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عماA 'لهاشمي

ت0*ج< تحق96 *لس90 *لع#ب6ة *لمشت#كة ع0*ئ9 #ئ6س6ة م5 34م2ا صع0بة *نتقا+ *لعمالة
N0O#0 *ألم0*+ 0*إل#*!K *لس6اس6ة Hضافة Hلى F4متي *لغD*ء 0*لبBالة 0تأتي *لقمة *لع#ب6ة
*القتصا!6ة *لثالثة *لتي تستض6ف2ا *لمملكة بالسعي نح0 تحق96 *لس90 *لع#ب6ة *لمشت#كة
*ستنا!*ً Hلى ب#*مج عمل6ة 00*قع6ة 00ضع خا#Bة B#96 لل0صH +0لى *التحا! *لجم#كي بحل0+

2015 0*لس90 *لع#ب6ة *لمشت#كة بحل0+ 2020.

 0*ألم+ معق0! 54 تخ#[ *لقمة بت0ص6ا\ 0ق#*#*\ ت!ع] !0# *لقBاZ *لخاY *لع#بي في قضا6ا
*لتنم6ة *القتصا!6ة *الجتماع6ة 540 تخ0B *ل!0+ *لع#ب6ة خ0B*\ جا!K لتنم6ة *لعالقا\
*لتجا#6ة 0*القتصا!6ة *لع#ب6ة م5 خال+ منح *لم6F! م5 *لتس62ال\ *الستثما#6ة 0*لتجا#6ة
0تس62+ *إلج#*ء*\ *لجم#ك6ة بaD3 56 *ل!0+ خاصة 54 مع!ال\ *لتجا#K 0*الستثما# ال ت#تقي للمست0` *لمنش0! بال#غ]
ل0ج0! *لكث6# م5 *لف#Y *الستثما#6ة *لتي تحف+ في كث6# م5 *ل!0+ *لع#ب6ة في ع!! م5 *لقBاعا\ *القتصا!6ة س0*ء
*لBاقة 0*لنفB 0*لF#*عة 0*لس6احة 0*لعقا# 0مشا#6ع *لسكb *لح!6! 0*لنق+ *لعا] 0*لتأم56 0غ6#3ا م5 *لقBاعا\ *لتي 6مك5
عب#3ا خل9 عالقا\ Hست#*ت6ج6ة ب56 *لمستثم#56 *لع#c في حا+ #غبة حك0ما\ *ل!0+ *لع#ب6ة ل!ع] مث+ aD3 *لمشا#6ع
0تق!6] تس62ال\ مشجعة للمستثم#56 *لع#c 0ال ب! م5 *الشا#K ب0ج0! *ستثما#*\ ع#ب6ة ضخمة في كث6# م5 !0+ *لعال]
6مك5 *ستغالل2ا بشك+ 4فض+ في حا+ ت] *ال3تما] 0!#*سة تلb *الستثما#*\ في *ل!0+ *لع#ب6ة في مختلd *لمجاال\ *لتنم60ة

*القتصا!6ة.

لعc منت!` *لقBاZ *لخاY *لع#بي *لfD عق! في *ل#6اe مOخ#* في Hعا!K تشك6+ بعe *ل#O` 0*لمقت#حا\ *لتي تشك+
في *لمضم50 *ألساسي تBلعا\ مجتمع *ألعما+ *لع#بي Hلى *لتكام+ *القتصا!f *لع#بي في ض0ء *لتج#بة 0*الحت6اجا\
*ل0*قع6ة 6O#0ة مشت#كة للقBاZ *لخاY في *ل!0+ *لع#ب6ة لتعa#0! F6F في *لعم+ *القتصا!f 0*لتنمf0 *لمشت#b 0*لعقبا\
*لتي تع96 *لتحق96 *لكام+ لمنBقة *لتجا#K *لح#K *لع#ب6ة *لكب#` 0ت0ف6# *لب6ئة *الستثما#6ة *لمناسبة لت60B# *الستثما# في

*ل!0+ *لع#ب6ة.

