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أغراض املؤسسة وأجهزتها

نشأتها:

أنشئت املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في عام 1974 وباشرت أعمالها في مطلع إبريل 1975. تضم املؤسسة في عضويتها 
جميع الدول العربية عدا جمهورية جزر القمر اإلسالمية.

أغراض املؤسسة:

وفق اتفاقية إنشائها تعمل املؤسسة على حتقيق هدفني رئيسيني:

• يتمل األول في توفير خدمات الضمان ضد اخملاطر غير التجارية لالستثمارات العربية البينية واألجنبية املستمرة في املشاريع اإلمنائية بالدول العربية. 	
وضد اخملاطرالتجارية وغير التجارية الئتمان صادرات الدول العربية فيما بينها وخملتلف دول العالم.

• ويتمثل الغرض الثاني في املساهمة في زيادة الوعي االستثماري العربي من خالل مجموعة من األنشطة املكملة واخلدمات املساندة التي تساهم في 	
تطوير بيئة ومناخ االستثمارات العربية وأوضاعها وإبراز الفرص االستثمارية املتاحة وتنمية مهارات الكوادر العربية في هذا اجملال.

وفي سبيل حتقيق أغراضها تقوم املؤسسة بالتمويل الكلي أو اجلزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خالل عمليات التخصيم وحتصيل ديون الغير وتأمني 
الكفاالت والتراخيص واالمتيازات وحقوق امللكية الفكرية إضافة إلى املساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة واخلاصة العربية ومتلك 

حصص فيها وتأسيس شركات املعلومات وإنشاء أو املشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة ملصلحة حكومات أو مؤسسات األقطار املتعاقدة.

أجهزة املؤسسة:

مجلس املساهمني )اجلمعية العمومية(:

وهو أعلى سلطة في املؤسسة وميثل جميع األعضاء )دوالً وهيئات(، وتنعقد له كافة الصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضها. ومن املهام التي يتوالها ضمن 
صالحيات أخرى وضع السياسة العامة التي حتكم عمل املؤسسة وتفسير نصوص االتفاقية وتعديلها وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام.

مجلس اإلدارة:

يتألف مجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء غير متفرغني مت اختيارهم ملدة ثالث سنوات وينتخب من بني أعضائه رئيساً.

ويتولى اجمللس إدارة أعمال املؤسسة وفق الصالحيات املنصوص عليها في اتفاقية املؤسسة أو اخملولة له من قبل مجلس املساهمني. وتتضمن تلك الصالحيات 
ضمن مهام أخرى. إقرار النظم واللوائح املالية واإلدارية، إقرار برامج العمليات والبحوث املقترحة من املدير العام للمؤسسة ومتابعة تنفيذها حتديد األوجه 

التي توظف فيها أموال املؤسسة اعتماد املوازنة التقديرية وتقدمي تقرير سنوي عن نشاط املؤسسة جمللس املساهمني.

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:

رئيساً سعادة األستاذ/ ناصر بن محمد القحطاني  

عضواً سعادة األستاذ/ عدنان عيسى اخلضير  

عضواً سعادة األستاذ/ علي رمضان أشنيبش  

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد محمود احلمادي  

عضواً سعادة األستاذ/ سلطان بن سالم بن سعيد احلبسي 

عضواً سعادة الدكتور/ علي عبدالعزيز سليمان  

عضواً سعادة األستاذ/ جبار وحيد حسن   

عضواً سعادة األستاذ/ محمد جحدو   

املدير الع����ام:

سعادة األستاذ/ فهد راشد اإلبراهيم
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عقد  في  املنظمون   واعتبارا من عام 2010 بدأ 
دوراته على أساس قطري  إللقاء املزيد من الضوء 
دوراته  تركيز  بعد  وذلك  املنطقة  اقتصادات  على 
املاضية على مناخ االستثمار في املنطقة بشكل 
الـ14  الدورة  انعقاد  جاء  السياق  هذا  وفي  عام، 
حتت عنوان، »االستثمار في األردن؛ فرص واعدة« 
على  طرأت  التي  اإليجابية  التطورات  ضوء  في 
األعمال  ممارسة  وبيئة  االستثمار  مناخ  مكونات 
األردني وانعكاسات ذلك على قدرة  في االقتصاد 
من  أكبر  حصص  اجتذاب  على  األردني  االقتصاد 
والعربي  املباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
من  سبقه  عما  احلالي  املؤمتر  ومتيز  البيني. 

مؤمترات في خمسة جوانب رئيسية؛

امللك  جاللة  من  كرمية  برعاية  املؤمتر  حظى  أوال: 
اهتمام  يؤكد  مبا  األردن،  ملك  الثاني  اهلل  عبد 
القيادة السياسية بتوفير املناخ املالئم لتنشيط 
من  اململكة  به  تنعم  ما  خصوصا  االستثمار 
استقرار سياسي يعزز جاذبيتها كموقع مفضل 
وخصوصا  اخلدمات  قطاع  في  خاصة  لالستثمار 
القطاع  وكذلك  والسياحية  واملصرفية  املالية 
الكوادر  توافر  عن  ناهيك  والزراعي  الصناعي 
ثنائية  اتفاقيات  في  دخولها  إلى  إضافة  املدربة، 
وإقليمية تعزز انفتاحها واندماجها في االقتصاد 

العاملي.

ثانيا: الزخم العربي املتمثل في القرارات األخيرة 
للقمة االقتصادية والتنموية العربية الثانية التي 
استضافتها شرم الشيخ في نهاية يناير 2011 
العربية  والتنموية  االقتصادية  القمة  وقبلها 

األولي التي استضافتها الكويت عام 2009.

واملؤسسية  السياسية  اإلصالحات  حزمة  ثالثا: 

الدول  من  العديد  تشهدها  التي  واالقتصادية 
العربية لتلبية رغبة ومطالب الشعوب العربية، 
الفاعلة  املشاركة  على  التأكيد  ثم  ومن 
في  املؤمتر  هذا  يكون  بحيث  بأسره،  للمجتمع 
صورته اجلديدة، مبثابة نقطة انطالق لتهيئة املناخ 
في  االستثمار  ترويج  صناعة  وتعزيز  االستثماري 

الدول العربية مبفهومها احلديث.

للمرة  قطري  أساس  على  املؤمتر  انعقاد  رابعا: 
الثانية مما يتيح الفرصة للتركيز في جلساته على 
االقتصاد األردني من مختلف اجلوانب ذات الصلة 
والفرص  واملناخ  األداء  فيها  مبا  باالستثمارات 
نظر  وجهات  من  وذلك  والتحديات،  واملقومات 

مختلفة، حكومية وخاصة، محلية وإقليمية.

خامسا: مشاركة حشد كبير من ممثلي احلكومات 
والقطاع اخلاص وقيادات الغرف العربية وأعضائها 
وهيئات  واالحتادات  واملنظمات  األعمال  وأصحاب 
تشجيع االستثمار العربية املتخصصة والغرف  
ومفكرين  وخبراء  املشتركة  األجنبية  العربية 
عرباً في اجملاالت االقتصادية واملالية باإلضافة إلى 
األردن  الدبلوماسية في  البعثات  السفراء وممثلي 
ومتكنهم من االطالع على آفاق االستثمار والفرص 
القطاعات  من  عدد  في  املتاحة  االستثمارية 
رأسها؛  وعلى  اململكة،  في  الواعدة  االقتصادية 
املتجددة، السياحة وخصوصاً  الصناعة، الطاقة 

السياحة العالجية، وأخيراً النقل واالتصاالت.

األردنية  احلكومة  أدركت  واقعة،  وكحقيقة 
بجدية جلذب  وتسعى  األجنبي  االستثمار  أهمية 
سنوات  منذ  ملسناه  مبا  منه  مرتفعة  مستويات 
مت  حيث   1998 عام  من  بداية  والسيما  طويلة 
االقتصادي  لإلصالح  الوطنية  األجندة  إطالق 

طالت  واسعة  بخطى  تقدمت  والتي  واإلداري 
مناخ  مبكونات  الصلة  ذات  املتغيرات  من  العديد 

االستثمار.

وكنتيجة طبيعية للتطورات اإليجابية في مناخ 
االستثمار وبيئة األعمال، شهد االقتصاد األردني 
االستثماري  األداء  مؤشرات  من  العديد  حتسن 
األجنبي  االستثمار  تدفقات  تضاعف  وأهمها؛ 
اخلمس  السنوات  خالل  للمملكة  الواردة  املباشر 
يزيد  األخيرة من عام 2005 وحتى عام 2009 مبا 
عام  من  الفترة  خالل  مستواها  أمثال  أربعة  عن 
2000 وحتى عام 2004، لتتجاوز 13 مليار دوالر 
تضاعفت  كما  فقط،  دوالر  مليارات   3 مقابل 
في  العربية  االستثمارات  الفترة  نفس  خالل 
األردن من 120 مليون دوالر فقط إلى ما يزيد عن 
امللحوظ  التحسن  هذا  ورغم  دوالر.  مليارات   3
في مستويات األداء، إال أننا نرى أن املستقبل ميكن 
أن يحمل املزيد من التطورات االيجابية لالقتصاد 
يتناسب وحجمه وفرصه االستثمارية  األردني مبا 
والصناعة  والري  الزراعة  قطاعات  في  الواعدة 
واملصرفية  املالية  اخلدمات  وخصوصا  واخلدمات 
والسياحة  واالتصاالت  والنقل  العقاري  والتطوير 

والصحة والتعليم.

