات اهامت، املؤمتر العرىب السابع منظمة التجارة العاملية  الفرص والتحدايت "نظر تمنويةوهجة بعض التحدايت يف جمال حترير التجارة يف اخلدمات من "دية ،كندة محم 

: اترخي الاطالع www.annd.org:الالكرتوين ، شـبكة املنظامت العربية غري احلكومية للتمنية، املوقع2011إبريل  28- 26بريوت، –اللبنانية  هوريةادلول العربية امجل 
 . 5.، ص2013ماي  05
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  مؤرش الزتامات ادلول العربية يف إطار اجلاتس : 44 رمق جدول

اإلمارات العربية   
اململكة العربية   تو�س  املتحدة

  البحرين  مصر  ردناأل  الكويت  املغرب  عمان  قطر  السعودية

  -  -  118  12.5  8.75  38.5  50  44  -  25.25  اخلدمات التجارية- 1
  -  30.5  51  -  23.75  70.5  2  38.5  5.75  6.25  خدمات االتصاالت- 2

  -  2  3  2.5  -  6.5  5.75  5  -  6.25  اخلدمات اهلندسية والبناء- 3

  -  -  11.25  2.5  -  6.5  -  10.5  -  -  خدمات التوزيع- 4
  -  -  22.5  -  -  6.5  -  6.5  -  -  ةاخلدمات الرتبوي- 5
  -  -  11  2.5  5.25  6.5  2.5  6.5  -  6.25  اخلدمات البيئية-6
  61.25  123  72.5  38  66.25  17.75  11  7.25  36.5  6  اخلدمات املالية- 7
اخلدمات الصحية - 8

  -  -  12.25    -  5.75  -  10.25  -  -  واالجتماعية
  -  50.5  45    22.75  6  8  19.25  11  6.5  خدمات السياحة والسفر-9

اخلدمات الرتفيهية - 10
عدا (- والثقافية والرياضية 

  )اخلدمات السمعية البصرية
-  -  6.5  -  -  -    -  -  -  

  -  8  53.25    32.25  31.5  -  32  -  -  خدمات النقل-11
غريها من اخلدمات غري - 12

  -  -  -    -  -  -  - -  -  املذكورة آ�فا
  61.25  214  399.75  66.25  160  196  79.25  186.25  53.25  56.5  )1(اموع

جمموع قطاعات اخلدمات ذات 
  22  44  110  61  45  98  46  120  20  46  )2(التزامات اجلاتس 

  2.78  4.86  3.63  1.09  3.56  2.00  1.72  1.55  2.66  1.23  )1(÷)2(اموع النسيب 
  0.5=، القيود0.25...=اء، غري منضم باستثن0.75....=، ال شيء ماعدا0=، غري منضم1=الشيء: القواعد لتقييم  البلدان

  .�قاط املعاملة الوطنية+�قاط الوصول إىل األسواق=جمموع �قاط: مت احصاء القيود األفقية كما هو مبني يف آثارها على االلتزامات القطاعية
، القطاعات اخلدمية "يةحالة البلدان العرب: حتديات حترير اخلدمات يف السياقات متعددة األطراف  واالقليمية"أمحد فاروق غنيم، :املصدر

  .37، 36.وسياسات التجارة وحتديات التنمية يف املنطقة العربية، اجلزء األول،،ص، ص
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  العروض املقدمة من البدلان العربية خالل املفاوضات اجلارية بشأن التجارة يف اخلدمات: الفرع الثالث

ية بإضافة أو ختفيف أو إزالة  بعض القيود على تقدم البلدان العربية األعضاء طلباهتا بتحرير قطاعاهتا اخلدمات
وقد قامت . القطاعات الواردة يف جداول االلتزامات وفق اآللية املتبعة لتقديم الطلبات والعروض باملنظمة العاملية للتجارة

اجلدول  ويوضح. معظم البلدان بتقديم عروضها األولية، اليت تبعتها عروض منقحة من بعض البلدان مثل البحرين ومصر
  .االلتزامات  اليت قدمتها البلدان العربية قبل مفاوضات الدوحة، مقار�ة بتلك املقدمة يف العروض األولية واملنقحة 51رقم 

يبني استعراض العروض املبدئية والعروض املنقحة اليت قدمتها الدول العربية يف إطار جولة الدوحة أن هناك حركة 
الواليات املتحدة، : ان، خصوصا تلك اليت دخلت يف اتفاقيات ثنائية مع دول متقدمة مثلحترير فعلية اختذهتا بعض البلد

   1.بينما مل تقدم دول أخرى  أية عروض
وقد قدمت دول أخرى التزامات ال تعترب حتسينات كبري ة مقار�ة بالوضع ما قبل بدء مفاوضات الدوحة، يف حني 

عموما كا�ت هناك تطورات كبرية مبا يف ذلك إدراج قطاعات . الراهن ذهبت دول أخرى اىل تقديم عروض أقل من الوضع
  .52وهذا ما ميكن استعراضه من خالل اجلدول رقم  2فرعية جديدة أو تعميق مدى التقدم يف التحرير يف غريها،

رغواي بعد استعراض العروض املبدئية واملنقحة يبدو أن حترير جتارة اخلدمات يسري يف �فس االجتاه كجولة االو
فيما يتعلق بالتزامات، فأعلى عدد من العروض جاء يف �فس القطاعات اليت مت تقديم عروضها األولية ضمن جولة 

  . االورغواي
  

                                                             

1
 .5.مرجع سابق، ص، "ة نظر تمنويةبعض التحدايت يف جمال حترير التجارة يف اخلدمات من وهج"كندة محمدية ، 
2
  37.، مرجع سابق، ص"يةحاةل البدلان العرب : حتدايت حترير اخلدمات يف السـياقات متعددة األطراف  واإلقلميية"أمحد فاروق غنمي، 
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الزتامات البدلان العربية قبل مفاوضات ادلوحة مقابل الالزتامات املقدمة يف  : 45 رمق جدول
  :مفاوضات ادلوحة

  لعرض املنقحا  العرض املبدئي  االلتزامات احلالية  الدول األعضاء
اخلدمات املهنية، وخدمات الكمبيوتر، والبحوث، والبيع   األردن

التأجريي، وبعض خدمات األعمال، و االتصاالت، 
واخلدمات املالية والبئية، والتوزيع والصحة، والتعليم 

  .والسياحة

مبا فيها (السكك احلديدية، وبعض حدمات األعمال 
  ).لنقلالتخطيط الرتبوي، والتعليم، وخدمات ا

 --------  

العربية  اإلمارات
  املتحدة

بعض خدمات األعمال، والربيد السريع، والبناء و 
  .اخلدمات البيئية، واخلدمات املالية، والسياحية

  --------   .االتصاالت، والتأمني وإعادة التأمني، وخدمات الطاقة

ر، والرتبية، واخلدمات عمااإلخدمات األحباث والتنمية، و  التأمني وإعادةالتأمني   البحرين
  والسفر والنقل الربي السياحةالبيئية، وخدمات 

االستشارات اهلندسية ( بعض خدمات األعمال 
  ).واخلدمات الطبية، وغريها

إعادة تبويب قطاع االتصاالت، واخلدمات الصحية، 
واالجتماعية، واخلدمات الثقافية والبيئية والرياضية، 

  دمات املالية واملصرفيةواخلدمات الرتبوية، وحتسني اخل
، وخدمات األشعةالتأمني وإعادة التأمني، االستشفاء، وخدمات   املصارف والسياحة  تو�س

النقل البحري (، وخدمات السفر )اإلسعافالنقل الصحية غري 
مبا فيها اهلاتف احملمول واألقمار ( وخدمات االتصاالت) والربي

  ).ياتاملياه واحملم(، وخدمات البيئة )الصناعية

 -------  

اخلدمات املهنية، وخدمات الكمبيوتر، والبحوث واالتصاالت،   عمان
  .حةاواخلدمات املالية، والبيئية والتوزيع، والصحة، والسي

   -------  

من بينها االستشارات اهلندسية، (بعض اخلدمات املهنية قطر
، والربيد، البناء، )اخلدمات الطبية، البحوث واحلاسوب

  .يئية، اخلدمات املالية والسياحيةاخلدمات الب

خدمات صيا�ة احلواسيب و إصالحها، واخلدمات املصرفية 
  ).حتويل أموال وضما�ات مصرفية(

 -------  

، البناء واخلدمات اهلندسية، واخلدمات البيئية، األعمال  الكويت
  .واخلدمات الصحية واالجتماعية، والسفر والسياحة

 -------   -------  

واخلدمات اهلندسية، السفر والسياحة، البناء   مصر
اخلدمات املصرفية، سوق املال، التأمني وإعادة التأمني، 

  .النقل البحري واخلدمات املساعدة

  خدمات احلاسوب، والنقل الربي  ------- 

بعض خدمات األعمال، االتصاالت، البناء واهلندسة،   املغرب
مني، اخلدمات البيئية واملصارف، التأمني واعادة التأ

  .السياحة وخدمات الفر وبعض جماالت النقل

  --------   خدمات التوزيع

، 2011-2001:الفرص والتحديات يف البلدان العربية خالل الفرتة: املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات يف إطار بر�امج الدوحة للتنمية :املصدر
  .11،12.ص،ص، 2010املتحدة �يويورك، ، األمم )االسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
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يف إطار اجلاتس والعروض املبدئية واملنقحة  القطاعية  الالزتاماتعدد مقارنة بني  : 46 رمق جدول
  :لدلول العربية

االلتزامات يف اطار   
  اجلاتس

العروض األولية 
  املنقحة/

  23  17  اخلدمات التجارية- 1
  16  8  خدمات االتصاالت- 2
  24  15  اخلدمات اهلندسية والبناء - 3
  2  0  حدمات التوزيع- 4
  8  5  اخلدمات الرتبوية- 5
  13  6  اخلدمات البيئية -6
  16  14  اخلدمات املالية- 7
  6  3  اخلدمات الصحية واالجتماعية - 8
  16  15  اخلدمات السياحية والسفر -9

  5  4  )غري اخلدمات السمعية والبصرية(اخلدمات الرتفيهية والثقافية والرياضية - 10
  11  5  ت النقلخدما-11
  0  0  غريها من اخلدمات غري املدرجة سابقا- 12

  .يف القطاع يتم احتساب الرقم املسجل على ا�ه جمموع عدد الدول اليت تقدم االلتزامات يف القطاعات الفرعية ذات الصلة*
، القطاعات اخلدمية "لة البلدان العربيةحا: واإلقليميةحتديات حترير اخلدمات يف السياقات متعددة األطراف  "أمحد فاروق غنيم، :املصدر

  .38، 37.،ص، صوسياسات التجارة وحتديات التنمية يف املنطقة العربية، اجلزء األول،

  حترير حركة األشخاص الطبيعيني وموقف ادلول العربية: ثالثاملطلب ال 

سنوات القليلة املاضية وأصبح يشكل بدأ اال�تقال املؤقت للعمل يف اخلارج حيتل حيزا مهما يف التجارة العاملية يف ال
احلاجة املتزايدة للعديد من الدول إىل استقدام العمال ذوو املهارات العالية  وإزاءأحد أهم أوجه التجارة يف اخلدمات، 

باإلضافة إىل الفنيني واملهنيني واأليدي العاملة يف خمتلف ااالت، عمدت تلك الدول إىل وضع أطر �اظمة وترتيبات 
، يف حني تعترب االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أول  ∗دية أو ثنائية أو إقليمية الستقدام العمالة األجنبية لفرتات مؤقتةأحا

  .تنظيم دويل لتجارة اخلدمات عموما وحركة األشخاص الطبيعيني خصوصا

                                                             

∗
توفر الانتقال السهل ذلوي املهارات حبسب ويه  ، كثريا ما تشمل هذه الرتتيبات العاملني يف اكفة القطاعات وال تقترص فقط عىل العاملني يف قطاع التجارة ابخلدمات 

   .لثنايئ ضد انتقال العامةل لتوريد اخلدمة من بدلان خارج الرتتيب ا، ومتزيالاتفاقية الثنائية 
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أشكال وبأن الشكل الرابع يشمل  وقد عرفت اتفاقية اجلاتس التجارة يف اخلدمات بأهنا توريد للخدمة وفقا ألربعة
توريد اخلدمة من خالل وجود أشخاص طبيعيني من مورد خدمة من دولة عضو ما من أعضاء منظمة التجارة العاملية يف 
أراضي أي عضو آخر، وبات موضوع حركة األشخاص الطبيعيني حيتل أمهية كربى لدى الدول النامية بصفة عامة والدول 

  .يث تعترب القوى العاملة من الدعامات األساسية للتنمية اليت تسعى تلك الدول لتحقيقهاالعربية بصفة خاصة، ح
 الطبيعيني األشخاصمفهوم توريد اخلدمة ابنتقال : الفرع األول

تعريف الشكل الرابع من أشكال توريد اخلدمة بأ�ه  عرض مت  سيف إطار املادة األوىل من اتفاقية اجلات :تعريفها .1
عارض هلا من دولة عضو باالتفاقية من خالل تواجد لألشخاص الطبيعيني من هذه الدولة يف  اخلدمة من قبل

أراضي دولة أخرى عضو باالتفاقية، ويلحظ امللحق حول األشخاص الطبيعيني العارضني للخدمة حبسب 
لني لدى مورد أو املوظفني والعام/عارضني للخدمة يعملون حلساهبم اخلاص، و: االتفاقية منطني هلذا التواجد

للخدمة، وميكن توظيف هؤالء األشخاص الطبيعيني أما يف بلداهنم ويتواجدون يف البلد املضيف أو يوظفون من 
  1.قبل مورد اخلدمة يف البلد املضيف

  2: تتمثل فئات العمالة املتعارف عليها يف جداول التزامات الدول يف اآلتي  :الطبيعيني األشخاصفئات  .2

الطبيعيني املوظفني لدى شركة هلا وجود  لألشخاصيشري إىل اال�تقال  املؤقت : رع الشركةاملنتقلون بني أف -
جتاري يف دولة عضو مبنظمة التجارة العاملية من أجل توريد اخلدمة من خالل فرع الشركة يف الدولة 

، وعادة ما يسمح املضيفة، وتغطي تلك الفئة العمالة املاهرة من املدراء واملديرين التنفيذيني واملتخصصني
 .بتواجدهم ملدة ثالث أو مخس سنوات بناء على ما مت حتديده يف جداول االلتزامات

وهم ميثلون موردي اخلدمات الذين يسعون إىل النفاذ املؤقت إىل أسواق الدولة العضو مبنظمة التجارة العاملية : زائرو األعمال
تواجد جتاري يف أراضي تلك الدولة، وذلك  إل�شاءطوات الالزمة هبدف التفاوض بشأن اتفاق لبيع اخلدمة أو الجناز اخل

على أال تدخل تلك الفئة بشكل مباشر يف توريد اخلدمة، وغالبا ما تلتزم الدول بالسماح بدخول تلك الفئة لفرتة ثالث أشهر 
 .وال يشرتط أن تتوافر لديها اخلربة أو املؤهالت

                                                             

1
ورشة العمل اإلقلميية حول انتقال األشخاص الطبيعيني وأثره عىل التمنية يف ،   "الطبيعيني األشخاصالتجارة يف اخلدمات وتوريد اخلدمة ابنتقال "، ، انئـةل حـداد 

  .20.ص،  2007سبمترب  6و5 )مرص(ادلول العربية، القاهرة
2

قا لالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات وأثره عىل ادلول العربية، اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لغريب آسـيا دراسة حترير حركة األشخاص الطبيعيني وف 

  .7.، ص2007، األمم املتحدة، نيويورك، )الاسكوا(
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لطبيعيون املوظفون بواسطة  شركة ما يف دولة عضو ويتم إرساهلم إىل دولة وهو األشخاص ا: موردو اخلدمة املتعاقدون
 .ومستهلك يف الدولة املضيفة) مورد خدمة اعتباري(عضو آخر لتوريد اخلدمة حبيث يكون العقد بني شركة داخل دولة 

التجارة العاملية هبدف  وهم األشخاص الطبيعيون الذين يدخلون بشكل مؤقت إىل دولة عضو مبنظمة: املهنيون املستقلون
توريد خدمة ما بناء على عقد بينهم وبني مستهلك اخلدمة املقيم يف الدولة املضيفة حبيث يكون العقد بني الشخص بذاته 

 .كمورد خدمة وبني مستهلك اعتباري

  الطبيعيني األشخاصبشأن حترير حركة والالزتامات  تطور املفاوضات: ثاينالفرع ال 

بالدخول يف جوالت متتالية من  األعضاءاجلاتس على التزام الدول  اتفاقيةة عشر من �صت املادة التاسع
سنوات بعد دخول منظمة التجارة  5املفاوضات هبدف التحرير التدرجيي لتجارة اخلدمات، على أن تبدأ املفاوضات 

  .العاملية حيز التنفيذ

  :عينيموقف البلدان العربية من مفاوضات حترير حركة األشخاص الطبي .1

هذا النمط ضمن أمناط التجارة يف اخلدمات بالرغم من حتفظ  إدراجيالحظ هنا أن الدول النامية قد أصرت على 
، ويف دراسة أعدها صندوق النقد الدويل عن أن الدول الضوابطالدول املتقدمة على هذا النمط ومطالبتها بالعديد من 

من ذوي اخلربات العالية،  لألجا�ب، واململكة املتحدة متنح تأشريات فقط وكندا األمريكيةاملتقدمة مثل الواليات املتحدة 
وأضافت الدراسة أن غالبية املهاجرين من البلدان النامية يف امليدان االقتصادي أكثر ثقافة ممن تبقى من سكان بلداهنم 

   1.، وهو ما يضر ببلداهنماألصلية
، وتتمثل )4(تقدمة تضع العديد من القيود واحلواجز للنمط رقم وعلى الرغم من أمهية هذا النمط إال أن الدول امل

، التكافؤ واختبار احلاجة االقتصادية، األجا�بيف احلصول على تأشرية، احلظر واحلصص املفروضة على موردي اخلدمات 
 هذه احلواجز اليت الضرائب غري أ�واععدم االعرتاف باملؤهالت املهنية، الرتخيص، اشرتاكات الضمان االجتماعي، وخمتلف 

   2.الطبيعيني األشخاصتعيق حركة 

                                                             

1
، 2010:عدد أفريل (القانونية والاقتصادية للكية احلقوق،  ، اجملةل"اتفاقية اجلاتس وحترير التجارة ادلواية يف اخلدمات املرصفية"ابراهمي عبد هللا عبد الرؤوف محمد،  

 .810،809.، ص،ص)- مرص-جامعة املنصورة
2
 .810.املرجع السابق، ص 
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  1:بر�امج عمل الدوحة .2

( االلتزامات على ا�تقال ذوي املهارات ورجال اإلعمال داخل املؤسسات فقط تقصر أورجواي خالل جولة
جارة العاملية بدأت جولة مفاوضات الدوحة عقب ا�تهاء أعمال املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة الت  ، وقد)الشكل الثالث

يف الدوحة، و تضمن اإلعالن الوزاري الصادر عن املؤمتر تفويضا باالستمرار يف مفاوضات حترير  2001الذي عقد يف �وفمرب
 30التجارة يف اخلدمات من خالل آلية العرض والطلب، حيث تقوم الدول بتبادل الطلبات احملددة األولية ابتداء من 

، 2003 مارس 31 يومل بدراسة تلك الطلبات وحبيث تقوم بتقديم عروضها األولية بداية من على أن تقوم الدو، 2002يو�يو
  .2005 على أن تنتهي املفاوضات يف يناير

الدول بتقديم طلبات إىل كافة شركائها التجاريني لتحرير أغلب قطاعات بعض قامت ووفقا لتلك التوقيتات 
تلقت بعض الدول طلبات الدول األعضاء األخرى لتحرير قطاعات خدمات تتمتع فيها مبيزة �سبية، كما  اليتاخلدمات 

واجهت اجلولة ، و جديدة أو إجراء مزيد من التحرير يف القطاعات التى تقدمت هبا الدول بالتزامات خالل جولة أورجواي
زمنية جديدة ال�تهاء  توقيتات 2004الس العام يف يوليووضع  والعديد من الصعوبات يف كافة املسارات التفاوضية، 

لبدء تقديم  2005، وفيما يتعلق باخلدمات مت حتديد موعد مايو "حزمة يوليو" املفاوضات بشكل عام يف إطار ما يسمى
  .العروض احملسنة للدول

�تيجة  لعدم حتقيق النتائج املرجوة ملفاوضات العرض والطلب سواء بسبب اخنفاض عدد الدول اليت تقدمت 
ة احملسنة، أو بسبب ضعف درجة التحرير اليت عكستها العروض املقدمة خاصة عروض الدول املتقدمة، بعروضها األولي

  2:وقد حدد املرفق جيم  يف إعالن هو�غ كو�ج اخلاص مبفاوضات التجارة يف اخلدمات التوقيتات التالية للمفاوضات
   .تقديم العروض املعلقة يف أسرع وقت ممكن -

   2006 فرباير 28 بدءا من التقدم بالطلبات اجلماعية
   2006 يوليو 31 تقديم النسخة الثا�ية من العروض احملسنة يف

  2006. أكتوبر 31 التقدم باملسودة النهائية جلداول االلتزامات حبلول

                                                             

1
  .18.دراسة حترير حركة األشخاص الطبيعيني وفقا لالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات وأثره عىل ادلول العربية، مرجع سابق، ص 
2

ورشة العمل اإلقلميية : ، اجلزء األول"حترير انتقال األشخاص الطبيعيني حبسب مفاوضات اتفاقية التجارة يف اخلدمات وأثره عىل ادلول العربية " وليد نبيل الزنيه ، 

  .4. ،ص  2007سبمترب  6و5 )مرص(حول انتقال األشخاص الطبيعيني وأثره عىل التمنية يف ادلول العربية، القاهرة
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أو حتسينات أساسية يف االلتزامات القائمة  إضافاتإن أغلب العروض اليت تقدمت هبا الدول مل تتضمن أية 
 69وقد بلغ عدد العروض املبدئية اليت تقدمت هبا الدول األعضاء . الشكل الرابع من أشكال توريد اخلدمةواملتعلقة ب

، بينما تقدمت األردن واإلمارات وقطر والبحرين واملغرب وتو�س ومصر وعمانعرض من بينهم سبعة دول عربية وهي 
 س، ومل تتقدم أي دولة بعد املؤمتر الوزاري السادوالبحرينمصر دولة بعرضها احملسن من بينهم دولتني عربيتني فقط ومها  30

  .بأي عروض حمسنة

   1:التزامات الدول العربية فيما يتعلق بالشكل الرابع .3

منظمة التجارة  إىلتتنوع التزامات الدول العربية خبصوص الشكل الرابع لتوريد اخلدمة طبقا لتاريخ ا�ضمامها 
  . يثا تقدمت بدرجة عالية من التحريرالعاملية، حيث أن الدول املنضمة حد

بعدم قد التزمت  دولة تو�سبالنسبة إىل جداول التزامات الدول العربية اليت ا�ضمت للمنظمة منذ �شأهتا فنجد أن 
،  وورد جبدول ات املتجهة بالكامل حنو التصدير لشركبالنسبة ل تعيني أربع مديرين أجا�بإمكا�ية التحرير باستثناء 

االلتزام بعدم التحرير باستثناء الفئات اخلاصة باملديرين واملتخصصني والفنيني من ذوي  قطر الكويت و ل منالتزامات ك
الربامج االجتماعية واإلسكان وبعض ااالت  ، وبالنسبة املهارات املرتفعة مع عدم السماح بدخول العمالة املستقلة 

 .ى املواطنني فقطعلفقد مت قصرها اخلاصة بالرعاية الصحية اا�ية 

من إمجال العمالة  ٪10بأال تزيد �سبة العمالة األجنبية املسموح هبا يف أي منشأة عن �سبة  مصراشرتطت كما 
  .على اإلطالق بالشكل الرابع البحرينمل تلتزم  و باملنشأة

اتسمت بأهنا شكل الرابع إال أن التزاماهتا اخلاصة بال 1996املنظمة عام  إىل اإلماراتدولة  وعلى الرغم من ا�ضمام
التزمت بدخول : غري عامة حيث حددت فئتني للعمالة املسموح هبا مع وضع  تعريفات وشروط لدخوهلا على النحو التايل

يوماً، والعمالة املنتقلة بني أفرع الشركات بشرط أال يزيد عدد املديرين واملتخصصني  90فئة الزائرين من رجال األعمال ملدة 
من إمجايل عدد العاملني بتلك الفئات بالشركة، على أن يسمح بدخوهلم لفرتة عام قابلة  ٪50األجا�ب عن  والتنفيذيني

  .للتجديد لعامني آخرين حبد أقصى ثالث أعوام
 قد التزمت بعدم  دولة األردنتتميز جداول التزامات الدول اليت ا�ضمت الحقاً ها بالوضوح والتفسري، فنجد مثال

  :حيث اء بعض الفئات اليت مت ذكرها بالتفصيل من حيث تعريفها والفرتة املسموح هبا هلاالتحرير باستثن

                                                             

1
  .14-12.ص-ألشخاص الطبيعيني وفقا لالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات وأثره عىل ادلول العربية، مرجع سابق، صدراسة حترير حركة ا 
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يوما،ً وللعمالة من املنتقلني بني أفرع الشركة  90التزمت بكل من فئة الزائرين من رجال األعمال لفرتة  -
 بشرط أن يكون قد مضى عليهم عام يف الشركة األساسية ببلد املنتقل، 

للمديرين واملتخصصني والتنفيذيني واملهنيني املسموح بدخوهلم البالد، ويشرتط  مت وضع تعريفات -
احلصول على تصارح عمل للفئات املذكورة واليت متنح على أساس اختبار احلاجة االقتصادية والذي مت 

د، توضيحه بالعمالة غري املتوفرة داخل دولة األردن، ومتنح تلك التصاريح ملدة عام فقط قابلة للتجدي
   .ديرين أن يكو�وا مقيمني باألردنكما يشرتط يف امل

اليت اتسمت التزاماهتا بالطابع التفصيلي املرفق به املفاهيم اخلاصة  لسلطنة عماناحلال بالنسبة ال خيتلف و
الشخصيات يوماً، كما مت االلتزام بالعمالة املرتبطة ب 90بالفئات، فقد التزمت بكل من الزائرين من رجال األعمال لفرتة 

من إمجايل العمالة والذين يسمح هلم بالدخول لفرتة عامني قابلني للتجديد لعامني آخرين حبد  ٪20املعنوية حبيث ال تتعدى 
 .أقصى أربع سنوات

فقد التزمت بالزائرين من رجال  اململكة العربية السعوديةأما بالنسبة ألحدث الدول العربية ا�ضماماً للمنظمة وهي 
من إمجايل العمالة  ٪25يوما،ً وبالنسبة للعمالة املنتقلة بني أفرع الشركة فمسموح هبا بشرط أال تزيد عن  180رتة األعمال لف

بالشركة حبد أد�ى ثالث أشخاص، وذلك ملدة عامني قابلة للتجديد لفرتة أخرى، مع االحتفاظ ببعض املناصب بالشركات 
يوماً قابلة للتجديد لفرتة أخرى مع  180دمة املتعاقدين واملهنيني املستلقني لفرتة للعمالة السعودية، كما مت االلتزام مبوردي اخل

  .حتديد العديد من القطاعات الفرعية اليت يسمح يف إطارها بدخول األشخاص الطبيعيني من تلك الفئتني
  التبعات الاقتصادية والاجامتعية النتقال األشخاص الطبيعيني: الفرع الثالث

، التبعات االقتصادية واالجتماعيةبالنسبة للبلدان العربية مجلة من  األشخاص الطبيعينية ا�تقال يرتتب على حري
  :ميكن استعراضها كما يلي

عندما يرسل املهاجرون جزءا من دخوهلم إىل أوطاهنم  :مسامهة التحويالت اجلارية يف تنمية االقتصاديات العربية .1
إن هذه  التحويالت يشار إليها بتحويالت العاملني واملهاجرين وقد ف. أسرهم  إلعالةإما يف شكل �قد أو سلع 

منت هذه التحويالت بشكل مستمر حيث أصبحت متثل املصدر األهم للدخل األجنيب لكثري من الدول النامية، 
يف  ٪5املنطقة العربية تشارك بأقل من ، إىل أ�ه بالرغم من أن 2008البنك الدويل لسنة  إحصائياتو تشري 

تقريبا من مجيع  ٪16تدفقات التجارية العاملية، فإهنا تساهم بشكل كبري يف تدفق التحويالت، ويقدر أن ال
من  ٪10قى املقيمون يف الدول العربية التحويالت اليت تصرف للمهاجرين يف العامل تأتي من الدول العربية، بينما يتل
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األكرب للتحويالت هي  املتلقيبعض الدول العربية اليت تعد  التحويالت العاملية، ومن الغريب يف املنطقة العربية، أن
 1.دول جوار لبعض الدول اليت تعد املصدر األكرب للتحويالت

 

اليمن ومصر والعراق واألردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية، أما : إن أبرز الدول العربية املرسلة للعمالة هي
 واإلماراتالبحرين والكويت وعمان وقطر واململكة العربية السعودية :فهيأهم الدول العربية املستقبلة للعمالة 

فإن العجز الصايف   يف البلدان العربية   2009و 2008العربية املتحدة، ووفقا لبيا�ات صندوق النقد العربي لسنيت 
قد ارتفع  ∗)الرمسية واليت تتمثل أساسا يف حتويالت العاملني واملعو�ات( كمجموعة بالنسبة للتحويالت اجلارية 

   2.مليار دوالر 32.7ليصل إىل  ٪18.4بنحو 

اهد لشوافقد بينت ت، ياللمستقبلة للتحوول الدافي دي قتصاااللنمو العاملين على ت اتحويال ثرأما فيما يخص أ .2
و في لنمالعاملين على ت ايجابي لتحويالد أثر إجو، وت يالللتحولمستقبلة العربية ول الدافيما يخص  حصائيةاإل
سهمت في تقليص أبالتالي ، وفيهاد لفرى دخل امستودة يازلى أدت إلكو�ها ، تيالللتحولمستقبلة ول الدامن د عد
اهد لشوأن الى ر إشاألي ولدالبنك اتقرير أن ال ول، إلدا هذهفي  خللدايع زفي توارق لفوا تقليلولفقر ة احد
لعاملين على ت التحويال ضحةرة وايجابية بصوإ ثرياتتأد جوكد وتؤلنامية ال ول الدافي حالة  حصائيةاإل

ت حتياجااالتغطي لعاملين قد ت اتحويالكون لى إلك ى ذيعز، ولناميةول الدالنمو في غالبية ت امعدال
كما . لعملق اظائف في سوولبحث عن اا على هبالتالي قد ال تحفز، وتيالللتحولمستقبلة الألسر كية االستهال

لك عند ل، وذألطواألجل افي ت يالللتحولمستقبلة ول الدالنمو في السلبية على اا تهاثريلعاملين تأت التحويالأن 
3.على دخول أبحثًا عن للتحويالت لمستقبلة الدول امن ة هرلماالعمالة ا هجرةيد اتزر عتبااالفي خذ ألا

 

  

                                                             

1
خي ، اتر/www.egypt.iom.int: ، تقرير صادر غن منظمة الهجرة ادلولية ابالشرتاك مع منظمة العمل العربية، املوقع الالكرتوين"تنقل العامةل بني البدلان العربية" 

 .22.، ص23/12/2012: الاطالع

ون يف رشاكت حملية أو أجنبية يف ال تفرق بياانت مزيان املدفوعات بني العامةل ادلامئة أو املؤقتة، ويه توحض حتويالت العاملني للخارج برصف النظر عام إذا اكنوا يعمل ∗
  .ادلوةل املضيفة

2
 .188، 187.موازين املدفوعات وادلين العام اخلاريج وأسعار الرصف، مرجع سابق، ص،ص :، الفصل التاسع2010التقرير الاقتصادي العريب املوحد 
3
  .187.حتويالت العاملني يف اخلارج والتمنية الاقتصادية يف ادلول العربية، مرجع سابق، ص: ، الفصل العارش2010التقرير الاقتصادي العريب املوحد 
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لهجرة أن حتسن من تساهم تدفقات التحويالت من املهاجرين يف احلد من الالمساواة الناجتة عن العوملة كما ميكن ل .3
الذي يستحيل القيام به دون هجرة،  األمررفاهية دولة املنشأ، حيث يقدم املهاجرين على االدخار باخلارج، وهو 

وذلك �ظرا الخنفاض األجور وتقلبات أسواق رؤوس األموال، باإلضافة إىل ذلك يساعد العمل باخلارج املهاجرين 
م رأس املال البشري، عالوة على إمكا�ية تنشيط اإل�تاج والتوظيف على اكتساب مهارات جديدة ويعزز من تراك

  1.يف دول املنشأ من خالل استفادة التحويالت  من فرص االستثمار اجلذابة

  .فرص اسـتفادة ادلول العربية من حترير حركة األشخاص الطبيعيني :ابعالفرع الر 

الطبيعيني عليها اخذ التوصيات التالية بعني عظم استفادة الدول العربية من حترير حركة األشخاص تحتى ت
  :االعتبار

على الدول العربية أن تضع قيودا على �سبة رأس املال األجنيب و�سبة العمالة، ويف جمال ا�تقال األشخاص  .1
كما ميكن أن تسمح بإقامة . الطبيعيني عليها أال تسمح إال بدخول األشخاص املختصني وموظفي اإلدارة العليا

وهو ما  ٪49ع وضع حد أقصى للمشاركة كنسبة شرتكة فقط  يف قطاعات معينة مثل البنوك والتأمني، ممشاريع م
2.تتبعه بالفعل الدول العربية

 

قيام الدول العربية وبشكل فوري بتبادل التشريعات واللوائح املنظمة للقطاعات اخلدمية، ومن ضمنها الشروط  .2
 .املتعلقة حبركة العمالة

ية املرسلة للعمالة أن تعمل على إجياد أسواق بديلة لنفاذ عمالتها، خاصة أن عمليات التنمية اليت على الدول العرب .3
تشهدها الدول املستقبلة لن تستمر إىل أجل غري مسمى ، باإلضافة إىل مواجهة سياسات التوطني اليت بدأت 

 .الدول املستقبلة يف إتباعها

تقبلة للعمالة بإعادة النظر يف التزاماهتا بشأن النسب املسموح هبا قيام الدول العربية سواء كا�ت مرسلة أو مس .4
لتواجد العمالة األجنبية، وذلك من خالل املسار التفاوضي بني الدول العربية من أجل حتقيق املزيد من التحرير 

3.للشكل الرابع لتوريد اخلدمة
 

                                                             

1
  24.ابق، صتنقل العامةل بني البدلان العربية، مرجع س 
2
  .180.، مرجع سابق، ص"حترير التجارة يف اخلدمات"نيبل بدر ادلين  
3
  .49.دراسة حترير حركة األشخاص الطبيعيني وفقا لالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات وأثره عىل ادلول العربية، مرجع سابق، ص 
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لعربية عليه ول الداتتفق ي بر�امج تنفيذر طاإلمهنيين في العاملين ل ا�تقااجل تحرير أبي من رلعا ونلتعان اإ .5
البينية، لسلعية رة التجااتحرير ل في مجاى لكبرالعربية ة الحررة التجاالتي حققتها منطقة زات ا�جاإلز اسيعز

لك ن ذمن شأ، ولعربيةول الدابين شرة لمباا ستثماريةالات لتدفقااا حاليًا هلتي تشهدالملحوظة دات الزيااكب ايوو
 تقتصادياالادة ستفااحيويًا لتعظيم را مأصبح ي ألذالعربي دي اقتصاالالتكامل ة الى تسريع مسيردي إيؤن أيضًا أ
1.لعالميد اقتصاالا�دماجها في العربية من ا

