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مصدر: السعودیة أعطت مھلة 3 سنوات لتسوي شركات
التأمین أوضاعھا وصیاغة «بروتوكول» االنضمام في

سبتمبر

السعودیة تجاوزت عقبة المفاوضات مع أمیركا لدخول التجارة العالمیة في انتظار اعتراض أوروبي على تسعیر سوائل الغاز

الدمام: أنیس القدیحي ـ الریاض: محمد الحمیدي 
أكد مصدر سعودي مسؤول امس توصل السعودیة وامیركا التفاق حول جمیع القضایا العالقة في المفاوضات الثنائیة والتي ستكون خطوة حاسمة

في سبیل انضمام السعودیة لمنظمة التجارة العالمیة. وأشار مصدر لـ«الشرق األوسط»، ان الجانبین أنجزا خالل جولة المفاوضات التي عقدت
الشھر الحالي في امیركا قضایا بینھا مطالب امیركیة بتسویة اوضاع شركات التأمین التي كانت تعمل في السوق السعودي قبل تطبیق نظام

التأمین التعاوني الجدید حیث ابلغ الجانب السعودي نظیره االمیركي باعطاء مھلة لتلك الشركات لتسوية وضعھا تستمر لـ 3 سنوات تستطیع
تلك الشركات بما فیھا االمیركیة ابقاء فروعھا في السعودیة لحین وضع صیغ لتسوية وضعھا.

واضاف المصدر ان امام الجانبین بعض القضایا الفنیة بینھا صیاغة االتفاقیة تمھیدا لعرضھا على الكونغرس االمیركي لمجرد االطالع ولیس
المصادقة. فیما اشار المصدر الى ان شھر یولیو (تموز) المقبل سیشھد عقد اجتماع لفریق العمل الذي یضم في عضویتھ 56 دولة الى جانب

السعودیة سیعقد في مقر منظمة التجارة العالمیة في جنیف ألجل مراجعة التقریر النھائي والذي سیتم تضمینھ في «بروتوكول» انضمام السعودیة
للمنظمة والذي ستتم صیاغتھ في اجتماع یعقد في سبتمبر (ایلول) المقبل.

وتوقعت المصادر ان تتم المصادقة على انضمام السعودیة للمنظمة خالل االجتماع الوزاري السادس والمقرر عقده في الفترة بین 13ـ 18
دیسمبر (كانون االول) المقبل في ھونغ كونغ بالصین. موضحا ان البیان الختامي لقمة األمیر عبد هللا بن عبد العزیز، ولي العھد السعودي،

والرئیس االمیركي جورج بوش، قدم صیغة اكثر تقدما من اعالن التوصل التفاق وانما ان تتحول امیركا لشریك یدعم انضمام السعودیة لمنظمة
التجارة قبل نھایة العام الجاري.

وتشیر المصادر الى انھ بإبرام السعودیة التفاقیة ثنائیة مع الوالیات المتحدة تكون قد أنجزت كافة متطلبات االتفاقیات الثنائیة وتبقى تسویة قضیة
عالقة حتى االن مع الجانب االوروبي وتتعلق باعتراض اوروبي على سیاسة تسعیر سوائل الغاز الذي یتم بیعھ حالیا كلقیم لمصانع

البتروكیماویات المحلیة، فیما تشیر المصادر الى ان تلك القضیة سیجري العمل على حلھا قریبا، خصوصا ان الوالیات المتحدة االمیركیة وافقت
على سیاسة السعودیة الخاصة بتسعیر سوائل الغاز ولم تتقدم باعتراض رغم ارتباطھا بعالقات اكبر في قطاعات البتروكیماویات السعودي من

مثیلتھا االوروبیة ما یضعف موقف الجانب االوروبي.

أ أ

javascript:fnEmail('/email.asp?section=6&did=295924&issueno=9647');
javascript:fnPrint('print.asp?did=295924&issueno=9647');
https://www.aawsat.com/


2020/ 1/ 20 مصدر: السعودیة أعطت مھلة 3 سنوات لتسوي شركات التأمین أوضاعھا وصیاغة «بروتوكول» االنضمام في سبتمبر,

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=9647&article=295924&search=%D3%E4%E6%C7%CA%20%E1%CA%D3%E6%ED%20%D4%D1%DF%C7%CA&state=true#.XiXPcMjXLIU 2/2

مشاركة

  

وجاءت المفاوضات السعودیة مع أمیركا بعد أن تلقت الریاض 14 مطلبا من واشنطن تھدف الى تحقیق اتفاق ثنائي، شملت رفع نسبة الملكیة
االجنبیة في عدد من القطاعات الخدمیة.