 ال شb 54 *لقمة *لع#ب6ة للتنم6ة *القتصا!6ة 0*الجتماع6ة تعق! في d0#g +g س6اس6ة #*3نة صعبة تع6ش2ا كث6# م5 *ل!0+
*لع#ب6ة Hضافة Hلى *لمشاك+ 0*لتح!6ا\ *القتصا!6ة *لكبK#6 *لتي تع96 تق!] aD3 *ل!0+ 0*لتأك6! على 54 ح#كة *الستثما# ب56
*ل!0+ *لع#ب6ة ما F*ل\ ضع6فة 0!50 *لمست0` *لمأم0+  فق! تجاF0 حج] *الستثما#*\ *لع#ب6ة خا#[ *ل5B0 *لع#بي
*لت#6ل506 !0ال# في ح56 ل] تتجاF0 ق6مة *الستثما#*\ !*خ+ *ل!0+ *لع#ب6ة 100 مل6ا# !0ال# 0معgم2ا 6نصc في مشا#6ع
عم#*ن6ة 0عقا#6ة 0س6اح6ة 0*التصاال\. مما 6حت] عل6نا في g+ *لd0#g *ل#*3نة ع!] #فع *لسقd *لمBلc0 م5 *لقمة
e#لى تحق96 *التحا! *لجم#كي 0*لس90 *لع#ب6ة *لمشت#كة بع! *لقضاء على *لكث6# م5 *لسلب6ا\ *لتي تعتH 5 كنا نسعىH0
*لتعا50 *لع#بي منD سن0*\ لك5 6بقى ت#كF6 *لقمة على بعe *لملفا\ *القتصا!6ة *لمح!!K *لم2مة 6عFF م5 ف#Y نجاح2ا
K!ئي 00ال*D0*ألم5 *لغ Fلح!6!6ة 0*لك2#باء 0*التصاال\ 0*لغا* b0في ص!*#ت2ا !ع] *الستثما#*\ *لع#ب6ة *لمشت#كة 0*لسك

.K!6!06*ج< مع0قا\ ع fDالتحا! *لجم#كي *ل*

كما تتBلع *لقمة Hلى تحق96 *لتكام+ *القتصا!f 0ب!ء *لعم+ *لع#بي *لمشت#b بال#غ] م5 *لتح!6ا\ *لمتقا#بة *لتي ت0*ج<
*ل!0+ *لع#ب6ة خاصة ف6ما 6تعل9 بأFمتي *لبBالة 0*إلسكا5 0تشاب< *لقاع!K *إلنتاج6ة 0*للج0ء Hلى *لتص!6# !50 *ال3تما]
بالصناعة لتعF6F *لق6مة *لمضافة *ألم# *لfD 6ح! مH 5مكان6ة *لت0سع في *لمشا#6ع *لمشت#كة 60قل+ م5 *الF!0*ج6ة
#gلن* K!عاH0 لن0*6ا* YخالH0 0*ل0*ع6ة K!الب! م5 *نت2ا[ *لس6اسا\ *القتصا!6ة *ل#*ش bلDلمصالح ل* e#0تعا N0*لتناف
في *ال#تباBا\ *لخا#ج6ة للكث6# م5 *ل!0+ *لع#ب6ة مع *لتكتال\ *لخا#ج6ة *لتي ق! تتعا#e مصالح2ا مع *ألمة *لع#ب6ة مع
*لعل] 4ن< في g+ 0ج0! *لكث6# م5 *أل#*ضي *لصالحة للF#*عة 6مك5 *لب!ء بمش#0عا\ مشت#كة لم0*ج2ة F4مة *لغD*ء في
*ل!0+ *لع#ب6ة *لتي تست0#! 90 % م5 غD*ئ2ا خاصة م5 *لحبc0 *الست#*ت6ج6ة مث+ *لقمح 0*أل#F 0*لK#D. 0في م#*جعة
س#6عة للتعا50 *لع#بي *القتصا!f على م!` *لست56 عاما *لماض6ة تOك! 54 *لمشكلة تكم5 في #بB *القتصا! بالمنعBفا\
*لس6اس6ة *لتي تم# ب2ا *ألمة 0م5 3نا ت2g# *إل#*!K *لس6اس6ة كأساN 64ة *نBالقة *قتصا!6ة في *لم#حلة *لمقبلة. مع