 

                                                             

1
  .192.العاملني يف اخلارج والتمنية الاقتصادية يف ادلول العربية، مرجع سابق، صحتويالت : ، الفصل العارش2010التقرير الاقتصادي العريب املوحد 
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آاثر حترير التجارة يف اخلدمات عىل مزيان املدفوعات : املبحث الثاين
  يف ادلول العربية

الناتج احمللي اإلمجايل يف كل االقتصاديات العربية تقريبا حيث جتاوز تشكل اخلدمات �سبة كبرية من إمجايل 
، كما تتمتع الدول العربية مبيزة �سبية يف جمموعة واسعة من اخلدمات تتنوع بني )20اجلدول ( ٪44 ـاملتوسط اإلقليمي عتبة ال

قادرة على املنافسة يف تلك القطاعات  خدمات السفر، النقل، وغريها من اخلدمات التجارية، وهذا ما جيعل الدول العربية
  .وحتقيق �تائج  هامة تعود على ميزان اخلدمات وميزان املدفوعات يف تلك الدول

  يف ادلول العربية جتارة اخلدمات طويرمعوقات ت: ولاملطلب األ

وهي  هاكل اليت تعيقجتارة اخلدمات، فإن هناك الكثري من املشا نميةبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدول العربية لت
حداثة تنظيم التجارة الدولية يف تتعود اىل مشاكل �ابعة من جهة عن طبيعة التجارة يف اخلدمات، و مشاكل أخرى 

  :يف الدول العربية، وهذا ما سنوضحه فيما يلي اخلدمات
  .مشالك انبعة عن طبيعة التجارة يف اخلدمات: الفرع األول

عة من اخلصائص اليت جتعل من الصعب تقديرها بصورة دقيقة، ومن ثم احتساب تتميز التجارة يف اخلدمات مبجمو
  :ة وهيآثار حترير هذه التجار

  :صعوبة التقدير الكمي آلثار حترير جتارة اخلدمات .1

خالفا للتجارة يف السلع فإ�ه من غري املمكن وضع تقييم كمي لآلثار التجارية املتوقعة من حترير قطاع اخلدمات 
  1:لسببني

أن الرسوم اجلمركية اليت تقيد جتارة السلع ال يوجد مقابل هلا يف جتارة اخلدمات، �ظرا الن احلماية فيها تقدم  :وهلماأ
من خالل لوائح حملية على أساس متييزي ضد املوردين األجا�ب، لذلك فإن التقييم الكمي ألثر هذه اإلجراءات أو إزالتها 

  .لن يكون أمرا سهال
ا�ات الشاملة الالزمة لتقدير اآلثار التجارية لتحرير خدمات معينة وفقا لألشكال املختلفة لتقدميها أن البي :ثا�يهما

  .غري متوفرة بشكل دقيق، رغم اجلهود املبذولة جلمع مثل هذه البيا�ات وبشكل منظم
                                                             

1
  .49.سـيد طه بدوي، مرجع سابق، ص 
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اتس إىل جتاهل ومع ذلك فإ�ه ال جيب أن تؤدي الصعوبات العملية يف تقييم اال�عكاسات التجارية التفاقية اجل  
حقيقة هامة مفادها أن تعهدات الدول العربية مبوجب اتفاقية اجلاتس تفرض حتديات على صناعات اخلدمات احمللية 
وتقدم فرصا للتجارة ، وقبل اإلشارة إىل  هذه التحديات والفرص ينبغي  التعرض لصعوبات إحصاء التجارة يف اخلدمات 

  . عربيةواملشاكل اليت تعرتضها يف الدول ال

  :غياب اإلحصائيات املتعلقة بتجارة اخلدمات .2

إن طبيعة ا�تقال اخلدمات بأساليب التوريد األربعة تشكل صعوبة فنية يف وجود �ظام إحصائي على مستوى مقبول 
ة يف ملعرفة تدفق اخلدمات املختلفة بأ�واعها واجتاهاهتا اجلغرافية، ومع مالحظة التداخل بني اخلدمات الوطنية واألجنبي

، وتعتمد إحصائيات التجارة يف اخلدمات حاليا على )حق التأسيس(حالة ممارسة النشاط بأسلوب التوريد الثالث 
إحصائيات ميزان املدفوعات اليت ينقصها التصنيف الدقيق والتفصيلي، ومع هذا فإن هذه اإلحصائيات تعترب املصدر 

تطويرها جبهود اللجنة الدولية اليت مت تشكيلها هبدف تطوير األساسي إلحصائيات التجارة يف اخلدمات واليت ميكن 
  1.إحصائيات النجارة يف اخلدمات مبا خيدم أهداف اتفاقية اخلدمات

ميزان هنج قياس جتارة اخلدمات يف  أن من حقيقة صادرات اخلدمات يف قياس من صعوبة ومما يضاعف
، أساس خمصص، باعتبار ان تقييدها حيتاج إىل )3الوضع ( يالتواجد التجار عرب اخلدمات املصدرة يقيد ال املدفوعات

) 3 النمط(عن طريق  حيدثكبريا من جتارة اخلدمات  جا�باتشري إىل أن  منظمة التجارة العاملية تقاريرعلى الرغم من أن 
  2 :حيث

  ؛العاملية جتارة اخلدمات يف املائة من 35يشكل حوايل ) 1 مط نال( التوريد عرب احلدود .1
  ؛جتارة اخلدمات يف املائة من 15إىل  10  حوايليشكل ) 2 النمط( هالك يف اخلارجاالست .2
  ؛جتارة اخلدمات يف املائة من 50 يقارب ) 3النمط ( الوجود التجاري .3
  .جتارة اخلدمات يف املائة من 2-1 ال يتجاوز) 4األسلوب ( األشخاص الطبيعيني وجود .4

                                                             

1
  .280.، مرجع سابق، ص"مفاوضات التجارة يف اخلدمات برانمج معل ادلوحة"حمسن هالل،  

2 
Quantifying the benefits of services trade liberalization;  Report Prepared for   

Department of Foreign Affairs and Trade; Centre for International Economics Canberra & Sydney, June 2010, p.1. 
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يالحظ أ�ه من م العقبات يف موضوع تقييم التجارة يف اخلدمات، وتعترب مشكلة الضعف يف إحصائيات اخلدمات أه
  1 :الصعب قياس التجارة يف اخلدمات ألسباب خمتلفة

أ�شطة (اخلارجية ال يتم دائما مبعزل عن القطاعات األخرى األسواقالعمل على تقديم اخلدمات يف  .1
 .دقيقة عن حجم اخلدمات إحصائيات إجياد، وهنا تبدو صعوبة )متكاملة

ال تقدم إحصائيات ميزان املدفوعات عادة بيا�ات عن كل املعامالت الدولية يف جمال اخلدمات،  .2
فمثال من املمكن أن تتداول اخلدمات دوليا، واليت تدمج يف جتارة السلع، ولكن ليست دائما 

 .وهذه الصعوبات يف قياس التجارة يف اخلدمات تعرقل مثل هذه التجارة.منفصلة

  جتارة اخلدمات يف ادلول العربيةتمنية ملشالك اليت تعرتض ا: ينثاالفرع ال 

و ترجع هذه . مشاكل علميه و تطبيقية يف جمال التجارة يف اخلدمات يواجه  رجال األعمال يف البلدان العربية
م التجارة املشاكل أساسا إىل طبيعة التجارة يف اخلدمات و اختالفها عن التجارة  يف السلع من �احية، و إىل حداثة تنظي

2:  ومنها الدولية يف اخلدمات بني الدول املختلفة من �احية أخرى
 

 تعدد اجلهات  املسؤولة عن التجارة يف اخلدمات  .1

يف قطاع التجارة يف اخلدمات، تتعدد اجلهات املسؤولة عن التجارة يف اخلدمات، و اإلمكا�يات املتوفرة لدى تلك 
 : وتقع هذه اجلهات يف ثالث فئات رئيسية، هااجلهات يف وضع السياسات ومراقبة تنفيذ

كالبنك . تتوىل جهة مركزية اإلشراف على بعض قطاعات اخلدمات:  اجلهات  القطاعية احلكومية -
   .يف قطاع اخلدمات املاليةاملركزي 

غالبا ما تتوىل تنظيم العمل يف اخلدمات املهنية إما النقابات و إما : اجلهات القطاعية شبه احلكومية -
للخدمات املهنية مؤهالت العمل يف املهنة و كذلك اللوائح  التنظيميةو تتضمن القواعد ، االحتادات

 .التنظيمية ملمارسة املهنة

ة إىل خدمات النقل الداخلي أو الربي أو بكما هو احلال بالنس: االحتادات أو اجلمعيات األهلية   -
   . التنظيميةاللوائح  يتوىل وضع خالل جتمع مهينالسياحي اليت ميكن أن يشرف عليها العاملون فيها من 

                                                             

1
 .798.صمرجع سابق، ابراهمي عبد هللا عبد الرؤوف محمد،  
2
  .20- 17.ص-مرجع سابق، ص ،2011-2001:دايت يف البدلان العربية خالل الفرتةالفرص والتح: املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات يف إطار برانمج ادلوحة للتمنية 
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ينطبق ذلك ، وقد ال ختضع بعض اخلدمات إىل أية جهة مركزية تتوىل وضع السياسات أو قواعد ممارسة املهنة 
  .خاصة على اخلدمات اليت تتسم باحلداثة، مثل خدمات تكنولوجيا املعلومات وتلك املتفرعة منها

   اخلدماتتعقيد آليات عمل التجارة يف .2

اخلدمية ،  وعن شروط الدخول إىل  ات قطاعالرجل األعمال الذي يرغب  يف احلصول على معلومات عن إن 
.  السوق، و عن مدى التوافق و االختالف يف املعاملة الوطنية، قد ال يستطيع احلصول على جدول التزامات الدول املختلفة

  . رت�ت، فقراءهتا ليست سهلة و قد ال جييدها غري ذوو االختصاصو بالرغم من توفر هذه اجلداول على شبكة اال�

 القواعد و القوا�ني احمللية   .3

فبعض القطاعات ختضع لقوا�ني و لوائح، .  ف القطاعات اخلدماتية من حيث توفر القوا�ني واللوائح الراعية هلالتخت
ة حسب طبيعة يحمللية يف بعض القطاعات اخلدمتتعدد مستويات القواعد ا و، يف حني ال خيضع البعض اآلخر ألية قيود

فاللوائح و القواعد املنظمة للتشييد و البناء  ختتلف بني منطقة و أخرى يف الدولة �فسها، و أحيا�ا وفقآ . هذه القطاعات
  .لطبيعة و �وعية املبا�ي، مثال

 : ضعف جتمعات رجال األعمال .4

العربية، مازالت هذه التجارة تعترب يف أطوارها األوىل من حيث بالرغم من أمهية التجارة يف اخلدمات يف البلدان 
ضعف تنظيمات رجال األعمال العامة و القطاعية الراعية هلا، و هو ما يرجع أساسا حلداثة االهتمام هبذا النوع من 

  .التجارة و بتنمية الصادرات

يف الدول املتقدمة، إذ إهنا تتوىل رعاية دورا هاما  )سواء كا�ت عامة أم قطاعية (وتؤدي جتمعات رجال األعمال 
احلكومية يف حتديد  املشاكل  املصاحل املشرتكة لرجال األعمال يف قطاع اخلدمات بصفة عامة، و تساعد صا�عي القرارات

 اإلدارية و التشريعية  اليت تعترب عائقا أمام تنمية التجارة يف اخلدمات حمليا و دوليا وتسهم يف حتديد  مطالب رجال
مبختلف ية وهتتم التجمعات القطاع ,جل زيادة النفاذ إىل األسواق اخلارجيةأاألعمال يف املفاوضات اإلقليمية و الدولية من 

و جيري التنسيق بني . املسائل املتصلة بقطاعات حمددة، مثل السياحة والنقل الربي والتأمني، على سبيل املثال ال احلصر
   .بالتجارة يف اخلدمات بصفة أوسع و أمشلهذه التجمعات العامة اليت هتتم 
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  :حترير جتارة اخلدمات الالزتامالفرص والتحدايت اليت يفرضها : الفرع الثالث 

يتيح االلتزام باتفاقية اجلاتس للدول العربية التمتع مبجموعة من احلقوق واحلصول ىل بعض الفرص، لكن ومن �احية 
  :الدول العربية يف مواجهة مجلة من التحيات وهذا ما ميكن استعراضه كما يلي أخرى جيعل االلتزام بتحرير جتارة اخلدمات

  حقوق ومزايا الدول العربية األعضاء يف االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  .1

متارس الدول األعضاء حقوق الدولة العضو بنفاذ خدماهتا إىل الدول األخرى األعضاء مقابل االلتزام الذي قدمته 
ض قطاعات اخلدمات أو قطاعاهتا الفرعية أمام املوردين األجا�ب وفقا لقوائم االلتزامات احملددة يف جمال اخلدمات، بفتح بع

  :وميكن تلخيص احلقوق واملميزات املمكن حتقيقها يف إطار االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات فيما يأتي 
السياحة واخلدمات املصرفية والتأمني وسوق املال  يفمتنح االتفاقية للدول العربية ذات املزايا النسبية  -

يف النفاذ إىل أسواق الدول األخرى وفقا احلق والسفر والتشييد واهلندسة واخلدمات التعليمية والصحية 
 .لقوائم االلتزامات احملددة، واليت ميكن توسيعها مستقبال عرب املفاوضات متعددة األطراف

م الدول العربية للحصول على بعض اخلدمات املالية اليت تفيد تطور القدرات الوطنية يف الزراعة إن االتفاقية تفتح اال أما
والصناعة مقابل استرياد اخلدمات وتدوينها يف قائمة التزامات الدول العضو، فضال عن أن الشروط املوضوعة يف قوائم 

على شكل مشروع مشرتك، أو أجنيب، أو حتديد �سبة االلتزامات الوطنية ميكن أن حتدد شكل الوجود األجنيب سواء كان 
 .املسامهة الوطنية وشروط �قل التكنولوجيا وتوظيف األجا�ب من شأ�ه إتاحة الفرصة الختيار األسلوب األمثل

 تساعد االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات على حتديد درجة املعاملة الوطنية مبا يسمح حلماية وتشجيع اخلدمات الوطنية
 1.بدرجة أكرب من األجنبية، وذلك بتدوين تلك املعاملة يف اخلا�ة اخلاصة بذلك يف جدول االلتزامات

يتيح اتفاق اخلدمات للدول األعضاء احلصول بشفافية على املعلومات اخلاصة بالنواحي التجارية والفنية للخدمات مبا يف 
، كما ات، وأيضا حتقيق النفاذ إىل األسواق يف تلك القطاعاتذلك التشريعات الوطنية والتقنيات احلديثة يف جمال اخلدم

يساعد مبدأ الشفافية يف التعرف على القواعد املنظمة للتجارة يف اخلدمات بصفة عامة وليس يف جمال االلتزامات احملددة 
 .ت العامليةاالطالع جبميع إخطارات الدول األعضاء للتحديث املستمر يف القواعد احمللية وفقا للتطوراو فقط،

يؤمن االتفاق للدول العربية املصدرة واملستوردة للعمالة إمكا�ية تعزيز تعاوهنم لتأمني احتياجاهتم للعاملة وفقا لقواعد 
 .املنظمة واحملددة جبداول االلتزامات

                                                             

1
  .134، 133.حسني الفحل، مرجع سابق، ص، ص 
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ترتيبات فيما أتاحت املادة اخلامسة حول إقامة واتفاقات التكامل االقتصادي يف أسواق العمل للدول األعضاء بتنفيذ 
بينها، وخاصة للدول النامية ومنها الدول العربية بعقد ترتيبات إقليمية متكنها من تعزيز قدراهتا التنافسية بالعمل املشرتك 

 1.على مستوى املنطقة

  :الفرص املتاحة أمام الدول العربية لالستفادة من حترير التجارة يف اخلدمات .2

ميكن أن  اخلدمات بالنسبة للدول العربية، ويعود ذلك إىل جمموعة من األسبابهناك جماالت كبرية للتوسع يف جتارة 
  :أمهها تستفيد منها
سيؤدي جذب االستثمارات األجنبية إىل تنمية قدرات الدول العربية على دخول أسواق التمويل الدولية  -

فة، بالكل الذي ميكن أن والوصول إىل مراكز املعلومات املتعلقة بأ�شطة وجتارة اخلدمات يف الدول املختل
تستفيد منه مراكز وأسواق املال العربية ملتابعة التطورات النقدية واملالية وحركات رؤوس األموال العاملية، 

  .مما قد خيفف من اآلثار اخلسائر اليت تتعرض هلا األصول املالية العربية يف األسواق العاملية
اجلاتس من خالل جداول االلتزامات فرصا أمام الصادرات العربية من  ستقدم التزامات التحرير اليت تقدمها اتفاقية

اخلدمات، خاصة يف القطاعات اليت بلغت مرحلة متطورة من القدرة على املنافسة، علما بأن الدول العربية تتمتع بصفة 
  2 .مهارة عاليةعامة مبيزة �سبية يف قطاعات اخلدمات اليت تتميز بكثافة العمالة أو احلاجة إىل مهنيني ذوو 

إن التعهدات اليت التزمت هبا احلكومات توفر يف الظروف الراهنة لصناعات اخلدمات يف البلدان العربية فرصة جديدة 
من تقنياهتا، ففي ظل التطور الكبري يف تكنولوجيا املعلومات املصحوبة للتعاون مع صناعات اخلدمات األجنبية لالستفادة 

ذات يف جماالت االتصاالت زادت إمكا�ية التجارة يف كافة أ�واع اخلدمات بأي من أساليب التوريد بالثورة املعلوماتية وبال
األربعة، كما ساعدت تكنولوجيا املعلومات على تغيري أمناط اإل�تاج واالستهالك وإدخال مفاهيم جديدة مثل اللوجيستيات 

  .وبالتايل زيادة مكون اخلدمات
تاجية واخلدمية إىل االستعا�ة مبؤسسات أصغر حجما و أكثر ختصصا عن طريق التعاقد تتجه العديد من املؤسسات اإل�

 من الباطن، وبالذات يف بعض البنود التخصصية الدقيقة مما يساعد على خلق جماالت واسعة أل�شطة موردي اخلدمات
   1.العرب

                                                             

1
  .579، 578.، ص، ص2002حترير جتارة اخلدمات يف الوطن العريب، احتاد املصارف العربية، 

2
 .181 ،180.، مرجع سابق، ص، ص"حترير التجارة يف اخلدمات"نيبل بدر ادلين  
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كفاءهتم اإل�تاجية وبالتايل زيادة قدرهتم على مساعدة املنتجني احملليني يف احلصول على خدمات أكثر فاعلية مما يزيد من 
الوصول إىل األسواق اخلارجية وااللتزام بالعوامل املساعدة على التصدير مثل حتسني خدمة العمالء وسرعة توصيل السلعة 

  .دون تلف مما يتطلب ضرورة حتسني وسائل االتصال واملواصالت
ل العربية الولوج يف هذا اال، وكان إدخال البيا�ات من أوائل أ�شطة و هناك ما يسمى باخلدمات على البعد وتستطيع الدو

اخلدمات اليت ميكن احلصول عليها من مصادر خارجية وهذا النمط من األ�شطة ال حيتاج إال ملستوى منخفض من املعرفة 
اذج ورقية أو يرسل صورا لنماذج بالكمبيوتر و إىل تبادل حمدود بني العميل واملورد، فالعميل يرسل بالربيد بيا�ات على من

البيا�ات الكرتو�يا للمورد األجنيب ليقوم بعملية تشغيلها، ويعيد املورد البيا�ات املربجمة عن طريق خطوط االتصاالت عن 
    2.د، أو بشرائط ممغنطة بالربيدبع

  :التحديات اليت يفرضها االلتزام باتفاقية حترير جتارة اخلدمات .3

فسة يف جمال جتارة اخلدمات احلجم يف الدول العربية ختوف كبري من عدم قدرهتا على املنالدى املؤسسات صغرية 
  :على املستوى العاملي وذلك للعديد من األسباب

ا هلا من إمكا�يات مادية ضخمة، مبللشركات  العمالقة أو متعددة اجلنسيات غري املسبوقة اإلمكا�ات  -
 .ت التوزيع العاملية وبنية ضخمة من قواعد املعلومات املتطورةومعرفة بآخر التطورات التكنولوجية وشبكا

التطور الكبري يف متطلبات العمالء سواء من �احية املستوى التكنولوجي أو مواعيد التوريد مما ولد ضرورة وجود شبكة 
حدة البد من توفر  كافة في ظل تفضيله التعامل مع جهة وافمتكاملة من اإل�تاج والتوزيع والتخزين على املستوى العاملي، 

  Strategic allianceاخلدمات اليت يتطلبها العمل حتت مسؤولية واحدة، وهو ما أدى إىل ظهور �ظام احلليف االسرتاتيجي
.3

 

                                                                                                                                                                                   

1
  .35.مرجع سابق، ص عبد القادر فتحي الشني، 
2
 .234. صمحمد صفوت قابل، منظمة التجارة العاملية وحترير التجارة ادلولية، مرجع سابق،  
3
  .36، 35.، صعبد القادر فتحي الشني،  مرجع سابق، ص 
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ولكن قد تؤثر أيضا على تدابري ) اليت تؤثر على اخلدمات ومقدمي اخلدمات(حترير اخلدمات يتطلب إزالة احلواجز التمييزية 
حترير اخلدمات يتطلب ، كما أن )محاية الصحة واملستهلكني والبيئة، وغريها( العامةأهداف السياسة حتقيق ترمي إىل 

1).خلدمات وللزراعة والصناعةا( بني القطاعات املختلفة الكثري من التنسيق 
 

 بالرغم منأو االستثمارات لعاملة مثة العديد من االتفاقيات على املستويات الثنائية واإلقليمية اليت تتعامل مع  ا�تقال اليد ا
أن يؤدي غياب التنسيق بني االتفاقيات املختلفة إىل املشاكل  كنومي عدم التعامل مع حترير جتارة اخلدمات يف حد ذاهتا،

التنظيمية، وبعبارة أخرى قد ال تكون البلدان العربية على علم عند توقيعها معاهدات االستثمار الثنائية أ�ه جيب متديد 
جلميع الشركاء التجاريني كما هو مبني من خالل اتفاقية اجلاتس، وهي مسألة تستحق االهتمام الكبري �ظرا  فضليةاألذه ه

ألمهيتها القا�و�ية وأبعادها التنمية، ينطبق األمر �فسه على اتفاقات العمل اليت قد توافق فيها البلدان على بعض األحكام 
ل اتفاقية اجلاتس، ومثال واضح يف هذا الصدد هو احلال بالنسبة وتنعكس يف جدا ما ال حول حركة اليد العاملة اليت غالبا

التفاق العمل الثنائي املوقع بني مصر وإيطاليا، والذي وافقت من خالله احلكومة االيطالية على احلصول على حصة من 
2.عامل مصري مؤقت سنويا لتلبية احتياجات سوق العمل االيطايل 7000

 

آاثر حترير جتارة اخلدمات عىل مزيان اخلدمات وادلخل ومزيان :ثاينال املطلب 
  .حتويالت

البحرين : كل من 1995سنة  ، حيث ا�ضمتيف املنظمة العاملية للتجارة صفة العضويةباثنا عشر دولة عربية  تتمتع
، ثم الحقا 1996سنة  ملتحدةواإلمارات العربية ا،قطر ، وا�ضمت ومصر،وموريتا�يا ،وجيبوتي، وتو�س، والكويت واملغرب

 2005سنة اململكة العربية السعودية إىل املنظمة العاملية للتجارة ، وأخريا ا�ضمت 2000سنةاألردن وعمان كل من  ا�ضمت 
لبنان، العراق ، اجلزائر، السودان، اليمن: دول مازالت يف مرحلة املفاوضات لال�ضمام وهيسبع  باإلضافة إىل .

  .يعمل على ا�ضمامها 2010مايو  04بتاريخ  ت سوريا طلبا لال�ضمام ومت تشكيل فريق عملقدم،وأخريا وليبيا
 جتارهتا اخلارجية ككل بغض النظري ويعين ا�ضمام الدولة للمنظمة العاملية للتجارة تقدميها اللتزامات تتعلق بتحرير

طالبة من جهة بتقديم عروضها خبصوص الدول اليت تتفاوض لال�ضمام للمنظمة م أنخدمات، كما عن كوهنا سلعية أو 
  .يةدمهتا السلعية واخلواجتاهات حترير جتار تتالءمالتعديالت التشريعية اليت  إدخالبالتزامن مع هتا حترير جتار

                                                             

1 Martine Julsaint Kidane , op cit,p.6.  

2
 .51،50.ص،صمرجع سابق، ، "حاةل ادلول العربية: جتارة اخلدمات يف السـياقات متعددة األطراف والاقلمييةحتدايت حترير "أمحد فاروق غنمي،  
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وحتى �تمكن من التعرف على آثار حترير جتارة اخلدمات على ميزان اخلدمات والدخل وميزان التحويالت فإ�نا 
  :جمموعتني إىلل العربية تقسيم الدو إىلسنعمد 

 :الدول املصدرة للبرتول وتتضمن -

، البحرين، السعودية، عمان قطر، اإلمارات :يوه عربيةدول  6دول جملس التعاون اخلليجي وعددهم  -
 .الكويت

 .اجلزائر ليبيا والعراق :دول عربية 3دول خارج الس وعددهم  -

ردن، تو�س، جيبوتي، السودان سوريا، لبنان، مصر، املغرب، اليمني اال: دول عربية وهي 10وعددها : باقي الدول العربية
 .وموريتا�يا

  :تطور رصيد مزيان اخلدمات وادلخل :الفرع األول

أن ميزان اخلدمات والدخل يف الدول العربية سجل عجزا مستمرا، خالل فرتة الدراسة   )49( يوضح اجلدول رقم 
، لتصل قيمة العجز يف ميزان اخلدمات ٪59.3مبعدل  2008و �2007سبة بني سنيت أعلى، حيث حقق )1999-2009(

  :وسنتناول ذلك بالتفصيل من خالل مايلي. ٪10.6بنسبة مل تتجاوز 2009ر سنة مليون دوال 105310.5والدخل إىل 

   :للدول املصدرة للبرتولالنسبة ب .1

رة للبرتول تعا�ي من عجز أن معظم الدول املصد  ) 47(يوضح اجلدول رقم :تطور رصيد ميزان اخلدمات -
هذه الدولة مليزة �سبية ظاهرة يف   ومرد ذلك بالدرجة األوىل الفتقار) باستثناء البحرين(يف ميزان خدماهتا 

العتماد )السياحة(سبية يف قطاع السفر �ألي قطاع من قطاعات اخلدمات باستثناء البحرين اليت تتمتع مبيزة 
دول ليست سياحية رغم احتوائها على مرافق هامة تفيد قطاع هذه الدول على ، إضافة لكون هذه ال

السياحة، فمدفوعاهتا السياحية تفوق املتحصالت، هذا من جا�ب ومن جا�ب أخر ، ميكن ارجاع العجز 
ارتفاع تكاليف النقل والتأمني املرتبطة باملستويات العالية لألسعار العاملية للنفط، خاصة يف السداسي إىل 

، ويالحظ أن حجم العجز يف ميزان اخلدمات هلذه الدول اليت تتميز بارتفاع �سبة 2008 األول من سنة
العوائد النفطية يف مسامهة الصناعات االستخراجية يف الناتج احمللي اإلمجايل وهو أمر طبيعي العتمادها 

مة العاملية للتجارة وبدء ، كما أن اجتاه العجز يف ميزان اخلدمات مل  يتأثر باال�ضمام للمنظ براجمها التنموية
وظل ميزان  2005تنفيذ اتفاقية اجلاتس  وهو احلال بالنسبة للمملكة العربية السعودية اليت ا�ضمت سنة 
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سنة، وميكن التعميم  14خدماهتا يعا�ي من عجز مستمر وكذا عمان اليت مضى على ا�ضمامها أكثر من 
  :رصيد ميزان اخلدمات يف الدول العربية النفطيةبالنسبة لبقية الدول، واجلدول التايل يوضح حقيقة 

  .2009- 1999الفرتة  تطور رصيد مزيان اخلدمات لدلول العربية املصدرة للبرتول : 47 رمق جدول

  مليون دوالر: الوحدة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  الدولة
  عدم وجود بيا�ات  33.831-  23.808-  13.882-  12425- 11.921- 9.097- 6799.2- 2679 2.203-  2.124-  اإلمارات
  عدم وجود بيا�ات  1.710  1.823  1.717  1632 1.429 353 123 185 177  143  البحرين
  870-  760-  400-  220-  230- 201- 135- 118- 153- 145-  184-  اجلزائر

السعود
 عدم وجود بيا�ات  64.962-  46.693-  35.379-  21.711-  5.206-  2.223- 1.975-  2.147-  6.149-  4.053-  ية

 عدم وجود بيا�ات  5.258-  4.349-  5.164-  5.244-4.018- 2.769- 1.698- 1.801- 1.759-  1.420-  العراق

 عدم وجود بيا�ات  4.148-  3.246-  2.593-  2.207- 2.416- 1.918- 1.274- 1.293- 1.307-  1.300-  عمان

 عدم وجود بيا�ات  3.796-  3.726-  2.763-  924- 1.255- 1.203- -1.090 1.028- 1.276-  1.374-  قطر

 عدم وجود بيا�ات  3.617-  3.175-  2.194-  3.940- 3.725- 3.471- 4.190- 3.691- 3.098-  3.610-  الكويت

 عدم وجود بيا�ات  4.137-  2.556-  2.075-  -1.815 1.477- 1.155- 1.143- 850- 723-  930-  ليبيا

  .ب للميزانتدل على الرصيد السال )- (اإلشارة

، تاريخ www.amf.org.ae: ، املوقع االلكرتو�ي2010، صندوق النقد العربي2008-1999: النشرة االحصائية للدول العربية للفرتة :املصدر
  .206-169.ص- ،ص22/04/2011: االطالع

  :تطور رصيد ميزان الدخل 
يد ميزان دخلها حالة فائض، أن  كل من اإلمارات، السعودية والكويت عرف رص )48( يوضح اجلدول رقم 

على االستثمار يف اخلارج، بعد أن استثمرت هذه الدول ) العوائد( ذلك إىل املتحصالت املتأتية من الفوائد  إرجاعوميكن 
متأثرة  2003-2001فوائضها املالية خارج أوطاهنا، و يالحظ أن هذه الفوائض عرفت اخنفاضا طفيفا خالل الفرتة 

 2008، لكنها سرعان ما عاودت االرتفاع وبشكل مستمر لتحقق الكويت أعلى فائض سنة  2001سبتمرب  11بأحداث 
مليون دوالر، وهذا ما عزز من رصيد ميزان اخلدمات والدخل وامتص العجز يف ميزان اخلدمات للدول  10119مقداره  
  .املذكورة

لدخل باستثناء العراق وليبيا اللتان بدأ ميزان بينما تعا�ي بقية الدول املصدرة للبرتول من حالة العجز يف ميزان ا
يرجع هذا إىل استمرار منو مدفوعات دخل االستثمار على التوايل، و 2007و 2006الدخل فيهما حيقق فائضا يف السنوات 
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و  ،للخارج الناتج عن تنامي تدفقات االستثمار األجنيب املصاحب لال�تعاش االقتصادي للدول العربية خالل تلك الفرتة
  : هذا ما يوضحه اجلدول التايل

  .2009- 1999الفرتة  تطور رصيد مزيان ادلخل لدلول العربية املصدرة للبرتول : 48 رمق جدول

  مليون دوالر: الوحدة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  الدولة
  ----   3.804  5.842 --   --  -- -- --- -- --  4.765  اإلمارات
  ---   924-   299-   385-   412-   575- 493- 525- 322- 224-  - 270  البحرين
  130-   130-   180-   450-   510-   360- 270- 223- 169- 271-  229-   اجلزائر

  ---   10.027  6396  3.835  432 478 1.301-211- 520- 479  2.921  السعودية
  ----   6.979  1.349  896  56 51  422-   1.166  11.832-   8.160-   13.038-   العراق

  ---   2.214-   848-   666-   1.022-   390- 540- 720- 859- 838-  659-   عمان
  ----   6.762-   4.239-   3.280-   5.716-   2.214- 416- 897- 704- 1.399-  119-   قطر

  ---   10.119  12.393  10.967  7.182  5.188 3.361 3.347 4.903 6.699  5.108  الكويت
  -- --   586  2.017  595-   281-  55- 540 265 899- 429-  311  ليبيا

  .تدل على الرصيد السالب للميزان) -(اإلشارة

، تاريخ www.amf.org.ae: ، املوقع االلكرتو�ي2010، صندوق النقد العربي2008-1999: للدول العربية للفرتة اإلحصائيةالنشرة  :املصدر
  .206-169.ص- ،ص22/04/2011: االطالع

ل استمرار حتقيق الدول املصدرة للبرتول للعجز يالحظ عند إضافة رصيد ميزان اخلدمات إىل رصيد ميزان الدخ
وإن  2004يف موازين اخلدمات والدخل طيلة فرتة الدراسة باستثناء الكويت اليت استمرت يف حتقيق فائض ابتداء من سنة 

اما بالنسبة لباقي الدول العربية النفطية فقد تراجع العجز يف موازين الدخل   ، 2009و 2008تراجع خالل السنتني 
، وقد أسهم يف تراجع العجز بصفة أساسية تقلص تكاليف  الشحن والنقل ودخل االستثمار يف 2009واخلدمات فيها  عام 

غالبية الدول متأثرة برتاجع أسعار النفط العاملية واخنفاض عوائد االستثمار بفعل التباطؤ النسيب يف النشاط االقتصادي 
  :، ويتضح هذا جليا من خالل اجلدول التايلالناتج عن تبعات األزمة املالية العاملية
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خالل الفرتة  املصدرة للبرتول تطور صايف مزيان اخلدمات وادلخل يف ادلول العربية : 49 رمق جدول
)1999 -2009(  

  مليون دوالر: الوحدة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  الدولة

  105310.5-  95232.2-  59792.8-  55401.0-  52500.8-  41100.5- 34406.7-33081.6- 23997.4- 26939.8- 17181.0-  جمموع الدول العربية

  24063.3-  30027.0-  17592.9-  13288.0-  8-11697  11854.0- 9114.8- 6799.2- 1902.8- 1628.7- 1301.9-  االمارات

  - 488.0  786.4  1524.5 1332.2  1219.4 50.0 118.6- 383.5- 38.3-- 183.5- - 168.9  البحرين

  10000.0-  8930.0-  5920.0-  6720.0-  7350.0-  5610.0- 4050.0- 3410.0- 3220.0- 4160.0- 4130.0-  اجلزائر

  56602.4-  56.693.0-  40270.5-  31502.0-  21262.1-  19844.0- 16299.0-14921.9- 14713.1- 19960.2- 10535.1-  السعودية

  3849.4-  1721.2  2521.0-  8678.0-  10267.0- 3966.8- 3191.1- 2863.5- 13633.2- 9919.0-  ..  العراق

  6962.3-  7253.6-  4782.8-  3646.3-  3227.6-  2304.3- 2554.0- 2967.5- 3414.8- 4582.6- 1.961.0-  عمان

  13328.8-  10558.5-  8105.5-  6044.0-  6639.3-  3469.2- 1619.8- 1986.8- 1732.1- 2675.8- 2790.9-  قطر

  4388.0  6932.0  9214.0 8874.0  3243.2  2287.1 110.7- 845.5- 1210.3 3601.8 1498.1  الكويت

  4098.4-  3078.2-  1724.6-  2366.4-  2096.9-  1520.6- 605.4- 871.7- 725.3- 666.5 586.4-  ليبيا