املؤمتر،  فعاليات  خالل  املؤسسة،  أكدت  وأخيراً، 
وبطريقة  ميدانيا  للعمل  الدائم  استعدادها 
االستثمار  بقطاعي  املعنية  اجلهات  مع  مباشرة 
أو  العام  القطاعني  من  كانت  سواء  والصادرات 
اخلاص لتقدمي خدماتها التأمينية بغرض مساندة 

مسيرة التنمية الشاملة القتصاداتنا العربية. 

واهلل ولي التوفيق،،،

مؤمتر مرام ودوره في تشجيع االستثمار في املنطقة

الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  املؤسسة  من  إدراكا 
ومنها  العربية  األقطار  خملتلف  االستثمار  تشجيع  ألهمية  »ضمان«، 
اململكة االردنية الهاشمية جاءت مشاركتها في تنظيم الدورة الرابعة 
والذي   ،2011 مارس  أوائل  العرب  واملستثمرين  األعمال  رجال  ملؤمتر  عشرة 
بالتعاون فيما بني اجلهات املنظمة  األردنية عمان وذلك  العاصمة  استضافته 

الدائمة وغرفة جتارة األردن. 
مجال تشجيع  في  فاملؤسسة مبا تراكم لديها من خبرات متتد إلى حوالي 36 عاما 
صناعة  وتوطني  االستثماري  الوعي  وترقية  العربية  البينية  والتجارة  االستثمار 
الضمان، دأبت ومنذ عام 1982 على تنظيم تلك املؤمترات بالتعاون مع األمانة العامة 
جلامعة الدول العربية واالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، 
دورات عدة في مختلف  وتالها  السعودية  الطائف  مبدينة  األولى  دورته  حيث عقدت 
ودبي  واإلسكندرية  ودمشق  وتونس  والكويت  البيضاء  الدار  شملت؛  العربية،  املدن 

واجلزائر واملنامة وبيروت.

فهد راشد اإلبراهيم 
املدير العام 

االفتتـــــاحيــــــة 
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مجلس إدارة املؤسسة يعقد اجتماعه األول لعام 2011
األول  اجتماعه  املؤسسة  إدارة  مجلس  عقد 

 2011 فبراير  اخلميس 24  يوم  لعام 2011  

مبشاركة  الكويت،  بدولة  املؤسسة  مقر  في 

اجمللس  وأخذ  املؤسسة.   عام  مدير  السيد 

شأن  في  العام  املدير  السيد  بتقرير  علماً 

نشاط املؤسسة عن الفتـرة من أول سبتمبر 

وأشاد   ،2010 ديسمبر  نهاية  وحتى   2010

فترة  املؤسسة خالل  التي حققتها  بالنتائج 

عمليات  نتائج  على  اجمللس  واطلع  التقرير. 

بلغ  حيث  املذكورة،  الفترة  خالل  املؤسسة 

إجمالي عدد طلبات الضمان خالل الفترة 92 

 230.8 حوالي  بلغت  إجمالية  بقيمة  طلبا 

مليون دوالر )64.9 مليون د.ك(، منها طلبان 

لتأمني االستثمار، تقدمت بهما  شركتان من 

الكويت والهند، وذلك لضمان استثمارات في 

كل من لبنان ومصر بقيمة إجمالية للطلبني  

 12.68( دوالر  مليون   45.1 حوالي  بلغت 

ائتمان  لتأمني  طلبا  و90  د.ك(.  مليون 

حوالي  بلغت  إجمالية  بقيمة  الصادرات 

د.ك(. دوالر )52.19 مليون  185.68 مليون 

وقد بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات التأمني 

املبرمة خالل الفترة حوالي 92.17 مليون دوالر 

القيمة  هذه  بأن  د.ك( علماً  )25.91 مليون 

ال تشمل حصة املؤسسة من اتفاقيات إعادة 

املبرمة مع بعض  التأمني باحلصص النسبية 

هيئات الضمان الوطنية العربية.

كما بلغت القيمة اإلجمالية لعقود الضمان 

السارية كما في 31 ديسمبر 2010 حوالي 

د.ك(  دوالر )336.5 مليون  مليون   1,197.4

لعقود   %36 بنسبة  القيمة  هذه  توزعت 

تأمني  لعقود  تأمني االستثمار ونسبة %64 

ائتمان الصادرات.

إلى  سترفع  التي  املذكرات  اجمللس  وتــداول 

الثامن  انعقاده  دور  في  املساهمني  مجلس 

والثالثني املزمع عقده في العاصمة السورية 

دمشق خالل الفترة 6-7 أبريل 2011. وتقرر 

لعام  الثاني  اإلدارة  مجلس  اجتماع  عقد 

 2011 إبريل   6 املوافق  األربعاء  يوم   2011

عقب  وذلك  دمشق  السورية  العاصمة  في 

اجتماع مجلس املساهمني. 

عمليات الضمان:

على صعيد عمليات تأمني ائتمان الصادرات خالل 

الربع األول )يناير/مارس( من عام 2011 تسلمت 

من  صادرات  ائتمان  لتأمني  طلبا  املؤسسة، 55 

عربية.  شركات عربية مصدرة تعمل في 8 دول 

بقيمة  تأمني  عقد   21 املؤسسة  أبرمت  كما 

دوالر. إجمالية بلغت حوالي 116.5 مليون 

اجلهود التسويقية:

الزيارات امليدانية:

الربع  خالل  تسويقية  مهام  نفذت املؤسسة 3 
شهر  خالل  متت  األولى   2011 العام  من  األول 
خاللها  مت  السعودية  العربية  اململكة  في  يناير 
والشركات  املالية  املؤسسات  من  عدد  زيــارة 
السعودية املصدرة لتعريفها بخدمات املؤسسة 
خالل  قطر  لدولة  والثانية  التأمينية،  وميزاتها 
الشركات  زيارة عدد من  شهر فبراير،  مت خاللها 
املؤسسة  بخدمات  لتعريفها  املصدرة  القطرية 
مارس  شهر  خالل  والثالثة  التأمينية،  وميزاتها 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة )دبي وأبوظبي( 
وقد مت خالل تلك املهام زيارة عدد من املؤسسات 
املالية والشركات املصدرة واملستثمرة لتعريفها 

بخدمات املؤسسة وميزاتها التأمينية.

احلمالت البريدية:

تسويقيتني  حملتني  بتنفيذ  املؤسسة  قامت 

العرب  املصدرين  األولى  استهدفت  البريد،  عبر 

يناير  شهر  خالل  العربية  ــدول  ال بعض  في 

تقدمها  التي  باخلدمات  التعريف  بهدف   2011

استهدفت  فقد  الثانية،  احلملة  أما  املؤسسة. 

عمالءها القدامى في بعض الدول العربية وذلك 

استجد  مبا  بداية شهر مارس 2011 لتعريفهم 

من خدمات تقدمها املؤسسة للشركات العربية 

املصدرة باإلضافة لتأمني مبيعاتها احمللية.

الندوات واملؤمترات

æ  شاركت املؤسسة في االجتماعات السنوية

املديرين  كبار  بحضور  االئتماني  لالئتالف 

الوطنية  الضمان  لهيئات  التنفيذيني 

العاصمة  في  وذلــك  ــراف  األط واملتعددة 

الفرنسية باريس خالل الفترة 17-19 يناير 

إدارة األزمات  2011، ملناقشة استراتيجيات 

في ضوء زيادة اخملاطر السياسية والتجارية 

على الصعيد العاملي.  

æ  ،2011 فبراير   3 يوم  املؤسسة  عقدت 

التجارة  متويل  برنامج  مع  عمل  اجتماع 

العربية في أبوظبي، ملناقشة أوجه التعاون 

املشترك بني الطرفني، ومت االتفاق على تعزيز 

إيجاباً  ينعكس  مبا  وتفعيلها  التعاون  أطر 

على اقتصادات الدول األعضاء.

æ  لفرص صحار  مؤمتر  في  املؤسسة  شاركت 

الذي  العمانية  صحار  والية  في  االستثمار 

نظمته غرفة جتارة وصناعة سلطنة ُعمان 

فبراير 2011،  الفترة  21-20  خالل  وذلك 

عمل  ورقة  املؤمتر  خالل  املؤسسة  وقدمت 

االستثمار  في ضمان  املؤسسة  دور  تناولت 

وتشجيع تدفقاته إلى الدول العربية.

æ  شاركت املؤسسة في املؤمتر الثامن لتمويل

الصادرات خالل الفترة 21-22 فبراير 2011 

مبدينة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

æ  27-24 الفترة  خالل  املؤسسة  شاركت 

فبراير 2011 في معرض العالقات الكويتية 

الدولية والذي نظمته وزارة اإلعالم الكويتية 

مبناسبة مرور خمسني عاماً على استقالل 

التحرير  على  عاماً  وعشرين  الكويت  دول 

دولة  أمير  سمو  تولي  على  أعوام  وخمسة 

الكويت مقاليد احلكم.

æ  ــة خالل الفترة 1-2 مارس شاركت املؤسس

االعمال  ــال  رج تنظيم »مؤمتر  ــي  2011 ف

ــة  العاصم ــي  ف ــرب«  الع ــتثمرين  واملس

ــتثمار في  االردنية عمان، حتت عنوان »االس

االردن؛ فرص واعدة« كما شاركت املؤسسة 

باملعرض املصاحب للمؤمتر.