'لقمة 'لعربية 'القتصا0ية 'لثالثة
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*ال3تما] *لش!6! على ضH K#0#ج#*ء Hصالحا\ H!*#6ة 0*قتصا!6ة تعFF *نس6اب6ة *لبضائع 0*نتقا+ *لعمالة FH0*لة *لمع0قا\
*لجم#ك6ة *لمتعلقة 0تعF6F ت!ف9 *الستثما#*\ *لع#ب6ة.

ال شb 54 3ناb 4سبابا ع!K!6 سا3م\ في ع#قلة ج02! *لتعا50 *القتصا!f *لع#بي *لمشت#b 0تشج6ع *الستثما#*\ *لع#ب6ة
*لمشت#كة 0نg#*ً إل!#*b ق6ا!K *لمملكة بالd0#g *القتصا!6ة *لصعبة *لتي 6ع6ش2ا *ل5B0 *لع#بي H0حساس2ا بمس0Oل6ت2ا
K!*#H #0م5 34م2ا ع!] ت0ف .f!تم# *القتصاOلم* *D3 #0ألمة *لع#ب6ة لحض* K!6مة فق! !عا خا!] *لح#م56 *لش#6ف56 قاgلع*
س6اس6ة ع#ب6ة مشت#كة م5 *ل!0+ *لع#ب6ة بتحق96 *تفاق6ا\ *ستثما#6ة مشت#كة 0تعا50 *قتصا!f في كافة *لمجاال\
0ضعd *لبن6ة *لتحت6ة لكث6# م5 *ل!0+ *لع#ب6ة 340م2ا *لك2#باء 0*لنق+ 0*التصاال\ 0ضعd *لقاع!K *لصناع6ة لكث6# م5
*ل!0+ *لع#ب6ة 0غالب6ت2ا تعتم! على *لم0*! *لخا] *أل0ل6ة مث+ *لنفB 0*لمنتجا\ *لF#*ع6ة 0ع!] 0ج0! صناعا\ للسلع
*ل#4سمال6ة مث+ *ألجKF2 *إللكت#0ن6ة 0*لك2#بائ6ة 0*لس6ا#*\ 0غ6#3ا م5 *لصناعا\ *ل#4سمال6ة 0بالتالي تعتم! على
ً 0ع!] 0ج0! 4سN 0تش#6عا\ قان0ن6ة 0*ضحة 0*العتما! *لش!6! لبعe *ل!0+ على 0*#!*ت2ا م5 *ل!0+ *لمتق!مة صناع6ا
*ل#س0] *لجم#ك6ة كم0#! #ئ6سي 00ج0! #قابة نق!6ة في بعe *ل!0+ *لع#ب6ة 0صع0بة تح60+ *لعمال\ مقاب+ *لعمال\
*لصعبة 0*أل!*ء *لب6#0ق#*Bي 0B0+ *إلج#*ء*\ في بعe *ل!0+ *لتي ق! تستغ#9 ش60B *#02لة جعل2ا ب6ئة غ6# جاDبة
لالستثما# حا+ !50 *ستثما# *لش#كا\ *لع#ب6ة *لخاصة في تلb *ل!0+ 0ع!] ت0ف# قاع!K معل0مات6ة ع#ب6ة ح!6ثة تOم5
*لمعل0ما\ *لض#0#6ة 0*لالFمة ع5 *لمتغ6#*\ *القتصا!6ة 0*إل!*#6ة 0*لس6اس6ة 0*لفن6ة 0*لس0ق6ة *لتي تسا3] في بناء
*ست#*ت6ج6ة *قتصا!6ة 0تس60ق6ة سل6مة جاDبة لالستثما#*\ 0ع!] 0ج0! مOسسا\ مال6ة ع#ب6ة مشت#كة ل!26ا *لق!#K على
5B06ف2ا لصالح *القتصا! *لع#بي. كما 6عاني *لg06ا *لنسب6ة 0ت*Fم5 *إلمكان6ا\ *لمال6ة *لع#ب6ة *لمتاحة 0*لم K!الستفا*
bلDم0حا\ *لتي ت#س] لBلع#بي م5 صع0با\ 63كل6ة تح! م5 *لتعا50 *لفعا+ ب56 !0ل< *لمختلفة على *ل#غ] م5 *آلما+ 0*ل*
0م5 تلb *لمع0قا\ 0ج0! تفا0\ ملمN0 في *لمست60ا\ *لمع6ش6ة 0خش6ة بعe *ل!0+ فتح 4س0*ق2ا بصK#0 كاملة 4ما]
عمالة *ل!0+ *لفقK#6 ما H f!O6لى مصاعc *قتصا!6ة 4كب# Hضافة Hلى ع!] 0ج0! تخصY 0 تبا56 كب6# في *إلنتا[ ما 6ح!