  2067.0-  3057.5-  2493.5-  2540.2-  2472.8-  1909.2- 1570.8-1498.1- 1369.0- 1375.7- 1231.0-  اليمن

  .تدل على الرصيد السالب للميزان) -(إلشارةا

  .2013فيفري: ، تاريخ االطالعwww.amf.org.ae:التقرير االقتصادي العربي املوحد، أعداد متفرقة، املوقع االلكرتو�ي :املصدر

بعدما تناولنا تطور وضعية ميزان اخلدمات والدخل يف الدول العربية : للدول غري املصدرة للبرتولبالنسبة  .2
  :يلي ، �تطرق لتطور وضعية ميزان اخلدمات والدخل للدول غري النفطية وفق مانفطيةال

أن الدول العربية غري املصدرة للبرتول حققت جتارة  )50(يشري اجلدول رقم   :تطور رصيد ميزان اخلدمات -
ع الفائض  تو�س، سوريا، لبنان، مصر واملغرب،وميكن ارجا: خدماهتا فائضا  ويتعلق األمر للدول التالية

، حيث احملقق للدخل املتأتي من السياحة والسفر، �ظرا لكون هذه الدول تتمتع بصناعة سياحية متقدمة
بينما عا�ت بقية الدول العربية املنتمية هلذه اموعة من تعد السياحة هبا املورد الرئيسي للعملة الصعبة،

اخنفاض العجز  2009حيث  يالحظ سنة  عجز يف ميزان اخلدمات بسبب ارتفاع تكاليف النقل والسفر،
احملقق يف كل من موريتا�يا اليمن والسودان بنسب متفاوتة، باإلضافة إىل تراجع الفائض احملقق يف كل  من 
مصر، لبنان، واملغرب بسبب تراجع عائدات السياحة والسفر، ويف �فس الوقت  ارتفع الفائض احملقق يف 

 : على التوايل، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل ٪28.3و  ٪36.6كل من تو�س واألردن بنسبة
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                     لدلول العربية غري املصدرة للبرتول خدماتتطور رصيد مزيان  : 50 رمق جدول
  مليون دوالر: الوحدة                                            2008- 1999الفرتة 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  الدولة
  289  68-  63-  208-  73- 141- 109- 238- 82- 4  األردن
  2.644  2.106  1.839  1.830  1.644 1.325 1.231 1.487 1.548 1.686  تو�س

 2.127- 2.554- 2.553- 1.731- 1.020- 794- 686- 646- 620- 193-  السودان
  838  849  404  551  378 475- 324- 87 32 39  سوريا
  5.534  3.017  2.846  2.965  1.474 2.973 1.075 --- --- ---  لبنان
  7.297  5.601  4.565  4.135  6.177 4.599 2.691 2.006 2.290 3.042  مصر

  6.722  6.749  5.316  4.253  3.259 2.617 1.947 1.911 1.142 1.112  املغرب
  ---   36-  320-  299-  208- --- --- --- --- ---  موريتا�يا
 1.142- 1.143- 1.306-  869-  690- 686-769- 681- 599- 535-  اليمن
  .تدل على الرصيد السالب للميزان) -(اإلشارة

  .www.amf.org.ae: ، املوقع االلكرتو�ي2010، صندوق النقد العربي2008- 1999: للدول العربية للفرتة اإلحصائيةالنشرة  :املصدر
للبرتول من عجز يف ميزان اخلدمات بسبب ارتفاع  تعا�ي أغلب الدول العربية غري املصدرة :تطور رصيد ميزان الدخل

العاملة يف هذه الدول،  حيث تراجع الفائض احملقق  األجنبيةالشركات  أرباحمدفوعات دخل االستثمار وخاصة حتويالت 
  : ايل، وارتفاع العجز يف باقي دول اموعة يف السنة ذاهتا، هذا ما يوضحه اجلدول الت2009ومصر سنة  األردنيف كل من 

                      تطور رصيد مزيان ادلخل لدلول العربية غري املصدرة للبرتول : 51 رمق جدول
  مليون دوالر: الوحدة               2008- 1999الفرتة 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  الدولة
  951  807  581  408  324 176 119 192 133  12-   األردن
  2.267-   1.766-   1.389-   1.478-   1.141- 957- 885- 850- 942-  889-   تو�س

  3.013-   2.253-   2.014-   1.362-   1.113- 869- 609- 554- 575-  104-   السودان
  1.149-   689-   935-   863-   729- 875- 925- 783- 879-  543-   سوريا
  77-   740  184  186-   818- 3.438- 868- --- ---  ---   لبنان
  1289  1388  738  35-   246- 253- 267- 583 888  743  مصر

  522-   405-   477-   384-   671- 792- 738- 833- 864-  968-   املغرب
  ---   ---   74-   65 66 --- --- --- ---  ---   موريتا�يا
  1915-   1350-   1234-   1612-   1346- 909-766- 691- 777-  696-   اليمن

  .تدل على الرصيد السالب للميزان) -(اإلشارة

  .www.amf.org.ae: ، املوقع االلكرتو�ي2010، صندوق النقد العربي2008- 1999: للدول العربية للفرتة ئيةاإلحصاالنشرة :املصدر
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يالحظ عند إضافة رصيد ميزان اخلدمات إىل رصيد ميزان الدخل أن الدول العربية غري املصدرة للبرتول يف 
) 2009-1999(والدخل طيلة فرتة الدراسة حققت فائض يف موازين اخلدمات -باستثناء السودان وموريتا�يا-أغلبها 

  :كنتيجة أساسية الرتفاع إيرادات السياحة وارتفاع صايف دخل االستثمار، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل

خالل  غري املصدرة للبرتول تطور صايف مزيان اخلدمات وادلخل يف ادلول العربية : 52 رمق جدول
  )2009- 1999(الفرتة 

  مليون دوالر: الوحدة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  الدولة
  1344.9  1048.2  714.5  389.8  127.9  144.1  31.0-  3.9  55.9  49.9  8.5-  األردن

  514.3  376.4  340.4  451.8  351.4  486.1  396.2  381.2  638.1  695.1  889.2  تو�س

  3628.1-  5401.8-  4807.3-  3370.0-  3031.1-  2133.1  1663.0  1379.9-  1264.9-  1194.8-  297.8-  السودان

  310.0  263.0  235.0  247.0  235.0  191.5  158.1  123.4  122.8  102.0  116.8  جيبوتي

  825.8  63.8  159.7  531.2-  311.3-  21.8-  1119.0-  1249.0-  696.1-  847.0-  609.2-  سوريا

  2610.5  4500.7  3506.5  3030.1  2777.0  620.0  532.5  510.6  378.8  795.7  6.1-  لبنان

  5663.1  8670.1  7089.5  5328.6  4183.8  5290.9  4444.9  2541.2  2688.6  3323.8  3938.4  مصر

  4707.3  6018.0  6138.1  4033.5  3951.2  2585.7  1972.6  1213.1  1053.8  273.9  125.8  املغرب

  558.6-  599.8-  489.5-  393.9-  233.8-  122.9-  63.8-  46.8  139.1-  79.6-  122.5-  موريتا�يا

  .تدل على الرصيد السالب للميزان) -(اإلشارة

  .2013فيفري: ، تاريخ االطالعwww.amf.org.ae:التقرير االقتصادي العربي املوحد، أعداد متفرقة، املوقع االلكرتو�ي:املصدر

  :صايف التحويالت اجلاريةتطور : الفرع الثاين

�ات الرمسية، وقد استمر العجز احملقق يف صايف تتمثل التحويالت اجلارية أساسا يف حتويالت العاملني واملعو
، وقد ارتفع العجز يف صايف التحويالت اجلارية )2009- 1999(التحويالت اجلارية يف الدول العربية طيلة فرتة الدراسة 

وهذا العجز جاء كمحصلة . مليار دوالر 37.3ليصل إىل  ٪32.8بنسبة  2009بالنسبة للدول العربية كمجموعة يف عام 
مليار دوالر بنسبة  62مجايل العجز احلاصل يف دول جملس التعاون اخلليجي والعراق وليبيا وجيبوتي والذي بلغ حوايل إل

سنة ( عن السنة اليت قبلها 2009باإلضافة إىل تراجع الفائض احملقق يف بقية الدول العربية عام .2008عن سنة  ٪3.2زيادة 
  :ول التايلوهذا ما يوضحه اجلد. ٪10.1مبعدل )2008
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  )2009- 2000(يف ادلول العربية خالل الفرتة  التحويالت اجلاريةتطور صايف  : 53 رمق جدول

  مليون دوالر: الوحدة
  

  .تدل على الرصيد السالب للميزان) -(اإلشارة

  .2013فيفري: ، تاريخ االطالعwww.amf.org.ae:التقرير االقتصادي العربي املوحد، أعداد متفرقة، املوقع االلكرتو�ي:املصدر
العجز احملقق يف كل من اململكة العربية يالحظ يف اجلدول أعاله، وعلى مستوى األداء الفردي للدول العربية ارتفاع 

السعودية وقطر، ليبيا والكويت باعتبارها دوال مستوردة للعمالة، يف حني تراجع العجز احملقق يف كل من اإلمارات وعمان 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الدولة
  37334.2-  -28095.6  -18379.5  -15192.2  10707.1-  5484.0-  9810.3- 14772.1-  16557.2-  19529.5-  جمموع الدول العربية

  3803.0  3942.4  2862.6  2940.1  2616.4  3216.1  3205.9  2264.2  2058.8  2183.9  االردن

  10183.8-  10619.5-  9228.0-  8196.1-  6725.7-  5055.4-  4661.7-  4424.8-  4208.0-  3961.8-  االمارات

  1391.0-  1774.5-  1482.7-  1530.8-  1223.4-  119.9-  1082.2-  856.9-  1264.1-  990.2-  البحرين

  1952.3  1924.2  1620.8  1444.4  1311.5  1327.7  1256.6  1133.4  895.2  735.0  تو�س

  2630.0  2780.0  2220.0  1610.0  2060.0  2460.0  1750.0  1070.0  670.0  790.0  اجلزائر

  16.0-  29.0-  28.0-  30.0-  13.0  38.2  43.6  40.6  32.7  53.1  جيبوتي

  27672.6-  23011.8-  16978.7-  16758.4-  14766.4-  13615.6-  15029.7- 16044.9-  15299.4-  15598.6-  السعودية

  1012.3  385.1  382.3  1011.3  1322.5  1123.3  718.4  665.9  374.3  237.0  السودان

  1062.0  1150.2  820.5  565.2  750.8  678.4  539.0  479.0  493.0  485.0  سوريا

  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  الصومال

  1988.8-  2931.7-  380.0-  1892.0-  941.0- 1859.2  989.0  1792.5-  3497.1-  5984.1-  العراق

  4924.6-  5180.8-  3669.7-  2788.0-  2257.5-  1825.7  1672.3  1602.1-  1531.4-  1450.8-  عمان

  5837.1-  5019.2-  3785.4-  3737.4-  2576.9-  2254.1-  1650.3-  1517.0-  1601.4  1412.9-  قطر

  13005.0-  10702.5-  10447.1-  3673.3-  3412.2-  2551.7-  2378.8-  2141.7-  2081.3-  1955.8-  لكويتا

  1827.2  2360.3  2708.1  1915.8  1062.7  1715.9  266.8  79.6  151.0  300.3-  لبنان

  -1572.0  1025.6-  218.7-  332.2  633.6-  2489.3-  1647.7-  871.7-  725.6-  485.9-  ليبيا

  7959.8  9758.2  8322.1  5769.7  5748.1  4566.7  3597.2  3953.4  4102.5  4172.4  مصر

  7226.2  8796.3  7391.9  6310.6  5387.4  4865.7  4424.6  3343.7  3476.1  2478.4  املغرب

  131.5  196.5  144.6  158.6  160.5  133.0  141.8  110.1  124.4  76.5  موريتا�يا

  1514.9  905.7  1425.9  1356.0  1405.7  1443.7  1379.5 1339.6  1273.0  1399.5  اليمن
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ن ، ويف اجلا�ب اآلخر جند تراجع الفائض احملقق يف الدول املصدرة للعمالة واملتمثلة يف  كل م2009وجيبوتي خالل عام 
وبنسب متفاوتة وذلك حتت وطأة األزمة املالية  2009مصر واجلزائر واملغرب، األردن ولبنان يف �فس العام، أي سنة 

العاملية والركود االقتصادي الذي تسبب يف ارتفاع معدالت البطالة، يف حني مثلت سوريا والسودان واليمن االستثناء هلذا 
  . يالت لكل منهاالتوجه حيث ارتفع الفائض يف صايف التحو

ويف هناية هذا املطلب خنلص إىل عدم وجود دولة مستفيدة وال متضررة من االتفاقية باملطلق، حيث تتوقف 
درجة االستفادة والضرر على مستوى التقدم االقتصادي واإلمكا�ات املالية والقدرات التكنولوجية لكل دولة، فبالنسبة 

مصر و األردن وتو�س واملغرب ولبنان، فإن :ضعيفة يف قطاع السياحة والسفر وهيللدول العربية اليت تتمتع مبيزة �سبية 
يتوقف على معدل الطلب العاملي الذي يتأثر بالظروف االقتصادية الدولية و بدى  أل�ههذا القطاع يتعرض لتقلبات حادة 

ية مما خفض من الفائض احملقق يف ، متأثرا باألزمة املالية العامل2009ذلك واضحا عندما تراجع عائد هذا القطاع سنة 
  ميزان اخلدمات هلذه الدول، 

زمة يف جمال الالكوادر ال إعدادمن جهة أخرى فقد بدأت عدد من الدول العربية يف تطوير �ظم املعلومات و 
بالنسبة ال وهو احل ، وهذا ما منح ميزة �سبية لبعض الدول العربية يف قطاع  االتصاالت)التجارة االلكرتو�ية(االتصاالت 

للكويت البحرين واملغرب واليمن، اخلدمات املالية لبنان و األردن، وان كان التحرير التجاري ساهم يف زيادة مدفوعات 
 . النقل والشحن والتأمني األمر الذي اثر سلبا على رصيد ميزان اخلدمات يف عدد من الدول العربية

  املبارشتدفقات الاستامثر األجنيب حترير جتارة اخلدمات عىل  آاثر: املطلب الثالث

على الرغم من التفاوت بني الدول العربية يف جمال االستثمار يف اخلدمات، إال أن مجيعها تويل اهتماما متزايدا هلذا 
 القطاع باعتباره حمفزا للقطاعات اإل�تاجية الصناعية والزراعية ومن دو�ه ال ميكن تأمني التبادل األمثل بني هذه القطاعات

  .وتأمني ظروف أفضل لتشجيع الصادرات إىل اخلارج
  تطور تدفقات الاستامثر األجنيب املبارش الواردة إىل ادلول العربية: الفرع األول

تشجع الدول العربية االستثمار يف قطاع اخلدمات مبختلف فروعهـا مبا فيها النقل واملواصالت، واالتصاالت، 
  .، فضال عن الرعاية الصحية، التعليم والتدريب، السياحة واخلدمات املصاحبة هلاوالسياحة والتكنولوجيا واملعلوماتية

  :دور اتفاقية اجلاتس يف تشجيع االستثمار األجنيب يف قطاع اخلدمات .1

املباشر، فتوريد اخلدمة  االستثمار األجنيب تشجيع العاملية على التجارة منظمة يف اخلدمات التزامات تساعد
املنتجة  تلشركاا تنتقل حيث ملباشراألجنبي ا خالل االستثماريتم من ) حق التواجد التجاري(ثالث ال التوريد  بأسلوب
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 لعالما فياخلدمات  في رةلتجاا جماليإ من ٪70 أناإلحصاءات  رتدــق دــقواخلدمة  له ملتقد ملستهلكا بلد ىــلإ للخدمة
 في أو جنبيةأ كبنو في بنكية تحسابا لديهمفراد األ من لكثيرااملثال يوجد  سبيل علىو. األسلوب اهذ لخال من يتم
 نلتليفوااخلدمات، إضافة إىل خدمة  يدرتو مناألسلوب  الهذ شيوعاألشكال اكثر أ هوو، لةولدا خلدا جنبيةأ كبنو وعفر
  1.لةولدا ودحد خلدا ةجدامتو جنبيةأ شركة منمقدمة  نتكو قد لتيوا لحملموا

 حيث، خمتلفة بطرق أوسع اقتصاد ضمنتندرج اليت  وتقنياته اجلديدة هاراتهمب املباشر األجنيب االستثمار ويساهم
 عقطا تحریر یجلبأن یمكن الشركة، ويغادرون  عندما بنشرها اجلديدة، ويقومون املهارات احملليون املوظفون يتعلم

ه االستثمارات بكثافة تدفقت هذ ماإذا  ف ةلمباشرا ألجنبیةااالستثمارات  من مرتفعةاء مستويات جر مخاطر تلخدماا
على  مشكلة من لبلدا یعا�يأن  فیمكن، لمحليا قلسوا رجخاإىل  ألجنبیةااألرباح  ت ولعمالا تتدفق بینماإىل البالد 

 لخالمعينة  اءاتجرإاختاذ  على تھارقد تخسرأن لى إ انبالبلديؤدي التحرير أن  أيضا ميكن و.تمدفوعا انمیزمستوى 
وري  إذا أرادت ضر وتدبیر، وھتھاراستثماا سحبو قلسوا من وجلخرا من ألجنبیةا تلشركاا كمنع، األزمات اتفتر
  2.االقتصاد ارستقرا تحقیق لحكومةا

  :تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة للدول العربية .2

ات ، فقد بلغ إمجايل تدفق∗تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل الدول العربية تطورا ملحوظا شهد
مليار دوالر يف العام  6.056مليار دوالر و حوايل  2.823حوايل  1999االستثمار األجنيب الوارد إىل الدول العربية خالل عام

ليبلغ  2001لعام ر األجنيب الوارد للدول العربية االستثما، كما ارتفع حجم تدفقات ٪114.5ملوايل أي بنسبة منو تقارب ا
الدول العربية  إىلتدفقات االستثمار األجنيب الوارد  إمجايلبلغ   ، وقد٪55.5بنسبة منو تقارب ر دوالر أي مليا 9.418حوايل 

 من ٪2.06، شكلت ما �سبته ٪78بزيادة �سبتها  2002مليار دوالر عام  8.47مليار دوالر مقابل  15.1حنو  2003خالل عام 
إليها التدفقات إلى  �سبة تصلأعلى و هي  ول الناميةمن حصة الد ٪8.21وما �سبته  العامل مستوىالتدفقات على  مجايلإ

  3.ل الناميةوالدو لعاملل بالنسبة 1999 امـع منذة ـالعربيل الدو

                                                             

1
: ، اترخي الاطالعwww.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp: ، مركز املرشوعات ادلولية اخلاصة، املوقع الالكرتوين"حول حترير التجارة "أمحد فاروق غنمي، 

  .09.، ص18/05/2013
2
  .40.، مرجع سابق، ص"القطاعية و اآلاثر التبعات يف تأمل التجارة حترير وسـياسات العربية املنطقة"دة محمدية وآخرون،كن 

∗
أقل جحام جانب استامثرات فردية ترتاوح الاستامثرات الوافدة ما بني استامثرات خضمة للرشاكت عرب الوطنية و ترتكز عادة فيا لقطاعات الصناعية واخلدمات املالية، إىل 

  .و الزراعة وغريها يرتكز معظمها وخصوصا العريب مهنا يف قطاعات السـياحة و العقار و اخلدمات رمغ أهنا بدأت تتجه مؤخرا إىل التنوع بدخول قطاعات الصناعة
   .2013جانفي  15: ، اترخي الاطالعwww.iaigc.org:، املوقع الالكرتوين2003تقرير مناخ الاستامثر العريب، 3
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عشرة دولة  من أربعالمتوافرة  )2004سنة ( بيةالعرل في الدو ألجنيبا رستثمااللاألولية  �اتالبيا تقديراتتشري 
الواردة إلى الوطن  جنبيةألا الستثماراته اـإليل تص سيالر وهو رقم قيادومليار  16.7حنو  استقطبتقد  أهناإلى  عربية
  .املاضيهناية تسعينيات القرن  منذ بيالعر

 بفتح بيةالعرل ن الدوـم العديدالواردة إلى قيام  ةاملباشر األجنبية تاالستثمارافي قيمة  عاالرتفا ذاهو يعزى 
بنية القطاعات النفط والغاز و تشملالعام و  القطاععلى  حكرا ت�كاأن  بعد جنيبألا االستثمار أمام ةجديد تقطاعا

والطاقة الكهربائية واملصارف والتأمني والتعدين، وكذلك إىل عودة األموال العربية املهاجرة واملغرتبة ت الاـالتصواالتحتية 
اليت م االستثمار األجنيب املباشر حيث تدخل االستثمارات العربية البينية ضمن أرقا وإعادة استثمارها يف الداخل العربي،

استفادت من قوا�ني االستثمار األجنيب وحوافزها يف البلدان العربية، إىل جا�ب قيام العديد من الدول العربية بتبسيط 
وحتسني النظم واإلجراءات املتعلقة مبعامالت االستثمار وتعزيز جهود الرتويج واالهتمام باستقطاب مستثمرين من مناطق 

  1.ة مثل روسيا والصني واهلند وتركيا ووسط وشرق أوربا وإيرانجديد
بقيمة  ٪88.5بنسبة  2005كبريا خالل عام  حقق إمجايل تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة للدول العربية منوا  

ول العربية إىل تنامي مليار دوالر، ويعزى هذا االرتفاع يف قيمة االستثمارات األجنبية الواردة إىل الد 47.6قاربت حوايل 
االستثمارات العربية البينية بتأثري تزايد العوائد النفطية مع االرتفاع غري املسبوق ألسعار اخلام، حيث استفادت الدول 
العربية غري النفطية، من زيادة االستثمارات األجنبية الواردة إليها من دول جملس التعاون اخلليجي جراء االرتفاعات 

وقد ارتبطت معظم هذه التدفقات بتنفيذ برامج اخلصخصة املعلن عنها يف تلك . األسعار العاملية للنفطاملتالحقة يف 
الدول ومشاريع البنى التحتية اجلديدة خاصة يف قطاع االتصاالت والسياحة أو املسامهات يف رؤوس أموال الشركات 

  2.القائمة
حيث واصلت التدفقات األجنبية املباشرة  2008، 2007، 2006: كثري يف السنوات الثالث املوالية األمرومل خيتلف 

مليار دوالر عام  70.45 إىلومبالغ وصلت . ٪19.1، ٪15.4، ٪48: الواردة منوها مبعدالت منو متباينة بلغت بالرتتيب حوايل
ة حتتل صدارة وظلت اململكة العربية السعودي. 2008و 2007مليار دوالر عامي   96.9مليار دوالر و 81.32ثم   2006

، تليها بعد ذلك دولة اإلمارات العربية املتحدة ثم لبنان، وقد تركزت هذه األجنيبالدول العربية املضيفة لالستثمار 
  3.التدفقات يف قطاع اخلدمات وخباصة القطاع السياحي واملايل والنقل، باإلضافة إىل قطاع النفط

                                                             

  .2013جانفي  15: ، اترخي الاطالعwww.iaigc.org:، املوقع الالكرتوين2005قرير مناخ الاستامثر العريب، ت 1
  .2013جانفي  15: ، اترخي الاطالعwww.iaigc.org:، املوقع الالكرتوين2006قرير مناخ الاستامثر العريب، ت 2
  .2013جانفي  15: ، اترخي الاطالعwww.iaigc.org:، املوقع الالكرتوين2009تقرير مناخ الاستامثر العريب،  3
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  :ية من خالل الشكل التايلوميكن متثيل تطور التدفقات الواردة للدول العرب
ادلول العربية خالل الفرتة  إىل الواردةتطور تدفقات الاستامثر األجنيب املبارش  : 13 رمق  شلك
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العامل

  
  )06( يف احملق رقم)02(معطيات اجلدول رقم  :املصدر

  :الصادرة من الدول العربية األجنبيةتدفقات االستثمارات  .3

 2004إىل  1999فقات االستثمار األجنيب الصادر من الدول العربية اجتاها تصاعديا  خالل الفرتة سجلت جممل تد
من  ٪0.33الصادر على مستوى العامل، و  األجنيبمن االستثمار  ٪0.034مليار دوالر حبصة بلغت 17.58مببلغ تراكمي قيمته 

مليون دوالر خالل الفرتة املذكورة،  2931.2وي مقداره حنو االستثمار األجنيب الصادر من الدول النامية، ومبعدل تدفق سن
  .على  أعلى التدفقات االستثمارية الصادرة تليها الكويت والبحرين  اإلماراتوقد استحوذت 

 2009-2004كما شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة من الدول العربية منو مضطردا خالل الفرتة 
من  ٪0.14الصادر على مستوى العامل، و من االستثمار األجنيب  ٪0.021 مليار دوالر حبصة بلغت16.53ه مببلغ تراكمي قيمت

مليون دوالر خالل الفرتة  24236.65االستثمار األجنيب الصادر من الدول النامية، ومبتوسط  تدفق سنوي مقداره حنو 
من حيث أعلى التدفقات الصادرة تليها الكويت  ألوىلاالعربية املتحدة على املرتبة  اإلماراتاملذكورة، وقد حصلت 

  1.والسعودية
                                                             

  .2013جانفي  15: ، اترخي الاطالعwww.iaigc.org:قرير مناخ الاستامثر العريب، أعداد خمتلفة، املوقع الالكرتوينت 1
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  :الصادرة من الدول العربية من خالل الشكل التايل األجنيبوميكن متثيل تطور تدفقات االستثمار  
تطور تدفقات الاستامثر األجنيب املبارش الصادرة من ادلول العربية خالل الفرتة  : 14 رمق  شلك
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  )06( يف احملق رقم)01(معطيات اجلدول رقم  :املصدر

  تطور تدفقات الاستامثرات املبارش البينية العربية املرخص لها: الفرع الثاين

 2004عام  ٪24.5لقد ارتفع �صيب االستثمارات العربية البينية من اإلمجايل الوارد إىل جمموعة الدول العربية، من 
السيما من دول االقتصاديات الناشئة، حيث استفادت الدول العربية غري النفطية، من زيادة  2008عام  ٪35.2إىل 

االستثمارات األجنبية الواردة إليها من دول جملس التعاون اخلليجي جراء الفوائض املالية احملققة �تيجة االرتفاعات 
 . املتالحقة يف األسعار العاملية للنفط

  :الستثمارات العربيةمنو حجم التدفقات البينية ل .1

مليون دوالر مقابل 1817,4حوايل   2000بلغ إمجايل االستثمارات العربية البينية اليت مت الرتخيص هلا خالل عام
، ويعزى هذا الرتاجع إىل االخنفاض يف حجم االستثمارات ٪15: حمققة تراجعا �سبته.  1999مليون دوالر عام  2143,2

كل من السعودية، سوريا، تو�س، لبنان ومصر، وبالرغم من االرتفاع يف حجم االستثمارات املباشرة البينية الذي شهدته 
 أناملباشرة البينية  الذي حدث يف كل من اجلزائر، اإلمارات، املغرب، األردن ، اليمن وقطر فإن ضآلة قيمتها مل تستطع 

حجم  إمجايل، وعقب  هذه السنة عرف  2000 متحو آثار االخنفاض يف إمجايل حجم االستثمارات العربية البينية لسنة
: مبعدالت بلغت على التوايل 2004 ،2003 ،2002، 2001مستمر خالل السنوات  االستثمارات العربية البينية  منوا بشكل

مليون دوالر  2775جاءت دولة لبنان على رأس قائمة الدول املضيفة باستثمارات عربية قدرها . 55٪، 32٪، 10٪، 46٪
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 2623.6من جممل االستثمارات العربية املرخص هلا، تلتها اململكة العربية السعودية باستثمارات بلغت ) ٪18.07( بتهمبا �س
حبوايل  ، ثم دولة اإلمارات العربية املتحدة)٪15.5( مليون دوالر 2389.3، و السودان  حبوايل )٪17.08(مليون دوالر 

، وجاءت كل من  مصر واجلزائر يف �فس املرتبة )٪5.5(مليون دوالر  842.9 والبحرين حبوايل) ٪10.5( مليون دوالر 1607.7
  ).٪4.87، و ٪4.82: (مليون دوالر، على التوايل وبنسب متقاربة748.3مليون دوالر، 740.4: باستثمارات بلغت حوايل

مليون  37263.49ايل حو 2005بلغ إمجايل االستثمارات العربية البينية اخلاصة باملشاريع املرخص هلا خالل عام 
وتعزى هذه الزيادة املعتربة إىل الطفرة الكبرية اليت  ٪525.4، بزيادة �سبتها 2004مليون دوالر عام  5957.7دوالر مقابل 

شهدهتا االستثمارات البينية يف اململكة السعودية واليت جاءت على رأس قائمة الدول املضيفة لالستثمارات العربية حبوايل 
الرتاخيص الصادرة لالستثمارات العربية خالل العام، من خالل  إمجايلمن  ٪77.3 دوالر أي ما �سبته مليون 28797

جند  2005و 2004املشروعات املستقطبة إىل مدينة امللك عبد ا االقتصادية،  ومبقار�ة االستثمارات العربية خالل عامي 
سجلت زيادة يف حجم ) االستثمارات العربية البينة املرخص هبااليت توفرت بيا�ات عن حجم ( 17أن كل الدول العربية ال 

  .االستثمارات باستثناء دولتني فقط مها اجلزائر ومصر اللتان شهدتا تراجع يف االستثمارات البينية
تراجعا  كبريا مقار�ة بالسنة السابقة حيث مل   2006عرف حجم  االستثمارات العربية املرخص هبا خالل سنة 

، وجاءت مصر  على رأس قائمة الدول املضيفة لالستثمارات ٪55.7 مليون دوالر بنسبة 16504.24مته حوايل تتجاوز قي
مليون دوالر، فقد مثلت ما �سبته  3273.6 العربية، فبالرغم من عدم جتاوز قيمة االستثمارات العربية الواردة إليها حوايل

، عرف 2008، 2007عربية البينية هلذا العام، وبني السنتني املواليتني من إمجايل الرتاخيص الصادرة لالستثمارات ال 19.08٪
و  2007مليون دوالر لعام  20660.38، أي حبوايل  ٪71.2:حجم االستثمارات العربية البينة املرخص هلا منوا بلغ معدله

عربية البينية خالل السنتني ، وتصدرت السعودية قائمة الدول املصيفة لالستثمارات ال2008مليون دوالر لعام  35369.88
مقابل  2007مليون دوالر  عام  22598.9بلغ إمجايل تدفقات االستثمارات العربية البينية بنحو  2009املذكورتني، وخالل عام 

متأثرة باألزمة املالية العاملية، وجتدر اإلشارة  ٪11.4، أي باخنفاض �سبته 2008مليون دوالر لنفس اموعة عام  25498.09
  .أن اململكة العربية السعودية ظلت حتتل صدارة الرتتيب من حيث حجم االستثمارات العربية البينة املستضافة

يف قطاع اخلدمات الذي استحوذ  2009-1999لقد تركزت االستثمارات العربية البينية يف أغلب سنوات الدراسة 
ما كان �صيب القطاع الزراعي ضئيال جدا، وأقل يف حاالت على النسبة األكرب للتوزيع القطاعي، يليه القطاع الصناعي بين

، وميكن توضيح التوزيع القطاعي لتدفقات االستثمار املباشر العربي األخرىكثرية من �صيب االستثمارات يف القطاعات 
  :البيين من خالل اجلدول التايل
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  2009- 2000التوزيع القطاعي لتدفقات الاستامثر املبارش العريب البيين : 54 رمق جدول

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  ٪43.03  ٪ 62  ٪ 44  ٪ 35.4  ٪ 84.5  ٪75  ٪ 33.8  ٪ 59.15  ٪ 54.5  ٪ 55.5  اخلدمات

  ٪0.23  ٪ 28  ٪ 6  ٪ 0.9  ٪0.1  ٪1.3  ٪ 7.3  ٪ 7.65  ٪ 8.2  ٪ 7.5  الزراعة

  ٪52.04  ٪ 3  ٪ 12  ٪ 17.4  ٪ 6.1  ٪23  ٪ 46.2  ٪ 33.2  ٪ 37.3  ٪ 37  الصناعة

  ٪4.71  ٪ 3  *٪ 38  ٪ 46.3  ٪ 9.4  ٪0.7  ٪12.7  -    --  أخرى

  .من امجايل االستثمارات العربية البينية املرخص هلا ٪35امتص القطاع العقاري ما �سبته  2007خالل عام *
  .2013في جا� 15: ، تاريخ االطالعwww.iaigc.org:تقرير مناخ االستثمار العربي، أعداد خمتلفة، املوقع االلكرتو�ي :املصدر

  :الشكل التايل إىلالذي ميكن ترمجته 
 2009- 2000التوزيع القطاعي لتدفقات الاستامثر املبارش العريب البيين : 15 رمق  شلك
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 السابقمعطيات اجلدول  :املصدر

  :املباشرة يف الدول العربية األجنبيةخصائص االستثمارات  .2

جنيب املباشر يف املنطقة العربية بشكل دقيق،إال أ�ه ميكن استنتاج مالمح رغم صعوبة حتديد مسات االستثمار األ
وفيما يلي أهم مالمح . عامة عرب رصد بعض املعطيات والنتائج األساسية اليت أفرزهتا األرقام واإلحصائيات واملؤشرات

  1:) 2008-2000( أداء االستثمارات املباشرة يف الدول العربية جمتمعة يف الفرتة

                                                             

1
ـ، 2013جانفي  15: ، اترخي الاطالعwww.iaigc.org:، املؤسسة العربية لضامن الاستامثر،الكويت،  املوقع الالكرتوين2008تقرير مناخ الاستامثر يف ادلول العربية 

  .78-76.ص- ، املؤسسة العربية لضامن الاستامثر،مرجع سابق، ص2009تقرير مناخ الاستامثر يف ادلول العربية  .67- 65.ص- ص
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االستثمارات األجنبية املباشرة مجيع القطاعات تقريبا يف عدد حمدود من الدول العربية وخصوصا  مشلت -
النفط و اخلدمات يف دول جملس : الدول ذات االقتصاديات املتنوعة يف حني تركزت يف قطاعات معينة مثال

 .التعاون اخلليجي و ليبيا

فإىل جا�ب قطاع الصناعات التحويلية و  2000العام  منذظهرت مؤخرا قطاعات جديدة جاذبة لالستثمار املباشر 
الصناعات االستخراجية، هناك حتول ملحوظ حنو القطاع اخلدمي، السيما قطاع املعلومات واالتصاالت، والقطاع املصريف 

و السياحية و  واملايل،وقطاع النقل البحري و اجلوي وخدمات البناء و التشييد و اخلدمات التعليمية و الصحية و الثقافية
البنى التحتية املرتبطة هبذه القطاعات، حيث استحوذ قطاع اخلدمات على احلصة األكرب من االستثمارات املباشرة الواردة 

  :ثالثة عوامل رئيسة هي ويرجع ذلك إىل خالل الفرتة املذكورة
 ،تقريبا العربية الدول كافة لدىاإلمجايل  احمللي الناتج يف اخلدمات �صيب تزايد -

 الدويل، التجاري للتبادل اخلدمات معظم قابلية -

 جلداول وفقا اخلدمية القطاعات من للعديد األجنيب املستثمر بنفاذ العربية الدول من العديد مساح -
 التجارة لتحرير العامة االتفاقية إطار يف العاملية التجارة منظمة إىل العربية الدول من املقدمة االلتزامات

 ).تسااجل( اخلدمات يف

 ىلإ ٪0.4 من العاملي املستوى على الوارد املباشر األجنيب االستثمار من) 2008-2000(الفرتة  يف العربية الدول حصة قفزت
 .٪15.5 إىل ٪2.3 من النامية الدول جمموعة وضمن 5.7٪