أنشطة املؤسسة

م�ج�ل���س اإلدارة
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األردن يستضيف الدورة ال� 14 لمؤتمر رجال األعمال والمستثمرين العرب 

خمس  على  المؤتمر  فعاليات  واشتملت 

جلسات عمل تناولت؛ »المناخات االقتصادية 

»فرص  العربي«،  الوطن  في  واالستثمارية 

»فرص  األردن«،  في  واالستثمار  التنمية 

والطاقة  الصناعة  قطاعات  في  االستثمار 

المتجددة«، و»فرص االستثمار في قطاعي 

وأخيراً،  العالجية«،  والسياحة  السياحة 

النقل  قطاعي  في  االستثمار  »فرص 

واالتصاالت«.

النتائج  من  العديد  المؤتمر  شهد  وقد 

االيجابية العملية أهمها اإلعالن عن تأسيس؛

 	 10 برأسمال  األردنية”  “فرص  شركة 

مناصفة  يتوزع  ــي  أردن دينار  ماليين 

والصناعية  التجارية  الغرف  اتحاد  بين 

اإلسالمية والخليجية والبنك اإلسالمي 

األردن  تجارة  وغرفة  جهة  من  األردنــي 

ــيــة أخـــرى، مــن جهة  وشــركــات أردن

الفرص  اكتشاف  بهدف  وذلك  أخرى. 

القطاعات  في  الهامة  االستثمارية 

الواعدة في األردن وإعداد دراسات الجدوى 

ودولية  عربية  استثمارات  واستقطاب 

وتمويل  لتغطية  الشركات  وإنشاء 

المشاريع ذات الجدوى االقتصادية. 

سلسلة 	  بانضمام  “بضائعنا”  شركة 

على  تتعامل  التجارية  المراكز  من 

للقطاع  وتنتمي  العربية  المنتجات 

الخاص العربي في كل من األردن  ومصر 

واإلمارات  والسعودية  وسورية  ولبنان 

إلى  الشركة  وتهدف  والمغرب  وتونس 

التي  والسلع  بالمنتجات  التعريف 

الشركة  في  المشاركة  الدول  تنتجها 

بما يساهم في الترويج للسلع العربية 

العربية  المنتجات  على  اإلقبال  ويحقق 

ومن ثم يؤدي إلى تحفيز وتطوير التجارة 

بشكل  الدول  هذه  بين  البينية  العربية 

عملي وواقعي، وستقوم الشركة بفتح 

للترويج  دول  عدة  في  لها  تجارية  مراكز 

للسلع العربية.

مناخ االستثمار في األردن

أدركت  األردنية  الحكومة  أن  الواضح  من 

بجدية  وتسعى  األجنبي  االستثمار  أهمية 

لمسناه  بما  منه  مرتفعة  لجذب مستويات 

عام  من  بداية  والسيما  طويلة  سنوات  منذ 

الوطنية  األجندة  إطالق  تم  حيث   1998

تقدمت  والتي  واإلداري  االقتصادي  لإلصالح 

بخطى واسعة طالت العديد من المتغيرات 

ذات الصلة بمكونات مناخ االستثمار. 

على صعيد اإلصالح المؤسسي والتشريعي 

عدد  بيانات  عكست  الالزم،  التمويل  وتدبير 

من التقارير الدولية واإلقليمية ما يبعث على 

االرتياح في ضوء مواصلة السلطات تنفيذها 

ومناخها  األعمال  لبيئة  نوعية  إلصالحات 

 ،2011 مارس  انعقد بنجاح في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة 2-1 
العرب«، حتت عنوان  واملستثمرين  األعمال  الرابع عشر ألصحاب  »املؤمتر 
»االستثمار في األردن؛ فرص واعدة«، وذلك بتنظيم مشترك من  املؤسسة 
لغرف  العام  االحتاد  »ضمان«،  الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية 
التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، األمانة العامة جلامعة الدول العربية، 

وغرفة جتارة األردن.

بلغ  واألردن  العربية  الدول  من  املشاركني  من  كبير  حشد  املؤمتر  في  شارك  وقد 
وزراء ورسميني وقيادات الغرف العربية وأعضاءها وأصحاب  ميثلون  500 مشارك 

املتخصصة  العربية  االستثمار  تشجيع  وهيئات  واالحتادات  واملنظمات  األعمال 
والغرف  العربية األجنبية املشتركة وخبراء ومفكرين عرباً في اجملاالت االقتصادية 

واملالية باإلضافة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في األردن.

مؤمت����رات 

الجلسة االفتتاحية للمؤتمر ويبدو فيها من اليمن؛ الدكتور/ محمد التويجري األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون 
االقتصادية، والسيد/ عدنان القصار رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، ومعالي/ رئيس الوزراء األردني 
معروف البخيت والشيخ/ صالح كامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

السيد/ فهد االبراهيم مدير عام المؤسسة ملقيا كلمته
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إلى  ورؤية جديدة  فكر  عن  االستثماري، تعبر 

على  االستثمارية، والحرص  العملية  مجمل 

بغرض  التشريعي  الغطاء  ومرونة  توسعة 

تذليل الصعوبات. 

االقتصادي، فعلى  االستقرار  أما على صعيد 

المستقرة  غير  اإلقليمية  األجواء  من  الرغم 

شهد  العالمية،  االقتصادية  األزمة  واندالع 

انعكست  جوهرية  تحوالت  األردني  االقتصاد 

على مؤشراته االقتصادية وثيقة الصلة بمناخ 

معدالت  تحقيق  رأسها؛  وعلى  االستثمار ، 

نمو إيجابية تراوحت ما بين 2.3% و %3.4 

خالل العامين 2009، 2010، على الرغم من 

تداعيات األزمة األخيرة، والنجاح في تخفيف 

التحسن  واستمرار  التضخمية.  الضغوط 

الداخلي  العام  الدين  رصيد  في  التدريجي 

مستويات  ضمن  مؤشراته  وبقاء  والخارجي 

والتي  الدولية  االحتياطيات  معتدلة، وتنامي 

بلغت 13.6 مليار دوالر بنهاية ديسمبر 2010 

ليظل غطاؤها للواردات الشهرية من السلع 

شهور،  والخدمات عند مستوى مريح بلغ 9 

الجاري،  للحساب  المتوقع  من  أفضل  أداء 

المالي  أداء القطاع  وتحقيق قفزة هائلة في 

في  نسبي  استقرار  إلى  إضافة  والمصرفي، 

وفقاً  األردني  لالقتصاد  السيادي  التصنيف 

لمعظم وكاالت التصنيف الدولية.

اإليجابية  للتطورات  طبيعية  وكنتيجة 

شهد  األعمال،  وبيئة  االستثمار  مناخ  في 

االقتصاد األردني تحسن العديد من مؤشرات 

تدفقات  تضاعف  وأهمها؛  االستثماري  األداء 

االستثمار األجنبي المباشر الواردة للمملكة 

خالل السنوات الخمس األخيرة من عام 2005 

أمثال  أربعة  عن  يزيد  بما  عام 2009  وحتى 

وحتى  الفترة من عام 2000  مستواها خالل 

مقابل  دوالر  مليار   13 لتتجاوز   ،2004 عام 

خالل  تضاعفت  كما  فقط،  دوالر  مليارات   3

األردن  في  العربية  االستثمارات  الفترة  نفس 

من 120 مليون دوالر فقط إلى ما يزيد عن 3 

مليارات دوالر. ورغم هذا التحسن الملحوظ 

في مستويات األداء.

ورغم كل ما سبق إال أننا نرى أن المستقبل 

التطورات  من  المزيد  يحمل  أن  يمكن 

يتناسب  بما  ــي  األردن لالقتصاد  االيجابية 

في  الواعدة  االستثمارية  وفرصه  وحجمه 

والخدمات  والصناعة  والري  الزراعة  قطاعات 

والمصرفية  المالية  الخدمات  وخصوصا 

واالتصاالت  والنقل  العقاري  والتطوير 

اذا  والسيما  والتعليم،  والصحة  والسياحة 

ما تمت دراسة وتنفيذ العديد من التوصيات 

أعماله  ختام  في  المؤتمر  أصدرها  التي 

وأهمها ما يلي؛

االقتصادي 	  االستقرار  على  الحفاظ 

والتقدم  للتنمية  شرطان  واالجتماعي 

يتطلب  واستمرارهما  المنطقة،  في 

خالل  من  فقط  ليس  االقتصاد  إدارة 

االقتصادية  السياسات  على  التركيز 

االهتمام  خالل  من  أيضا  وإنما  الكلية، 

فرص  لتوليد  المحفزة  بالسياسات 

العمل وشبكات األمان االجتماعي.

والبحث 	  التعليم  في  االستثمار  ضرورة 

العلمي واالبتكار واالرتقاء بمهارات القوى 

البشرية، ووضع السياسات التي تضمن 

تطابق مخرجات العملية التعليمية مع 

احتياجات سوق العمل العربي بما يكفل 

رفع جودة منتجاتنا وتحقيق التنافسية 

مع األسواق العالمية.

ضرورة 	  المشترك  العربي  العمل  تفعيل 

تنفيذ  نحو  المطلوب  التأثير  إلحداث 

وشرم   2009 الكويت  قمتي  ــرارات  ق

يتعلق؛  فيما  وخاصة   ،2011 الشيخ 

الحكومية  االستثمارات  بتوجيه 

االقتصادية  المدن  إلقامة  والخاصة 

والطبية  والتعليمية  والصناعية 

الكثافة  ذات  الدول  في  والتكنولوجية 

السكانية العالية، وإبرام اتفاقية عربية 

على  الحصول  لتسهيل  مشتركة 

تأشيرات السفر ألصحاب األعمال العرب 

صاحب  مبادرة  وتفعيل  والمستثمرين، 

صندوق  بإقامة  الكويت  أمير  السمو 

صغيرة  المؤسسات  وتمويل  لدعم 

الخاص  للقطاع  الحجم  ومتوسطة 

األفــراد  حركة  حرية  وتوفير  العربي، 

والسلع والخدمات ورأس المال.

