
  @مستقبل الوكاالت التجارية إىل أين؟

لقد برزت ظاهرة الوكاالت يف منطقة اخلليج العربي نتيجة لتزايد واردات دول   

حيث  ،خالل السبعينات والثمانينات  االقتصاديةاخلليج والتي صاحبت الطفرة النفطية 

وضــع  علــى تنظــيم الوكــاالت التجاريــة فيهــا تنظيمــا ً دقيقــا ً بقصــدهــذه الــدول أقبلــت 

القواعد التي تكفل حسن أداء الوكالء لواجباتهم وحماية املسـتهلكني وحمايـة حقـوق    

وتعتـرب الوكـاالت التجاريـة  ظـاهرة مميـزة لقطـاع        ،الوكالء والشركات األصـلية املوكلـة   

حيــث أن كبــار العــائالت والشــركات التجاريــة  ،األعمــال بــدول جملــس التعــاون اخلليجــي 

ركات العامليـــة واســـترياد منتجاتهـــا لألســـواق احملليـــة بـــرزت مـــن خـــالل متثيـــل الشـــ

وما زالت الوكاالت التجارية متثل العمود الفقري . مستفيدة من نظام الوكاالت التجارية 

ويســعى رجــال األعمــال    ،للعديــد مــن الشــركات التجاريــة يف دول جملــس التعــاون      

ية يف دول املنطقة للحفاظ على مكتسباتهم من خالل استمرار نظام  الوكاالت التجار

ومع انضمام عدد من دول جملس التعاون ملنظمة التجارة العاملية واستمرار بقية  ،

فقد أثريت الكثري مـن األسـئلة حـول مسـتقبل      ،الدول يف إجراءات االنضمام للمنظمة 

  . الوكاالت التجارية 

ريـة  إجمـاع لـدى االقتصـادين حـول فوائـد ح      البد من التأكيد هنا على أنه يوجـد و 

ولكـن نتيجـة لتزايـد اجتـاه     . التجارة الدولية ولو من خـالل مـا يسـمى بالوكـاالت التجاريـة      

بـرزت احلاجـة لوجـود نظـام متعـدد األطـراف        ،الدول لتطبيق أنظمة لتقنني املنافسـة  

يحكـم سياسـات املنافسـة العامـة والـذي قــد يـؤثر علـى أنظمـة الوكـاالت التجاريــة يف          

  .املستقبل 

ــاء يف        ــدول األعض ــل ال ــن قب ــادرات م ــن املب ــد م ــرت العدي ــد ظه ــا فق ــن هن وم

منظمــة التجــارة العامليــة حــول ممارســات بعــض الــدول الناميــة التــي تبنــت سياســات 

وخلقــت هــذه  –كسياســة إحــالل الــواردات   –للمنافســة كبــديل للسياســات احلمائيــة  



أو االنسـجام بـني أهـداف     املمارسات لبسا ً كبريا ً لدى االقتصاديني حول مـدى التوافـق  

  .التجارة احلرة وسياسات املنافسة 

دراسة وحتليل املداوالت والنقاشات التي تدور حاليا ً  يف و من األهمية مبكان  

منظمة التجارة العاملية ضمن فريـق العمـل املعنـي بسياسـات املنافسـة يف ضـوء       

اسـات واضـحة جتـاه    على رسـم سي  يساعدألن ذلك  . جتارب الدول األعضاء باملنظمة 

   .الوكاالت التجارية يف ظل النظام التجاري العاملي متعدد األطراف

  

    مراجع مفيدة @ 

طارق الزهد، كتاب  مستقبل الوكاالت التجارية يف اململكة  العربية السعودية يف ظل  - ١
 .  ٢٠٠٤التطورات التجارية الدولية، غرفة الشرقية، 

نطاق منظمة التجارة  العاملية، جملة االقتصاد ، غرفة طارق الزهد ، سياسات املنافسة يف  -٢
 .٢٠٠٢، إبريل ٣٥٠الشرقية، الدمام، العدد 

حممد بدران، مذكرات يف القواعد العامة للوكالة وبعض أنواعها، ورقة عمل مقدمة . د -٣
التجارية والتي نظمها مركز /لورشة عمل حول املشكالت العملية لعقود الوكاالت املدنية 

 .   ٢٠٠٢يناير  ١٣-١٢التجاري لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، الدوحة،  التحكيم

نظام الوكاالت التجارية  السعودي ، موقع وزارة التجارة والصناعة السعودية على شبكة   - ٤
   .    االنرتنت

  

  

  

  

  

 