  املبارش عىل مزيان اخلدمات وادلخل األجنيبآاثر الاستامثر : الفرع الثالث

، وهذا ما وضحت التقارير إليهاالواردة  األجنيبربية منوا كبريا يف حجم تدفقات االستثمار لقد شهدت الدول الع
، ومل �عثر عن هيكل )اال�كتاد(املتحدة للتجارة والتنمية  األممالصادرة عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار و مؤمتر 

رير بالتأكيد على أن لتطبيق اتفاقية حترير جتارة اخلدمات الواردة للدول العربية، وتكتفي هذه التقا األجنبيةاالستثمارات 
مع  لتتالءملتعديالت هامة يف تشريعاهتا  إلحداثهاآثاره الواضحة على منو تدفقات االستثمار األجنيب للدول العربية �تيجة 

ان، وكذلك يف جمال قواعد منظمة التجارة العاملية، وهذا ما شجع على االستثمار يف جماالت اخلدمات كالنقل والطري
املعلومات، يسمح حتليل تتطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ومقار�تها بتدفقات دخل االستثمار، مبعرفة طبيعة تأثري 
االستثمار األجنيب املباشر على ميزان اخلدمات والدخل، وباالعتماد على التقسيم السابق للدول العربية إىل جمموعتني 

  :برتول، والدول غري املصدرة للبرتول، ميكن مالحظة ما  يليالدول املصدرة لل
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  : املباشر على ميزان اخلدمات والدخل بالنسبة للدول العربية املصدرة للبرتول األجنيبآثار االستثمار  .1

تعترب الكويت واإلمارات العربية املتحدة دوال مصدرة لالستثمار األجنيب لذلك فهي تتلقى مبالغ ضخمة من 
ت النقدية املتمثلة يف دخل االستثمار وهذا ما من شأ�ه أن حيسن وضعية رصيد ميزان اخلدمات والدخل فيها، التحويال

على رصيد ميزان  إجيابامباشرة تؤثر  أجنبيةبينما تتلقى دول كالبحرين، اجلزائر، عمان مبالغ ضخمة يف صورة استثمارات 
لية إىل اخلارج اليت ينفذها املستثمرون األجا�ب واليت تسجل يف ميزان احلساب املايل والرأمسايل، غري أن التحويالت املا

الدخل تؤثر سلبا على هذا امليزان، حيث جتاوزت �سبة حتويالت دخول االستثمار إىل صايف االستثمار املباشر يف 
نما تغريت وضعية بي). 2003 سنة ٪919.05(، ويف عمان )2004 سنة ٪58.06(يف اجلزائر )  2007سنة ٪343.68( البحرين

وتبعا لذلك حدث تغري يف اجتاه وحجم حتويالت دخل  األجنيبالسعودية وليبيا بني مصدر ومتلق صايف لالستثمار 
  :وهو ما يبينه اجلدول التايل. االستثمارات
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اخلارج للمستمثرين مع صايف رصيد الاستامثر املبارش  إىلمقارنة التحويالت املالية   : 55 رمق جدول
  .2009- 1999الفرتة  رة للبرتول خالللدلول العربية املصد

  مليون دوالر: الوحدة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  البيان  الدولة

  اإلمارات
  --  3804  5842  --  --  --  --  ---  --  --  4765  دخل االستثمار

  --  2097-  380-  --  --  --  --  --  --  --  --  االستثمار املباشر

االستثمار / ثماردخل االست
  )٪( املباشر

--  --  --  --  --  --  --  --  
-

1537.37 
-

181.40 
--  

  البحرين
  ---  924-  299-  385-  412-  575-  493-  525-  322-  224-  -270  دخل االستثمار

  --  174  87  1935  87-  170-  225-  27  136-  354  290  االستثمار املباشر

االستثمار / دخل االستثمار
  )٪(املباشر 

 -63.28 236.76 
-

1944.44 
219.11 338.24 473.56 -19.90 -343.68 

-
531.03 

--  

  اجلزائر
  130-  130-  180-  450-  510-  360-  270-  223-  169-  271-  229-  دخل االستثمار

  --  2310  1370  1770  1060  620  620  970  --  --  --  االستثمار املباشر

االستثمار / دخل االستثمار
  )٪( املباشر

--  --  --  -22.99  -43.55  -58.06  -48.11  -25.42  -13.14  -05.63  --  

  السعودية
  --  10027  6396  3835  432  478  1301- 211-  520-  479  2921  دخل االستثمار

  --  18898  24470  18356  12457  334-  587-  614-  20  1881-  779-  االستثمار املباشر

االستثمار / دخل االستثمار
  )٪( املباشر

-374.97 -25.47 -2600.00 34.36 221.64 -143.11 03.47 20.89 26.14 53.06 --  

  عمان
  --  2253-  887-  705-  1061-  429-  579-  759-  898-  877-  698-  دخل االستثمار

  --  2559  2881  1414  1305  69  63-  107  5  82  40  االستثمار املباشر

االستثمار / دخل االستثمار
  )٪( املباشر

1745.00 1069.51 17960.00 -709.35 919.05 -621.74 -81.30 -49.86 -30.79 -88.04 --  

  الكويت
  --  10119  12393  10967  7182  5188  3361  3.347  4903  6699  5.108  دخل االستثمار

  --  8687-  9663-  8089-  4908-  2558-  4893  80  1802  319  49  االستثمار املباشر

االستثمار / دخل االستثمار
  )٪(املباشر

10.42 2100.00 272.09 04.18 68.69 -202.81 -146.33 -135.58 -128.25 
-

116.48 
--  

  ليبيا
  --  586  2017  540-  229-  25-  567  271  891-  420  311  دخل االستثمار

  --  1777-  756  1590  910  71  80  281  308-  43  354-  االستثمار املباشر

االستثمار / دخل االستثمار
  )٪(املباشر

-87.85 976.74 289.29 96.44 708.75 -35.21 -25.16 -33.96 266.80 -32.98 --  

  .تدل على الرصيد السالب للميزان) -(اإلشارة

، تاريخ www.amf.org.ae: ، املوقع االلكرتو�ي2010، صندوق النقد العربي2008- 1999: للدول العربية للفرتة اإلحصائيةالنشرة :املصدر
  .206-169.ص- ،ص22/04/2011: االطالع
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  :املباشر على ميزان اخلدمات والدخل بالنسبة للدول العربية غري املصدرة للبرتول األجنيبآثار االستثمار  .2

تعترب هذه الدول يف أغلبها متلق صايف لالستثمار األجنيب املباشر، لكن ومع ارتفاع قيمة االستثمار األجنيب 
ارج، حيث جتاوزت �سبة حتويالت دخول االستثمار إىل صايف املباشر الوارد هلذه الدول تزيد حتويالت دخل االستثمار للخ

) 2002 سنة ٪891.30(وسوريا ) 2008 سنة ٪146.17(ويف السودان) 2007 سنة ٪256.20(االستثمار املباشر يف تو�س 
ذلك ، وهو �فس احلال بالنسبة لبقية الدول كاملغرب ولبنان وان كان )2008 سنة ٪81.39(مستوى  إىللترتاجع بعد ذلك 

بنسب متفاوتة، وهذا ما يؤثر سلبا على رصيد ميزان الدخل ومن ثم رصيد ميزان اخلدمات والدخل، وهذا  ما يوضحه 
  :اجلدول التايل
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املالية اىل اخلارج للمستمثرين مع صايف رصيد الاستامثر املبارش  التحويالتمقارنة  : 56 رمق جدول
  2008- 1999لدلول العربية غري املصدرة للبرتول خالل الفرتة 

  مليون دوالر: الوحدة
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999    الدولة
  382  424  259  129  85  18-  79-  13  29-  155-  دخل االستثمار  األردن

  1953  1902  3357  1611  798  447  108  148  806  153  االستثمار املباشر

 07.72 08.01 10.65 04.03- 73.15- 08.78 03.60- 101.31-  )٪(االستثمار املباشر/ دخل االستثمار
-

101.31 
-03.60 

  2508-  2028-  1903-  1668-  1298-  1066-  984-  941-  942-  889-  دخل االستثمار  تو�س

  2601  1515  3240  713  592  540  791  452  751  347  االستثمار املباشر

 58.73- 233.94- 219.26- 197.41- 124.40- 208.19- 125.43- 256.20-  )٪(االستثمار املباشر / دخل االستثمار
-

256.20 
-

125.43 

  3.013-  2.254-  2.014-  1.362-  1.112-  874-  612-  561-  573-  103-  دخل االستثمار  السودان

  2.610  2.426  3.534  2.305  1.511  1349  713  574  392 371  االستثمار املباشر

 27.76- 56.99- 59.09- 73.59- 64.79- 85.83- 97.74- 146.17- 27.76-  )٪(االستثمار املباشر/ دخل االستثمار
-

146.17 

  1.194-  639-  885-  885-  853-  963-  1025-  923-  1030- 713-  دخل االستثمار  سوريا

  1.467  898  600  500  275  160  115  110  270 263  االستثمار املباشر

 81.39- 71.16- 147.50- 177.00- 310.18- 601.88- 891.30- 839.09- 381.48- 271.10-  )٪(االستثمار املباشر/ دخل االستثمار

  693-  590  265  122-  567-  3.830-  857-  --  --  --  دخل االستثمار  لبنان

  2620  1883  1800  1908  1072  2.249  1336  --  --  --  االستثمار املباشر

64.15-  --  --  --  )٪(االستثمار املباشر/ دخل االستثمار  -170.30  -52.89  -06.39  14.72 -64.15  -26.45  

  1289  1388  738  35-  246-  253-  267-  583  888  743  دخل االستثمار  مصر

  7574  10913  9894  5284  1094  217  619  498  1184  1028  االستثمار املباشر

 75.00 72.28 07.46 00.66- 22.49- 116.59- 43.13- 117.07 75.00 72.28  )٪(االستثمار املباشر/ دخل االستثمار

  522-  405-  477-  384-  671-  792-  738-  833-  864-  968-  دخل االستثمار  املغرب

  2150  2194  2010  1596  862  2300  452  2728  368  831  االستثمار املباشر

 23.73- 24.06- 77.84- 34.43- 163.27- 30.54- 234.78- 116.49-  )٪(االستثمار املباشر/ دخل االستثمار
-

116.49 
-

234.78 

  1915-  1350-  1234-  1612-  1346-  909- 766-  691-  777-  696-  دخل االستثمار  اليمن

  1555  917  1121  302-  144  89-  114  155  6  308-  االستثمار املباشر

 110.08- 533.77 934.72- 1021.35 671.93- 445.81- 12950.00- 225.97  )٪(االستثمار املباشر/ دخل االستثمار
-

147.22 
-

123.15 

  .تدل على الرصيد السالب للميزان) -(اإلشارة

، تاريخ www.amf.org.ae: ، املوقع االلكرتو�ي2010، صندوق النقد العربي2008-1999: النشرة االحصائية للدول العربية للفرتة :املصدر
  .206-169.ص- ،ص22/04/2011: االطالع
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اخلارج هدفها الرئيسي البحث عن الربح، هلذا  وحتى إن إن الدول العربية تعي جيدا أن التدفقات الرأمسالية من 
كا�ت تدفقات  االستثمار األجنيب الواردة للدول العربية سيكون هلا أثر اجيابي يف املدى القصري على رصيد ميزان 

ظهر يف ميزان احلساب الرأمسايل واملايل، فإ�ه ومبجرد بدأ خروج التحويالت املالية لدخل االستثمار فإن آثار سلبية جدا ت
 .اخلدمات لتلك  الدول، وهذا ما أثبتته التجربة الواقعية
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يف  الانعاكسات التجارية لتحرير جتارة اخلدمات :ثالثاملبحث ال 
  اجلزائر

  :ميكن توضيح اال�عكاسات التجارية لتحرير جتارة اخلدمات يف اجلزائر من خالل التعرض للعناصر التالية

  اخلدمات يف اجلزائرحترير جتارة : ولاملطلب األ

بدأت الدول العربية بتحرير أ�شطة اخلدمات من خالل اخلصخصة ومشاركة القطاع اخلاص يف تقديم خدمات البنية 
األساسية، ولقد فتح العديد من الدول العربية قطاع االتصاالت أمام مشاركة القطاع اخلاص، والسيما يف جمال اهلواتف 

ول العربية اخلدمات املصرفية وخدمات التأمني للتواجد التجاري األجنيب للمنافسة يف النقالة، كما فتحت أيضا بعض الد
السوق احمللية، هذا ومسحت دول اخلليج بتأسيس شركات طريان ميتلكها القطاع اخلاص والعمل كمنافس لشركات الطريان 

  .بيةالعام، وال تزال جهود حترير جتارة اخلدمات يف بدايتها يف غالبية الدول العر
  : كما شرعت اجلزائر يف حترير العديد من األ�شطة اخلدمية، و ميكن توضيح ذلك كما يلي

  الحات يف سوق الاتصاالت اجلزائريراكئز اإلص :الفرع األول

  1 :تبلورت يفإصالحات عميقة يف قطاع الربيد واالتصاالت  1999ت الدولة اجلزائرية منذ سنة باشر

 وقد جتسدت هذه اإلصالحات يف سن قوا�ني جديدة للقطاع يف شهر أوت: التالقا�ون اجلديد لقطاع االتصا .1
كرس الفصل بني �شاطي وقد  نشاطات الربيد واملواصالت لجاء هذا القا�ون إلهناء احتكار الدولة ،  2000

متعاملني �شاء سلطة ضبط مستقلة إداريا وماليا، و الشبكات وتطبيقا هلذا املبدأ مت إ استغالل وتسيريو التنظيم 
وثا�يهما بالنشاطات الربيدية واخلدمات املالية الربيدية ممثلة يف " باتصاالت اجلزائر"احدمها يتكفل باالتصاالت ممثلة 

  ".مؤسسة بريد اجلزائر"
بيع رخصة إلقامة  2001يف إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان : فتح سوق االتصاالت .2

نقال واستمر تنفيذ بر�امج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروعا أخرى، حيث متم بيع واستغالل شبكة اهلاتف ال
  .وشبكة الربط احمللي يف املناطق الريفية VSATرخص تتعلق بشبكات 

                                                             

1
تقيمي آاثر : ، ورقة حبث مقدمة للمؤمتر ادلويل"، "بعد عرشية من الاصالحات: تقيمي قطاع الاتصاالت وتكنولوجيا الاعالم يف اجلزائر"محمد شايب، حلسن هدار،  

 11/12: أايم): اجلزائر(1، جامعة سطيفول، ، اجلزء األ2001/2014:برامج الاستامثرات العامة وانعاكساهتا عىل التشغيل والاستامثر والمنو الاقتصادي خالل الفرتة
 .387.ص، 2013مارس 
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، وبالتايل 2004والربط احمللي يف املناطق احلضرية يف  2003كما مشل فتح السوق كذلك الدارات الدولية يف 
، وذلك يف ظل احرتام دقيق ملبدأ الشفافية ولقواعد املنافسة، ويف �فس 2005حة متاما يف وأصبحت سوق االتصاالت مفت

  .ية اعتمادا على تدارك التأخر املرتاكمسالوقت مت الشروع يف بر�امج واسع النطاق يرمي إىل تأهيل مستوى املنشآت األسا
   حترير القطاع املايل يف اجلزائر :الفرع الثاين

 من أوائل القطاعات اخلدمية اليت بادرت اجلزائر إىل حتريرها تزامنا مع بداية مفاوضاهتا لال�ضمام يعد القطاع املايل
  :للمنظمة العاملية للتجارة، ميكن توضيح ذلك كما يلي

  :حترير القطاع املصريف .1

�ه ال ينتظر لقد أدركت السلطات اجلزائرية أن النظام املصريف صورة عاكسة للوضع االقتصادي العام للبالد، وأ
حتقيق أي تطور يف النظام املصريف مادام النظام االقتصادي برمته يف حالة ركود، غري أن تطوير النظام املايل واملصريف و 

هلذا عرف القطاع املصريف يف  اجلزائر . إجياد أدوات وأساليب متويلية جديدة  من شأ�ه أن يدعم التطور االقتصادي
دية من هناية الثما�ينات وبداية التسعينات، وقد استهدفت السلطات النقدية اجلزائرية من سلسلة من اإلصالحات االقتصا

خالل إصالحها للجهاز املصريف واملايل  يف إطار بر�امج لإلصالح االقتصادي الشامل، توفري املقومات األساسية لنظام 
  .ات السوقمصريف ومايل ينسجم ومتطلبات املرحلة املقبلة املعتمدة أساسا على آلي

قا�ون النقد والقرض بفتح اال املصريف اجلزائري للمصارف واملؤسسات املالية الوطنية واألجنبية، حيث  مسح
بنك خاص  14بنوك عمومية،  06: ومؤسسة مالية تتوزع كما يلي ابنك 26، 2009وصل عدد البنوك املعتمدة يف هناية 

مؤسسات  03طين عمومي ورأس مال أجنيب سعودي وهو بنك الربكة، بنك خمتلط برأمسال و 01برأمسال وطين وأجنيب، 
  مؤسستني خاصة بالتمويل التأجريي،  02مالية اثنان منها عمومية،

حوايل  2008تزال البنوك العمومية تسيطر عل السوق املصرفية اجلزائرية، حيث بلغت حصتها حتى أواخر وال
  2008.1خر سنةاأو ٪9.1 إىليف حني وصلت حصة البنوك اخلاصة  90.8٪

  
  
  

                                                             

1
 Banque d'Algérie, "Banques et Etablissements Financière", Rapport annuel de la Banque d'Algérie,2009,p.09.  
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  :حترير قطاع التأمني .2

إىل إطار قا�و�ي جديد يتالءم مع التحوالت االقتصادية، الوطنية  1995خيضع قطاع التأمني يف اجلزائر بداءا من سنة 
املتعلق بالتأمينات الذي �ص على حترير �شاط التأمني يف  1995يناير  25املؤرخ يف  95/07والدولية، حيث صدر األمر 

زائر، مما يعين إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمني، كما يهدف إىل وضع السوق الوطنية، يف جو املنافسة من أجل ترقية اجل
وكالء عامون ( مستوى اخلدمات املقدمة، وكذا تطوير فروع �شاط التأمني وتوزيع حمافظها، ويعترب إدخال الوسطاء 

مة إلصالح قطاع التأمني وحتسني �وعية عرض املنتجات، ويسمح اإلطار يف �شاط التأمني أحد العوامل امله) ومساسرة 
القا�و�ي اجلديد كذلك إىل إ�شاء شركات تأمني خاصة وعامة، يف شكل شركات مسامهة، أو يف شكل تعاضديات إىل 

  .جا�ب خمتلف الشركات اليت كا�ت متارس �شاط التأمني قبل صدور هذا القا�ون
: ، وهي95/07شركات متارس �شاطها قبل صدور  األمر  06شركة، منها  18مني  ويضم السوق اجلزائري للتأ

، الشركة  اجلزائرية للتأمني الشامل (SAA)، الشركة اجلزائرية للتأمني CAAR ) (الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني
(CAAT)الشركة املركزية إلعادة التأمني ، CCRي ، الصندوق الوطين للتعاون الفالح(CNMA) التعاو�ية اجلزائرية لتأمني ،

الشركة اجلزائرية لتأمني :مت تأسيس الشركات التالية 95/07وعند صدور األمر . (MAATEC)عمال الرتبية والثقافة
، صندوق ضمان األسواق العمومية (AGCI)، الشركة اجلزائرية لضمان القرض العقاري (CAGEX)وضمان الصادرات 

(CGMP)،( TRUST ALGERIR)   ترست اجلزائر، الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني(CIAR)   اجلزائر للتأمينات A2) 

،(La الشركات اجلزائرية لتأمني احملروقات ،(CASH) ،(GAMA) .  الشركة العامة للتأمينات املتوسطية(GAM) اليا�س ،
  .شركة سالمة للتأمينات ،(CARDIF) األشخاص، شركة تأمينات )  ALLIANCE ASSURANCES(للتأمني

  1: بورصة اجلزائرتطور �شاط  .3

ما في 2013 يف هناية سنةتتمثل عرفت بورصة اجلزائر يف السنوات األخرية منوا يف عدد الشركات املدرجة، واليت 
،   SONELGAZ 11، اتصاالت اجلزائر ، اخلطوط اجلوية اجلزائرية،صيدال فندق األوراسي، مؤسسة: يلي

SONELGAZ14   وDAHLI16 شركة ،ALLIANCE ASSURANCES2.، وشركة رويبة  

                                                             

1
 Bourse d'Algérie  , Rapport d'activité, Mars 2010.p.9. 

2
 http://www.sgbv.dz/, visite le :  20 décembre 2013. 
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القيمة  تشديد يعكس حادا تراجعا 2010 عام خالل اجلزائر يف املالية األوراق بورصة يف النشاط سجلوقد 
 جزائري دينارمليون  4984 مستوى 2010 عام هناية يف سجلت  اجلزائر لبورصة داولالت قيمة أن حيث ،اإلمجالية للتداول 

  :منها عوامل لعدة �تيجة اهلبوطي االجتاه هذا وكان. ٪16.7 قدره باخنفاض أي ،2009 عام يفمليون  5982 بلمقا
  .  2010 ديسمرب 1 بتاريخ اجلزائرية اجلوية اخلطوط عن الصادرة السندات إهناء -
 العام عن٪ 25.27 من بأكثر مستوى اخنفض املتداولة، األسهم قيمة ذلك يف مبا النشاط مؤشرات تراجع -

  . 2010 عام يف دينار 670070000 إىل 2009 عام يف دينار 896650000 من السابق
 دينار مليون 800 من أكثر خفض إىل أدى الذي االجتاه �فسيف السوق الثا�وية  اخلزا�ة سندات شهدت -

  . 2009 إىل النسيب اإلمجالية التداول قيمة من) ٪13.55 أو(
  

  لالستامثر األجنيب وخماوف من حترير قطاع السمعي البرصيفتح قطاع السـياحة  :الفرع الثالث

يف ظل التغريات اليت عرفتها اجلزائر اتبعت سياسة جديدة، وهي فتح اال لالستثمار اخلاص الوطين و األجنيب 
يف القطاع السياحي، وكذا الشروع يف خوصصة قطاع السياحة، وبالتايل قامت اجلزائر بوضع عدة قوا�ني لتشجيع 

  ستثمار، كالتسهيالت املالية واإلعفاءات اجلمركية واجلبائية، اال
اجلديد الذي �ص على  فتح جمال  اإلعالمعلى مشروع قا�ون  2013وقد صادق الربملان اجلزائري يف هناية سنة 

 و تتعلق اخلطوط الكربى. السمعي البصري لالستثمار اخلاص الوطين، و حتديد ضبط النشاطات يف الصحافة عموما
األخرى، بعودة سلطات الضبط ، واحدة خاصة بالصحافة املكتوبة و األخرى بالسمعي البصري، باإلضافة إىل محاية 

الذي  األجنيبلالستثمار  السمعي البصري احلقوق املعنوية و االجتماعية للصحافيني، ومل يتعرض هذا القا�ون لفتح قطاع
  1.التوقيت سلطة اجلزائري يف هذابالنسبة لليعدا خطا أمحرا 

  
  
  

                                                             

1 
 http://www.ennaharonline.com/ar/mobile/latestnews/dernieres_nouvelles_algerie/91352, visite le :  20 décembre 2013. 
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  وضعية القطاعات اخلدمية يف اجلزائر:ثايناملطلب ال 

  :يلي من خالل ما القطاعات اخلدمية يف اجلزائرسنحاول التعرف على وضعية 
  الناجت احمليل اإلجاميل احلقيقي مسامهة قطاع اخلدمات يف منو: الفرع األول

هذه السنة اليت بلغ فيها حوايل ، 2001د سنة شهد معدل النمو خارج قطاع احملروقات حتسنا ملحوظا خاصة بع
قطاع البناء ، ويعود الفضل يف ذلك إىل ارتفاع معدل النمو يف 2009سنة   ٪9ليواصل ارتفاعه بعدها ويصل إىل  5.4٪

يف والذي رافق زيادة النفقات العامة يف االستثمار يف هذه القطاعات خالل هذه الفرتة قطاع اخلدمات واألشغال العمومية و
إضافة إىل اجلنوب، مو وكذا بر�اجمي اهلضاب العليا ووالرب�امج التكميلي لدعم الن االقتصادي اإل�عاشظل بر�امج دعم 

وكذا االرتفاع امللحوظ يف معدل منو القطاع الصناعي يف هذه  2009االرتفاع الكبري يف معدل منو القطاع الفالحي سنة 
 :وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل السنة،

  )2009- 1999(الفرتة التوزيع القطاعي لمنو الناجت احمليل اإلجاميل احلقيقي خالل  : 57 رمق جدول

  �سبة مئوية: الوحدة
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات 
  )7.8(  )2.3(  )0.9(  )2.5(  5.8  3.3  8.8  3.7  )1.6(  4.9  6.2  احملروقات
  21.4  )5.3(  5.0  4.9  1.9  3.1  19.7  )1.3(  13.2  )5.0(  2.7  الزراعة
  6.1  4.4  0.8  2.8  2.5  2.6  1.5  2.9  2.0  1.2  1.6  الصناعة

  8.2  9.8  9.8  11.6  7.1  8.0  5.5  8.2  2.8  5.1  1.4  األشغال العمومية والبناء
  8.2  7.8  6.8  6.5  6.0  7.7  4.2  5.3  6.0  2.1  3.1  اخلدمات

  9.0  6.1  6.3  5.6  4.7  6.2  5.9  5.3  5.4  1.2  2.3  معدل النمو خارج احملروقات
معدل منو الناتج احمللي 

  1.4  2.4  3.0  2.0  5.1  5.2  6.9  4.7  2.7  2.2  3.2  احلقيقي اإلمجايل
  .القيم بني قوسني تدل على أرقام سالبة*

  :املصدر
Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport  2003, p.160. 
Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2008, p.190. 

Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, Rapport 2011,  p 158.  

دراسة - صالحات االقتصاديةحتليل اثر السياسات االقتصادية على تنمية االستثمارات األجنبية املباشرة يف ظل اإل"بن مسينة دالل،: �قال عن
  .307.، ص2012/2013،أطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية،  جامعة حممد خيضر بسكرة، "حالة اجلزائر
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منوا معتربا خالل هذه الفرتة، فبعد أن اخنفض معدل منوه من  )خارج خدمات اإلدارة  (سجل قطاع اخلدمات 
خالل  ٪4.2و   ٪5.3قبل أن يعاود االخنفاض إىل  2001سنة  ٪6، ارتفع ليصل إىل  2000سنة  ٪2.1إىل   1999سنة  3.1٪

، وخالل الفرتة ٪6ويصل إىل  2006لينخفض يف سنة   2005سنة  ٪7.7بعدها ارتفع إىل على التوايل،  2003و  2002سنيت 
، ويصنف هذا القطاع يف املقام 2009سنة  ٪8.2شهد معدل منو هذا القطاع ارتفاعا متواصال حتى وصل إىل  2007-2009

و  2000عام  ٪20.3لي االمجايل حوايل الثا�ي من حيث مسامهته يف الثروة الوطنية، إذ بلغت مسامهته يف تكوين الناتج احمل
و يرجع ا�تعاش هذا القطاع باألساس إىل تعاظم خدمات النقل  2008عام  ٪19.4و 2004عام  ٪21.2ثم  2002عام  23.2٪

  .والتوزيع
  اجتاهات الاسـتخدام القطاعي:لثاينلفرع اا

- 2001(يبني اجلدول املوايل كيفية توزع القوى العاملة يف اجلزائر بني القطاعات االقتصادية املختلفة خالل الفرتة 
  :من إمجايل حجم القوة العاملة املشتغلة) 2010

   2010- 2001: الفرتة توزع القوة العامةل يف اجلزائر حسب القطاعات الاقتصادية : 58 رمق جدول

  ٪: الوحدة 

  www.ons.dz: معطيات الديوان الوطين لإلحصاء :املصدر
- 2000دراسة حتليلية للفرتة [تقييم فعالية الربامج االستثمارية يف خلق ديناميكية بسوق العمل لالقتصاد اجلزائري "عامر �بيل، بن : عن �قال

تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وا�عكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل : ورقة حبث مقدمة للمؤمتر الدويل، ]2011
  163.، اجلزء الثا�ي، ص)اجلزائر(1، جامعة سطيف2001/2014:الفرتة

من خالل اجلدول السابق جند أن قطاع التجارة واخلدمات واإلدارة يعترب األكثر استقطابا لليد العاملة بنسبة 
، وهذا �ابع عن خاصية تتمتع هبا االقتصاديات الريعية، حبيث يكون فيها توظيف عوائد النفط ٪50استخدام تفوق 

اإل�فاق االستهالكي غري "و" غري املنتج"تضخيم اجلهاز اإلداري احلكومي، مما يؤدي إىل  ازدياد ملحوظ يف حجم العمل ب

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2001  السنوات/القطاعات

  11.67  13.11  13.69  13.62  18.15  17.16  20.74  21.13  21.06  الزراعة

  13.73  12.61  12.48  11.96  14.25  13.16  13.60  12.03  13.82  الصناعة

  19.37  18.14  17.22  17.73  14.18  15.07  12.41  11.97  10.44  البناء واألشغال العمومية

  55.23  56.14  56.61  56.69  53.42  54.61  53.25  54.87  54.67  التجارة واخلدمات واالدارة

  9736.0  9472.0  9146.0  8594.2  8868.8  8044.2  7798.4  6684.1  6228.8  )الف عامل( اموع
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كذلك ميكن إرجاع تضخم االستخدام يف هذا القطاع إىل �قطة مهمة  .الناجم عن ازدياد النفقات احلكومية" الضروري
عن أهدافها املتمثلة ) عقود ما قبل التشغيل(جيي منظومة التعليم العايل متثلت يف احنراف برامج  التشغيل  املستهدفة خلر

خاصة الصناعة أو البناء و األشغال (يف إدماج خمرجات التعليم بالقطاع االقتصادي املنتج أمام عجز القطاع املنتج 
لكثري منها مكان ال بالقطاع على االستيعاب وكذا طبيعة التكوين ملخرجات املنظومة التعليمية، واليت ليس ل) العمومية

  1.الصناعي وال الزراعي، فقط يف قطاع التجارة واخلدمات واإلدارة العمومية اليت ال تتطلب التخصص
  2009- 1999مزيان اخلدمات خالل الفرتة من  أداء: الفرع الثالث 

بنسب متفاوتة،  ليصل  استمر صايف عجز  ميزان اخلدمات والدخل يف  االرتفاع طيلة فرتة الدراسة وان كان ذلك
، وهي االقل باملقار�ة مع �سبة االرتفاع يف صايف العجز ٪8، أي بارتفاع �سبته حوايل 2009 مليار دوالر سنة 10.02إىل 
 2006، بعد الرتاجع الطفيف يف صايف عجز ميزان اخلدمات والدخل سنيت ٪57واليت بلغت حوايل  2008قق سنة احمل
. ي هلذا الرتاجع اىل االخنفاض يف مدفوعات الفوائد وبشكل متتايل ابتداء من هذه السنة، ويعود السبب الرئيس2007و

  :وهذا ما يوضحه اجلدول التايل

  2009- 1999تطور مزيان اخلدمات اجلزائري خالل الفرتة  : 59 رمق جدول

  1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  10.02-  9.29-  5.92-  6.72-  7.35-  5.61-  4.05-  3.41-  3.22-  3.95- 4.13-  صايف ميزان اخلدمات والدخل

صايف اخلدمات خارج  دخل عوامل 
  اال�تاج

-1.84 -1.45  -1.53  -1.18  -1.35  -2.01  -2.27  -2.20  -4.09  -7.59  -8.70  

  2.99  3.49  2.84  2.58  2.51  1.85  1.57  1.30  0.91  0.91  0.72  دائن

  11.68-  11.08-  6.93-  4.78-  4.78-  3.86-  2.92-  2.48-  2.44-  2.36-  2.56-  مدين

  1.32-  1.34-  1.83-  4.52-  5.08-  3.60-  2.70-  2.23-  1.69-  2.71-  2.29-  صايف دخل عوامل اال�تاج

  4.75  5.13  3.81  2.42  1.43  0.99  0.76  0.68  0.85  0.38  0.22  دائن 

  6.51-  6.94-  5.64-  6.94-  6.51-  4.59-  3.46-  2.91-  2.54-  3.09-  2.51- مدين

  0.17-  0.19-  0.23-  0.76-  1.03-  1.29-  1.18-  1.31-  1.52-  1.93-  1.85-  مدفوعات الدين: منها

  3.92-  4.56-  3.90-  5.29-  4.74-  3.30-  2.28-  1.60-  1.02-  1.16-  0.66-  عودة االرباح      

  2.63  2.78  2.22  1.61  2.06  2.46  1.75  1.07  0.67  0.79  0.79  صايف التحويالت

                                                             

1
، ص، مرجع سابق، ]2011- 2000دراسة حتليلية للفرتة [تقيمي فعالية الربامج الاستامثرية يف خلق ديناميكية بسوق العمل لالقتصاد اجلزائري "بن عامر نبيل،  

  .164، 163.ص
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  0.40  34.45  30.45  28.95  21.18  11.12  8.84  4.37  7.06  8.93  0.02  حلساب اجلاريرصيد ا

  3.46  2.54  0.99-  11.22-  4.24-  1.87-  1.37-  0.71-  0.87-  1.36-  2.40-  رصيد احلساب الرأمسايل 

  3.86  36.99  29.55  17.73  16.94  9.25  7.47  3.65  6.19  7.57  2.38-  الرصيد الكلي

source: bulletin statistique de la banque d'Algérie. Hors série .juin 2012;  site Web: http://www.bank-of-
algeria.dz/pdf/bulletin_seriesrestrospectives2011.pdf; le:15/12/2013.p;p.88;89. 

وذلك ويتضح من خالل اجلدل السابق أن  بند صايف التحويالت ظل يعرف منوا مضطردا طيلة فرتة الدراسة، 
حبكم كون اجلزائر مصدرا للعمالة فهي تستفيد من حتويالت عامليها يف اخلارج، غري أن اجلزائر تأثرت بدورها باألزمة املالية 
العاملية وما ترتب عنها من ارتفاع يف معدالت البطالة خاصة يف الدول األوروبية اليت متثل الوجهة األساسية للعمالة اجلزائرية 

، وهو ثا�ي اخنفاض  2009مليار دوالر عام  2.63ليصل  إىل  %5.4فقد اخنفض الفائض يف اجلزائر بنسبة يف اخلارج، لذلك 
 . ٪19.1بنسبة  2006بعد ذلك احملقق عام 

   يف اجلزائرتطور جحم تدفقات الاستامثر األجنيب: الفرع الرابع 

ل فرتة الدراسة فقد جتاوزت عتبة املليار عرفت تدفقات االستثمار االجنيب الوارد اىل اجلزائر منوا  معتربا خال
، لتعرف تراجع معتربا يف السنتني املواليتني لكنها سرعان ما تزايد بشكل مستمر ابتداء 2002و  2001دوالر، خالل سنيت 

  :، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل2009 إىل 2005من عام 

  2009- 1999يف الفرتة الواردة للجزائر  األجنبيةتطور جحم الاستامثرات  : 60 رمق جدول

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  2761  2594  1662  1795  1081  882  634  1065  1196  438  507  دوالر مليون

فوعات خالل الفرتة االستثماراالجنيب املباشر الوارد اىل اجلزائر وآثاره على ميزان املد"�اصر دادي عدون، بعداش عبد الكريم،  :املصدر
1999-2008 ،"  

 ، Revue: reformes economiques et integration on economie mondial،ecole superieure de commerce alger;n:07-2009p 24.  
UNCTAD:world investment report 2011;p.187. 