بما 	  العربية  والتشريعات  النظم  تطوير 

بما  العصرية  االحتياجات  مع  يتناسب 

القطاعين  بين  الشراكة  أسس  يعزز 

توحيد  عن  ناهيك  والــخــاص،  العام 

داخل  باالستثمار  المعنية  الجهات 

جهة  إنشاء  خالل  من  الواحد  االقتصاد 

بتنمية  واالهتمام  لالستثمار  وحيدة 

في  العاملة  البشرية  الموارد  مهارات 

مجال الترويج لالستثمار.

انتهاج برامج إصالح واضحة المعالم مع 	 

يعزز  بما  واقتصادية  مالية  معايير  وضع 

المواطن  وقوف  بغرض  الشفافية  درجة 

في  اإلصــالحــات  حجم  على  العربي 

واالقتصادية  األساسية  حقوقه  مجال 

نظم  تطوير  مع  بالتزامن  واالجتماعية 

الرعاية االجتماعية والصحية.

الدور االجتماعي للقطاع الخاص وتوجيه 	 

مواطن  إلــى  الخاصة  االستثمارات 

الفقر  من  للحد  الفعلية  االحتياجات 

والمهارات  التعليم  وتنمية  والبطالة 

البشرية 

تطوير أدوات االستثمار والسيما األسواق 	 

وجود  أهمية  عن  فضال  األولية  المالية 

شركات المقاصة الحيوية لجهة تنمية 

االستثمارات الخاصة. 

العربية 	  الصناعات  وتطوير  تنويع 

التقليدية  الصناعات  من  بها  واالنتقال 

على  ارتكازا  الحديثة  الصناعات  إلى 

التكنولوجيا الرقمية المتقدمة.

تنقل 	  عربية  فضائية  قناة  إنشاء 

العربي  الخاص  القطاع  نظر  وجهة 

واهتماماته في كل ما يساهم في خدمة 

والعربية  الوطنية  التنموية  األهــداف 

المباشر  التواصل  وتحقق  الشاملة 

تبادل  بهدف  العربية  المجتمعات  مع 

والوقوف على االحتياجات  اآلراء واألفكار 

الملحة.

مؤمت����رات 
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مق�������االت

التأثيرات المتوقعة لتداعيات األحداث السياسية في المنطقة العربية على مناخها االستثماري

النظام  شكل  دور  على  النظري  الخالف  ورغم 
بالتطور  وارتباطه  واستقراره  السياسي 
االقتصادي إال ان هناك اتفاقاً على ان التغيرات 
العميقة والمتسارعة تؤثر وبشدة  السياسية 
االستثمار  مناخ  والسيما  االقتصاد  على 
وتدفقاته سواء من استثمار محلي أو أجنبي. 

في  باالستثمار  السياسية  عالقة 
الدراسات:

التي  الحديثة،  الدراسات  من  العديد  هناك 
بمفهومها  للسياسة  المهم  الدور  أثبتت 
وانخفاض  األمن  استتباب  أن  وأكدت  الواسع 
كانت  سواء  المضيفة  للدول  المخاطر  درجة 
هذه المخاطر اقتصادية تجارية أو غير تجارية 
اجتذاب  في  المؤثرة  العوامل  أكثر  ضمن 
واستشهدت  المباشرة  األجنبية  االستثمارات 
بدرجة االستقرار السياسي  في الدول األسيوية 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  ودول 
الواردة  التدفقات  الالتينية وحجم  ودول أمريكا 

إليها ومن بين تلك الدراسات ما يلي:
• عام 	  Manzocchiو  Sarisoy دراسة 

)2008( التي أشارت إلى أن للديمقراطية 
داللة إحصائية إيجابية تشجع على جذب 

المزيد من االستثمار األجنبي المباشر.
• والتي 	  )2008( عام  وآخرون،  يونس  دراسة 

يلعب  السياسي  االستقرار  أن  ــدت  أك
في  االقتصادي  النمو  تحديد  في  هاما  دورا 
عالقة  هناك  وأن  اآلسيوية  االقتصادات 
االستقرار  بين  مباشرة  وغير  مباشرة 
السياسي والنمو االقتصادي، ليس فقط من 
خالل تراكم رأس المال ولكن أيضا من خالل 
البشري  المال  رأس  عنصر  وتنمية  تطوير 

وتفعيل الحرية االقتصادية في آسيا.

• دراسة جيفري وآخرون، عام )2010( والتي 	
كان  السياسي  االستقرار  أن  إلى  خلصت 
األجنبي  االستثمار  على  إيجابي  أثر  له 
األوسط  الشرق  منطقة  في  المباشر 

وشمال أفريقيا. 
• خلصت 	 والتي  عام )2009(  براون  دراسة 

أثر  له  كان  السياسي  االستقرار  أن  إلى 
المباشر  األجنبي  االستثمار  على  إيجابي 

في منطقة أمريكا الالتينية.
• 	 2005 عام  ستيفاني،  أهيرن،  ــة  دراس

األجنبي  »االستثمار  عــنــوان،  تحت 
الحرب  آثار  النامية؛  ــدول  وال المباشر، 
والتي  الخارجي«.  العسكري  والتدخل 
لبيانات  ونوعية،  كمية  تحليالت  أجرت 
الحروب  نشوب  مخاطر  عانت  دول  تسع 
خــالل  المتحدة  األمم  قوات  واستدعاء 
عملية  عبر   ،2002-1988 الفتــرة 
العسكري،  والتدخل  الحرب  آثار  لتقييم 
االقتصادي،  واإلصالح  السياسي  والنظام 
على  الداخلية  أو  الخارجية  والصدمات 
االستثمار  اجتذاب  على  الدولة  قــدرة 
 102 تحليل  تم  كما  المباشر.  األجنبي 
وذلك  حرب،  حالة  في   33 بينها  دولة 
الزمنية  السالسـل  بيانات  باستخدام 
أربعة  في   ،2002-1980 الفتــرة  خـالل 
النتائج  تعميم  إمكانية  لتحديد  نماذج 
الدول.  وأوصت هذه  من  أكبر  عينة  على 
الدراسة بضرورة قياس أثر الحروب وتواجد 
الدول  قدرة  على  المتحدة  األمم  قوات 
المباشر  األجنبي  االستثمار  جذب  في 
الحروب  تؤثر  كيف  وفهم  إدراك  لمحاولة 
على قدرة الدول على النمو عبر الزمن، نظرا 

لتأخر الدول في بلوغ أهداف محاربة الفقر 
ورفع مستويات األمن حول العالم، واألهم 
من ذلك اكتشاف ما إذا كان هناك عوامل 
أخرى يمكنها أن تعكس اتجاه هذا التأثير، 
المصنفة  غير  الدول  تحليل  مع  وذلك 
الدولية كدول  التمويل  بمعرفة مؤسسة 
مستقل  بشكل  ناشئة،  أو  متقدمة 
تعاني  التي  المخاطر  نوعية  الختالف 
تأثير  وجود  إلى  الدراسة  وخلصت  منها. 
سلبي على قدرة الدولة لجذب االستثمار 
حروب  نشوب  ظل  في  المباشر  األجنبي 
من  ذلك  يصاحب  قد  وما  أهلية  أو  دولية 
األمم  من  السالم  لحفظ  استدعاء قوات 
المتحدة. وإن هذه الدول تتمتع بمعدالت 
نمو مرتفعة في مرحلة ما بعد رحيل قوات 

األمم المتحدة.
• ــام 	 قي ــددات  مح ــد  ترص ــرى  أخ ــات  دراس

ــددة  )متع ــة  الوطني ــر  غي ــركات  الش
ــدول  ال ــي  ف ــتثمار  باالس ــيات(  الجنس
ــة حول العالم، وخلصت إلى أهمية  النامي

االستقرار السياسي .
• دراسات خلصت إلى أن الدول التي تمارس 	

على  أفضل  قدرة  لديها  الديمقراطية 
المباشر  األجنبي  االستثمار  اجتذاب 
الدكتاتورية  األنظمة  ذات  ــدول  ال من 
والسلطوية رغم أن دور النظام السياسي 
السائد في جذب االستثمار لم يتم حسم 
الخالف حوله بعد على الصعيد العالمي.

الدول  تناولت  التي  بالدراسات  يتعلق  وفيما 
العربية، فقد نشرت مجلة العلوم االجتماعية 
 2011 فبراير  في  حديثة  دراســة  والتنمية، 
وتدفقات  السياسي  »االستقرار  عنوان  تحت 
منظمة  دول  في  المباشر  األجنبي  االستثمار 
سالسل  بيانات  حللت  اإلسالمي«،  المؤتمر 
خالل  دولة   16 من  لعينة  مقطعية  زمنية 
الدول  من  تضمنت،   ،2009-2002 الفترة 
العربية؛ الجزائر، البحرين، مصر، األردن، المغرب، 
االستقرار  عدم  الدراسة  عرفت  وقد  وتونس، 
أو  وزاري  تغيير  إحداث  مرات  بعدد  السياسي 
تعيين  فيها  يتم  التي  السنة  في  المرات  عدد 
أكثر  أو  نصف  تغيير  و/أو  للوزراء  جديد  رئيس 
الحال ال  الوزارية. وبطبيعة  الحقائب  من عدد 
يختلف في ذلك ما إذا كان النظام ديموقراطياً 
فمما  النظامين،  من  مزيجاً  أو  ديكتاتوريأ  أو 
بالكابوس  الوزاري أشبه  التغيير  أن  الشك فيه 

على المستثمر.
الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  أبرز  ومن 
ما  وايجابياً  قوياً  مباشراً  ارتباطاً  هناك  أن 

الدائر  اجلدل  استمرار  والسياسة، رغم  االقتصاد  بني  وثيقة  عالقة  هناك 
نظام  بدون  أنه  يرى  فالغرب  العالقة،  تلك  وطبيعة  شكل  صعيد  على 
سياسي دميوقراطي ليبرالي ال ميكن لالقتصاد أن يتحرر كلياً من منظومة 
تبنى  بينما  واجملتمع،  الدولة  صعيد  على  والتحديث  للتطور  املعوقة  القوانني 
الليبرالي وحقق  االقتصاد  مثالً، مبادئ  الصني  الشمولي في  السياسي  النظام 

جناحات اقتصادية وتكنولوجية باهرة.