م5 ف#Y *لتكام+ 60عFF م5 *لمنافسة *لق60ة.

0لعال[ كث6# م5 سلب6ا\ 0ضعd *الستثما#*\ *لع#ب6ة *لمشت#كة 0مع0قا\ *لتبا!+ *لتجا#6F0 fا!K *الستثما#*\ ب56 *ل!0+
*لع#ب6ة 3ناb *لع!6! م5 *إلصالحا\ 0*إلج#*ء*\ ال ب! م5 *تخا3Dا نDك# بعضا من2ا FH*لة ك+ *لقFH0 !06*لة ك+ *لمع0قا\
c#0ح#كة *لسلع 0*الستثما#*\ 0تس62+ *نتقا+ #جا+ *ألعما+ *لع c#لجم#ك6ة 0غ6# *لجم#ك6ة م5 4ما] ح#كة *لعما+ *لع*
!50 *لحص0+ على تأشK#6 !خ0+ م5 *ل!0+ *لع#ب6ة *لص!6قة 0ع!] *للج0ء Hلى *لت!*ب6# غ6# *لجم#ك6ة ألغ#*e *لحما6ة
K#0#ت!*ب6# لتس62+ تأش6#*\ #جا+ *ألعما+ 0ض Dغ6# *لجم#ك6ة 0*تخا Fلغاء *لح0*جH ل!0+ على* bتل iالقتصا!6ة 0ح*
*النتقا+ م5 م#حلة *لتكام+ *لشكلي ب56 *ل!0+ *لع#ب6ة Hلى م#حلة *لتكام+ *لشام+ 60ت] تحقD 96لb بضK#0# ت60B# من0gمة
9Bلنق+ *لع#ب6ة *لتي تع! مع0قا #ئ6س6ا م5 مع0قا\ *لتعا50 *لع#بي 0 تح#6# *لخ!ما\ ب56 *ل!0+ *لع#ب6ة. 0فتح منا*
*لتجا#K *لح#K ب56 *ل!0+ *لع#ب6ة *لتي تع! خK0B 4ساس6ة ل!ع] 0تعF6F *لق!#K *لتنافس6ة لل!0+ *ألعضاء 0#بB س6اسات2ا
*لض#6ب6ة بمجاال\ *الستثما# 0*لتشج6ع على ق6ا] *لمOسسا\ *لمال6ة غ6# *لمص#ف6ة لخ!مة 4غ#*e *الستثما# 0*لتنم6ة
0*لتي تH d!2لى !فع عجلة *لتنم6ة *القتصا!6ة 0تس#6ع *لنم0 *القتصا!f لل!0+ *ألعضاء ف26ا عB 5#96 ح#6ة *نتقا+
.K#م6س B0#9 فاعلة 0ش#Bلسلع 0*لخ!ما\ بال ق06! 04 4عباء مال6ة 0*ستخ!*] 0*ستغال+ *لم0*#! *القتصا!6ة *لمتاحة ب*
كما تH d!2لى !ع] *الستثما# *ألجنبي 0خل9 ف#Y عم+ ج!K!6 0تمك56 *ل!0+ *ألعضاء ف26ا م5 تحق96 منافع *قتصا!6ة
ع!K!6 م5 خال+ تعامالت2ا مع *لمتغ6#*\ 0*لتكتال\ *القتصا!6ة *إلقل6م6ة 0*ل!0ل6ة. 0 مشا#كة *ل62ئا\ *لمال6ة *لع#ب6ة في
*جتماZ *لقمة *لتي س6عBي ل2ا فعال6ة 4كب# في تعF6F *لتبا!+ *لتجا#f 0تنم6ة *الستثما#*\ 0ت60B# 4س0*9 *لما+ *لع#ب6ة
مث+ *لصن!90 *لع#بي لإلنماء *القتصا!f 0*الجتماعي 0مق#a *لك60\ 0صن!90 *لنق! *لع#بي 0مق#a *ل#ئ6سي في 4بg 0بي