مليار  17شرة يف قطاع الطاقة واملناجم بلغت ن االستثمارات األجنبية املباأأعلنت وزارة الطاقة واملناجم اجلزائرية 
ان هذه االستثمارات تشمل  اأوضحت الوزارة يف بياهن، ودوالر سنويا مليار 2 ومبعدل 2008و  2000دوالر بني عامي 

  .1مال املنجميةعمشاركة مستثمرين أجا�ب يف التنقيب وتطوير قطاع احملروقات وحمطات الكهرباء وحتلية مياه البحر واأل
                                                             

1
،أطروحة دكتوراه غري "دراسة حاةل اجلزائر- ستامثرات األجنبية املبارشة يف ظل اإلصالحات الاقتصاديةحتليل اثر السـياسات الاقتصادية عىل تمنية الا"بن مسينة دالل، 

  .355.، ص2012/2013منشورة يف العلوم الاقتصادية،  جامعة محمد خيرض بسكرة، 
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االستثمار األجنيب املباشر يف القطاعات غري النفطية حمدودا رغم الفرص واملؤهالت اليت يتمتع هبا كل قطاع  يزال ال
 االستثمارية األجنبية املصرح هبا حسب ما أوردته الوكالة الوطنية لتطويراالستثمار،، حيث مل يبلغ امجايل عدد املشاريع 

  :موزعة كالتايل) 2012-2002( دج خالل الفرتة مليون  2.022.164بقيمة   مشروع استثماري 468سوى 

 سب قطاع النشاط خاللح هبا ح رص األجنبية املستامثرية قسـمي املشاريع الات  : 61 رمق جدول
)2002 -2012(  

  )٪(النسبة   )مليون دج( املبلغ   )٪(النسبة   عدد املشاريع  القطاع
  0.23  4747  1.71  8  الزراعة

  2.39  483453  16.03  75  البناء واألشغال العمومية

  64.35  1301291  55.56  260  الصناعة

  0.67  13573  1.28  6  الصحة

  0.60  12127  3.63  17  النقل

  22.04  455924  1.92  9  السياحة

  5.29  107049  19.66  92  اخلدمات

  4.42  89.441  0.21  1  االتصاالت السلكية والالسلكية

  100  2.022.164  100  423  اموع

Source : http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395, 2014/01/03 , 14:20h. 

من  ٪55.56حيتل قطاع الصناعة املرتبة األوىل يف استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة ، باستحواذه على 
ت، أما القطاع الفالحي ورغم من إمجايل التدفقا ٪64.35و) 2012-2002(جمموع عدد املشاريع املصرح هبا خالل الفرتة 

املباشرة املصرح  األجنبيةتدفقات االستثمارات  إمجايلمن  ٪0.23التهميش حيث مل يستقطب سوى  أمهيته فال يزال يعا�ي
، و يعزى هذا إىل ضعف احلوافز القا�و�ية واملتعلقة باملردودية، و تبقى حصة قطاع البناء )2012-2002(هبا خالل الفرتة 

، رغم �سبة النمو العالية اليت حققها هذا  ٪2.39التدفقات املصرح هبا إذ مل تتجاوز  إمجايللعمومية ضعيفة من واألشغال ا
وقدرت حصة  قطاع  االقتصادي املطبقة واملاليري اليت ضخت فيها، اإل�عاشمج �االقطاع يف السنوات األخرية �تيجة لرب

فقط ،  ٪0.60نقل ورغم أمهيته االقتصادية فيما بلغت حصة قطاع المن إمجايل التدفقات املصرح هبا،  ٪0.67الصحة بـ 
تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة املصرح هبا، ويعترب قطاع  إمجايلمن  ٪22.04كما بلغت قطاع حصة قطاع السياحة 

د مشروع شركة احلامل إل�شاء لالستثمارات العربية البينية الواردة ، فمن أهم املشاريع السياحية جن األوىلالسياحة الوجهة 
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مركب سياحي بسيدي فرج و مشروع جممع سيدار السعودي لتأسيس قريتني سياحيتني باجلزائر العاصمة، أما قطاع 
من إمجايل التدفقات املصرح هبا، وحيوي هذا القطاع على فرص وجماالت  ٪5.29  اخلدمات فلم تتجاوز حصته �سبة
من إمجايل التدفقات  ٪4.42ما بلغ �صيب قطاع االتصاالت ملايل مثل التأمني والبنوك، فياستثمار عديدة خاصة يف القطاع ا

خالل هذه الفرتة ومن أهم الشركات املستثمرة يف هذا القطاع جند الشركة املصرية أوراسكوم والشركة الكويتية الوطنية، 
سلكية اىل قطاع اخلدمات باعتبارها كلها قمنا بضم قطاع السياحة ، الصحة، النقل واالتصاالت السلكية والال وإذا

جند أن �صيب قطاع اخلدمات يأتي يف املرتبة الثا�ية بعد القطاع الصناعي من حيث إمجايل تدفقات  ∗قطاعات خدمية
  . ٪33.02، فنسبته تقارب )2012-2002(االستثمارات األجنبية املباشرة املصرح هبا خالل الفرتة 

زائر يف ظل تطبيق اتفاقية القطاعات اخلدمية يف اجل مسـتقبل أداء: ثالثملطلب ال ا
  اجلاتس

الشك أن ا�ضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة وتنفيذها التفاقية اجلاتس سيلقي بظالهلا على خمتلف القطاعات 
  :اخلدمية وسيكون له أثاره البارزة على أدائها املستقبلي

  تدامة تمنية السـياحةاتفاقية اجلاتس وإماكنية اسـ  :الفرع األول  

، فبينما تذهب النظرة مبا يف ذلك اجلزائر ختتلف اآلثار املتوقعة لتحرير جتارة اخلدمات السياحة يف الدول العربية
  :املتفائلة إىل االعتقاد بأن التحرير سيؤدي إىل

 السياحية خلدماتا أسعار ثم ومن اإل�تاج تكاليف اخنفاض �تيجة املستهلك؛ رفاهية مستوى يف املتوقع التحسن .1

  .للمنافسة �تيجة اجلودة مستوى وارتفاع املقدمة
 . الدولية املنافسة بسبب وكيفًا كما اخلدمات إىل توافر األجنبية للمنشآت السياحية اخلدمات سوق فتح سيؤدي .2

 اخلدمات قطاع األجنبية وتنافسية املنشآت دخول مع وتطويعها زيادة إىل يؤدي مما التقنية املتطورة، �قل سيتم كما

 .األخرى االقتصادية على القطاعات بدوره إجيابيا سينعكس وهذا احمللي؛ السياحية

 اخلدمات سوق على ذلك إجيابا وينعكس للمعلومات؛ مراكز وإ�شاء األ�ظمة شفافية اخلدمات اتفاقية مقتضيات من .3

 .السوق واستقرار كفاءة �احية من احمللية السياحية واملنشآت

                                                             

∗
مناخ الاستامثر يف ادلول العربية الصادرة عن املؤسسة العربية لضامن وهو نفسه التقسـمي املعمتد  عند احتساب التوزيع القطاعي الستامثرات البينية العربية يف تقارير  

  الاستامثر وائامتن الصادرات
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 خاصة األخرى القطاعات فإن حترير األخرى، االقتصادية القطاعات من بالعديد السياحة قطاع تباطالر �ظرا .4

1السياحي القطاع عرض منو على سيساعد العقارية واخلدمات والبناء والتشييد، واالتصاالت، املايل، القطاع
.  

اع السياحة ويزيد من تركيز إن اختفاء املعوقات أمام شركات السياحة سيؤدي إىل حتقيق منو ملحوظ يف قط .5
وتتبلور إفادة القطاع دوليا ليس فقط يف السماح ملنظمي الرحالت .الشركات السياحية على جودة اخلدمات

الفندقية الضخمة بالتوسع أكثر فأكثر دوليا، ولكن أيض يف فتح آفاق  اإلدارةالسياحية الرئيسيني يف العامل وشركات 
واملتوسطة اليت مل تكن جتد جماال كافيا ألعماهلا، جبا�ب الشركات الضخمة  الشركات الصغرية أماماملنافسة 

احملتكرة، فضال على أن الشركات الصغرية اليت مل تكن قادرة على التغلب على املعوقات التجارية فإن هذا الوضع 
  2.تسمح باالحتكارات اتفاقية اجلاتس اليت ال أحكامسيتغري مع تطبيق 

 التكامل حنو واالجتاه العاملية، قطاعات السياحة يف اال�دماج عرب والرتكز التكتل درجة ارتفاع يف التجارة حترير أسهم .6

 احملليني، املنتجني أمام املنافسة حدة من يزيد ما وهو الفنادق، السفر وقطاع خدمات توزيع يف واألفقي الرأسي

  .السياحة تنمية مةاستدا على سلبا يؤثر قد الذي األمر التفاوضية، قدرهتم ويضعف من

املقابل يذهب أصحاب النظرة املتشائمة إىل االعتقاد أن تطبيق اتفاقية اجلاتس سيرتك أثار وخيمة على قطاع  يف
  :حيثالسياحة 

تشري الدراسات البحثية أن اآلثار االقتصادية اليت سترتتب على اتفاقية اجلاتس واليت ستؤثر على االستثمار  .1
امل سيتأثر ويستفيد من حترير التجارة يف القطاع السياحي، وأن النصيب األعظم السياحي تتجه إىل أن الع

، والشك أن  ٪70 سيكون للدول الصناعية الكربى من خالل زيادة  الدخل العاملي من قطاع السياحة حبوايل
ار الدويل، سيطرة الشركات العاملية أو الدولية النشاط على استثمارات الدول النامية من خالل ذالك االحتك

  3.ستخلق طلب سياحي على قطاعات السياحة يف الدول النامية
 إ�تاج يف أعلى كفاءة المتالكهم �ظرا احمللية، اخلدمات السياحية سوق يف األجا�ب اخلدمات منتجي �فوذ تزايد .2

 الالزمة �اتواإلمكا توافر اخلربات عدم املرحلة وبسبب هذه يف احملليني باملنتجني السياحية مقار�ة اخلدمات

                                                             

1
ورقة معل الهيئة العامة للسـياحة، مقدمة لندوة السـياحة والعوملة، لكية األمري سلطان لعلوم السـياحة ، »تأثري العوملة عىل السـياحة يف اململكة العربية السعودية « 

، ،اترخي  http://www.t1t.net/researches/syaha/5.pdf :، املوقع الالكرتوين1425حمرم  24-22:دينة أهبا، خالل الفرتة منوالفندقة مب
  .21، ص 2009أكتوبر:الاطالع

2
  .114،113حميي محمد مسعد، الاجتاهات احلديثة يف السـياحة، مرجع سابق، ص 
3
  .261،260، ص2008-2007دار الوفاء دلنيا الطباعة والنرش، الطبعة األوىل، : )مرص(إلسكندرية، اعمل الاقتصاد السـيايحأمحد عبد السميع عالم،  
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 . هبا واملرتبطة السياحية القطاعات بعض على أجنبية إىل سيطرة احلاالت بعض يف يؤدي قد عامليا، مما للمنافسة

 اآلثار فإن الوقت احلايل، يف األجنبية املنشآت من لكثري الوطنية السياحية اخلدمات سوق بسبب ا�فتاح ولكن

  1.املتوقع من أقل تكون قد السلبية
لسياحة بوجود عدم توازن واضح بني الدول املتقدمة والدول النامية بالنسبة إىل حجم احلركة تتميز ا .3

ويعدم التوازن املشار إليه يف بعض العوامل ) عدد السائحني وعدد الليايل السياحية واإليرادات السياحة(السياحية
  :مثل

  .ها يف دول املصدراحتجاز بعض اإليرادات السياحية بواسطة منافذ التوزيع املشار إلي -
  .ضعف املقابل املادي للخدمات السياحية يف الدول النامية -
الالزم لإلبقاء على التسهيالت السياحية يف :يف الدول النامية) الذي ميثل تسربا(املضمون االستريادي  -

  2.حالة خدمية جيدة

جمال  الفنادق واملطاعم مما  صاً يفجلب العمالة األجنبية بصورة كبرية �ظراً لطبيعة العمل يف قطاع السياحة خصو .4
يف عملية التوطني يف قطاع السياحة وتقليل فرص  تفاقم مشكلة الرتكيبة السكا�ية والتأثري السليب إىليؤدي 

األخرى بتوفري مرو�ة يف حركة العمالة السياحية وا�تقال األشخاص  التوظيف للمواطنني، يف ظل مطالب الدول
  .السياحة العاملني بقطاع

  عىل اجلهاز املرصيف اجلزائري لالتفاقيةاآلاثر احملمتةل : لفرع الثاينا

يشري واقع اجلهاز املصريف اجلزائري إىل السيطرة شبه التامة للقطاع العمومي، أما بنوك القطاع اخلاص، فمازالت بنوكا 
الذي  مسح بإقامة  128يف مادته  90/10من خالل القا�ون ( فتية، يف حني البنوك األجنبية و بالرغم من فتح اال أمامها

شروط تأسس البنك أو مؤسسة مالية والقا�ون األساسي  01-93مكاتب مستقلة للبنوك األجنبية، كما حدد القا�ون 
  .فإن مشاركتها جد حمدودة، لكي تنافس القطاع العمومي) للبنك أو املؤسسة املالية

اختالف  فإن هناكملا سيبقى القطاع املصريف العمومي سائدا، ويف ضوء واقع وطبيعة اجلهاز املصريف اجلزائري وطا
  :ذلك �توقع اآلثار التالية على منظومتنا املصرفية يف الرأي حول ا�عكاسات اتفاقية الغاتس على البنوك اجلزائرية، على

                                                             

1
  .22، مرجع سابق، ص »تأثري العوملة عىل السـياحة يف اململكة العربية السعودية « 
2
  .113،112حميي محمد مسعد، الاجتاهات احلديثة يف السـياحة، مرجع سابق، ص 
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  :اآلثار السلبية احملتملة .1

  :فية اجلزائريةيتوقع أصحاب النظرة التشاؤمية  اآلثار التالية على املنظومة املصر
إن حترير التعامل يف اخلدمات املصرفية سوف يؤدي إىل خلق �وع من املنافسة غري املتكافئة مع البنوك  -

األجنبية يف الوقت الذي ال تزال فيه البنوك اجلزائرية غري مهيأة ملواجهتها �ظرا  لتواضع خدماهتا و اخنفاض 
رف األجنبية اليت تسيطر على األسواق املالية العاملية، رؤوس أموهلا وحمدودية أحجامها باملقار�ة باملصا

  .وهذا ما قد يؤدى إىل خروج بعض الوحدات املصرفية من السوق املصرفية احمللية
إن تواجد البنوك األجنبية يف البلدان النامية ومنها اجلزائر سوف ميكنها من حتريك األموال وفقا ملصلحتها، وهذا ما جيعلها  

جنيب املتاح لدى البلدان النامية إىل بلداهنا األم، وتعيد تصديره إىل أي مكان او تستخدمه يف غري متويل توجه النقد األ
  ).يف أ�شطة املضاربة على سبيل املثال ( االستثمار 

سوق احمللية إن حترير التجارة الدولية يف اخلدمات املصرفية مبا يعنيه من إتاحة الفرصة للبنوك األجنبية لتقديم خدماهتا يف ال
قد يؤدي إىل حدوث خسائر تنشأ من تأثريات سياسات البنوك األجنبية على السياسات الكلية للدولة، وبالتايل على 
سياسات التنمية  وذلك عند وجود أشكال من املنافسة الضارة، وهناك جماالت رئيسية يف السياسة االقتصادية ميكن أن 

، كذلك ميكن هلذا التحرير أن يقلل بدرجة النقد والسياسة النقدية وختصيص اإلئتمان الرقابة على: تتأثر هبذا التحرير مثل
حادة أو يلغي دعم الصناعات الناشئة من املؤسسات الوطنية ويضر بذلك بعملية اإلستخدام املصريف لتحقيق اهداف 

  .1التنمية يف البلدان النامية
ة ماهرة ومؤهلة وقادرة على كسب العميل وإجناز العمل بأكرب كفاءة يتطلب حترير اخلدمات املصرفية توافر كفاءات مصرفي

ممكنة يف أقل وقت ممكن، وهو ما ال يتوافر بالقدر الكايف يف البنوك احمللية، وخاصة أ�ه يف ظل حترير جتارة اخلدمات 
افسة بني كل من البنوك احمللية املصرفية تزداد احتماالت اقرتاب مقدم اخلدمة واتساع الفروع على مستوى العامل واتساع املن

  .والبنوك األجنبية
احتكار سوق األدوات احلديثة  يف العمل املصريف لفرتة من الزمن يف ضوء خربة البنوك األجنبية �سبيا يف هذه األ�شطة، و 

تكلفة ضعف القدرة التنافسية للبنوك املصرفية يف هذا اال؛ عالوة على ضعف قدرة البنوك اجلزائرية على خفض 
  . اخلدمات املصرفية، حيث يرتبط ذلك إىل حد كبري بالسياسة النقدية و األهداف االقتصادية القومية

                                                             

1
  .37 -  36 ،مرجع سابق،ص محمد زيدان 
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املتبادلة من حترير التجارة يف اخلدمات،  االستفادةضعف قدرة البنوك اجلزائرية على فتح بنوك هلا يف اخلارج مما يقلل من 
املطروحة هبدف خلق سوق مصرفية عربية مشرتكة،تسمح بتجنب وقد يأتي التكامل املصريف العربي كأحد احللول 

  .استخدام اجلهاز املصريف يف دفع عجلة التنمية االقتصادية بإسرتاتيجية ضراراإل

  : اآلثار اإلجيابية احملتملة .2

  :يرتك التزام اجلزائر بتطبيق اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية آثار إجيابية �وردها كما يلي أنميكن 
إن السماح للبنوك األجنبية مبمارسة �شاطها يف أسواق الدول األخرى، ال يعين بالضرورة غزو األجا�ب هلذه  -

البنوك واملؤسسات املصرفية  احمللية تتمتع مبيزة �سبية وتنافسية هامة،  أناألسواق واإلضرار هبا، ذلك 
تشغيل العمالة الرخيصة وهذا  سواء من حيث معرفة السوق و احتياجات العمالء، وكذلك بقدرهتا على

ما مينحها ميزة �سبية ، ويف معظم األحيان يرتتب على منافسة البنوك األجنبية حدوث حتسن كبري يف 
  .1مستوى اخلدمة املصرفية دون تعرض البنوك احمللية للضياع

األعضاء يف اتفاقية الغات يف قطاع  وتسهيالت مماثلة يف الدول اتريتيسإمكا�ية االستفادة من املعاملة  باملثل واحلصول على 
  :البنوك، كما ميكنها االستفادة مبا يرتتب على حترير اخلدمات املالية عامليا من آثار إجيابية عديدة منها على سبيل املثال 

فهذه  –مبا فيها تأسيس فروع  -زيادة فرصة �فاذ اخلدمات املصرفية إىل أسواق البلدان املتقدمة -
بدأ املعاملة الوطنية  حتد من القيود  اليت تفرضها البنوك املركزية يف تلك الدول لتقليل اإلتفاقية ووفقا مل

  . وجود البنوك األجنبية، وهذا ما ميثل مكسبا كبريا أمام اجلهاز املصريف  اجلزائري
حتفيز البنوك على حتسني خدماهتا املصرفية بصورة جذرية يف ظل اعتبارات املنافسة مع الفروع  -

بية، حيث أن فرض القيود على إ�شاء البنوك األجنبية يؤدي �تيجة للمستويات املنخفضة من األجن
  .املنافسة، إىل تقليل التحديث وضعف كفاءة املؤسسات يف القطاع املايل للدولة

، وهذا ما قد يسمح  �2قل التكنولوجيا املصرفية، مبا ميكن من مواكبة التطورات العاملية يف هذا اال  - 
يع وتطوير األدوات املصرفية ، وتطوير �ظم و أساليب العمل يف جمال اخلدمات املصرفية واملالية، بتنو

 .وتقديم أدوات تقنية مستحدثة وتطبيق أساليب احملاسبة الدولية اخلدمية

                                                             

1
  .139عبد املطلب عبد امحليد ، العوملة واقتصادايت البنوك ، مرجع سابق ص 

2
، امجلعية املرصية لالقتصاد  1995 ،أكتوبر 439و440العددان (،جمةل مرص املعارصة"أثر حترير التجارة يف اخلدمات املالية عىل القطاع املرصيف" سهري  محمد معتوق ، 

  .91ص، )والترشيع 
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، ودعم حتسني املناخ الذي تعمل فيه البنوك وتطوير النظم اإلشرافية والرقابية، يف ضوء اإلحتكاك والتواجد األجنيب
  .1األساليب الرقابية على البنوك لضمان السالمة املصرفية وهو ما يزيد القدرة على مواجهة العوملة املالية

إن ارتفاع حدة املنافسة يف ظل سوق مصرفية مفتوحة سيؤدي إىل ختفيض تكاليف اخلدمة املصرفية وحتسني مستوى 
فع كفاءة اجلهاز املصريف واإلسراع يف إعادة هيكلته متاشيا مع جودة تلك اخلدمات وتطويرها باستمرار، وسيتبع ذلك بر

  .2التطورات العاملية وحماولة الوصول إىل مستويات العاملية
  اآلاثر احملمتةل عىل قطاع التأمني اجلزائري:ثالثالفرع ال 

وق التأمني اجلزائرية إن االلتزام باتفاقية حترير اخلدمات املالية  مبا حتمله من سياسات التحرير االقتصادي يف س
حيث أصبحت هذه الشركات توىل اهتماما  ,سعي شركات التأمني العاملية للنفاذ إىل السوق اجلزائرية  إىلسيؤدي طبيعيا 

ملا تتميز به من إمكا�يات ال بأس هبا للتأمينات على املمتلكات  ,خاصا باألسواق العربية مبا فيها السوق اجلزائرية 
إىل ما تتميز به من مستقبل واعد يف ظل حترك النشاط االقتصادي ككل كنتيجة لال�ضمام إىل واألشخاص باإلضافة 

املنظمة التجارة العاملية وعليه فإن دخول هذه الشركات وما تتميز به من قدرات ،لتقديم خدمات جديدة عالية اجلودة 
وعات تأمني عاملية تكفل هلا املسا�دة القوية يف باإلضافة إىل ا�تمائها إىل جمم ,خاصة يف جمال التأمينات على األشخاص 

  .تعاطيها ألعمال التأمني سواء يف جمال إعادة التأمني أو االستثمار 
وعليه فإن فتح السوق اجلزائرية للتأمينات أمام هذه الشركات ميكن شركات التأمني النحلية االستفادة من مزايا 

  :والتعرض ملخاطر وأثار لعل أمهها 

  :تملة االجيابية اآلثار احمل .1

من املتوقع أن يؤدي دخول شركات التأمني األجنبية للسوق احمللية إىل الرفع من حجم األقساط  .1
املكتتبة ملختلف الشرائح املؤمنة، وهذا راجع إىل أن املستوى الرفيع للخدمات  اليت ستقدمها 

قة باملنتجات التأمينية األجنبية فروع الشركات األجنبية احملرتفة يف جمال التأمني، عالوة على أن الث
  .وبشركاهتا تفوق مستوى الثقة بالشركات التأمينية اجلزائرية

                                                             

1
  .143، مرجع سابق، ص العوملة و اقتصادايت البنوكاملطلب عبد امحليد، عبد  
2

  .38 ، 37زيدان، مرجع سابق ، ص  محمد



 واجلزائرية حتليل آثار اجلاتس على التجارة اخلارجية العربية              الفصل اخلامس

333  

تعترب شركات التأمني مؤسسات مالية هدفها جتميع وتوفري املوارد االدخارية طويلة املدى، وإعادة  .2
ية، لكن ا�تشارها يف السوق احمللية ، وهذا يساهم إىل حد بعيد يف رفع مستوى التنمية احملل

التوقعات تشري إىل أن مناخ االستثمار يف اجلزائر لن يشكل عامل جذب بالنسبة لشركات التأمني 
األجنبية إلعادة استثمار اقساطها املرتاكمة، والشك أهنا ستحول هذه املوارد خارج �طاق الدولة 

  .لتعيد استثمارها يف جماالت حتقق العائد املتوقع ي التكلفة
يات إعادة التأمني لدى شركات أجنبية، وعليه فإن فروع هذه الشركات و�فاذها تتم عمل عادة ما .3

إىل السوق الوطنية، مبا ميكن من زيادة فرص االستثمار يف الداخل بدال من التسرب املضطرد الذي 
يرتتب عليه زيادة فعلية يف عمليات إعادة تدوير رؤوس األموال يف سما كحيدث اآلن يف اجلزائر 

  ات احمللية و الذي بدور يساعد على زيادة اإل�تاج و القيمة املضافة االستثمار
 ااحتياجاهتتنويع وتطوير اخلدمات التأمينية اليت تقدمها الشركات، مما يتيح للمواطنني تلبية خمتلف  .4

  .التأمينية
 ,التأمني مصدر للعملة الصعبة حيث تعترب بعض البلدان التأمني مصدرا الستقطاب العملة الصعبة  .5

 ,حركة رؤوس املوال ,دفع األقساط( و ذلك خيلق جماال للمعامالت التجارية و املالية مع اخلارج 

وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات و حسب  ,...) تعويض املتضررين
فإذا كان موجبا فهو يؤدي إىل جلب العملة الصعبة و العكس  ,هيكل قطاع التأمني للبلد املعين 

  .صحيح
تطيع زيادة عمليات اال�دماج بني الشركات الصغرية ، و ذلك مما يساهم يف خلق كيا�ات كبرية تس .6

  .ظهور حتالفات بني البنوك وشركات التأمني ة،  والتعامل مع الشركات الوافد

االستفادة من الربامج اإلعال�ية العاملية للشركات األجنبية مع توزيع الكلفة العامة على جمموع  .1
وذلك بالقيام باملزيد من عمليات  ,تغري أساليب التسويق و تطويرها  ، شركات احمللية التابعة هلاال

  2 .حبوث التسويق يف جمال املنتجات التأمينية املطلوبة بالسوق اجلزائرية

  :اآلثار احملتملة السلبية  .2

                                                             

2
، رة غري منشو  ، مذكرة ماجسـتري آاثر حترير جتارة اخلدمات املالية عىل القطاع املايل ابجلزائر يف ظل الانضامم إىل منظمة التجارة العامليةبوغزاةل أمحمد عبد الكرمي ،  

  146.، ص2005/2006لكية العلوم الاقتصادية و علوم التسـيري ، جامعة اجلزائر ، 
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وفرة تأمينة، فحجم  إن دخول شركات التأمني األجنبية إىل سوق التأمني اجلزائرية سيؤدي إىل خلق .1
السوق التأمينية يف اجلزائر صغري باملقار�ة مع بقية البلدان العربية األخرى، والشك أن هذه الوفرة 
ستجعل السيطرة يف السوق التأمينية للشركات اليت تقدم اخلدمات ذات اجلودة الرفيعة وذات 

لرقابة  ختضعمني اجلزائرية اليت التكلفة املنخفضة، وهذه الشروط غري متوفرة بالنسبة لشركات التأ
  .الدولة املباشرة حتى يف حتديدها لتسعرية خدماهتا املتنوعة

املنافسة الضارة الغري قائمة على أسس فنية، مبا يسمح هلذه الشركات الوافدة من االحتكار الضار   .2
  .باملستهلك التأميين 

 تسند إىل شركة  إعادة التأمني الوطين  املطالبة املستمرة بإلغاء حصة إعادة التأمني اإللزامية اليت .3
CCR.  

إسناد عمليات إعادة  تأمني يف السوق اجلزائرية  وفق برامج الشركات العاملية  ، حبيث جتعل  .4
فروعها أو ما تنشئه من  شركات يف السوق اجلزائرية  جمرد منافذ  ، حبيث ال حتتفظ من األخطار 

  .اليسري ، و األموال يف هذه األسواق إال بالقدر 
أن يتم استثمار االحتياطات الفنية خارج اجلزائر باعتباره البلد اليت تكو�ت فيه حصيلة هذه  .5

  .االحتياطات 
أن يتم التأمني على األموال ، و املمتلكات ، و املسؤوليات ، و خاصة الكربى منها خارج البلد  .6

  .الذي توجد به األشياء موضوع التأمني 
جبلب عناصر عمالة أجنبية تنافس �ظريهتا احمللية وتضر بفرص  ةاألجنبيتقوم الشركات  أن .7

   .استمرارها يف العمل مما يؤدي على تفاقم مشكل البطالة 
اعتماد الشركات األجنبية سياسة حصر الدراسات وعمليات التطوير واالبتكارات اجلديدة يف  .8

بدل سياسة  اإلقليميةركزية ملاسياسة (مراكز حمددة من العامل حيث التقنية األفضل والكلفة األقل 
  ).الالمركزية احمللية 

تشجيع الفروع احمللية على تصدير النسبة األكرب من األقساط من خالل سياسة إعادة التأمني  .9
  .مما سيحول الشركات احمللية لشركات وساطة تأمني تابعة هلذه الشركات األجنبية  ,املعتمدة 

لغرض ومن ثم تعيد تصحيح سياستها بعد أن تكون قد املالية املوظفة هلذا ا اإلمكا�يةإن  .10
  .غرية الصامدة صأخرجت من هذه األسواق بعض املؤسسات الوطنية ال
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ركات شاعتماد العقود العاملية للعقود من أجل تأمني استمرار الشركات األجنبية وا�تقاهلا ما بني ال .11
  1.األخرى  األجنبية األخرى وفروعها احمللية املتواجدة يف كافة األسواق

  اآلاثر املتوقعة لالتفاقية عىل السوق املالية اجلزائرية:رابعالفرع ال

القيم املنقولة، مرت بورصة اجلزائر بالعديد من املراحل وعرفت العديد من  شركةأي سنة إ�شاء  1992 منذ
سبتمرب  13فتحت يف ب،لالكتتاري املؤسسات املرشحة ضحت اكتمالوبعد تأخري فتحها لعدة مرات بسبب عدم  املشاكل،

  ألول مرة،  1999
أجزاء النظام املايل  خمتلف ىبشكل جلي عل ؤثرحترير جتارة اخلدمات املالية سي اتفاقيةبتنفيذ  اجلزائر التزام إن

زائري، االتفاقية اآلثار التالية على سوق األوراق املالية اجل قختل أنق املالية، فمن املتوقع ااجلزائري، مبا يف ذلك سوق األور
  :منها

طرح أوراق  علىأن تقبل املؤسسات األجنبية  املستبعد  منظرا للوضعية املرتدية للسوق املالية اجلزائرية، فإ�ه � .1
  للقيم املتداولة املستمرمالية يف السوق املالية اجلزائرية، خاصة وهي تعا�ي من االخنفاض 

من  توفر األطر  معلى الرغو، 1999مت افتتاحها سنة اجلزائرية حديثة النشأة �وعا ما فقد  املاليةتعد السوق  .2
العام يف البورصة مل يتضح بعد، فمن غري  االستثماريالتشريعية و القا�و�ية املنظمة للتداول فيها، فإن مالمح املناخ 

 املتعلقةاألجنبية بفتح فروع هلا يف اجلزائر لتقديم أشكال اخلدمات املختلفة  املاليةاملتوقع أن جتازف املؤسسات 
  .بالسمسرة، وجتارة األوراق املالية، عالوة على تقديم املشورة املالية

بالنفع على أسواق املال الناشئة  السواق املالية بالتدرج سوف يعود أ�شطةومن وجهة النظر املتفائلة فإن حترير  .3
 اجلزائرية ميكن أن تستفيد من أن السوق املالية املال الشركات املالية العاملية كما أ�شطةمن حيث تأثري  ،سواء

اليت  واإلجراءاتاخلدمات والقوا�ني احمللية  اقووأسخالل إمكا�ية احلصول على مجيع املعلومات اعن أ�شطة 
لوجيا املتطورة الالزمة لتطوير كفاءة وواحلصول على التكن ،االستعالمتنظمها الدول املتقدمة عن طريق �قاط 

  . 1اس جتاريعلى أس أ�شطة اخلدمات وزيادهتا

                                                             

1
 .146.بوغزاةل أمحمد عبد الكرمي ،مرجع سابق ، ص 
1

، 03العدد :31اجملدل( ،الاجامتعيةجمةل العلوم   ،"عىل ادلول النامية مع اإلشارة إىل مرص وانعاكساهتاالاتفاقية العامة لتجارة اخلدمات "منار عيل حمسن مصطفى،  

  .608ص  ،)، جامعة الكويت2003
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  سـياسات تطوير قطاعات اخلدمات يف ادلول العربية: رابعاملبحث ال

مبا أن الدول العربية تواجه صعوبات كبرية يف ميزان اخلدمات والدخل، ويشكل بند اخلدمات بندا من بنود العجز 
، طاعات اخلدمات العربيةتطوير قهتدف لاليت  سياسات مجلة من الفهي مطالبة باختاذ جمموعة من اإلجراءات وإتباع 

  :وسنحاول استعراضها فيما يلي

  ادلول العربية من حترير جتارة اخلدماتسـبل اسـتفادة : املطلب األول

تفعيل حترير جتارة اخلدمات وتعظيم استفادة الدول العربية من هذا التحرير يعتمد على توحيد الصف العربي  إن
  .الضرورية لال�فتاح التجاري يف قطاع اخلدمات خالل املفاوضات، باإلضافة إىل توفري الشروط

  ما هو مطلوب من ادلول العربية يف مفاوضات اجلاتس: الفرع األول

 اإلعدادحتى تتمكن الدول العربية من تعظيم استفادهتا يف جمال حترير جتارة اخلدمات يف إطار اجلاتس عليها 
  :اجليد للمفاوضات اليت تشارك فيها من خالل

ركة البلدان العربية يف املفاوضات بشأن التجارة العاملية يف اخلدمات من أجل استكمال قواعدها، استمرار مشا .1
ومشاركة البلدان العربية تتم عن طريق تقديم مقرتحات . �ظرا ملصلحة هذه البلدان  يف املواضيع املطروحة

�تائج عملية ووضع قواعد سليمة  مشرتكة بينها وبني غريها من الدول اليت تكمن مصاحلها أيضا يف التوصل إىل
وآليات عمل فعالة، ويف موضوع النفاذ إىل األسواق ينبغي إجياد توازن بني ما تقدمه البلدان العربية من التزامات 

 . جديدة وما حتصل عليه من فرص ختوهلا النفاذ إىل أسواق البلدان األخرى األطراف

زالت مطروحة للمفاوضات، وأبرزها القواعد احمللية، وقواعد تنسيق املواقف العربية إزاء املواضيع اليت ما  .2
االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات املتعلقة بالوقاية الطارئة واملشرتيات احلكومية والدعم، واملعاملة األكثر 

 1.تفضيال للدول األقل منوا، �ظرا ألمهية هذه املواضيع يف اطار منظمة التجارة العاملية

ة للدول العربية إعداد تقييم خاص ومستمر قبل تقديم العروض النهائية للتدقيق يف التوازن بني االلتزامات من األمهي .3
واملكاسب التجارية اليت ستحصل عليها الدولة من العروض األخرى، أو من �تائج املفاوضات يف املوضوعات 

 .األخرى بصفة عامة

                                                             

1
 .21.، مرجع سابق، ص2011-2001:الفرص والتحدايت يف البدلان العربية خالل الفرتة: املفاوضات حول التجارة يف اخلدمات يف إطار برانمج ادلوحة للتمنية 
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أمام املفاوض العربي موقف القطاعات اخلدمية بصفة عامة ينبغي وضع إسرتاتيجية عامة للخدمات حبيث تتضح  .4
وبالتايل معرفة القطاعات اليت ميكن تقديم التزامات بالتحرير خبصوصها يف إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية 