أهمية  على  العملية  والتجارب  الدراسات  من  الساحقة  األغلبية  تؤكد  حني  وفي 
نرى  اخلارجية،  االستثمارات  واستقطاب  النمو  حتقيق  في  السياسي  االستقرار 
تدفقات  تشهد  قد  الدول  بعض  أن  إلى  تشير  التي  االستثناءات  بعض  املقابل  في 
استثمارية أجنبية حتى في حاالت االضطراب السياسي فمنذ عام 1980، ارتفع رصيد 
وتدفقات االستثمار األجنبي املباشر في جميع أنحاء العالم مبعدل جتاوز %1000، 
وأن ما يقرب من نصف هذه الدول ذات الدخل املنخفض املستقطبة لالستثمار قد 
شهدت صراعات كبرى، تزامنت مع نشر األمم املتحدة قوات حلفظ السالم في 25 دولة 

التي شهدت تلك الصراعات.  الدول  أي ما يقرب من 20% من إجمالي عدد 
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والتدفقات  السياسي  االستقرار  متغير  بين 
االستثمارية، باإلضافة إلى متغيرات اقتصادية 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  شملت،  أخــرى، 
وقد  السكان.  وعدد  التجاري،  االنفتاح  درجة 
المستخدم  القياسي  االقتصاد  نموذج  حقق 
بين  البينية  العالقة  من   %94 تفسير 
المتغيرات المحددة والمفسرة والمتغير التابع 
المباشرة.  المتمثل في االستثمارات األجنبية 
بالمتغيرات  قائمة  المعروض  الجدول  يوضح 

المستخدمة في الدراسة؛ 
الوضع في الدول العربية:

مما سبق نخلص إلى أن التطورات السياسية 
العربية  الدول  من  عدد  يشهدها  التي  األخيرة 
البيئة  على  الحال  بطبيعة  ستنعكس 
عام،  بشكل  العربية  للمنطقة  االستثمارية 
بتحقق  القصوى  حدودها  بلغت  أنها  وخاصة 

ثورات في دول مثل تونس ومصر.
بعد  الوقت  يحن  لم  أنه  من  الرغم  وعلى 
اكتمال  لعدم  والــدروس  النتائج  الستخالص 
الشعبية  االحتجاجات  وتواصل  الصورة 
بمختلف مراحلها وأشكالها، اال أن المؤسسة 
»ضمان  الفصلية  نشرتها  ــالل  خ ــن  وم
االستثمار« ستسعى لتقديم رؤية موضوعية 
وآلية لتحليل تداعيات هذه األحداث على بيئة 
حصر  خالل  من  العربية،  الدول  في  االستثمار 
األحداث وأبعادها المختلفة وكذلك تداعياتها 
تأثيرها،  وقنوات  تأثيرها  وآجــال  المحتملة 
معتمدة في ذلك على ما توفر لديها، في الوقت 
خبراتها  على  وكذلك  معلومات  من  الحالي، 
المتراكمة في مجال مكونات ومحددات مناخ 

االستثمار في الدول العربية.  
وبطبيعة الحال، تختلف اآلثار المترتبة على 
تلك األحداث من دولة إلى أخرى، سلباً وإيجاباً، 
واالقتصادي  السياسي  لهيكلها  وفقاً  وذلك 
المؤسسي  التكوين  وطبيعة  واالجتماعي 
محلياً  الدولة،  تشهدها  التي  والتغيرات 

وخارجياً، ومدى مناسبة ردود أفعالها وسرعتها 
المحيطة  باألحداث  بدقة  تتنبأ  أن  يجب  التي 
تأثير  درجة  ستختلف  كما  وتسبقها.  بل  بها 
والمتوسط  القصير  المدى  على  األحداث  تلك 
وحجمه  األثر  طبيعة  وان  خصوصا  والطويل 
إلى  مرحلة  من  تختلف  حسابه  وطريقة 
األثر يستلزم  أن حساب  أخرى، واالهم من ذلك 
واالقتصادية  السياسية  المؤشرات  كل  رصد 
واالجتماعية التي تتأثر بالتطورات الحادثة على 

أرض الواقع، أيا كانت طبيعتها وحجمها.
لبعض  الحذر  الهدوء  عاد  السياق،  هذا  وفي 
نجح  شعبي  حراك  أعقاب  في  العربية  الدول 
النواحي  لمختلف  امتدت  تغيرات  إحداث  في 
بينما  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
للحفاظ  ناجحاً  نموذجاً  اآلخر  البعض  عرض 
على االستقرار، حيث تعامل مبكراً وبحكمة مع 
استباقية  إصالحات  بتحقيق  المطالبات  تلك 
النخب  لمطالبات  استجابت  الواقع  ارض  على 
وأعضاء البرلمان  المدني  المجتمع  ومنظمات 
النقيض  وعلى  وواضحة.  محددة  محاور  على 
من ذلك، طالت فترة الحراك الشعبي في بعض 
الدول نتيجة تباطؤ الحكومات في االستجابة 
تأثير  اختالف  ويتوقع  باإلصالحات.  للمطالبة 
في  االستثمار  مناخ  على  التطورات  هذه 
لتداعيات  المحتملة  لآلجال  وفقاً  المنطقة 

هذه التطورات السياسية. 
سلبية  تأثيرات  هناك  القصير،  المدى  فعلى 
فمثال  األعمال  وبيئة  االستثمار  مناخ  على 
ويتم  الجديدة  الشركات  عدد  يتراجع  سوف 
المشاريع  من  عدد  تأسيس  ــرارات  ق تأجيل 
على  ســواء  والتملك  االندماج  صفقات  أو 
الدولية.  الحدود  عبر  أو  المحلي  المستوى 
المال  أسواق  أداء  مؤشرات  تتأثر  سوف  كما 
العملة  لقيمة  تراجع  مع  المالية  واألوراق 
األجل  قصيرة  لالستثمارات  وخروج  الوطنية 
والمضاربية  الساخنة  باألموال  يسمى  ما  أو 

وقيام  والسياسية  األمنية  التوترات  نتيجة 
مؤسسات التقييم الدولية للمخاطر القطرية 
بإعادة تقييم وخفض تصنيفها السيادي لهذه 
ما صاحبت  إذا  أكبر  وقد تشهد خسائر  الدول 
التحركات الشعبية أعمال تخريب ونهب  تلك 

للممتلكات الخاصة والعامة.
وعلى المدى المتوسط، فقد تشهد تلك الدول 
والمتمثلة  االقتصادي  األداء  مؤشرات  تراجع 
من  والعائدات  والصادرات  النمو  معدالت  في 
وكذلك  السياحة،  مثل  الخدمية  األنشطة 
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفقات 
المتوقعة، وما يصاحب ذلك من تراجع في قيم 

األصول بأنواعها. 
الصورة  الطويل، ربما ستكون  المدى  أما على 
في  الشعبي  الحراك  نجاح  مع  إشراقا  أكثر 
تسريع وتيرة ورفع سقف اإلصالحات السياسية 
ستصب  والتي  واالجتماعية،  واالقتصادية 
االستثمار  مناخ  تحسين  في  النهاية  في 
األخرى  العربية  الدول  أو  الدول  تلك  في  سواء 
وتيرة  بتسريع  ستقوم  التي  المنطقة  في 
إصالحاتها طوعا لتفادي تكرار ما حدث في دول 
الحراك وبما سيصب في النهاية في تحسين 

مناخ االستثمار في المنطقة برمتها.
محاور التأثير على مناخ االستثمار:

التطورات  تداعيات  تحليل  محاولة  ترتكز 
السياسية على مناخ االستثمار في المنطقة 
تكوين صورة  في  أولهما  على محورين؛ يتمثل 
واضحة عن المستجدات واألحداث والتطورات 
السياسي،  التطور  هــذا  عن  نجمت  التي 
وثانيهما في محاولة تحليل اثر تلك التطورات 
على مكونات مناخ االستثمار المتعارف عليها 

دوليا.
وتأثيرها  الشعبي  الحراك  نتائج  أهم 

على مناخ االستثمار:
درجته،  الشعبي، أيا كانت  الحراك  يترتب على 
يتباين  والمستجدات  التغيرات  من  مجموعة 
تقييم  على  القائمين  نظر  وجهة  من  تأثيرها، 
مناخ االستثمار، سلباً أو إيجاباً، حيث يختلف 
على  وقراراتها  الحكومات  أفعال  ردود  تأثير 
مكونات مناخ االستثمار وبيئة أداء األعمال في 
دولة ما، فقد يكون سلبيا على المدى القصير، 
المدى  على  ايجابياً  ليصبح  يتبدل  وربما 
المتوسط أو الطويل والعكس صحيح. وتؤكد 
واالقتصادية  السياسية  واألدبيات  الدراسات 
الحراك  من  النوع  هذا  مثل  نتائج  تأثير  تجاوز 
انتقال  واحتمالية  الدولة،  حدود  السياسي 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  تأثيراته 
دراسة  أهمية  تبرز  وبالتالي  الجوار.  دول  إلى 

املصدرطريقة حسابهنوعهاسم املتغير

تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر

تابع
نصيب الفرد من هذه 

التدفقات

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية 
العاملية- البنك الدولي، 2010.