واتخذت السعودیة اثر ھذه المطالب، قرارات قدمھا الفریق التفاوضي على شكل عروض، وكانت مفاوضات انضمام السعودیة لمنظمة التجارة
العالمیة انطلقت في عام 1993 بدأت عندما تقدمت السعودیة بطلب في یونیو (حزیران) من ذلك العام تالھا تشكیل فریق العمل فیما استمرت

المباحثات واستفسارات الدول االعضاء بشأن تجارة السلع والخدمات.

وللتعلیق على موضوع انضمام السعودیة للمنظمة، تحدثنا مع الدكتور عبد العزیز الحمد العویشق، الخبیر االقتصادي، حیث قال ان تسریبات
خالل االسبوع توقعت توصل الجانبین التفاق بحلول یوم االثنین، ولكن لم یشر البیان الختامي لقمة األمیر عبد هللا بن عبد العزیز ولي العھد

السعودي والرئیس االمیركي جورج بوش صراحھ للتوصل التفاق، وإنما أشار لترحیب امیركا بانضمام السعودیة للمنظمة قبل نھایة العام الحالي.

وأضاف ان المعلومات المتوافرة تشیر الى مواجھة المفاوضات بین الدولتین عقب مطالبة امیركا بفتح قطاع الخدمات امام االستثمار الخارجي
من دون استثناء ألي قطاع سواء التأمین او المصارف كما تناولت المفاوضات موضوع الحمایة الجمركیة الذي تطبقھ السعودیة حالیا على عدد

من السلع، من ھنا جاءت المطالب االمیركیة التي تھدف لتعدیل سقف االلتزامات التي ستتعھد السعودیة بتقدیمھا عند االنضمام الى منظمة
التجارة العالمیة وھي مطالب مشابھة لما تقدم بھ االوروبیون بشأن طلب تنازالت في عدد السلع المحمیة او مقدار الرسوم الحمائیة باالضافة الى

مطالب تتعلق بانضمام السعودیة لكافة االتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة وتوفیر نظام قضائي وقانوني متطور وشفاف.

وحول الفوائد التي قد تجنیھا السعودیة في حال انضمامھا لمنظمة التجارة العالمیة، قال الدكتور العویشق ان تلك الخطوة ستحمي السعودیة من
االجراءات التي قد تتخذھا الدول االخرى االعضاء تجاه سلعھا او خدماتھا المصدرة من خالل توفیر مرجعیة قانونیة یمكن االحتكام الیھا في اي

خالف تجاري. واضاف ان انضمام السعودیة ایضا سیرفع جاذبیة االقتصاد السعودیة لالستثمارات االجنبیة. وأشار العویشق الى ان انضمام
السعودیة لمنظمة التجارة العالمیة سیوفر ایضا بیئة تنافسیة مفتوحة وسیرفع كفاءة االقتصاد. وحول اثر انضمام السعودیة لمنظمة التجارة على
التقارب االقتصادي ضمن التكتل الخلیجي، قال الدكتور العویشق ان جمیع دول الخلیج عدا السعودیة ھي دول اعضاء وكان اخرھا انضمام عمان

ویتوقع ان یسھم انضمام السعودیة في ازالة بعض العوائق التي أخرت التقارب االقتصادي الخلیجي وبینھا تقلیص او ازالة السیاسة الحمائیة
للسلع حیث یمر االتحاد الجمركي وحتى نھایة العام الحالي بمرحلة انتقالیة یسمح خاللھا بتطبیق سیاسات حمائیة لحوالي 938 سلعة وتم االتفاق

على ازالتھا بنھایة العام الجاري.

من جانبھ، أوضح الدكتور بدر البدر، المدیر العام لشركة سیسكو سیستمز في السعودیة أن االنضمام یمثل توجھا إیجابیا من قبل الحكومة، إال أن
ھناك بعض المخاطر التي ال بد على الشركات العاملة في القطاع الخاص رعایتھا، أبرزھا التنافسیة المحتدمة حیث یتوقع أن تشھد الفترة المقبلة

دخول شركات ومؤسسات عاملة محترفة وقویة وقادرة على تقدیم خدمات جدیدة مما قد یزید فرصة تضاؤل بعض الشركات وانحسار بعض
القطاعات.

ودعا البدر في حدیثھ لـ«الشرق األوسط» الشركات السعودیة وخاصة في القطاعات الصغیرة والمتوسطة لتغییر استراتیجیاتھا واالستفادة
الكبرى من الوقت في إحداث تطورات من خالل التقّوي وزیادة القدرة التنافسیة، موضحا أن الدخول في منظمة التجارة العالمیة قد یكون فرصة

لخروج الشركات السعودیة إلى دول العالم وتوسیع نشاطاتھا وفرض قدراتھا اإلنتاجیة.
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