 1.والعربية

وردي ينبغي على الدول العربية عند اختيار القطاعات اليت تسمح باسترياد اخلدمات فيها، عدم املساس مب .5
اخلدمات احملليني، وذلك بالتأكد مما يتمتعون به من كفاءة ومن ميزة �سبية متكنهم من الوقوف أمام املنافسة 
األجنبية، وميكن للدول العربية أن تضع قيودا يف تعهداهتا، من بينها أال تصدر املوافقة إال إذا وافق مودوا 

2.تدريب املوظفني احملليني على استخدامها اخلدمات األجا�ب على  جلب التقنيات احلديثة، وعلى
 

جيب على الدول العربية اليت تتفاوض لال�ضمام ملنظمة التجارة العاملية، أن تنتهج منهج التحرير التدرجيي مع  وضع  .6
بعض القيود اليت من شأهنا محاية األمن القومي واهلوية القومية وتعظيم املنافع النامجة عن اال�ضمام التفاقية 

تس، كما يوصى أيضا بدراسة إمكا�ية دخول مفاوضات اتفاقية اجلاتس كتكتل اقتصادي إقليمي، حتت مظلة اجلا
  3.اجلامعة العربية، على غرار دول االحتاد األوروبي

  ل اخلدمات ابلنسـبة لدلول العربيةجناح انفتاح األسواق يف جما طرشو :الفرع الثاين

حترير جتارة اخلدمات يتطلب الكثري من التحضري وسنحاول يف هذا  لقد أصبح من املعروف يف الوقت احلايل أن
  :العنصر استنتاج بعض الشروط اليت �عتربها مهمة لنجاح ا�ضمام الدول العربية التفاقية حترير جتارة اخلدمات

ر لكي تستفيد الدول العربية من حترير قطاع اخلدمات، جيب توافر حميط اقتصادي كلي مستقر، وهذا االستقرا .1
سيوفر جوا من الثقة يف قدرة احلكومة ويف التحرير االقتصادي، ولكن جيب احلذر أثناء الفرتات اال�تقالية الن هذا 
احمليط يكون معدل التضخم فيه ضعيفا ومستقرا مما يساعد املؤسسات املالية بالقيام بدور الوساطة بطريقة 

وتلعب سياسة أسعار الصرف دورا .لى االستقراركما ا�ه يعتمد على سياسة مالية و�قدية قائمة ع. فعالة
  4.جوهريا يف احلفاظ على �ظام مايل مستقر

                                                             

1
  .285، 284.ع سابق، ص، ص، مرج"مفاوضات التجارة يف اخلدمات برانمج معل ادلوحة"حمسن هالل،   
2
  .179. ، مرجع سابق، ص"حترير التجارة يف اخلدمات"نيبل بدر ادلين  
3
  .185. صمرجع سابق، ، 2008، تقرير مناخ الاستامثر يف ادلول العربية 
4
 .127.ص، مرجع سابق، "ماذا ينتظر القطاع املايل و املرصيف العريب من حترير جتارة اخلدمات  املالية" زايري بلقامس،  
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ينبغي إعادة هيكلة مؤسسات اخلدمة املالية قبل الولوج يف عملية التحرير املايل وذلك بالتحول إىل اال�دماج تكوين  .2
وهلا إىل أحجام تقرتب من املؤسسات كيا�ات كبرية قادرة على املنافسة واالستفادة من مزايا احلجم الكبري ووص

  .املالية األجنبية والوقوف بوجه املمارسات االحتكارية
اثبت الدراسات االقتصادية أن التحرير املايل للدول العربية منفردة  مل يرتك آثارا اجيابية يف حني كان األثر اجيابيا  .3

سات املالية وأسواقها من شأ�ه أن يفضي إىل على املستوى اجلماعي، وعليه فإن التعامل على شكل ا�دماج للمؤس
مزايا اقتصادية أفضل يف ظل اشتداد املنافسة يف األسواق املالية العاملية، كما سيسهم يف تقوية موقفها التفاوضي 

  1.يف إطار اإلسهام يف اختاذ القرارات على مستوى املنظمة العاملية للتجارة مبا حيقق هلا عوائد اقتصادية ملموسة

  لجاتسالسلبية ل اثراآلالعمل العريب املشرتك ودوره يف تقليل : ثاينطلب ال امل

، وظلت كل جهود التكامل منصبة حول اإلقليميبشكل عام مازال حترير جتارة اخلدمات حمدودا على الصعيد 
  : حترير جتارة السلع ورغم ذلك فإهنا مل حتقق النجاح املنشود

  2املنشود العريب الاقتصاديحترير التجارة السلعية التاكمل مدخل أسـباب عدم حتقيق  :الفرع األول

، ويرجع ذلك للعديد من األسباب �اجحةتعترب بكل املقاييس غري  العربي االقتصاديال شك أن مسرية التكامل 
  : يلياالقتصادية والسياسية جنملها فيما 

تنفيذ مشاريع التنمية مما  يف اخلارجيالعامل األقطار العربية واعتمادها الكبري على  تاقتصاديا يف اهليكلي خللل .1
أدى إىل عدم خلق قاعدة صناعية قوية وإمنا كان استرياد واستهالك للمنتجات األجنبية واالعتماد على املدخل 

لدى األقطار العربية وتنخفض �سبة التجارة البينية ،  اإل�تاجيوقت يتضاءل فيه الفائض  يفللتكامل  التباديل
 .اقتصاديات الدول املعنية يفتزاز الثقة فى املشروعات العربية املشرتكة وبأمهيتها إضافة إىل اه

                                                             

1
، مركز ادلراسات الاقلميية، دراسة "دراسة حاةل: منظمة التجارة العاملية يف جمال اخلدمات املالية يف المنو الاقتصادي إىللالنضامم  احملمتةل اآلاثر"عبد هللا فاضل احليايل، 

   .91.، ص)، جامعة املوصل)18(6: العدد( اقلميية
2
،  "دراسة تطبيقيه عىل قطاع املصارف العربية -صناعة اخلدمات العربية ودورها ىف اإلرساع بتحقيق التاكمل العرىب " فى قامس، عبد الفتاح السـيد النعامىن، خادل مصط 

: كرتوينلرؤية مسـتقبلية، املوقع الا - املؤمتر العلمى السـنوى العرشون  صناعة اخلدمات ىف الوطن العرىب 
http://drkhaledkassem.blogspot.com/2011/05/blog-post_7140.html 4،3.،ص، ص15/12/2013: ، اترخي الاطالع.  
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إذ طاملا كا�ت الدوافع السياسية  العربي االقتصاديفشل مسرية التكامل  يفكان لألسباب السياسية دور كبري  .2
ا الواضح على فشل هذه كما كان لضعف اإلرادة السياسية أثره.  العربيللتكامل  الرئيسي احملرك هيواألمنية 

 . على املصلحة اجلماعية  املسرية بسبب تغليب املصلحة الذاتية

مما أدى إىل ظهور صناعات حملية غري ) ٪100تصل أحيا�اً إىل أكثر من (الرسوم اجلمركية أو إهدارها  يفاملغاالة  .3
 .قادرة على املنافسة وكذلك تشويه حوافز االستثمار

من قيمة الواردات ويؤثر ذلك على فرص قيادة الصادرات للنمو وعلى  ٪10در بأكثر من تق(العوائق غري اجلمركية  .4
 .ذاته وقيامة بدور قاطرة النمو  الصناعيمنو القطاع 

متكامل يقوم على فتح احلدود العربية ضمن إطار شامل من  عربيتستهدف قيام �ظام  اليتب الرؤية الشاملة اغي .5
 .الداخل  يفسياسات اإلصالح 

فمعظمها (�اة الدول العربية من مشكلة تشابه هياكل اإل�تاج و التنافس على �فس األسواق بالنسبة لصادراهتا معا .6
السنة باليمن  يفدوالر  500ترتاوح بني (، إضافة للتفاوت الكبري بني مستويات الدخول ) يعتمد على تصدير البرتول

 .)اإلمارات وقطر يفدوالر  17000، و

تتجه للسوق  اليتربية يسجل معدالت مرتفعة من الواردات هبدف خدمة صناعة التجميع إن معظم الدول الع .7
 .تعوق الواردات من السلع تامة الصنع  اليتاحمللى مما يتطلب مستويات مرتفعة من احلماية 

صالح �تيجة لعمليات اإل) مصر ، املغرب ، تو�س(إن عدداً قليال من الدول العربية قد جنح فى تنويع صادراته  .8
 ).كدول �فطية(، كذلك السعودية واإلمارات  املاضيبدأته هذه الدول منذ التسعينيات من القرن  الذي اهليكلي

 ٪0.9بالنسبة حلجم التجارة البينية بني الدول العربية ، جند أن الصادرات العربية إىل دول عربية أخرى يرتاوح بني  .9
و�ظراً ألن �صيب هذه الدول ، )٪45(، ولبنان ) ٪34(ردن ، واأل) ٪18(، وسوريا ) عمان( ٪13.1و) الكويت(

 العربيالتكامل  دفع مسرية يفال تستطيع أن تلعب دوراً رئيسياً  فهيحمدود  اإلمجايلمن حجم التجارة العربية 
  .اجلماعة األوروبية  يفلعبته فر�سا وإيطاليا وأملا�يا  الذيكالدور 

بني الدول  االقتصاديمهيته إال أ�ه لن يؤدى إىل اإلسراع بتحقيق التكامل السلع رغم أ يفإن مدخل حترير التجارة  .10
العربية ولذا قد يكون من املفيد واألجدى هلذه الدول أن تتبنى بديال آخر للتكامل خمتلفاً عن ما اتبعته اجلماعة 

دمات عموماً والقطاع قطاع اخل يفإعطاء أولوية لتحرير التجارة  يف) املدخل(األوروبية ، ويتمثل هذا البديل 
  .على حنو خاص  املصريف
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  اجلوانب الاجيابية للتعاون العريب يف جتارة اخلدمات: الفرع الثاين 

إن النمو السريع الذي تشهده التجارة اخلارجية للخدمات يف العديد من الدول العربية يشري إىل أن جتارة اخلدمات 
الدول العربية، توجد جمموعة من املربرات اليت حتفز على حترير جتارة ميكن أن تلعب دور احملرك لتنمية التجارة بني 

العربي فسعي الدول العربية إىل حترير جتارة اخلدمات بينها ميكن أن يرتك آثارا اجيابية  اإلقليمياخلدمات على املستوى 
  :تتمثل يف

التجارة احلرة العربية حترير جتارة إن توسيع �طاق التعاون العربي من خالل تضمني منطقة : توسيع �طاق التجارة .1
اخلدمات، والعمل على تعزيز تكامل أسواق اخلدمات يف الدول العربية، من شأ�ه أن يساعد كثريا يف معاجلة أوجه 

كما يساعد كذلك على توسيع رقعة السوق وهتيئة   .اخللل اهليكلي الذي تعا�ي منه االقتصاديات العربية منفردة
ل الشركات و�شاطها، وبفتح اال أمامها لتكوين وحدات ذات أحجام كبرية، األمر الذي جمال أوسع وأعمق لعم

 . سوف يرفع من كفاءهتا و يعزز من قدرهتا التنافسية يف ظل إزالة احلواجز أمام جتارة اخلدمات وحتريرها

بات جتارية إقليمية السهولة من بني األسباب اليت تدعو الدول العربية للدخول يف ترتي: واإلدارة سهولة اال�ضمام  .2
النسبية اليت ميكنها هبا اال�ضمام إىل هذه الرتتيبات كما أن الدول العربية أقرب للوصول إىل اتفاقيات حول عدد 
كبري من املوضوعات يف غضون فرتة قصرية �سبيا خدمة ملصاحلها املشرتكة،  باملقار�ة مع صعوبة ، طول وتعقيد 

 1.حتت مظلة املنظمة العاملية للتجارة واليت تشرتك فيها دول كثرية املفاوضات اليت جرت وجتري

يف ضوء غياب قواعد أو  اإلقليميإن بعض اخلدمات كاإل�شاءات واخلدمات املهنية يسهل حتريرها على املستوى  .3
تكون هذه  ، وغالبا ما)باملقار�ة على سبيل املثال بقطاع االتصاالت أو اخلدمات املالية(مواصفات عاملية حتكمها

القطاعات خاضعة للعديد من القيود احلمائية والقوا�ني واإلجراءات احمللية املنظمة هلا، وهناك بعض اخلدمات 
املهنية اليت ميكن حتريرها من خالل االعرتاف املتبادل للمواصفات ومعادلة الشهادات والتدريب املهين ملنح 

 .الرتاخيص

ربي يساعد على دعم صناعة اخلدمات الناشئة من خالل املنافسة داخل إن التحرير على املستوى اإلقليمي الع .4
فباإلضافة إىل اخلدمات  اليت بدأت بالفعل يف التواجد . حدود السوق اإلقليمية وعلى مستوى أقل من العاملية

اك ، هن)مثل خدمات الشركات العربية العاملة يف جمال االتصاالت والتشييد والبناء(على املستوى العاملي 

                                                             

1
  .370.، مرجع سابق، ص"الاتفاقية العربية لتحرير التجارة يف اخلدمات بني ادلول العربية"خادل الوايل،  
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قطاعات خدمية أخرى ميكن أن يتم دعمها على املستوى اإلقليمي العربي لكي تكتسب القدرة على املنافسة 
 1.دوليا وعامليا ومثال ذلك خدمات األعمال واخلدمات الرتفيهية والرياضية

( اشرةسوف يرتتب على حترير جتارة اخلدمات ضرورة حترير االستثمارات املب:زيادة فرص وجماالت االستثمار .5
، مما سيتيح الفرصة للشركات اخلدمية العربية للتواجد يف أسواق بعضها البعض، )النمط الثالث لتوريد اخلدمة

وإزالة القيود أمام حرية ا�تقال رجال األعمال واملستثمرين العرب، وهذا األمر سيؤدي إىل جذب املزيد من 
ستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة يف ظل حتسن مناخ االستثمارات العربية واألجنبية إىل املنطقة العربية لال

 . االستثمار  يف الدول العربية

من الفوائد اليت ميكن ان حيققها أي ترتيب جتاري عربي أ�ه يزيد من عوائد : تزايد عوائد االستثمار وزيادة املنافسة .6
سوق العربية من شأهنا أن تزيد املنافسة، االستثمار ويشجع املنافسة بني الشركات العربية، كما أن زيادة حجم ال

ألن الشركات العربية ستعمل على زيادة حصتها يف األسواق العربية بل والعاملية، وأمام الدول العربية فرصة حملاكاة 
2.النموذج األوروبي إذ ا�تهجت السياسة السليمة واألحسن

 

  لعربيةالتجارة يف اخلدمات يف البدلان اسـبل تمنية : ثالثاملطلب ال 

تفتقر البلدان العربية إىل املزايا التكنولوجية للشركات متعددة اجلنسيات املستفيد األول من حترير جتارة اخلدمات، 
وهي أمام معطيات جديدة للجارة الدولية يف اخلدمات، لذا أصبح لزاما عليها التصرف بوعي واالستعداد للمواجهة اليت 

  :ى صعيد اجلهود التكاملية العربية وعلى صعيد تطوير القطاعات اخلدمية كالتايلختوضها،  من خالل اختاذ إجراءات عل
إماكانت العمل  لتفعيل السـياسة التجارية يف حترير التجارة يف اخلدمات عىل املسـتوى : الفرع األول

  اإلقلميي العريب

يق املزيد من التكامل اإلقليمي يف يوجد العديد من السياسات واإلجراءات اليت ميكن أن تتبناها الدول العربية لتحق
  3:جمال حترير التجارة البينية للخدمات، �ورد منها اخلطوات الرئيسية اآلتية

                                                             

1
 .املرجع نفسه 
2
  .478.، مرجع سابق، ص)"الفرص والتحدايت(فاوضات جوةل ادلوحةحترير التجارة يف اخلدمات يف ضوء الاتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات وم" عادل السن، 
3

، ص، 2009، منطقة التجارة احلرة العربية الكربى إطاررة البينية يف اخلدمات يف االتعاون العريب يف حترير التج: التقرير الاقتصادي العريب املوحد، الفصل الثاين عرش 

  .223، 222. ص
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يوجد الكثري من القواعد والقوا�ني القائمة   :تها وحتقيق التقارب بني الدول العربيةمراجعة التشريعات لزيادة فاعل .1
لذا ميكن إقامة مشروع عربي مشرتك ملراجعة . اإلصالح والتحريريف عدد من الدول العربية، اليت قد تعيق حركة 

قد تكون إحدى اخلطوات األكثر فعالية يف التكامل ، والقوا�ني اليت حتكم قطاعات اخلدمات يف الدول العربية
حتقيق بل ميكن ، اإلقليمي حتقيق التوافق التشريعي والذي ال يتطلب بالضرورة توحيد القوا�ني للتوصل إىل التحرير

 ٠) بعد ضمان مراجعة التشريعات(من خالل إزالة القيود غري التعريفية من جا�ب واحد) التقارب( هذا التوافق
وأخريا ، غطي العديد من املمارساتتأن يف إطار اخلدمات واليت  ميكن ومن خالل اتفاقيات االعرتاف املتبادل 

 .تعلقة بالقواعد احملاسبية الدوليةعن طريق التوافق مع املعايري الدولية مثل املعايري امل

تتضمن ملفات كاملة عن التجارة يف اخلدمات بني الدول العربية، وربطها مع مجعية  إ�شاء قاعدة بيا�ات الكرتو�ية .2
رجال األعمال العرب وجتمعات رجال األعمال يف الدول العربية، باإلضافة إىل إعداد الدراسات القطاعية يف 

 1.تلفة اليت هتدف إىل توفري الشفافية الكاملة لفرص النفاذ إىل األسواق يف جمال اخلدماتقطاعات اخلدمات املخ

يشكل تيسري حركة العمالة  :)اال�تقال املؤقت لالشخاص الطبيعني( شيط عملية التحرير حسب األسلوب الرابع نت .3
علة لتخفيف ضغوطات العرض يف العربية املاهرة وشبه املاهرة بديال هاما هلجرة العمالة العربية و وسيلة فا

باإلضافة إىل . أسواق عمل عدد من الدول العربية ، مما قد يقلل من هجرة العقول العربية إىل خارج الدول العربية
زيادة قيمة حتويالت العاملني باعتبار أن أجور ورواتب هذه العمالة املاهرة أعلى �سبيا من أجور و رواتب العمالة 

 .الوافدة األخرى

وميكن . بادرت مصر و األردن بالتفاوض الكامل لتحرير قطاعات خدمية حمددة :ين املنهج القطاعي للتفاوضتب .4
هلذه املبادرة يف حال توصال الدولتني  إىل اتفاق قطاعي أن تكون منوذجا ميكن لباقي الدول العربية األعضاء يف 

يضا إتباع هذا النموذج على مستوى مجيع الدول اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى إتباعه وميكن أ
 .األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف قطاعي التشييد والبناء والكهرباء، على سبيل املثال

ال تشكل  قواعد   الختالف طبيعة اخلدمات مقار�ة مع السلع، فإن  �ظرا رسم اخلطوط العريضة لقواعد املنشأ .5
أسلوبي التوريد األول والثا�ي من أساليب توريد اخلدمات ،  حيث تقدم اخلدمة من قبل  يف  ةاملنشأ مشكلة كبري
ومع ذلك  هناك حاجة لالتفاق على اخلطوط العريضة املتعلقة بقواعد املنشأ لألسلوبني  .  الشريك التجاري

ن تطبق واليت تتضمن النطاق الثالث و الرابع من أساليب توريد اخلدمات وهناك ثالثة من املعايري اليت جيب أ
وهذه  .  القا�و�ي الذي تنتمي إليها لشركة املقدمة  للخدمة و املوقع اجلغرايف ملقدم اخلدمة و امللكية و الرقابة

                                                             

1
 .257.،  ص"ة وجتارة اخلدمات الالزتامات بني الاتفاقيات اخملتلفة ، اآلاثر والتحدايتادلول العربي"حمسن أمحد هالل، 
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و لكن يتعني أن تتفق الدول العربية على املعيار الذي جيب .  املعايري ليست حصرية  و ميكن تطبيق مزيج منها
 .باختالف القطاع لضمان مفاوضات مثمرة وفعالة وجتنب املفاوضات املطولةتطبيقه والذي قد خيتلف 

إدراج مثل هذه املادة يعين أن الدول العربية توافق على مبدأ ن إ :إدراج مادة للتعامل مببدأ الدولة األوىل بالرعاية .6
التفاقيات التجارية أساسي، وهو أن أي معاملة تفضيلية متنحها أي دولة عربية إىل الدول األخرى يف �طاق ا

وسيؤدي ، اإلقليمية اخلاصة هبا تطبق على باقي الدول العربية األعضاء يف االتفاقية العربية لتحرير جتارة اخلدمات
وقع بالفعل     تطبيق هذا املبدأ إيل اإلسراع بتحرير جتارة اخلدمات، خاصة و أن عددا من الدول العربية قد

يات املتحدة، ويعمل عدد آخر على التفاوض مع االحتاد األوروبي لتحرير جتارة اتفاقيات التجارة احلرة مع الوال
  .اخلدمات

يتعني توصل الدول  :االتفاق على قواعد حتكم املشرتيات احلكومية والدعم والتدابري الوقائية وآلية لفض املنازعات .7
 ، اوضاهتا لتحرير التجارة البينية للخدماتالعربية إىل اتفاق على كيفية التعامل مع املشرتيات احلكومية يف إطار مف

وميكن للدول العربية أن ترسم قواعد جديدة تفضيلية ملقدمي اخلدمة يف الدول العربية على ما يتعلق باملشرتيات 
. احلكومية، وكذلك االتفاق على الدعم و التدابري الوقائية  لتجنب  املشكالت اليت قد تطرأ عنها يف املستقبل

ية املنازعات والفرتات الزمنية لتسويتها و هل يقتصر تقديم واالتفاق حول قواعد و إجراءات تس كذلك يتعني
  .الشكوى على احلكومات أو السماح ملقدم  اخلدمة بالقيام بذلك

  يف البدلان العربية يةاخلدم  لقطاعاتمنية القدرات التنافسـية لت سـياسات  :الفرع الثاين

ختلف قطاعاهتا اخلدمية من التنافسية ملقدرات الالعربية �فسها مطالبة بتحسني  جتد الدول يعلى املستوى القطاع
  :خالل ما يلي

  1:حتسني قدرات القطاعات السياحية يف البلدان العربية عن طريق .1

توجيه املزيد من االستثمارات للمشروعات السياحية لتغطية احتياجات التحديث والتطوير، و إفساح  -
ة القوميات خاصة من البلدان العربية يف مشروعات التنمية السياحية ملواجهة اال للمشاركة متعدد

 .املنافسة العاملية

                                                             

1
ةل دراسات لس،  س انعاكسات تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية عىل البدلان الاسالمية يف قطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات وامللكية الفكريةمحمد عبيد محمد،  

  .106،105.، ص، ص2002كل فيصل للبحوث وادلراسات الاسالمية، ، مركز امل)13( معارصة



 واجلزائرية حتليل آثار اجلاتس على التجارة اخلارجية العربية              الفصل اخلامس

344  

تنمية القدرات التشغيلية للعاملني يف املشاريع السياحية لتصل إىل املستوى العاملي املرغوب فيه، باإلضافة إىل زيادة االهتمام 
ومراعاة مطابقته للمواصفات واملعايري الدولية، من جهة أخرى الدول  جبودة املنتج احمللي املستخدم يف القطاع السياحي

 .العربية مطالبة بتنشيط مكاتب السياحة يف اخلارج واألخذ بدراساهتا عن األسواق ومقومات النفاذ إليها

ف التحريرية، إحكام الرقابة على تواجد اإلدارات األجنبية يف املشروعات السياحية الوطنية ملنع إساءة استعمال الظرو
وينبغي إلزام الشركات األجنبية العاملة يف القطاع السياحي الوطين بإعادة استثمار جزء من أرباحها يف مشروعاهتا 
الداخلية، وعلى الدول العربية العمل على تنمية السياحة الداخلية وتشجيع االعتماد عليها يف فرتات كساد السياحة 

  .اخلارجية

أن تويل اهتماما أكرب لقطاع االتصاالت لكو�ه عامال رئيسيا يرتبط بشكل مباشر بالتقدم  جيب على الدول العربية .2
يف جمال التنمية االقتصادية الشاملة، وذلك من حيث التنظيم واإلصالح خاصة يف جمال التشريعات و التنافسية 

ت وتقنية املعلومات خاصة أن واملنظم املستقل، ومن ثم توجيه وتشجيع املزيد من االستثمارات يف قطاع االتصاال
كما جيب إعطاء التعليم والتدريب يف هذا اال أولوية . العائد املادي يعد جمزيا وسريعا قياسا بقطاعات أخرى

ومن . قصوى، و�شر اخلدمة اهلاتفية العامة والتعاون والتنسيق بني دول اإلقليم يف االتصاالت وتقنية املعلومات
ول املنطقة قدراهتا التقنية الوطنية بنقل وتوطني التقنية الداخلة يف هذه الصناعة، الضروري أيضا أن تنمي د

  1.باإلضافة إىل زيادة اإل�فاق على البحوث والتطوير يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات
يت تعجزها يتطلب تقوية قطاع النقل اجلوي يف البلدان العربية حتديث اخلدمات القائمة ومواجهة عوامل قصورها ال .3

عربية ختتص بتقديم خدمات إصالح  أموالشركات متعددة القوميات برؤوس  إ�شاءعن املنافسة العاملية، 
الطائرات وصيا�تها وبيع وتسويق خدمات النقل اجلوي لالستفادة  القصوى مما �ص عليه ملحق النقل اجلوي التفاق 

ال يؤثر مبستوى كفاءهتا باإلضافة إىل التوسع يف  اخلدمات، العمل على ختفيض أسعار خدمات النقل اجلوي مبا
  2.وتنظيم حركة الركاب إدارةإدخال أ�ظمة احلجز بالكمبيوتر املعمول هبا دوليا يف 

بناء روابط إسرتاتيجية بني خدمات النقل اجلوي وخدمات السياحة والقطاعات األخرى املستخدمة خلدمات  .4
تخدمي خدمات النقل اجلوي، وخاصة مقدمي املنتج السياحي النقل اجلوي، فمن غري املقبول استبعاد مس

                                                             

1
 .151، 150.ص، صمرجع سابق، ، 2007تقرير مناخ الاستامثر يف ادلول العربية، 
2
 .106.صمرجع سابق، محمد عبيد محمد،  
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والوكاالت ذات الصلة بالتجارة من فريق التفاوض  لضمان مشولية وشفافية الرؤية التفاوضية، ومن ثم تتحقق 
  1.املصلحة العامة باستشارة مسبقة للجهات األخرى املعنية

فسية والتنسيق بني األساطيل العربية بالنسبة للخطوط ينبغي حتديث أساطيل النقل العربية لتحقيق القدرة التنا .5
العاملة لديها، هبدف زيادة مسامهتها يف �قل التجارة العربية مبختلف السبل اليت من بينها إبرام التعاقد يف حالة 

رفع القدرة التنافسية لشركات النقل  وباإلمكان،  FOB وحالة التصدير على أساس  CIFالتصدير على أساس 
  2.بعضها ببعض واو على أساس ثنائي أو متعدد إدماجبية من خالل دراسة سبل العر

جيب تنقيح التشريعات املتعلقة بقطاع التعليم العايل لزيادة فعاليتها مع حذف كل القواعد غري الضرورية، مبا يؤدي  .6
ييم الشهادات العلمية وجودة يف النهاية إىل التوافق التشريعي يف املنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بوضع أسس لتق

تسهيل حترير شكل (التعليم العايل، االعرتاف املتبادل باملؤهالت العلمية بغرض االلتحاق بالتعليم العايل أو التدريب 
  ).4 و 2التوريد رقم 

تعترب الشركات متعددة اجلنسيات الشريك األساسي يف وضع أهداف اتفاقية اجلاتس، ومن ثم فعلى الدول  .7
أن تضع يف اعتبارها أن اإلسرتاتيجية اليت ستتبعها هذه الشركات سيكون هلا تأثري كبري يف جتارة  العربية

  3.اخلدمات، على سبيل املثال سلسلة املطاعم والفنادق اليت تقوم بإ�شائها يف خمتلف دول العامل
العاملي ليس بغرض تقييم مدى على الدول العربية أن تواجه اآلثار اليت ميكن أن تنتج عن اال�دماج يف االقتصاد  .8

جدوى الدخول يف عملية التحرير أو التعرض لدور التحرير التجاري وأمهيته يف حتقيق النمو االقتصادي، ولكن 
هبدف إلقاء الضوء على الواقع الذي يتسم به النظام االقتصادي الدويل املتحرر، فالتغريات الدولية العاملية تفرض 

امية اليت ال متتلك حتى رفاهية قبور أو رفض هذا الواقع، لذلك فإن على الدول العربية �فسها على واقع الدول الن
أن تضع أهدافها ومصاحلها االقتصادية واالجتماعية  والقومية �صب أعينها، وعليها أن تنظر إىل مصاحلها من 

   4.منطلق املصلحة املشرتكة هلا وليس من منطلق مصلحة الدولة الواحدة

                                                             

1
  .224. صمرجع سابق،  ،2009، تقرير مناخ الاستامثر يف ادلول العربية 
2

  134.سابق، ص حنان محمد عيل جليب، مرجع
3
 .188. ، مرجع سابق، ص"حترير التجارة يف اخلدمات"نيبل بدر ادلين  
4 

 .178 .سابق، صال رجع امل
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  :لخالصة الفص

   :النتائج التالية إىلتوصلنا يف هناية هذا الفصل 
قدمت الدول العربية التزامات كبرية يف جمال حترير جتارة اخلدمات خاصة تلك الدول اليت ا�ضمت مؤخرا وهي -

ملنظمة، �تيجة للضغوط الكبرية اليت مارستها عليها الدول املتقدمة األعضاء يف ا ، عمان واململكة العربية السعوديةاألردن
اليت تقدمت هبا الدول العربية تبني لنا أن مصر واملغرب حررت  تلطبيعة االلتزاماومن خالل دراستنا وحتليلينا لكن 

  .واململكة العربية السعودية األردنمن  أكثرقطاعاهتا 
اخلدمات حنو  بني الدول من ااالت اليت تدل على اجتاه حترير جتارة يعترب ا�تقال حركة األشخاص الطبيعيني- 

مصاحل الدول املتقدمة، حيث مازالت تعرتض السماح لأليدي العاملة جبميع أشكاهلا بالتنقل حبرية مبقتضى قاعد اجلاتس 
    .مبا يف ذلك الدول العربيةالن ذلك خيدم مصاحل الدول النامية 

توقف درجة االستفادة ال توجد دولة  عربية مستفيدة وال متضررة من اتفاقية اجلاتس باملطلق، حيث ت  -
والضرر على مستوى التقدم االقتصادي واإلمكا�ات املالية والقدرات التكنولوجية لكل دولة، فبالنسبة للدول العربية اليت 

مصر و األردن وتو�س واملغرب ولبنان، فإن هذا القطاع يتعرض :تتمتع مبيزة �سبية ضعيفة يف قطاع السياحة والسفر وهي
ذلك واضحا عندما  بدايتوقف على معدل الطلب العاملي الذي يتأثر بالظروف االقتصادية الدولية و  لتقلبات حادة أل�ه

، متأثرا باألزمة املالية العاملية مما خفض من الفائض احملقق يف ميزان اخلدمات هلذه 2009تراجع عائد هذا القطاع سنة 
  . الدول

يف جمال االتصاالت  ةالالزمالكوادر  إعداداملعلومات و  لقد  بدأت عدد من الدول العربية يف تطوير �ظم -   
، وهذا ما منح ميزة �سبية لبعض الدول العربية يف قطاع  االتصاالت بالنسبة للكويت البحرين واملغرب )التجارة االلكرتو�ية(

نقل والشحن والتأمني األمر واليمن، اخلدمات املالية لبنان و األردن، وان كان التحرير التجاري ساهم يف زيادة مدفوعات ال
 . الذي اثر سلبا على رصيد ميزان اخلدمات يف عدد من هذه الدول العربية

إن الدول العربية تعي جيدا أن التدفقات الرأمسالية من اخلارج هدفها الرئيسي البحث عن الربح، هلذا  وحتى  -
هلا أثر اجيابي يف املدى القصري على رصيد ميزان  إن كا�ت تدفقات  االستثمار األجنيب الواردة للدول العربية سيكون

احلساب الرأمسايل واملايل، فإ�ه ومبجرد بدأ خروج التحويالت املالية لدخل االستثمار فإن آثار سلبية جدا تظهر يف ميزان 
  .الدخل لتلك  الدول، وهذا ما أثبتته التجربة الواقعية

ارجية يف الدول العربية كا�ت  قليلة وان ظهرت وبنسب قليلة من إن فوائد حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخل-
خالل ارتفاع الفائض يف ميزان اخلدمات لدول الفائض باإلضافة منو حجم التدفقات من االستثمارات األجنبية املباشرة 

  .  قطاع اخلدمات إىلاملتجهة 
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بتنفيذ االلتزامات املتعلقة بتحرير قطاع اخلدمات، ويف اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة يعين قيامها  ا�ضمامإن  -
ظل استمرار السياسات واألوضاع احلالية، فان مؤسسات اخلدمات اجلزائرية سوف تكون يف وضعية غري تنافسية، 

نوك �ياهتا وضعف مستويات آدائها، كمثال على ذلك الباوبالتايل عدم قدرهتا على الصمود والبقاء يف السوق حملدودية امك
وشركات التأمني اليت ال تستطيع منافسة البنوك الكربى وشركات التأمني العاملية واليت تتميز بقدرهتا على االبتكار 
واملنافسة وجودة وتنوع خدماهتا، و�فس الشيء ينطبق على باقي اخلدمات، األمر الذي يشكل حتديا لالقتصاد الوطين 

ة من جهة، واال�دماج السليب واملتسرع من جهة أخرى ويصبح حتت تصرف الذي يبقى رهني اخلدمات احملدودة واملتد�ي
  .البنوك وشركات اخلدمات الدولية، وبالتايل يف خدمة املصاحل الدولية

مشاركتها يف  وتفعيلان الدول العربية مطالبة بإتباع إسرتاتيجية واضحة لتعظيم استفادهتا من اتفاقية اجلاتس -
  .ات من جهة وتطوير قطاعاهتا اخلدمية من جهة أخرىمفاوضات حترير جتارة اخلدم
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حاولنا يف هذه الدراسة الوقوف على آثار حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخلارجية يف الدول العربية مركزين يف 
ت خبصوص تعظيم النتائج املرتتبة عن ذا أهم االقرتاحاكذلك على حالة اجلزائر، و�ورد فيما يلي أهم النتائج املتوصل إليها و

حترير جتارة اخلدمات وتطوير قطاعات اخلدمات التجارية يف الدول العربية، ويف األخري �قدم بعض املقرتحات البحثية 
  :للدراسات املستقبلية، لكننا يف البداية سنتعرض خلالصة عامة هلذا البحث كما يلي

 اخلالصة العامة للبحث

االهتمام ينصب طيلة  اع اخلدمات من الظواهر احلديثة يف االقتصاديات العاملية بعد أن كانأصبح االهتمام بقط
إليها سواء على مستوى الدول أو املنظمات  الفرتة املاضية على القطاعات السلعية الزراعية والصناعية، واليت كان ينظر

ل األساس السليم للتطور، كما كا�ت النظرة إىل مؤسسات تشك بأهنا القطاعات اجلديرة باالهتمام واليت ميكن هلا بالتايل أن
ويف ظل العوملة اليت اجتاحت كل القطاعات . مل حتظ باالهتمام الكايف اخلدمات على أهنا منظمات هامشية لذلك