الناجت احمللي اإلجمالي

مفسر

الناجت احمللي اإلجمالي 
باألسعار الثابتة

درجة االنفتاح 
االقتصادي

مجموع الصادرات 
والواردات كنسبة من 
الناجت احمللي اإلجمالي

االستقرار االقتصادي
مؤشر احلوكمة أو 

اإلدارة الرشيدة
الدليل الدولي للمخاطر 

القطرية
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المستوى  على  األحــداث  هذه  تأثير  وتحليل 
وفي  القطري.  المستوى  جانب  إلى  اإلقليمي 
محاولة لتوضيح األوضاع الحالية، بصورة أكثر 
واقعية، فقد تم استعراض ابرز تداعيات الحراك 
الشعبي من واقع ما شهدته الدول العربية في 

عدد من النقاط  منها:  
• التغيرات السياسية واإلدارية؛ خصوصا مع 	

درجات متفاوتة  الحراك من  ينجم عن  ما 
ــراءات  واإلج التشريعات  في  للتغيرات 
والمسئولين  والوزراء  والحكومات  اإلدارية 
األطر  في  ضبابية  حــدوث  واحتماالت 
الحاكمة واإلجراءات المعمول بها وأسس 
سيادة القانون والتسرع في اتخاذ القرار. 

• غياب 	 عن  ينتج  وما  األمنية؛  التوترات 
األمن، في بعض األحيان، وما يترتب عليها 
ألخرى  حالة  من  تختلف  آثار  من  بالطبع 
بحسب درجة االنفالت واتساعه الجغرافي 
تنعكس  بالطبع  والتي  والقطاعي وحدته 
األعمال  وأداء  االستثمار  مناخ  على  سلبا 

بشكل عام. 
• االضطرابات العمالية الفئوية؛ وما ينجم 	

سلبي،  معظمها  تداعيات  من  عنها 
ويتمثل في تعطيل العمل واإلنتاج وارتفاع 
اآلخر  والبعض  العمل،  عنصر  تكلفة 
ايجابي في حالة حصول هؤالء على حقوق 
االحتقان  حدة  لتخفيف  تؤدي  قد  عادلة 
الوظيفي  والرضاء  االنتماء  روح  ــادة  وزي

ومعدالت اإلنتاجية.
• وتشمل 	 الفساد؛  محاربة  ـــراءات  إج

من  وغيرها  وأراضــي  مشاريع  سحب 
االمتيازات  مراجعة  المستثمرين،  بعض 
بعض  عليها  يحصل  كان  التي  المالية 
األرصدة  تجميد  وعمليات  المستثمرين، 
ورجال  المسئولين  من  لعدد  الخارجية 
وتتوقف  والخارج.  الداخل  في  األعمال 
مدى  على  اإلجــراءات  تلك  نتائج  طبيعة 
كانت  وإن  بالقانون  والتزامها  عدالتها 
المدى  في  سلبا  ستنعكس  الغالب  في 
المتوسط  المدى  في  وإيجابا  القصير، 
والطويل بحسب قدرتها على توفير موارد 
تحسين  في  تسهم  للحكومات  إضافية 
خفض  عن  فضال  المؤشرات،  من  عدد 
في  المستثمرين  على  الفساد  تكلفة 

المستقبل. 
• التي 	 سواء  للخارج؛  األموال  رؤوس  هروب 

أو  أجانب  أو  محليين  مستثمرين  تخص 
آثار  من  ذلك  على  يترتب  وما  مسئولين 
المحلي  االستثمار  حجم  على  سلبية 

ميزان  على  السلبي  ــر  واألث واألجنبي، 
المدفوعات وأسواق الصرف وقدرات الدولة 
التنافسية، ومناخ االستثمار فيها بشكل 

عام .
• الموقف من القطاع الخاص؛ بشكل عام 	

والمستثمرين األجانب بشكل خاص، حيث 
قد يترتب على القرارات الحكومية موجة 
الحراك،  دول  في  الخاص  للقطاع  معادية 
الصلة  ذات  المؤسسات  وخصوصا 
السابقة،  الحاكمة  بالنظم  الوثيقة 
أو  إدارية  تغيرات  من  ذلك  على  يترتب  وما 
والضمانات  االمتيازات  تمس  تشريعية 
يرتبط  وما  الخاص،  للقطاع  الممنوحة 
بذلك من قضايا اإلخالل بالعقود الموقعة 
حيادية  ــدى  وم الــخــاص،  القطاع  مع 
االحتكام  على  والقدرة  المحلي  القضاء 
الحاكمة  الدولية  واألطر  االتفاقيات  إلى 
لالستثمار وأداء األعمال، ومن بينها اللجوء 

إلى التحكيم الدولي وفعاليته. 
• التأثيرات اإلقليمية؛ حيث ينتج عن الحراك 	

الشعبي تأثيرات محلية ذات طابع إقليمي 
األموال  ورؤوس  العمل  عنصر  انتقال  من 
وكثافة  اتجاهات  توزيع  وإعادة  والسلع 
تلك الحركة عبر الحدود، سواء فيما بين 
والدول  حراكا  تشهد  التي  العربية  الدول 
العربية األخرى والعالم، أو فيما بين الدول 
العربية التي ال تشهد حراكا وبقية الدول; 
العمالة  حركة  خريطة  ستتغير  حيث 
العربية،  البينية  والتجارة  واالستثمارات 
والمالية  التجارية  المعامالت  وكذلك 

العربية مع باقي دول العالم.
مكونات مناخ االستثمار ومدى تأثرها؛

النتائج  ابرز  استعراض  االنتهاء من  أعقاب  في 
المحتملة عن الحراك الشعبي، كان ال بد من 
بغرض  االستثمار  مناخ  مكونات  استعراض 
هذه  تداعيات  وتحليل  رصد  آلية  استكمال 
األحداث، وتعرف مكونات مناخ االستثمار، كما 
عرفتها معظم األدبيات االقتصادية، على أنها 
وتؤثر  بالمشروع  تحيط  متغيرات  مجموعة 
وتشمل؛  سيطرته،  عن  تخرج  لكنها  بقراراته 
واالقتصادي،  واالجتماعي  السياسي  االستقرار 
مدى  األساسية،  التحتية  البنى  كفاية  مدى 
والمؤسسية  التشريعية  الجوانب  مالءمة 
المحلي  التمويل  توفير  جانب  إلى  والضريبية 
والخارجي، وأخيرا مدى توفر الموارد الطبيعية 
والبشرية بأسعار تنافسية وجودة مرتفعة في 
ظل أسواق محلية تسودها المنافسة الكاملة 
العمل. ومن هنا فإن مناخ  وعلى رأسها سوق 

تخفيض  على  فقط  يركز  ال  الجيد  االستثمار 
الشركات  أرباح  وتعظيم  والمخاطر  التكلفة 
ودعم  الكاملة  المنافسة  لتفعيل  يمتد  بل 
اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ويضمن توزيع 
والعامل  العمل  صاحب  من  كل  على  عائدها 

والمستهلك. 
المؤسسة  خبرة  واقع  ومن  السياق  هذا  وفي 
إعداد  قرن في مجال  ربع  تمتد على مدى  التي 
تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، يمكن 
إدراج عناصر ومكونات مناخ االستثمار سالفة 
سياسية  رئيسية  مجموعات   4 تحت  الذكر 
ما  وفق  ومؤسساتية،  واجتماعية  واقتصادية 

يلي: 
المكونات السياسية؛

التشريعات  قوة  أهمها؛  عدة،  بمحاور  تتعلق 
تدخل  ومدى  المطبقة  والنظم  والقوانين 
ومستوى  وطبيعة  الحكم  في  الجيش 
الحكومة  واستقرار  الديمقراطية  المساءلة 
به  تحظى  الذي  الشعبي  الدعم  ومستوى 
السلمي  واالنتقال  التعبير  وحرية  الحكومة 
السياسية  المكونات  تمتد  كما  للسلطة. 
والخارجي؛  الداخلي  الوضع  من  كل  لتشمل 
بين  الداخلي  واألمان  االستقرار  مدى  ويشمالن 
استقرار  وكذلك  المختلفة  الشعب  شرائح 
الحدود الدولية مع دول الجوار وجودة العالقات 
العالم الخارجي بما في ذلك مدى االلتزام  مع 
مظلة  تحت  الدولية  واالتفاقيات  بالمعاهدات 

مؤسسات المجتمع الدولي. 
مكونات  المكونات االقتصادية؛ وتنقسم 
مناخ االستثمار على المستوى االقتصادي إلى 

محورين رئيسيين:
مكونات اقتصادية داخلية؛ تشمل، على سبيل 
االقتصادي  النمو  معدالت  الحصر،  ال  المثال 
العام  والمستوى  المحلي  اإلنتاج  ومستويات 
التضخم،  بمعدالت  عنها  معبراً  لألسعار 
والصرف. باإلضافة  الفائدة  أسعار  إلى  إضافة 
على  وأثرها  المالية  السياسة  أداء  كفاءة  إلى 
الدين  ومستويات  للدولة  العمومية  الموازنة 
المالي  القطاع  قوة  ومدى  المحلي،  العام 

والمصرفي وأداء بورصة األوراق المالية. 
ــمل الميزان  ــة خارجية؛ وتش ــات اقتصادي مكون
ــلعية والخدمية  التجاري بصادراته ووارداته الس
ــة رؤوس األموال  ــزان المدفوعات وبنود حرك ومي
ــتوى  ومس ــة  العمل ــل  تحوي ــى  عل ــدرة  والق
ــا  تغطيته ــدل  ومع ــة  الدولي ــات  االحتياطي
ــواردات والمديونية  ــهرية عن ال للمدفوعات الش
الخارجية ونسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي، 

وأعباءها من أقساط وفوائد مستحقة. 