0*لمص#d *لع#بي للتنم6ة *القتصا!6ة في 4ف#6ق6ا.

م5 *لمت0قع 54 6ضع *لقا!K *لع#c في aD3 *لفت#K *لحساسة #6Oة *ست#*ت6ج6ة 0*ضحة لح+ *لكث6# م5 *لمشاك+ 0*لعقبا\
*القتصا!6ة *لتي ت0*ج< *ل!0+ *لع#ب6ة 0*ل!فع بعمل6ة *لتكام+ *القتصا!f *لع#بي *لمشت#b خ0B*\ حث6ثة 30امة نح0 *ألما]
0*ال3تما] في Hنشاء ب0#صة ع#ب6ة مشت#كة لجcD *الستثما#*\ *إلقل6م6ة 0*ل!0ل6ة كش#كة خاصة مفت0حة للمسا3مة م5
*ألف#*! *لع#c لتك50 حاضنة #*ئ!K في جcD *الستثما#*\ *إلقل6م6ة 0*ل!0ل6ة 0ت#مي Hلى *الستثما# 0ت0ف6# *لتم60+ *لس#6ع
لمشا#6ع *لتكام+ *القتصا!f *لع#بي 0*لمشا#6ع *لن0ع6ة 0*لصغK#6 0*لمت0سBة 0س6تاk *لت!*0+ 0*لمتاج#K في *الستثما#*\

*لم!#جة في س90 *لب0#صة م5 خال+ *ل0سBاء *لمحل566 04 *ل!0ل566 *ألعضاء في *لس90.

6عاني *لقBاZ *لخاY *لع#بى م5 ت!*ع6ا\ *الFمة *القتصا!6ة *لعالم6ة ما 6حت] ضK#0# تحق96 تكام+ *قتصا!` ع#بى خال+
*لم#حلة *لقا!مة 0ت0ف6# *لمgلة *القتصا!6ة 0*لس6اس6ة *لض#0#6ة لتعF6F !0# *لقBاZ *لخاY في مش#0عا\ *لتنم6ة
*القتصا!6ة 0*لتكام+ *القتصا!f *لع#بي 0*لمشا#6ع *الستثما#6ة *لع#ب6ة *لمشت#كة 0خل9 ف#Y عم+ ج!K!6 60مك5 تحق96
Dلb بس6اسة *لخصخصة 0 ضK#0# 54 6ك50 *لقBاZ *لخاY *لمص!# *ل#ئ6سي للنم0 *القتصا!f 0*لشb6# *ألساسي
للحك0ما\ *لع#ب6ة في ص6اغة *لس6اسا\ *لتنم60ة *القتصا!6ة 0ضK#0# تع!6+ *التفاق6ة *لم0ح!K الستثما# #N0O *ألم0*+

*لع#ب6ة في *ل!0+ *لع#ب6ة.
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