ة يف التنمية االقتصادية وهذا من خالل خلق فرص للعمل، زياد وااالت دون استثناء، فقد تعاظم دور صناعة اخلدمات
 .وزيع الثروة وكذلك بناء وخلق قطاعات اقتصادية متعددةت الدخل القومي، املسامهة يف إعادة

وقد أصبحت جتارة اخلدمات يف العقد األخري من أسرع القطاعات منوا وأكثرها قدرة على خلق فرص العمل، 
ل املتقدمة فقط بل غطت مساحات فضال عن اجلاذبية االستثمارية اليت حتملها هذه التجارة وعدم اقتصارها على الدو

واسعة من جتارة الدول النامية أيضا، وأهم ما مييز هذه التجارة هو اتساعها ومدى تأثريها يف االقتصاد كله فهي أساسية 
يف قطاعات البنوك وأسواق املال والتأمني و خدمات النقل البحري والربي واجلوي واالتصاالت والسياحة، اإل�شاء والتعمري 

  .عن قطاعات اخلدمات املهنية كالتعليم واهلندسة واالستشارات واحملاماة واحملاسبة واملراجعة  فضال
 إدخالبدأ  ولكن منذ هذا التاريخ حترير التجارة حتى منتصف الثما�ينات يف األساس بالسلع فقط ارتبط مصطلح

للمفاوضات التجارية حتت مظلة اجلات اليت  ففي جولة االورغوايحترير التجارة،  قاموس إىليف اخلدمات  مصطلح التجارة
، طرحت الدول املتقدمة مسألة حترير جتارة اخلدمات، وبالرغم من املعارضة الشديدة للدول النامية فقد 1986سنة  بدأت

رة حترير جتارة اخلدمات يف جدول املفاوضات، اليت تكللت بصياغة االتفاقية العامة للتجا إدراججنحت الدول املتقدمة يف 
و اليت تعترب اإلطار العام لتحرير جتارة ) اجلاتس( )Général Agreement on Trade in Services " )GATS " يف اخلدمات

  .على املستوى الدويلاخلدمات والذي يضم أكرب عدد من البلدان 
التفاقية، وتقييمها من وقبل التعرض بالتحليل هلذه االتفاقية من حيث �طاق التطبيق، االلتزامات العامة واحملدودة ل

منظور الدول النامية خصصنا الفصل األول الستعراض اجلوا�ب التعريفية واملفاهيم املختلفة لتجارة اخلدمات حماولني تبيان 
أمهية هذه التجارة واملقصود بتحرير جتارة اخلدمات، باإلضافة إىل استعراض اجلهود اليت بذلتها الدول العربية لتحرير جتارة 

ات خارج �طاق اجلاتس من خالل إبرام اتفاقيات شراكة مع االحتاد األوروبي، باإلضافة إىل الشروع ابتداء من سنة اخلدم
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العربية  رةاحلتجارة الة طقإطار من يف إعداد اتفاقية عربية لتحرير جتارة اخلدمات فيما بينها يف التفاوض هبدف  2004
  . الكربى

عدد كبري منها يف املنظمة العاملية للتجارة،  ارة اخلدمات بسبب عضويةبتحرير جتوقد اهتمت الدول العربية 
وتقديم طلبات اال�ضمام  من طرف دول عربية أخرى باعتبار إن االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أصبحت جزءا من 

  التنظيم التجاري الدويل متعدد األطراف، 
التجارة اخلارجية يف الدول العربية توضيح خصائص التجارة  وقد استوجب حتليل آثار حترير جتارة اخلدمات على

اخلارجية يف الدول العربية من حيث تطور قيمة وهيكل التجارة السلعية  العربية باإلضافة إىل تبيان التغريات يف مصادر 
الفصل خمتلف األساليب  واجتاهات التجارة السلعية العربية وتبيان حصة التجارة  العربية البينة، واستعرضنا أيضا يف هذا

اليت اتبعتها الدول العربية لتحرير جتارة اخلارجية سواء كان ذلك يف إطار تنفيذ سياسات اإلصالح االقتصادي، إبرام 
اتفاقيات التجارة احلرة أو يف إطار اال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة ، والن الصورة ال تكتمل من دون احلديث عن الشق 

ة اخلارجية وهي جتارة اخلدمات يف الدول العربية فقد وقفنا على واقع قطاع اخلدمات العربي من حيث قيمته الثا�ي للتجار
القوى العاملة، وبينا مقدار مسامهة جتارة اخلدمات يف إمجايل الناتج احمللي، هيكل  باملضافة ومقدار مسامهته يف  استيعا

لى مؤشر امليزة النسبية الظاهرة ملعرفة القطاعات اخلدمية اليت تتمتع فيها جتارة اخلدمات ملختلف الدول العربية واعتمد�ا ع
  .الدول العربية مبيزة �سبية

وقد خصصنا الفصل الرابع للوقوف على خصائص التجارة اخلارجية يف اجلزائر، فتعرضنا إىل اإلصالحات اليت 
ا جمموعة من املؤشرات االقتصادية لالقتصاد ، ثم استعرضن)2009-2000(قامت هبا الدولة اجلزائرية خالل العشرية 

اجلزائري إلدراك ا�عكاسات هذه اإلصالحات على املستوى الكلي، وتعرضنا لبنية التجارة اخلارجية يف اجلزائر، من حيث 
اجلزائر  تطور قيمة وهيكلها باإلضافة إىل تبيان التغريات يف مصادر واجتاهات التجارة اجلزائرية، وقبل التعرض جلهود ا�دماج

جزائرية واال�ضمام ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى -من خالل التوقيع على اتفاق الشراكة االورو(يف االقتصاد العاملي 
  .تتبعنا تطورات السياسة التجارة اال�فتاحية يف اجلزائر) ومفاوضاهتا املستمرة بغية اال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة

ذه الدراسة وقفنا على مسامهة الدول العربية يف مفاوضات حترير جتارة اخلدمات، وبينا ويف الفصل اخلامس هل
اجلاتس موضحني مدى عمق هذه االلتزامات، خمصصني مطلبا للحديث عن حترير  إطارطبيعة التزامات الدول العربية يف 

اجلاتس على ميزان  آثارل حتليل الطبيعيني مبينني موقف وأمهية ذلك بالنسبة للدول العربية وقب األشخاصحركة 
حترير جتارة اخلدمات على  آثاراملدفوعات يف تلك الدول تعرضنا ملعوقات تطوير جتارة اخلدمات يف الدول العربية، وبينا 

حترير جتارة اخلدمات على تدفقات  آثاراىل تبيان  باإلضافةميزان اخلدمات والدخل والتحويالت يف الدول العربية، 
املباشر وا�عكاس تلك التدفقات على ميزان الدخل يف الدول العربية، وقد حاولنا استشراف مستقبل  األجنيباالستثمار 
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اليت ينبغي ان تتبعها الدول  سياسات وضحنا ال األخريالقطاعات اخلدمية يف اجلزائر يف ظل تطبيقها اجلاتس، ويف  أداء
  .ا اخلدميةتطوير قطاعاهتالعربية هبدف 

  نتاجئ البحث

  :ن خالل حبثنا متكنا من اإلجابة على أسئلتنا والتوصل إىل النتائج التاليةم

اليت هلا ا�عكاس مباشر على حتقيق معدالت منو وعوائد  اإلسرتاتيجيةيعترب قطاع اخلدمات واحد من القطاعات  .1
اسبة للنهوض هبذا القطاع الطرق واحللول املن إجياديف  ءهلذا كان عليها البد .ةالعربيالدول  اقتصادياتإجيابية على 

 .وذلك عن طريق التكتالت واالتفاقيات اخلاصة يف هذا اال

باعتبارها جزءا من �ظام التجارة الدويل متعدد األطراف وملا يفرضه من  GATS ـبات من الضروري التعامل مع ال .2
ة السلبيات احملتملة لتطبيقها، حتديات جديدة أمام الدول العربية، تتمثل مبدى القدرة على تعظيم الفوائد ومواجه

 .واالستفادة منها يف تعميق التجارة العربية البينية يف اخلدمات

يبقى قطاع اخلدمات حباجة إىل احلماية احلكومية باملقار�ة مبا ميتلكه قطاع اخلدمات يف الدول الصناعية الكربى من  .3
   . صاحل الدول العربيةإمكا�يات مادية وإدارية وتكنولوجية جتعل املنافسة حمسومة لغري

على مدار تطور التجارة العاملية يف  1٪ال تتجاوز مسامهة الدول العربية يف الصادرات الدولية من اخلدمات  .4
تعد الدول العربية يف قطاع  اخلدمات، وهو ما يعكس ضعف اإلمكا�ات التكنولوجية واملالية هلذه البلدان، كما

هتا صادراهتا، فاخلدمات تعد مصدرا من مصادر العجز يف ميزان اخلدمات من البلدان اليت تفوق واردا
 .املدفوعات خاصة يف الدول النفطية

جمرد ا�فتاح الدول العربية على قوى السوق الدولية يف ظل احتدام املنافسة الدولية، لن يؤدي اىل تغيري  إن .5
 .مشاركتها يف التجارة الدولية والتغلب على مشاكل موازين مدفوعاهتا

ارة يف اخلدمات يف ظل وجود شركاء جتاريني غري متكافئني سيوجه أساساً لصاحل الدول املتقدمة، جتحترير  إن .6
ومع األداء الضعيف لصادرات الدول العربية يف اخلدمات، فإن األمر املؤكد أن حترير التجارة يف اخلدمات سيكون 

 .واحد فقط اجتاهعلى حساب الدول العربية وسيكون يف 

ر جتارة اخلدمات حيمل خماطر ال متناهية ملنتجي اخلدمات يف الدول العربية وخاصة يف قطاع اخلدمات إن حتري .7
 .املالية واملصرفية واالتصاالت والنقل والشحن والتأمني واخلدمات التعليمية والصحية

تفادة والضرر توجد دولة مستفيدة وال متضررة من حترير جتارة اخلدمات باملطلق، حيث تتوقف درجة االس ال  .8
 على مستوى التقدم االقتصادي واإلمكا�ات املالية والقدرات التكنولوجية لكل دولة، 
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 ،املغرب ،تو�س، األردن ،مصر:تتمتع بعض  الدول العربية مبيزة �سبية ضعيفة يف قطاع السياحة والسفر وهي  .9
ى معدل الطلب العاملي الذي يتأثر سوريا والبحرين، وهذا القطاع يتعرض لتقلبات حادة أل�ه يتوقف عل ،لبنان

، متأثرا باألزمة املالية 2009ذلك واضحا عندما تراجع عائد هذا القطاع سنة  بدابالظروف االقتصادية الدولية و 
  العاملية مما خفض من الفائض احملقق يف ميزان اخلدمات هلذه الدول، 

الكويت،  البحرين، سوريا،: قطاع االتصاالت وهي تتمتع جمموعة ثا�ية من الدول العربية مبيزة �سبية ضعيفة يف .10
خيدم مصاحل هذه الدول الن الشركات املتعددة اجلنسيات هي املسيطرة عليه �ظرا  املغرب واليمن، لكن التحرير ال

 .وقدراهتا التكنولوجية املتطورة إلمكا�ياهتا

، فقد ساهم حترير  جم التجارة السلعيةمرتبطة  بالتغريات يف ح..) النقل، التأمني(تبقى قطاعات خدمية معينة  .11
جتارة السلع يف زيادة مدفوعات النقل والشحن والتأمني األمر الذي اثر سلبا على رصيد ميزان اخلدمات يف عدد 

 أدىاملالية العاملية مما  األزمةحتت تأثري  ان اخنفاض الصادرات النفطية للدول العربية من هذه الدول العربية، كما
 .هذه املدفوعاتتراجع  إىل

إن الدول العربية تعي جيدا أن التدفقات الرأمسالية من اخلارج هدفها الرئيسي البحث عن الربح، هلذا  وحتى إن  .12
كا�ت تدفقات  االستثمار األجنيب الواردة للدول العربية سيكون هلا أثر اجيابي يف املدى القصري على رصيد 

جرد بدأ خروج التحويالت املالية لدخل االستثمار فإن آثار سلبية جدا ميزان احلساب الرأمسايل واملايل، فإ�ه ومب
 .تظهر يف ميزان الدخل لتلك  الدول، وهذا ما أثبتته التجربة الواقعية

خطت الدول العربية خطوة هامة من خالل وضع إطار ألول اتفاقية لتحرير جتارة اخلدمات بني الدول العربية يف  .13
، مبا يتماشى مع اتفاقية اجلاتس بشأن التجمعات اإلقليمية، و األمل كبري أن يكون تبادل إطار جامعة الدول العربية

 .االلتزامات يف إطار هذه االتفاقية أوسع وأكثر مشوال مما مت تقدميه يف اجلاتس

ذي يبقى االقتصاد اجلزائري رهنب قطاع احملروقات، فوضعية ميزان املدفوعات مرتبطة برصيد امليزان التجاري ال .14
  .يتغري وفقا للتغريات يف أسعار النفط صعودا وهبوطا

البنوك الكربى وشركات منافسة تتميز القطاعات اخلدمية يف اجلزائر باألداء الضعيف مما جيعلها غري قادرة على  .15
 .على االبتكار واملنافسة وجودة وتنوع خدماهتاالعالية التأمني العاملية واليت تتميز بقدرهتا 
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  ر الفرضياتاختبا نتاجئ

  :مت وضع جمموعة من الفرضيات يف بداية هذا البحث، وميكن إمجال أهم �تائج اختبارها يف النقاط التالية

ميزان  ، مما جيعلقطاع اخلدمات نسبية يف الزايا من ا�عدام املالدول العربية كافة  تعا�ي: بالنسبة للفرضية األوىل  .1
 .اخلدمات حيقق عجزا مستمرا

هذه الفرضية فقد أثبت التحليل الكمي باستخدام مؤشر امليزة النسبية الظاهرة للتجارة يف  لقد ثبت خطأ -
تو�س، املغرب، : �سبية يف جتارة اخلدمات، وهذه الدول هي تتمتع مبزاياالدول العربية من قلة أن هناك اخلدمات 

اع واحد ، قطاعني أو ثالث مصر، األردن، البحرين،سوريا ولبنان، ومتتلك تلك الدول ميزة �سبية  يف قط
هناك جمموعة كبرية من ، كما أن النسبية يف قطاع السياحة والسفر زاياهاقطاعات خدمية على األكثر، وترتكز م

ميتص العجز يف امليزان ) مصر ولبنان، تو�س، املغرب وسوريا(يف ميزان اخلدمات  ضائبفالدول العربية تتمتع 
  . التجاري

 .الدول العربية التجارة اخلارجية يف على سلبا حترير جتارة اخلدمات يؤثر : ةبالنسبة للفرضية الثا�ي .2

هذه الفرضية صحيحة �تيجة ضعف امليزة النسبية الظاهرة اليت تتمتع هبا الدول العربية يف بعض القطاعات  -
  .اخلدمية، وهو ما يتطلب تكثيف اجلهود العربية املشرتكة للتخفيف من اآلثار السلبية للتحرير

االلتزامات احملددة اليت  عددآثار تطبيق االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات على  تتوقف: بالنسبة للفرضية الثالثة .3
 العربيةتتعهد هبا الدول 

مدى حترير القطاعات :مرتبطة بعمق التحرير من خاللحترير جتارة اخلدمات هذه الفرضية غري صحيحة فآثار  -
مدى تضمني جداول االلتزامات املتعلقة هبا استثناءات أو شروط  والتزامات بشأهنا   الدول العربية اليت قدمت

  .كمية أو �وعية أو قيود على النفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية ال بعدد االلتزامات املقدمة

جتارة اخلدمات ا�عكاسات حترير تقلل �ت سيطرة احملروقات على الصادرات اجلزائرية : بالنسبة للفرضية الرابعة .4
هذه الفرضية صحيحة فاالقتصاد اجلزائري يبقى رهني قطاع احملروقات، والتغريات يف ، على ميزان املدفوعات

 .هلا تأثريات قليلة على وضعية ميزان املدفوعاتوالدخل الناجتة عن حترير جتارة اخلدمات ميزان اخلدمات 
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  التوصياتاملقرتحات و 

   :ا إليها �قرتح جمموعة التوصيات التاليةعلى ضوء النتائج اليت توصلن

باالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات وحماولة دراسة خمتلف جوا�بها، ملعرفة حقيقة االلتزامات  االهتمام اجلدي .1
املرتتبة واآلثار على اال�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة وصياغة سياسات بعيدة املدى لتسهيل اال�دماج االجيابي 

  قتصاد العاملييف اال
خاصة يف (إن ما ميكن أن حتققه الدول العربية من خالل مشاركتها يف النظام التجاري من زيادة القيمة املضافة  .2

ومن ثم فإن يتوقف على العرض العاملي للخدمات املنتجة واملصدرة بالنسبة للطلب عليها، ) قطاع اخلدمات
ؤثرة يف جا�يب العرض والطلب العاملي للخدمات حتى ميكنها زيادة الدول العربية عليها أن تدرس جيداً العوامل امل

  .فاعلية هذا القطاع سواء بزيادة معدالت النمو فيه أو بزيادة معدالت الصادرات فيه
على الدول العربية أن تفهم قواعد اجلاتس فهما جيداً لتوجيهها لتحقيق مصاحلها وأهدافها مبا ال خيل بقواعد  .3

  .ها واحلاجات األساسية لشعوهبااألمن القومي لدي
جيب أن تتوفر لدى الدول العربية البيا�ات الالزمة عن قطاع اخلدمات، وخاصة املعامالت التجارية اخلاصة  .4

يف تطوير صناعة  استغالهلابالصادرات والواردات، وعوامل امليزة التنافسية اليت تتمتع هبا كل دولة، وإمكا�يات 
  .التطور التكنولوجي والتقين اخلدمات لديها على أساس من

 البينية العربية التجارة حجم املناسب لزيادة املناخ وهتيئة الكربى العربية احلرة التجارة منطقة باستكمال اإلسراع .5
 .ا�سياهبا تضمن اليت التشريعات وسن منوها اليت تعرتض العقبات إزالة خالل من

 لذا والتحرير، اإلصالح حركة تعيق قد الدول العربية،اليت من دعد يف القائمة والقوا�ني القواعد من الكثري يوجد .6
 اخلاصة بتحرير جتارة اخلدمات لزيادةوالعربية  الدول يف اخلدمات قطاعات اليت حتكمتشريعات ال مراجعةينبغي 
  .حتكم القطاعات اليت والقوا�ني للقواعد شاملة مراجعة تتمجيب أن  اإلطار هذا ، ويفتهافاعلي

العربية أن تكون على وعي باملمارسات املخالفة لقواعد املنافسة يف جمال اخلدمات، وخاصة  على الدول .7
  .املمارسات اليت ميكن أن تقف حائال أمام صادراهتا سواء يف السلع أو اخلدمات

رية القدرة التنافسية هلا يف جمال اخلدمات وحتدد سجل للعالقات التجا اعتبارهاعلى الدول العربية أن تضع يف  .8
أن اهلياكل السوقية املختلفة قد  اعتبارهابعد التحرر، وأن هتتم بتطوير صناعة اخلدمات هبا، وأن تأخذ يف 

تتطلب إتباع مناهج خمتلفة للمنافسة أو لوضع اللوائح التنظيمية، كما أ�ه جيب تشكيل تلك اهلياكل مبا تتناسب مع 
 .القدرة املؤسسية لكل بلد
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كا�ت مرسلة أو مستقبلة للعمالة بإعادة النظر يف التزاماهتا بشأن النسب املسموح هبا  قيام الدول العربية سواء .9
لتواجد العمالة األجنبية، وذلك من خالل املسار التفاوضي بني الدول العربية من أجل حتقيق املزيد من التحرير 

  .للشكل الرابع لتوريد اخلدمة
حلرة العربية الكربى من املوضوعات اليت ال ميكن جتاوزها، أصبح إدماج جتارة اخلدمات ضمن منطقة التجارة ا .10

خصوصاً إذا ما �ظر�ا إىل أن إقامة املنطقة جيب أن جيلب معه تأثريات إجيابية قوية وملموسة على حجم وقيمة 
نطقة التجارة العربية البينية، وأن ميثل �قطة ا�طالق متينة حنو آفاق تطور واعدة للتكامل االقتصادي العربي، فامل

حتى اآلن ال تشمل جتارة اخلدمات، كما أن اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية مل تتضمن يف 
 .أي من موادها ما يشري إىل جتارة اخلدمات

  ثآفاق البح

  :يف إطار دراستنا ملوضوع حترير جتارة اخلدمات، ميكن اقرتاح مواضيع أحباث يف املستقبل كما يلي 
 .ر جتارة اخلدمات يف حتقيق التنمية االقتصاديةدو -

 .حترير جتارة اخلدمات على التشغيل يف الدول العربية تأثري -

  .حترير جتارة اخلدمات عليها تأثرياللوائح والقواعد التنظيمية احمللية و -
  . اال�عكاسات التجارية لتحرير جتارة اخلدمات العربية البينة -
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 قائمة املراجع                          

358  
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وعالقتها بقطاع النقل البحري يف الدول  (GATS)فاقية العامة للتجارة يف اخلدماتاالتالشني، عبد القادر فتحي،  .40
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  .1996فة اجلامعية، دار الثقا: ، مصرالقتصاد الدويل�اصر، زين العابدين، عوض ا، صفوت عبد السالم، ا .51
ب اجلامعي املكت): مصر(، اإلسكندرية �ظرية التجارة العاملية ومنظمة التجارة العاملية�سرين عبد احلميد، �بيه،  .52
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 ). 2007كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
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  :تطور مؤرشات التجارة اإلجاملية  لدلول العربية ): 1( رمق امللحق

  )20009- 1999(فرتة لل اإلمجاليةتطور التجارة اخلارجية العربية ): 01( اجلدول رقم - 
 الوحدة مليار دوالر

  1999200020012002200320042005 2006 2007 2008 2009 

 722.3 1,070.6  685.4795.8 171.0253.3237.8244.9300.9400.7559.2  الصادرات العربية

  594.3  673.2  538.7 406.4  144.9158.7167.0174.0203.1266.2325.0  الواردات العربية

 12,522.0 16,116.00 12,113.014,000,00 10,370.5 6,372.86,145.46,428.17,510.79,133.2 5,664.5  الصادرات العاملية

 12,718.0  16,520.0 12,437.014,300.00 10,747.9 5,821.26,594.86,387.66,640.07,763.39,447.0  الواردات العاملية

يف وزن الصادرات العربية 
  5.8 6.6 5.7 5.7 5.4 4.4 4.0 3.8 3.9 4.0  3.0   )٪( الصادرات العاملية

وزن الواردات العربية يف 
 4.7 4.1 3.8 3.3 3.0 2.8 2.6 2.6 2.6 2.4 2.5  )٪( الصادرات العاملية

: تاريخ االطالع ، www.amf.org.ae :أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، صندوق النقد العربي، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
  .2013جا�في 

  
  (1999-2009): العربية خالل الفرتة الصادراتاجتاه : )02(جلدول رقم ا - 

  �سبة مئوية
  1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 

  10.6 8.9  8.9 8.5  7.9 9.0  8.4 8.5 7.5 6.3  7.9  الدول العربية

 8.7  10.5  10.5 9.3 11.4 12.4  12.5  11.2  9.9 10.0  9.9  دةالواليات املتح

  15.8 17.2 18.1 19.4  23.8  24.3 25.4 25.8 27.9 28.0 26.4  االحتاد األوروبي

 40.3 37.0 35.1 31.5 27.5 27.3 26.6 25.6 12.5  12.8 11.6  دول جنوب شرق آسيا

 24.5 26.5 27.4  31.3 29.4 26.9 27.1 28.8  24.0 24.6 26.4  باقي دول العامل

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  اموع

: تاريخ االطالع ، www.amf.org.ae :أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، صندوق النقد العربي، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
  .2013جا�في 
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  (1999-2009): العربية خالل الفرتةادر الواردات مص: )03(جلدول رقم ا - 
  �سبة مئوية

  1999200020012002 20032004 2005 20062007 2008 2009 

  10.6 8.9  8.9 8.5  7.9 12.9 11.6 12.0 10.4  9.9 9.2  الدول العربية

 8.7  10.5  10.5 9.3 11.4 7.3 8.0  9.5 9.5 14.2 14.2  الواليات املتحدة

  15.8 17.2 18.1 19.4  23.8 41.7 45.1 44.6  42.2 42.0 41.3  وروبياالحتاد األ

دول جنوب شرق 
  آسيا

6.1 6.4 6.4  20.9 21.7 21.2 27.5 31.5 35.1 37.0 40.3 

 24.5 26.5 27.4  31.3 29.4 17.0 13.5 12.9 18.0 18.4 20.3  باقي دول العامل

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  اموع

: تاريخ االطالع ، www.amf.org.ae :أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، صندوق النقد العربي، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
  .2013جا�في 

  
  (1999-2004)اهليكل السلعي للصادرات والواردات اإلمجالية للدول العربية خالل الفرتة ): 04(جدول رقم  - 

  �سبة مئوية
  هيكل الواردات  هيكل الصادرات  السلعة

1999200020012002200320041999 2000 2001 2002 2003 2004 

 12,5 14,0 15,2 13,6 13,7 14,2 3,1 3,5 3,9  3,2 2,9 4,3  األغذية واملشروبات

 5,1 4,9 4,8 4,9  5,1 5,3  2,6  2,5 2,5 2,4  2,2 2,8  املواد اخلام 

 5,9 4,9 4,6 5,8  6,0 4,8 71,0 69,7 67,6 68,2 70,4 63,2  قود املعد�يالو

 8,6 9,0 8,8 7,5 7,9 8,1 4,1 4,1 4,5 6,2 4,8 5,4  املواد الكيماوية

 36,4 35,7 35,5 38,7 37,7 36,5  4,2  4,1 4,4  4,1  3,9 4,7  اآلالت ومعدات النقل

 29,0 28,9 28,6 26,5 26,5  27,7 14,2 15,2 16,0 15,4 15,2 19,0  مصنوعات متنوعة أخرى

 2,5 2,6 2,5 3,0 3,1  3,4 0,8  0,9 0,9 0,5  0,6 0,6  سلع غري مصنفة

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  اموع

: تاريخ االطالع ، www.amf.org.ae :وقع االلكرتو�يأعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، صندوق النقد العربي، امل :املصدر
  .2013جا�في 
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  (2004-2009 )اهليكل السلعي للصادرات والواردات اإلمجالية للدول العربية خالل الفرتة ): 05(جدول رقم  - 
  �سبة مئوية

  هيكل الواردات  هيكل الصادرات  السلعة
2005 20062007200820092005 2006 2007 2008 2009 

 17,0 15,4 13,9 14,7 14,7 3,1 2,9 3,0  2,8 2,8  السلع الزراعية

  15,8 17,1  15,1  15,2  14,3 70,8 78,0 76,9 77,8 77,4  الوقود و املعادن

 60,6 60,4 62,3 61,1 62,2 16,4 12,5 13,4 12,4  11,6  املصنوعات

 7,1 6,9 8,6 8,6 9,0 4,4 3,7 4,1 3,8 3,9  املواد الكيماوية

 19,0 18,7 14,5 13,8 13,8 4,3 3,0 2,4 2,2 2,2  وعات أساسيةمصن

 26,0 26,6 31,5 30,5 30,6 4,5 3,2 3,5 3,0 2,8  اآلالت ومعدات النقل

 8,5 8,1 7,7 8,2 8,8 3,2 2,5 3,5  3,3 2,7  مصنوعات متنوعة أخرى

  7,6 7,0 8,7  8,9 8,7 9,6 6,6 6,7  7,1  8,1  سلع غري مصنفة

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  اموع

: تاريخ االطالع ، www.amf.org.ae :أعداد متفرقة من التقرير االقتصادي العربي املوحد، صندوق النقد العربي، املوقع االلكرتو�ي :املصدر
  .2013جا�في 

  

  التجارة اخلارجية يف اجلزائر اتمؤرشتطور  ): 2( رمق امللحق

  .2009- 1999 :الفرتة خاللإمجايل الصادرات والواردات يف اجلزائر ر تطو): 01(اجلدول رقم  - 
  )مليار دوالر(

 )٪(  �سبة التغطية ∗ امليزان التجاري الواردات الصادرات  السنوات
1999  13.0411.521.52 113 
2000 22.0319.17312.858 240 
2001 19.1329.9409.192 192 
2002 18.82512.0096.816 157 
2003 24.61213.53411.078 182 
2004 32.08318.30813.775 175 
2005 46.00120.35725.644 226 
2006 54.61321.45633.157 255 
2007 60.16327.63132.532 218 
2008 79.29839.47939.819 201 
2009 45.19439.2945.900 115 

Source: Statistiques du commerce extérieur de l'Algérie. Période: premier trimestre 2010. www.douane.gov.dz. mars 2011. 
  قيمة الواردات/قيمة الصادرات ∗
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  2010- 2000خالل الفرتة  اجلزائرية الرتكيبة السلعية للصادرات): 02(اجلدول رقم  - 
  )مليون دوالر(

 اموع املواد الغذائية الطاقة والزيوت مواد خام منتجات �صف مصنعةيسلع جتهيز الفالحسلع جتهيز صناعيسلع استهالكية السنوات

2000 13471146544 21 41932 22 031 

2001 1245 2250437 18 48428 19 132 

2002 27 502055151 18 09135 18 825 

2003 3530150950 23 93948 24 612 

2004 1447-57190 31 30259 32 083 

2005 1936-651134 45 09467 46 001 

2006 43441828195 53 42973 54 613 

2007 35461993169 58 83188 60 163 

2008 326711 384334 77 361119 79 298 

2009 4942-692170 44 128113 45 194 

2010 303011 05694 55 527315 57 053 

Source: Statistiques du commerce extérieur de l'Algérie. Période: premier trimestre 2010. www.douane.gov.dz. mars 2011. 
  2010- 2000للواردات خالل الفرتة  الرتكيبة السلعية): 03(اجلدول رقم  - 

  )مليون دوالر(
 اموع املواد الغذائية الطاقة والزيوت مواد خام مصنعة منتجات �صفسلع جتهيز الفالحيسلع جتهيز صناعيسلع استهالكية السنوات

2000 1 3933 068851 655428 1292 415 9 173 

2001 1 4663 4351551 872478 1392 395 9 940 

2002 1 6554 4231482 336562 1452 740 12 009 

2003 2 1124 9551292 857689 1142 678 13 534 

2004 2 7977 1391733 645784 1733 597 18 308 

2005 3 1078 4521604 088751 2123 587 20 357 

2006 3 0118 528964 934843 2443 800 21 456 

2007 5 2438 5341467 1051 325 3244 954 27 631 

2008 6 39713 09317410 0141 394 5947 813 39 479 

2009 6 14515 139 23310 1651 200 5495 863 39 294 

2010 5 836 15 776 341 10 098 1 409 955 6 058 40 473 

Source: Statistiques du commerce extérieur de l'Algérie. Période: premier trimestre 2010. www.douane.gov.dz. mars 2011. 
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  1999-2009خالل الفرتة ما بني  يف اجلزائر حتليل تطور ميزان اخلدمات):04(اجلدول رقم 
  مليون دوالر :الوحدة 

 

 
 
 
 

  
  
  

Source: Statistiques du commerce extérieur de l'Algérie. Période: premier trimestre 2010. www.douane.gov.dz. mars 2011. 
  )2004- 2001(اش الاقتصادي الفرتة التوزيع الزمين للمبالغ اخملصصة لربانمج دمع اإلنع ): 3( رمق امللحق

  
  ٪�سبة املبالغ   )مليار دج(املبالغ املالية   السنوات
2001205,439,12 

2002185,935,41 

2003113,221,56 

200420,53,90 

 525100  اموع
، جامعة حممد 2013فيفري : 29العدد(، جملة العلوم اإل�سا�ية، "برامج التنمية بني األهداف املنشودة والنتائج احملدودة"فوزية خلوط، :املصدر

  .99.، ص)اجلزائر  ، خيضر بسكرة

  

 ٪�سبة التغطية  الرصيد صادرات اخلدمات واردات اخلدمات السنة
999 2,56  0,72  -1,84  28,12 
2000 2,36  0,91-1,45  38,56 
2001 2,44  0,91  -1,53  37,29 
2002 2,48  1,30  -1,18  52,42 
2003 2,92  1,57  -1,35  53,77 
2004 3,861,85  -2,01  47,93 
2005 4,78  2,51  -2,27  52,51 
2006 4,78  2,58  -2,20  53,97 
2007 6,93  2,89  -4,04  41,70 
2008 11,7 2,79 8,91- 79,5  
2009 11,72,79  9,7-  79,5  
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  2009- 1999: هيلك صادرات وواردات اخلدمات التجارية لدلول العربية ): 4( رمق امللحق
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  2003-  1999هيكل صادرات اخلدمات التجارية  للدول العربية ): 01(اجلدول رقم  - 

 الدول
1999  2000  200120022003

  النقل كمبيوتر السياحة التامني  النقل كمبيوتر السياحة التامني  النقل كمبيوتر السياحة التامني  النقل كمبيوتر السياحة التامني  النقل كمبيوتر السياحة التامني
                     اجلزائر

 38.60 4.25 57.14  22.91 7.75 69.33  26.92 6.77 66.30  30.14 8.48 61.37  31.12 8.52 60.36  البحرين

 78.19 13.86 7.94  75.61 13.08 11.31  76.35 11.98 11.67  76.19 12.03 11.78  75.46 12.91 11.63  جيبوتي

 30.44 26.19 42.30 1.07 30.65 26.95 41.24 1.17 31.06 24.93 43.11 0.90 27.30 26.99 44.85 0.85 28.65 27.42 42.08 1.85 مجهورية مصر العربية

                     العراق

 17.66 20.50 61.84  16.77 23.07 60.16  18.64 31.25 50.11  18.70 36.17 45.12  17.66 35.13 47.11 0.10 األردن

 85.98 0.00 6.72 7.31 82.24 0.00 8.56 9.20 86.01 0.00 7.54 6.45 88.03 0.00 6.25 5.73 86.34 0.00 7.08 6.58 الكويت

 4.32 26.61 67.48 1.59 0.00 1.43 97.09 1.48             لبنان

 17.63 3.34 62.31 16.72 14.91 5.82 65.82 13.45 13.43 3.73 58.21 24.63 13.45 6.72 63.03 16.81 37.93 8.19 53.88  ليبيا

 17.76 17.92 62.83 1.49 19.04 15.70 64.56 0.69 17.42 13.59 68.21 0.77 17.00 10.49 71.46 1.05 17.04 12.51 69.54 0.91 املغرب

 36.51 4.37 58.73 0.40 31.33 3.43 64.81 0.43 32.62 3.43 63.52 0.43 43.16 5.09 48.94 2.81 40.91 7.16 49.84 2.08 عمان

                     اململكة العربية السعودية

 29.22 11.86 56.25 2.67 12.79 4.00 82.88 0.33 44.44 24.44 22.96 8.15 62.81 14.88 22.31  4.17 93.74 2.09  السودان

 16.77 15.83 65.45 1.95 18.56 9.43 72.01  16.28 10.28 73.44  16.55 10.34 73.11  16.96 10.18 72.86  اجلمهورية العربية السورية

 25.59 16.08 55.68 2.65 23.51 15.56 58.52 2.40 22.56 13.44 61.89 2.11 22.19 13.23 62.78 1.80 21.61 10.62 65.97 1.80 تو�س

 3.48 32.08 64.45  34.75 41.53 23.72  21.51 55.36 23.14  8.37 29.28 62.34 0.01 8.73 7.67 83.60  الضفة الغربية وقطاع غزة