10

السنة التاسعة والعشرون - العدد الفصلي األول )يناير – مارس( 2011 املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وائتمان الصادرات

مق�������االت

تأثرا  االقتصادية  القطاعات  أكثر  ضمن  ويأتي 
الحراك  ذات  العربية  الدول  في  سلبية  بصورة 
تردد  نتيجة  السياحي  القطاع  الشعبي؛ 
الدول  ــارة  زي في  واألجنبي  العربي  السائح 
العربية وخصوصا دول الحراك، حيث يضع عدد 
المنطقة  دول  كافة  الدوليين  السائحين  من 
التي  السياحية  لرحلته  وفقاً  واحدة  سلة  في 
تشمل أكثر من دولة. وكذلك قطاع الصناعات 
لرصيد  تدهور  من  عليه  يترتب  وما  التصديرية 
المدفوعات، والضغط  الجاري بميزان  الحساب 
على االحتياطيات الدولية من العمالت األجنبية 
التدفقات  تراجع  ضوء  في  وخاصة  للدولة 
المالية  األوراق  الواردة من استثمارات محفظة 
التجارة  قطاعات  إلى  إضافة  والمباشرة، 
تثبيط  نتيجة  والعقارات  والتمويل  المحلية 
المتوقع  االستثمار المحلي واألجنبي. كما من 
أن تتقلص حجم تحويالت العاملين في الخارج 
العمالت  مقابل  العربية  العمالت  أسعار  وتتأثر 
لتدهور  أساسية  كنتيجة  األجنبية  الرئيسية 
األسعار  وارتفاع  المالية  األوراق  أسواق  أوضاع 
سيعود  الذي  األمر  والغاز.  للنفط  العالمية 
للنفط  المصدرة  العربية  الدول  على  بالنفع 
اإليــرادات  في  قفزة  تحقيق  صورة  في  والغاز 

النفطية. 
المكونات االجتماعية؛

وتشمل مكونات مناخ االستثمار على المستوى 
االجتماعي مؤشرات عديدة من بينها؛ معدالت 
ومعدالت  السنوي  الفرد  دخل  ومتوسط  الفقر 
السارية  العمل  وقوانين  والبطالة  التشغيل 
وسرعة  العمالة  تكلفة  على  تنعكس  والتي 
وتشغيلها  معها  التعامل  إجراءات  وبساطة 
وغيرها  المستهلكين  ثقة  مستوى  وكذلك 
العامة  بالصحة  الصلة  ذات  المؤشرات  من 
ومعايير السالمة والتعليم والحصول على مياه 
واالتصاالت  والكهرباء والمحروقات  نقية  شرب 

وغيرها.
المكونات المؤسساتية؛

أداء  ببيئة  تتعلق  التي  العوامل  كافة  وتشمل 
األعمال، وبطبيعة الحال أية تغيرات تطرأ على 
تراخيص  واستخراج  المشاريع  تأسيس  آليات 
الملكية  وتسجيل  مرافقه  وتوصيل  البناء 
العقارية والحصول على المعلومات االئتمانية 
عنهم   واالستغناء  العاملين  توظيف  وآليات 
عبر  التجارة  وسهولة  الضرائب  دفع  ومرونة 
التجارية  العقود  بإنفاذ  االلتزام  ومدى  الحدود 

النظام القضائي  بما في ذلك مدى استقاللية 
القضائية،  النزاعات  في  بته  وسرعة  ونزاهته 
عن  واإلفصاح  المستثمر  حماية  آليات  وأخيرا 
ومدى  للشركات،  المالية  والقوائم  البيانات 
وتصفية  السوق  من  المستثمر  سهولة خروج 

نشاطه، وإغالق مشروعه في حالة فشله. 
اآلفاق المستقبلية؛

في ضوء استعراض آليات تحليل اآلثار الناجمة 
عن التطورات السياسية على مناخ االستثمار 
منهجية  صياغة  يمكن  العربية،  الدول  في 
الستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد 
أن  المتوقع  االستثمارية  للتدفقات  بالنسبة 
تجتذبها المنطقة. وتعتمد هذه المنهجية 
أولها؛  رئيسية،  محاور  على محاولة رصد 4 
واالقتصادية  السياسية  التغيرات  طبيعة 
والمجتمعية التي تشهدها وستشهدها دول 
المنطقة والتي تستند بدورها على ردود أفعال 
المجتمعية، وثانيها؛  القوى  ودور  الحكومات 
من  لألحداث  وتفسيره  العالمي  العام  الرأي 
وكاالت  الصادر عن  السيادي  التصنيف  خالل 
الثالث  المحور  ويتمثل  الدولية،  التصنيف 
في: االتجاهات المتوقعة للمستثمر العربي 
والمستقبلية  الحالية  ورؤيته  واألجنبي 
في  األعمال  أداء  وبيئة  االستثمار  لمناخ 
على  الرابع  المحور  يتوقف  بينما  المنطقة، 
المؤسسات  به  ستضطلع  الذي  الدور  قوة 
اإلقليمية والدولية والقطرية, وخصوصا ذات 
وتشجيع حركة  دعم  في  باالستثمار  الصلة 

االستثمار إلى المنطقة العربية.
)أ( دور الحكومات والقوى المجتمعية؛

دور الحكومات؛
مسيرة  بالفعل  العربية  الحكومات  بدأت 
المجال  في  وخصوصا  التدريجي  اإلصالح 
وبعضها منذ سنوات،  االقتصادي منذ عقود 
ولكن وتيرة اإلصالح بالطبع تختلف من دولة 
الماضية  الفترة  خالل  حدث  وما  أخرى.  إلى 
بالطبع أدى إلى تسريع وتيرة تلك اإلصالحات 
بل ورفع سقفها بصورة غير مسبوقة بدليل، 
عدد  في  سياسية  إصالحات  عن  ــالن  اإلع
للحراك  استجابة  العربية  الدول  من  كبير 

الجماهيري الواسع في عدد من الدول.
المجاالت  إلى  اإلصالح  يد  ستمتد  وبالطبع 
جديدة،  وإجراءات  تشريعات  عبر  االقتصادية 
إطار تحسين مناخ  النهاية في  ستصب في 
االجتماعية  اإلصالحات  ان  كما  االستثمار. 

األولي محبطة  للوهلة  تبدو  كانت  وان  حتى 
لالستثمارات المحلية واألجنبية إال أنها على 
تحسين  صالح  في  ستصب  الطويل  المدى 
من  ستقلل  أنها  زاوية  من  االستثمار  مناخ 
االجتماعية في  األوضاع  تفجر  درجة مخاطر 
المستقبل. وهو ما تدركه مؤسسات التقييم 
السيادي للدول في العالم، كما تدركه جيدا 
بدليل  القومية،  وعابرة  األجنبية  الشركات 
اهتمامها المتزايد بالمسئولية االجتماعية.

الحالية  الحكومات  قيام  هو  نتوقعه  وما 
اإلصالحية  الخطط  مــن  المزيد  بطرح 
االقتصادية  المجاالت  في  والواسعة  الجريئة 
في  والشعوب  البرلمانات  بدعم  واالجتماعية 
نستخلص  أن  أيضا  المفيد  ومن  الدول.  تلك 
الدروس من التجارب الدولية األخرى التي انتقلت 
فيها األنظمة من حالة الحكم الشمولي إلى 
الكومنولث  دول  مثل:  الديمقراطي  النموذج 

السابقة أو اندونيسيا أو تركيا. 
دور القوى المجتمعية؛

بعض  عاشتها  التي  األحداث  بأن  شك  من  ما 
الدول العربية مؤخرا من شأنها أن تعزز من أهمية 
الدور الذي تلعبه القوى المجتمعية وخصوصا 
األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
في  النقابية  والتنظيمات  العمالية  واالتحادات 
السياسي  الوضع  وطبيعة  مالمح  تشكيل 

واالقتصادي واالجتماعي المتوقع أن يسود.