 21.23 21.94 56.83  15.68 54.98 29.35  18.45 52.22 29.33  12.33 45.98 41.69  18.38 38.33 43.29  اجلمهورية اليمنية
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  2009-  2004هيكل صادرات اخلدمات التجارية  للدول العربية ): 02(اجلدول رقم  - 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الدول

  النقل كمبيوتر  السياحة  التأمني  النقل كمبيوتر  السياحة  التأمني  النقل كمبيوتر  السياحة  التأمني  النقل كمبيوتر  السياحة  التأمني  النقل  كمبيوتر  السياحة  أمنيالت  النقل كمبيوتر  السياحة  التأمني  
 27.54 53.94 9.53 8.99 27.63 54.71 9.47 8.19 31.50 54.87 7.87 5.75 31.22 55.64 8.76 4.38 33.90 37.27 7.46 21.37     اجلزائر

 20.68 25.41 30.61 23.31 20.35 23.99 31.17 24.48 21.26 24.14 31.36 23.24 22.20 24.21 31.53 22.05 22.41 25.93 30.17 21.49 23.93 29.03 32.29 14.76 البحرين

 77.78 10.96 11.26  82.86 11.16 5.98  77.52 15.10 7.38  75.95 13.90 10.15  79.11 13.42 7.47  78.00 14.17 7.83  جيبوتي

 31.44 16.79 50.49 1.27 33.08 20.42 44.53 1.97 35.35 16.48 47.32 0.85 34.67 16.22 47.94 1.17 32.84 18.39 47.41 1.35 28.59 27.01 43.61 0.80 مجهورية مصر العربية

 14.64 4.17 80.98 0.21 29.90 2.30 67.47 0.33 30.68 5.58 61.45 2.29 57.83 0.99 40.79 0.40 49.04 1.90 48.26 0.81     العراق

 18.95 11.69 69.37  19.20 13.21 67.60  19.23 13.53 67.25  18.51 9.20 72.29  20.98 14.68 64.34  20.76 14.42 64.82  األردن

 29.93 64.05 3.30 2.71 40.35 53.44 2.27 3.94 37.98 58.26 2.45 1.31 42.41 53.54 2.73 1.32 58.85 33.72 4.31 3.13 68.08 20.03 7.09 4.80 الكويت

 2.27 55.47 40.14 2.11 2.84 61.93 33.14 2.08 4.55 51.62 40.93 2.90 4.12 50.06 43.07 2.74 4.04 42.46 51.03 2.47 5.37 36.87 55.89 1.86 لبنان

 68.05 2.60 12.99 16.36 56.72 5.34 35.72 2.21 23.23 8.39 68.39  33.25 3.12 49.35 14.29 27.68 2.39 59.67 10.26 17.95 2.85 62.11 17.09 ليبيا

 17.65 24.84 55.72 1.79 19.47 23.10 56.24 1.19 15.82 21.06 62.50 0.62 16.06 18.56 64.56 0.82 17.18 20.97 60.90 0.95 16.26 20.02 62.22 1.50 املغرب

 34.67 21.35 42.54 1.44 25.78 29.77 43.59 0.85 23.03 38.02 38.49 0.46 24.21 33.93 41.47 0.40 31.86 21.88 45.71 0.55 39.22 4.59 55.83 0.35 عمان

 20.58 2.78 63.58 13.06 26.18 2.79 64.73 6.30 11.66 50.41 37.93  16.46 49.41 34.13  16.28 42.34 41.38      اململكة العربية السعودية

 2.23 8.98 85.01 3.78 3.81 8.37 72.37 15.45 3.07 12.41 76.62 7.90 8.53 3.88 76.15 11.44 3.38 3.88 88.69 4.05 27.35 9.46 60.72 2.47 السودان

 9.48 5.67 81.96 2.90 13.68 6.78 75.99 3.55 6.35 9.82 80.97 2.86 8.19 12.95 76.44 2.42 8.52 14.45 75.94 1.09 8.45 13.61 76.82 1.11 اجلمهورية العربية السورية

 26.37 18.46 52.92 2.25 32.50 14.64 50.65 2.20 30.12 13.51 54.00 2.37 29.88 12.92 54.66 2.54 29.12 13.43 54.93 2.52 25.98 15.60 55.98 2.44 تو�س

 5.37 20.54 74.08 0.01 4.03 29.50 66.46 0.02 1.70 34.74 63.55 0.01 4.59 56.84 38.55 0.02 2.67 50.61 46.72 0.00 4.00 43.20 52.80 0.00 الضفة الغربية وقطاع غزة

 4.18 12.93 82.89  4.32 11.21 84.47  7.84 18.64 73.52  6.67 54.70 38.63  16.12 20.57 63.31  15.75 36.68 47.57  اجلمهورية اليمنية

                                امزع
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  2003 - 1999اخلدمات التجارية  للدول العربية  وارداتهيكل  ):03(اجلدول رقم 
  

 ادلول
19992000 200120022003

  السـياحة  التأمني
مكبيو 
  تر

  السـياحة  التأمني  النقل
مكبيو 
  تر

  السـياحة  التأمني  النقل
مكبيو 
  تر

  السـياحة  التأمني  النقل
مكبيو 
  تر

 النقل مكبيوتر السـياحة التأمني  النقل

---- -- -------------------- --------------اجلزائر
6.248.8 41.0 57.33.632.68.755.13.540.26.549.84.0 3.429.710.556.43.429.59.7البحرين
65.0 18.1 4.6 62.312.06.617.563.813.25.119.162.612.2 14.64.916.963.612.49.016.3جيبويت

33.3 37.4 21.9 30.96.917.843.232.17.121.142.229.67.4 8.218.138.035.76.615.047.6مجهورية مرص العربية
---- -- -------------------- --------------العراق
48.9 17.6 26.7 47.46.424.820.248.66.227.818.547.46.8 5.423.932.138.66.323.922.4 األردن
0.836.6 60.5 37.31.462.90.934.81.561.90.835.82.1 1.658.70.938.81.460.60.6الكويت
13.9 37.2 45.5 3.680.32.014.13.4---------- --------------لبنان
43.3 15.8 36.5 42.90.546.26.347.01.843.615.738.94.5 45.39.045.70.648.77.7ليبيا

48.0 26.3 23.3 40.82.222.829.045.92.423.429.245.02.4 2.429.427.440.81.928.029.3املغرب
31.9 35.1 24.5 36.85.127.328.239.59.128.221.641.18.6 6.025.733.335.06.526.830.0عامن
34.6 61.6 -- 62.733.63.8--64.032.43.7--20.53.6 2.575.522.12.377.2ملكة العربية السعوديةامل

---- -- -------------------- --------------الصومال
0.484.8 14.8 87.911.60.887.60.111.70.887.50.0 0.113.05.082.10.08.83.3-السودان

امجلهورية العربية
 السورية

 44.6 6.8 48.7  45.6 6.9 47.5  44.8 7.2 48.0  45.4 7.5 47.2 1.9 41.2 8.9 47.9 

50.7 22.1 19.9 49.07.120.523.349.17.519.225.048.37.3 8.721.617.752.07.423.520.1تونس
9.2 14.8 74.7 12.41.772.314.012.02.374.416.56.91.2 2.963.218.315.62.165.619.8الضفة الغربية وقطاع غزة

48.8 34.6 8.1 44.97.49.938.244.47.68.839.444.28.5 7.220.332.540.07.59.238.4امجلهورية المينية
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  2009 - 2004اخلدمات التجارية  للدول العربية  وارداتهيكل ):04(اجلدول رقم 
  

  ادلول

20042005200620072008 2009 

  السـياحةالتأمني
مكبيو 
  السـياحة التأمني  النقل  تر

مكبيو 
  السـياحة التأمني  النقل  تر

مكبيو 
  السـياحة  التأمني  النقل  تر

مكبيو 
  السـياحة  التأمني النقل تر

مكبيو 
  السـياحة  التأمني النقل تر

مكبيو 
 النقل تر

 26.3 67.4 4.1 2.2 29.8 61.9 4.5 3.8 33.9 56.2 5.9 3.9 36.4 52.2 7.8 3.6 40.0 48.1 8.2 3.7--------  اجلزائر
 41.1 24.023.411.5 44.6 9.742.920.728.110.141.121.124.89.5 28.4 14.231.010.244.616.529.29.744.519.0 البحرين
 73.0 10.05.111.9 74.1 14.770.48.72.612.576.212.03.010.8 4.3 12.34.016.067.811.43.715.269.710.6 جيبويت

 44.7 11.319.924.1 44.8 28.544.010.418.724.946.010.117.827.2 17.3 8.216.835.040.010.317.133.339.210.2مجهورية مرص العربية
 54.8 1.3 14.3 29.6 56.0 4.7 11.1 28.3 48.1 13.9 13.5 24.5 51.3 21.4 7.8 19.4 51.8 22.0 8.1 18.1-------- العراق
 53.0 7.729.010.3 57.1 8.853.88.226.311.554.08.625.68.7 29.3 8.326.69.156.18.523.713.354.48.1 األردن
 35.1 4.149.511.2 37.6 1.533.61.663.21.333.92.551.28.7 63.3 2.159.72.635.61.760.91.835.51.6 الكويت
 15.4 0.128.655.9 14.5 45.117.23.131.248.517.22.426.556.6 34.5 2.338.644.215.03.336.942.916.93.2 لبنان
 47.9 13.736.71.7 41.6 11.950.97.635.66.250.66.835.815.9 28.7 6.734.415.243.78.532.011.847.78.5 ليبيا

 44.1 4.720.930.4 47.0 28.749.22.519.429.248.82.919.430.7 19.4 2.920.527.649.02.619.726.850.92.6 املغرب
 38.2 11.416.533.9 43.2 41.531.611.014.840.433.810.014.632.2 18.3 7.620.438.034.09.021.236.333.48.6 عامن

 24.2 5.743.426.6 31.6 12.719.07.743.928.420.06.730.531.2 44.0 3.366.630.120.446.29.124.324.2اململكة العربية السعودية
 -- ------ -- -- ------------------ ------------------ الصومال
 51.4 1.046.01.6 50.5 2.245.60.351.42.745.60.646.62.3 51.8 0.217.20.582.20.737.12.359.90.4 السودان

امجلهورية العربية
 54.9 6.1 33.8 5.1 59.0 7.0 26.0 8.0 57.9 10.6 22.1 9.3 51.5 11.2 22.2 15.2 61.6 11.0 24.2 3.2 54.1 11.4 31.4 3.1 السورية
 52.8 9.814.822.6 57.8 20.852.88.416.320.754.68.214.219.8 17.5 7.718.221.252.98.618.020.053.38.9 تونس

 9.8 1.465.623.2 8.1 27.312.41.662.425.011.11.168.222.5 59.1 2.071.117.010.01.554.129.015.41.3الضفة الغربية وقطاع غزة
 46.2 8.610.524.9 48.4 42.640.99.410.130.050.59.18.034.5 9.0 8.712.529.449.49.114.126.750.17.5ية المينيةامجلهور

  .20/03/2013: ، تاريخ االطالعhttp://data.albankaldawli.org/indicator: مؤشرات التنمية البنك الدويل، املوقع االلكرتو�ي: املصدر
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  2008- 1999:ملزية النسبية الظاهرة للقطاعات اخلدمية يف ادلول العربية الفرتة حساب ا ): 5( رمق امللحق

  2009  2008  2007 2006  2005  2004 2003 2002 2001 1999  اخلدمة  ادلوةل

  الاردن

  

  النقل

 836 637 528 470 426 298300260292303ص

 2240 1812 1536 1342 1107 573694739771826و

 0.46- 0.48- 0.49- 0.48- 0.44- 0.46-0.45-0.48-0.40-0.32-ن ظ.م

  السفر

 2943 2311 2060 1441 1330 79572370010481062ص

 1004 883 837 585 524 355350378453452و

 0.49 0.45 0.42 0.42 0.43 0.380.350.300.400.40ن ظ.م

  التأمني

 -- -- -- -- -- --------2ص

 309 274 231 209 163 809297101114و

  -- -- -- -- --------0.95-ن ظ.م

  الاتصاالت

 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

  -- -- -- -- ----------ن ظ.م

  خدمات الاعامل الاخرى

 513 371 262 329 296 593579436402352ص

 343 370 251 329 179 477328307302298و

 0.20 0.00 0.02 0.00 0.25 0.110.280.170.140.08ن ظ.م

  خدمات أخرى

 125 112 57 95 21 1338913132ص

 200 161 117 77 173 213259206256200و

 0.23- 0.18- 0.34- 0.10 0.78- 0.72-0.78-0.39-0.74-0.88-ن ظ.م

  البحرين

  النقل
 761 749 738 683 640 267281256245486ص

 905 698 689 630 557 404434422471443و

 0.09- 0.04 0.03 0.04 0.07 0.320.05-0.24-0.21-0.20-ن ظ.م  

  السفر
 1166 1105 1048 920 864 518573630740720ص

 503 479 455 414 387 212224250380372و

 0.40 0.40 0.39 0.38 0.38 0.420.440.430.320.32ن ظ.م  

  التأمني
 916 819 733 655 395 ----------ص

 429 352 306 234 177 2526283336و

  0.40 0.41 0.47 0.38 ----------ن ظ.م  

  الاتصاالت
----------ص  632 638 634 667 700 

 35 24 16 11 5 -- -- -- -- -- و

 0.36 0.40 0.41 0.47 0.38 ----------ن ظ.م  

  خدمات الاعامل الاخرى
 198 184 170 153 144 7379648354ص

 158 148 139 127 121 7674676256و

 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.02-0.020.14-0.020.03-ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

      ن ظ.م  

  تونس

  النقل
 1895 1436 1243 1136 915 599595638612727ص

 1866 1459 1235 10107 989 575548564653766و

 0.01 0.01- 0.00 0.80- 0.04- 0.03-0.03-0.020.040.06ن ظ.م  

  السفر
 2953 2575 2275 2143 1970 18271628175115231583ص

 458 437 410 374 340 239263273260300و

 0.73 0.71 0.69 0.70 0.71 0.770.720.730.710.68ن ظ.م  

  التأمني
 42 43 40 41 31 1715222020ص

 192 151 142 129 99 5847546875و

 0.64- 0.56- 0.56- 0.52- 0.52- 0.58-0.55-0.42-0.52-0.55-ن ظ.م  

  الاتصاالت
 109 89 65 45 14 131213119ص

 33 28 31 28 22 810131414و

 0.54 0.52 0.35 0.23 0.22- 0.22-0.12-0.240.090.00ن ظ.م  

 374 292 260 279 341 240255256267283ص خدمات الاعامل الاخرى
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 232 208 190 167 167 16486138146142و

 0.23 0.17 0.16 0.25 0.34 0.190.500.300.290.33ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 640 474 411 378 359 224208232247314ص

 590 519 447 387 369 190264293309314و

 0.04 0.05- 0.04- 0.01- 0.01- 0.110.00-0.12-0.12-0.08ن ظ.م  

  السعودية

  النقل
 2467 1836 2300 1820 -- ----------ص

 15580 9179 5617 4792 3325 20802244231724002743و

 0.73- 0.67- 0.42- 0.45- -- ----------ن ظ.م  

  السفر
 5910 5972 4768 4626 -- ----------ص

 15129 20171 13979 9087 -- ----------و

 0.44- 0.54- 0.49- 0.33- -- ----------ن ظ.م  

  التأمني
 143 -- -- -- -- ----------ص

 1820 991 589 491 369 231249257267305و

 0.85- -- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  الاتصاالت
 398 246 245 193 -- ----------ص

 700 801 554 344 -- ----------و

 0.28- 0.53- 0.39- 0.28- -- ----------ن ظ.م  

  خدمات الاعامل الاخرى
 31 7691 6660 4540 5852 53734779500851775713ص

 9698 5927 35 22 7363 71148434458044864888و

 0.99- 0.13 0.99 0.99 0.11- 0.280.040.070.08-0.14-ظن.م  

  خدمات أخرى
 657 244 228 231 -- ----------ص

 31659 25614 29808 18385 -- ----------و

 0.96- 0.98- 0.98- 0.98- -- ----------ن ظ.م  

  السودان

  النقل
 331 262 167 89 21 3156179ص

 1289 1311 1244 1080 841 22155559686682و

 0.59- 0.67- 0.76- 0.85- 0.95- 0.97-0.95-0.98-0.57-0.97-ن ظ.م  

  السفر
 331 262 167 89 21 25310817ص

 1188 1477 1413 668 176 35557491119و

 0.56- 0.70- 0.79- 0.76- 0.79- 0.75-0.920.09-0.83-0.89-ن ظ.م  

  التأمني
 -- 0 -- -- -- --10----ص

 10 3 2 12 0 --0--00و

 -- 1- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  الاتصاالت
 5 20 8 4 2 23343ص

 34 22 6 4 0 615452و

 0.74- 0.05- 0.14 0.00 1.00 0.110.20-0.14-0.67-0.50-ن ظ.م  

  الاعامل الاخرىخدمات 
 25 13 0 0 -- 710010ص

 16 45 51 33 1 00--66و

 0.55- 1.00- 1.00- -- -- 1.00--1.00-0.84ن ظ.من ظ.م  

  خدمات أخرى
 115 79 53 18 11 34137ص

 81 82 84 49 47 716233527و

 0.17 0.02- 0.23- 0.46- 0.62- 0.59-0.84-0.92-0.60-0.40-ن ظ.م  

  سوراي

  النقل
 192 226 217 218 198 240245255250198ص

 1816 1689 1255 1401 1120 689698717790813و

 0.81- 0.76- 0.71- 0.73- 0.70- 0.61-0.52-0.48-0.48-0.48-ن ظ.م  

  السفر
 3150 2883 2025 1944 1800 103110821150970773ص

 800 645 540 550 650 631669670760700و

 0.59 0.63 0.58 0.56 0.47 0.240.240.260.120.05ن ظ.م  

  التأمني
 47 40 10 -- -- 1--------ص

 200 212 331 35 31 15--------و

ن ظ. م    -- -- -- -- 
-0.88 

 
-- -- -0.94 -0.68 -0.62 

  الاتصاالت
 136 117 120 125 65 40--------ص

 41 25 30 17 10 5--------و

 0.54 0.65 0.60 0.76 0.73 0.78--------ن ظ.م  
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  خدمات الاعامل الاخرى
 5 83 81 86 84 14413516112795ص

 15 100 95 100 90 9610110712526و

 0.50- 0.09- 0.08- 0.08- 0.03- 0.200.140.200.010.57ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 510 512 471 537 466 236219215212224ص

 330 341 269 256 334 196199200208247و

 0.21 0.20 0.27 0.35 0.17 0.05-0.090.050.040.01ن ظ.م  

  العراق

  النقل
 -- -- -- 170 18 14014319121130ص

 -- -- -- 2811 2840 15341867197814731759و

 -- -- -- 0.89- 0.99- 0.97-0.75-0.82-0.86-0.83-ن ظ.م  

  السفر
 -- -- -- 168 120 121545360ص

 -- -- -- 439 109 1493126383و

 -- -- -- 0.45- 0.05 0.03-0.350.27-0.64-0.87-ن ظ.م  

  التأمني
 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

 -- -- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  الاتصاالت
 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

 -- -- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  خدمات الاعامل الاخرى
 -- -- -- -- -- ------11ص

 -- -- -- -- -- ------1529و

 -- -- -- -- -- ------0.93-0.88-ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

 -- -- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  عامن

  النقل
 468 390 317 299 289 169195198190239ص

 2541 1723 1238 1051 1072 599647749772820و

 0.69- 0.63- 0.59- 0.56- 0.58- 0.55-0.60-0.58-0.54-0.56-ن ظ.م  

  السفر
 804 648 544 429 411 206221385393385ص

 858 752 712 668 644 441471518530630و

 0.03- 0.07- 0.13- 0.22- 0.22- 0.24-0.15-0.15-0.36-0.36-ن ظ.م  

  التأمني
 16 8 55 5 3 913333ص

 442 383 334 285 238 10311496172221و

 0.93- 0.96- 0.72- 0.97- 0.98- 0.97-0.97-0.94-0.80-0.84-ن ظ.م  

  الاتصاالت
 98 75 44 36 21 3023212118ص

 55 47 44 42 36 4939393129و

 0.28 0.23 0.00 0.08- 0.26- 0.23-0.19-0.30-0.26-0.24-ن ظ.م  

  خدمات الاعامل الاخرى
 588 510 395 169 13 10--------ص

 2226 1971 1571 1100 1163 522487497375874و

 0.58- 0.59- 0.60- 0.73- 0.98- 0.98---------ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

 -- -- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  قطر

  النقل
 1994 28 874 760 498 83206373310628ص

 3374 1262 3751 1759 691 225293338423471و

 0.26- 0.96- 0.62- 0.40- 0.16- 0.150.14-0.170.05-0.46-ن ظ.م  

  السفر
 145 2828 2537 1723 1130 122128272285369ص

 1728 4912 1481 1737 541 320307366365441و

 0.85- 0.27- 0.26 0.00 0.35 0.09-0.12-0.15-0.41-0.45-ن ظ.م  

  التأمني
 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

 -- -- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  الاتصاالت
 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

 -- -- -- -- -- ----------ن ظ.م  
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  خدمات الاعامل الاخرى
 -- -- -- -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

 -- -- -- -- -- ----------ظن.م  

  خدمات أخرى
 1286 737 783 737 51 333040112141ص

 2395 1144 1725 648 1702 10681040101010091429و

 0.30- 0.22- 0.38- 0.06 0.94- 0.82-0.80-0.92-0.94-0.94-ن ظ.م  

  الكويت

  النقل
 3852 3458 3179 2260 1713 11211383120511291516ص

 4289 3556 2957 2646 2206 14991536157417472026و

 0.05- 0.01- 0.04 0.08- 0.13- 0.14-0.21-0.13-0.05-0.14-ن ظ.م  

  السفر
 257 223 205 165 178 9298106117118ص

 7570 6636 5573 4532 3701 22702495284230213348و

 0.93- 0.93- 0.93- 0.93- 0.91- 0.93-0.93-0.93-0.92-0.92-ن ظ.م  

  التأمني
 65 66 64 85 79 66727010983ص

 199 163 138 126 101 6258637288و

 0.51- 0.42- 0.37- 0.19- 0.12- 0.03-0.030.110.050.20ن ظ.م  

  الاتصاالت
 6072 4667 3397 1295 504 ----------ص

 23 89 92 95 123 ----------و

 0.99 0.96 0.95 0.86 0.61 ----------ن ظ.م  

  خدمات الاعامل الاخرى
 -- 637 615 -- -- ----------ص

 -- -- -- -- -- ----------و

 -- -- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 1146 117 984 969 1297 2832702832931426ص

 2927 2901 1878 1316 1364 13408328759981154و

 0.44- 0.92- 0.31- 0.15- 0.03- 0.550.11-0.51-0.51-0.65-ن ظ.م  

  لبنان

  النقل
 498 580 476 438 520 0408------ص

 1905 1719 1500 1332 1229 471902------و

 0.59- 0.50- 0.52- 0.51- 0.41- 0.38-1-------ن ظ.م  

  السفر
 7192 5466 4981 5532 5411 42846374------ص

 3564 3114 3006 2908 3170 26832943------و

 0.34 0.27 0.25 0.31 0.26 0.230.37------ن ظ.م  

  التأمني
 267 265 189 209 141 65124------ص

 286 287 260 248 176 118217------و

 0.03- 0.04- 0.16- 0.09- 0.11- 0.27-0.29-------ن ظ.م  

  الاتصاالت
 327 250 305 241 229 60163------ص

 249 210 217 138 203 497------و

 0.14 0.09 0.17 0.27 0.06 0.880.25------ن ظ.م  

  الاخرىخدمات الاعامل 

 10537 6328 5485 4362 3340 32351------ص

 7366 4922 3717 3242 3426 632310------و

 0.18 0.12 0.19 0.15 0.01- 0.910.01-------ن ظ.و م

  خدمات أخرى
 123 116 144 77 62 1743------ص

 40 35 34 26 25 1520------و

 0.51 0.54 0.62 0.50 0.43 0.060.37------ن ظ.م  

  ليبيا

  النقل
 118 25 128 116 63 1916184158ص

 1485 1263 1182 1016 766 405350453522661و

 0.85- 0.96- 0.80- 0.80- 0.85- 0.84-0.85-0.92-0.91-0.91-ن ظ.م  

  السفر
 74 74 190 250 218 277578181205ص

 1277 888 668 680 603 402397445586557و

 0.89- 0.85- 0.56- 0.46- 0.47- 0.46-0.53-0.70-0.68-0.87-ن ظ.م  

  التأمني
 5 -- 55 43 60 20333755--ص

 242 190 182 160 104 552459--و

 0.96- -- 0.54- 0.58- 0.27- 0.04-0.600.740.21ن ظ.م  

  تالاتصاال
 11 9 12 10 10 43611--ص

 36 31 22 18 15 861013--و

 0.53- 0.55- 0.29- 0.29- 0.20- 0.08-0.25-0.33-0.33-ن ظ.م  
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  خدمات الاعامل الاخرى
 -- -- -- -- -- --------4ص

 -- 36 52 50 45 80551039و

 -- -- -- -- -- --------0.90-ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 -- -- 104 115 86 95752136113ص

 1303 256 458 425 381 102130120392268و

 -- -- 0.63- 0.57- 0.63- 0.41-0.48-0.40-0.39-0.84-ن ظ.م  

  مرص

  النقل
 8160 6949 5489 4746 4016 26582645273827973299ص

 7321 6017 4525 3731 2986 21282212203717822013و

 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.110.090.150.220.24ن ظ.م  

  السفر
 10985 9303 7591 6851 6125 39034345380037643584ص

 2915 2446 1784 1629 1257 10781072113212661321و

 0.58 0.58 0.62 0.62 0.66 0.570.600.540.500.46ن ظ.م  

  التأمني
 216 82 36 58 38 903092237ص

 1584 1282 978 781 588 457450411398423و

 0.76- 0.88- 0.93- 0.86- 0.88- 0.84-0.90-0.96-0.88-0.67-ن ظ.م  

  الاتصاالت
 1611 757 496 362 405 235306232221309ص

 785 471 309 406 224 32102128125148و

 0.34 0.23 0.23 0.06- 0.29 0.760.500.290.280.35ن ظ.م  

  خدمات الاعامل الاخرى
 1789 1197 1337 1549 2780 21182119173719482092ص

 2843 2224 2232 2301 2069 18632862222520901793و

 0.23- 0.30- 0.25- 0.20- 0.15 0.040.08-0.12-0.15-0.06ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 2151 1655 1185 1078 833 489358526568753ص

 2167 1903 1742 1661 896 8948151103967776و

  0.07- 0.19- 0.21- 0.04- 0.02-0.26-0.35-0.39-0.29-ن ظ.م  

  املغرب

  النقل
 2500 1818 1489 1300 1025 478485660780910ص

 2647 2211 1754 1580 1375 6276207838571127و

  0.10- 0.08- 0.10- 0.15- 0.11-0.05-0.09-0.12-0.13-ن ظ.م  

  السفر
 7221 7181 5984 4610 3922 19492039258326463221ص

 1090 880 693 612 574 452425389444548و

  0.78 0.79 0.77 0.74 0.620.660.740.710.71ن ظ.م  

  التأمني
 112 72 76 72 95 2530292876ص

 135 113 93 80 82 3729384657و

  0.22- 0.10- 0.05- 0.07 0.240.14-0.13-0.190.02-ن ظ.م  

  الاتصاالت
 641 401 387 328 342 113114169231250ص

 92 108 64 44 48 2917172022و

  0.58 0.72 0.76 0.75 0.590.740.820.840.84ن ظ.م  

  خدمات الاعامل الاخرى
 2016 2014 1330 1247 904 232164331401643ص

 1549 1178 909 742 689 191410443496567و

  0.26 0.19 0.25 0.13 0.110.06-0.14-0.43-0.10ن ظ.م  

  خدمات أخرى
 927 679 523 541 422 318203257273378ص

 1182 925 960 788 683 667391449551541و

  0.15- 0.29- 0.19- 0.24- 0.18-0.34-0.27-0.32-0.35-ن ظ.م  

  المين

  النقل
 45 45 31 46 46 2622242052ص

اا1018 914 737 593 496 269340353391462و  

  0.91- 0.92- 0.86- 0.83- 0.80-0.90-0.87-0.88-0.82-ن ظ.م  

  السفر
 886 425 181 181 139 61733838139ص

 183 184 162 167 126 13670797877و

  0.40 0.06 0.04 0.05 0.340.29-0.35-0.380.02-ن ظ.م  

  التأمني
 -- -- -- -- -- ----------ص

 209 170 135 107 88 4857596781و

  -- -- -- -- ----------ن ظ.م  

  الاتصاالت
 105 105 104 41 99 5459475143ص

 25 21 60 9 58 131410107و

  0.67 0.27 0.64 0.26 0.610.620.650.670.72ن ظ.م  
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  خدمات الاعامل الاخرى
  4 2 3 17 8 021212110ص

  415 415 590 188 120 80226254308286و

   0.99- 0.99- 0.83- 0.88- 0.93-0.87-0.85-0.83-1.00-ن ظ.م  

  خدمات أخرى
  165 146 230 87 78 4236373773ص

  408 162 171 176 173 172103928191و

   0.05- 0.15 0.34- 0.38- 0.11-0.37-0.43-0.48-0.61-ن ظ.م  

: ، املوقع االلكرتو�ي2010، صندوق النقد العربي2008-1999: النشرة االحصائية للدول العربية للفرتةالعتماد على معطيات مت احتساب القيم با :املصدر
www.amf.org.ae22/04/2011: ، تاريخ االطالع.  



 املالحق                        

392  

خالل الفرتة  تدفقات الاستامثر األجنيب املبارش الصادر والواردة إىل ادلول العربية: ): 6( رمق امللحق
2000 -2009  

  2009- 2000تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصادرة من الدول العربية خالل الفرتة ): 01(قم اجلدول ر - 
مليون دوالر: الوحدة  

، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، املوقع 2010يف الدول العربية  ، تقرير مناخ االستثماراإلحصائيامللحق  :املصدر
 .2013جا�في  15: ، تاريخ االطالعwww.iaigc.org:االلكرتو�ي

  

  

  االمجايل  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة\الدولة
 52,009.8 2,722.9 15,800.0 14,891.8 441.1991.22,208.33,749.510,891.8 213.7 423.7  اإلمارات
)301.3(  الكويت  )242.4  78.05,016.02,581.05,142.18,240.0 10,156.0 8,858.0 8,737.0 38,075.0 
 36,874.0 6,525.9 1,450.3 12,729.9 2,020.0473,078.76,602.95,397.6 45,6 1,550.0  السعودية

 15,980.4 3,772.1 6,028.7 5,160.2 88.6437.9351.9127.4)21.0( 17.2 17.7  قطر
)174.6( 98.0  ليبيا  )136.0(62.6)286.0(128.0)534.0(  3,933.0 5,888.0 1,165.0 10,144.0 
 6,098.4 1,125.8 986.6 848.1 0.2611.0827.1715.587407 1.2 108.4  لبنان

)1791.5( 1620.5 1,669.1 190.2741.41,035.61,135.4980.1 216.0 9.6  البحرين  5806.2 
 3,667.5 571.1 1,920.2 664.8 27.820.7158.992.0148.4 12.4 51.2  مصر

 2,323.4 470.0 485.2 621.4 28.412.230.974.6445.1 97.1 58.6  املغرب
)2.0(  سلطنة عمان  55.0 0.088.441.6233.6274.6 )36.4(  585.2 405.7 1,645.7 

 1,412.6 308.9 317.9 295.4 99.814.2257.956.934.6 9.0 18.0  اجلزائر
)8.1( 13.0125.1)45.9(359.748.5 377.3 213.2  فلسطني  )8.3(  36.2 1,110.7 
 550.8 115.5 33.6 8.0 88.7305.0........ ..  العراق
)8.8(  اليمن  0.6 39.361.421.565.055.9 53.8 66.0 66.4 421.2 
)11.4(122.155.754.379.8 9.1 43.6  سورية  2.0 1.5 )2.6(  354.2 
)138.1(18.2163.2)3.7(13.8 31.6 8.6  األردن  48.1 12.8 72.4 227.0 
 207.9 76.7 41.9 20.1 6.55.44.212.633.1 5.8 1.8  تو�س 

 161.2 45.0 98.2 10.7 7.3.......... ..  السودان
 18.0 .. 4.1 3.8 4.02.05.1)1.0(.... ..  موريتا�يا

إمجايل الدول 
)1,751.3( 3,107.4 669.1 2,286.6  العربية  7,420.0 18,706.7 27,262.1 50,747.8 44,190.4 24,422.5 177,088.0 

 177,267.3 229,158.6 293,285.6 292,147.0 49,669.545,69.7120,423.0127,140.3228,690.8 82,903.2 134,966.2  الدول النامية
 354,373,3 1,100,993.2 1,928,798.7 2,267,547.3 537,095.4565,732.3920,252.9893,092.91,410,573.8 753,076.6 1,232.888.2  العامل

�سبة الدول 
)0.3( 0.6 0.1 0.2  من العامل العربية   0.8 2.1 1.9 2.2 2.3 2.2 50.0 
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  2009- 2000الفرتة  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل الدول العربية خالل):02(اجلدول رقم  - 
  مليون دوالر: الوحدة

  اإلمجايل  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة\الدولة
 130,528 36,458 38,151 22,821 5044537781,94212,09717,140 183  السعودية

 71,847 4,003 13,700 14,187 1,1841,3144,25610,00410,90012,806 )506(  االمارات

 71,990 6,712 9,495 11,578 5106472372,1575,37610,043 1,235  مصر

 28.026 4.084 4.333 3.376 1,4511.3362.8602.4843.3213.132 964  لبنان

 26.524 8.722 4.107 4.700 2966246251.1992.5003.500 252  قطر

 20.056 4.633 2.601 2.436 5747131.3491.5112.3053.541 392  السودان

 19.449 3.134 2.487 2.803 2.8084812.3148951.6532.450 422  املغرب

 16.317 2.429 2.829 2.622 2742385479371.9843.544 913  األردن

 15.198 2.674 4.111 4.689 1451433571.0382.013)113( 141  ليبيا

 13.939 2.540 2.646 1.662 1.1961.0656348821.0811.795 438  اجلزائر

 13.462 1.688 2.758 1.616 4878215846397833.308 779  تو�س

 11.384 2.211 2.359 3.332 5122261111.5381.597 83  سلطنة عمان

 9.814 257 1.794 1.756 802175178651.0492.915 364  البحرين

 7.496 2.570 1.467 1.242 110115160320583659 270  سورية

)3(  العراق  )6()2()0(300515383 972 1.856 1.452 5.466 

 4.338 655 1.555 917 1.121)302(1361026144 6  اليمن

)3( 338 138 7767102392814106 40  موريتا�يا  2.071 

)51( 116 24234122)68(4)175( 16  الكويت  1.112 1.334 

 815 100 234 195 34143959164 3  جيبوتي

 451 108 87 141 2496)5()1(00 0  الصومال

 335 33 52 28 19918494719 62  فلسطني

 446.874 86.289 96.908 81.328 9.4188.47615.10125.24547.60070.453 6.056  إمجايل الدول العربية

 763.220 478.349 630.013 564.930 214.696176.063183.912291.919330.130434.366 256.465  الدول النامية

 1.454.593 1.114.189 1.770.873 1.459.133 825.280628.114565.739732.397985.796985.796 1.401.466  العامل

 30.7 7.7 5.5 3.9 1.11.32.73.44.84.8 0.4  ) من العامل ٪( الدول العربية

 :، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، املوقع االلكرتو�ي2010ول العربية ، تقرير مناخ االستثمار يف الداإلحصائيامللحق :  راملصد
www.iaigc.org2013جا�في  15: ، تاريخ االطالع  