وربما تبدو الصورة واضحة في بعض التغيرات 

وأهمها: رفع  الدول  تلك  بدأت تشهدها  التي 

والسياسية،  االجتماعية  المطالبات  سقف 

ولو بدرجات متفاوتة. وها نحن أمام مجموعة 

من الدول العربية وجدت نفسها أمام تحديات 

عدة، مضطرة لالستجابة لعدد من المطالبات 

لفئات  العمل  فرص  توفير  أهمها:  الملحة، 

مختلف  ــراك  وإش المجتمع،  من  واسعة 

القرار  اتخاذ  في  المدني  المجتمع  شرائح 

بين  وبناء عالقات جديدة وشفافة  السياسي 

أن هناك  األعمال، حيث  ومجتمع  الحكومات 

العديد من التأثيرات االجتماعية واالقتصادية 

الحاجة  تفرض  التي  المتشابكة  والبيئية 

تحقيق  أن  كما  الجديدة.  العالقة  تلك  إلى 

وغير  الدائم  النفاذ  قنوات  وتوفير  الشفافية 

المشروط إلى المعلومات والبيانات يعتبر من 

أهم المطالبات التي لن تتنازل عنها الشعوب 

المتظاهرة في الوقت الحاضر.
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مق�������االت

الدولية  التصنيف  وكاالت  )ب( تقييم 
في  للتطورات  المستقبلية  ورؤيتها 

المنطقة؛
الدولية  التصنيف  وكاالت  أن  فيه  الشك  مما 

على  يجري  ما  كثب  عن  تتابع  العالم  حول 

تغيرات جذرية،  سيترتب  العربية من  الساحة 

عليها، وبال شك، تغيرات متفاوتة في التصنيف 

والمالءة  االئتماني  والتصنيف  للدولة  السيادي 

في  االقتصادية  الكيانات  لبعض  المالية 

القطاع  مؤسسات  رأسها  وعلى  الدول،  تلك 

وتقييمها  رؤيتها  وكذلك  والمالي،  المصرفي 

واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  لألوضاع 

حراكا  تشهد  التي  العربية  الدول  في  سواء 

متباينا، أو للمنطقة بشكل عام.

وتأتي أهمية هذا التصنيف، من كونه معتمداً 

والسياسيين  القادة  العظمى من  الغالبية  من 

والشركات عبر الوطنية والمستثمرين الدوليين 

العربية،  الدول  في  االستثمار  قرارات  اتخاذ  في 

عن  صادرة  دولية  تقارير  من  ذلك  يصاحب  وما 

وإن  أنها  االعتبار  في  األخذ  مع  الوكاالت،  تلك 

اختلفت في التفاصيل وأدوات ودرجات التقييم 

على  نسبيا  تتفق  فإنها  والسلبية  االيجابية 

الصورة العامة. 

العالم  رؤية  استعراض  أهمية  تأتي  هنا  ومن 

األحداث،  وبعد  قبل  العربية  للدول  ومؤسساته 

من خالل استعراض التصنيف السيادي الصادر 
من  لعدد  الدولية  التصنيف  وكاالت  ابرز  عن 
الدول العربية، والذي يكشف عدد من التغيرات 

أهمها؛
وتونس  وليبيا  )مصر  الدول  معظم  أن  يالحظ 
والبحرين واألردن( التي شهدت أحداثا سياسية 
وحراكا شعبيا بدرجات متفاوتة طالتها عمليات 
من  السيادية  للتقييمات  والخفض  المراجعة 
ظل  حين  في  الدولية،  التصنيف  وكاالت  قبل 
عليه  هو  ما  على  اليمن  مثل  دولة  تصنيف 

سابقا حتى اآلن، رغم تطورات األحداث فيها. 
العالمية  االئتماني  التصنيف  وكاالت  جميع 
المهمة قامت بمراجعة بل وخفض للتصنيفات 
العربية،  الدول  من  متفاوت  لعدد  السيادية 
بورز  آند  بالنسبة لستاندرد  تراوح ما بين 4 دول 
وموديز وفيتش، ودولة واحدة بالنسبة لكابيتال 
لوحدة  بالنسبة  بدولتين  مــرورا  انتليجنس 

استخبارات االقتصادي.
مراجعة  عمليات  أن  المرفق  الجدول  يوضح 
دول   6 شملت   السيادية  التقييمات  وخفض 
عربية هي؛ مصر وليبيا وتونس والبحرين واألردن 

ولبنان.
السيادية  التقييمات  خفض  درجات  عدد  تراوح 
الدول العربية  ما بين 5 درجات بالنسبة إلحدى 
البلدان  من  للعديد  بالنسبة  واحدة  ودرجة 

السابق ذكرها.

وتقارير  إعالنات  جــاءت  ــه  ذات السياق  وفــي 
السياسي  الوضع  بشأن  المؤسسات  تلك 
ستاندرد  وكالة  أعلنت  حيث،  المنطقة  في 
عن   2011 مــارس  من  السابع  في  بــورز  أند 
الديون  خدمة  في  محتملة  مخاطر  وجــود 
أساسية  نتيجة  العربية  للمنطقة  السيادية 
المؤسسات،  وضعف  السياسية  لالضطرابات 
بما ينذر بتخفيض التصنيف السيادي للجهات 
دول  في  المقترضة  الحكومية  السيادية 
األحداث  تطور  على  أوقفتها  المنطقة، لكنها 

على ارض الواقع.
كما ذكرت وكالة موديز وفقاً لتقريرها األخير الذي 
الخليجية  الشركات  في  المالية  األوضاع  يتابع 
تصنيف  متوسط  فبراير 2011، تراجع  حتى  انه 
درجة  بواقع  خليجية إلى Baa1 أي  24 شركة 

بداية  في  التصنيف  بمتوسط  مقارنة  واحدة 
2010. وتوقعت الوكالة بقاء احتماالت تخفيض 

مرتفعة  الشركات  لتلك  االئتماني  التصنيف 
التصنيف  ذات  المقترضة  للشركات  وخاصة 
المنخفض )غير االستثماري(، وذلك نظراً لحاجة 
تلك الشركات إلعادة تمويل ديون سوف تستحق 
انكشافهم  هيكلة  إعادة  وكذلك  مستقبالً، 
انقطاع  أو  نقص  من  الوكالة  وحذرت  العقاري. 
الدعم الحكومي أو حدوث اضطرابات في المناخ 
أداء هذه  على  سلباً  يؤثر  الذي  االقتصادي، األمر 
الشركات وخاصة المؤسسات شبه الحكومية.

2010201120102011201020112010201120102011
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كذلك ترتب على أجواء عدم اليقين السياسي 
الديون  على  التأمين  تكلفة  رفع  واالقتصادي 
والخاصة  الحكومية  والسندات  السيادية 
والمتداولة  المنطقة  الصادرة عن عدد من دول 
لبيانات مؤسسة  العالمية. وفقاً  األسواق  في 
والسندات  الديون  على  للتأمين  ماركت 

الحكومية. 
من  عــدد  قيام  أن  إلــى  اإلشــارة  تجدر  وهنا 
بخفض  الدولي  السيادي  التقييم  مؤسسات 
تصنيف عدد من الدول من عدة زوايا أهمها ما 

يلي :
ما شهدته تلك البلدان والمنطقة ليس مجرد 
النظم  تغيرات شاملة وجذرية في  بل  تطورات 

السياسية الحاكمة وأسلوب حكمها .
القصير  المدى  الدول على  تلك  تراجع تصنيف 
أن  يمكن  االستقرار  الترقب وعدم  بسبب حالة 
تنعكس إيجابا على المدى المتوسط أو الطويل 
بشرط  الدولة،  تلك  لتصنيف  رفع  صورة  في 
واالجتماعي،  واألمني  السياسي  استقرارها 
وتحولها نحو المزيد من الديمقراطية وتحسن 

مؤشراتها االقتصادية والمالية.
)ج( اتجاهات المستثمر العربي واألجنبي؛
ــك أن التغيرات الحادثة والمتوقعة ستدفع  الش
ــتثمارية  ــات االس ــة التوجه ــادة صياغ ــى إع إل
للشركات الراغبة في االستثمار في المنطقة. 
ــات  التوجه ــك  تل ــف  تختل ــال  الح ــة  وبطبيع
ــركة إلى أخرى،  ــتثمارية من ش ــط االس والخط
بحسب كونها تعمل حاليا أو لديها استثمارات 
ــا نوايا للعمل  ــة من جهة، أو لديه في المنطق
ــا  فيه ــتثمارات  اس ــازة  حي أو  ــة  المنطق ــي  ف
ــتثماراتها  ــة اس ــيتها وطبيع ــب جنس وبحس
ــابات  ــي تقبلها وحس ــر الت ــتوى المخاط ومس
الربح والخسارة وتقييمها لمستقبل المنشأة 
والقطاع والسوق المستهدف. كما سيختلف 
ذلك من دولة إلى أخرى داخل المنطقة بحسب 
ــائد، والمتوقع  ــتثمار الس ــاخ االس ــة من طبيع
ــا  تأثيراته ــة  وحصيل ــة  المرجح ــرات  والتغي

السلبية وااليجابية.
فعلى  الحسابات.  من  للعديد  يخضع  واألمر 
داخل  حاليا  مستثمرا  كان  إذا  المثال،  سبيل 
لمعايير  طبقا  سلوكه  فسيختلف  المنطقة، 
االستثمارات  صاحب  المستثمر  فمثال  عديدة 
حاليا  خروجه  بين  سيقارن  ربما  األجل  قصيرة 
المدى  على  الحقا  وخروجه  الخسائر  من  بقدر 
المتوسط بخسائر اقل أو بأرباح رأسمالية. أما 

األجل،  طويلة  االستثمارات  صاحب  المستثمر 
فمن الصعب ان يقدم على اتخاذ قرار االنسحاب 
مخاوف  لديه  كانت  إذا  إال  القصير  األجل  في 
كبيرة من انعكاسات التغيرات السياسية على 

حجم النشاط وتحقيق خسائر دائمة.
ربما  الجديد  المستثمر  فإن  المقابل  وفي 
القصير،  األجل  في  االستثمار  على  يقدم  ال 
ويفكر في اقتناص فرص استثمارية مغرية في 
األسواق والدول التي ستشهد هبوطا كبيرا في 
معايير  حساباته  في  وسيدخل  األصول،  قيم 
ودراسات  واالقتصادية  السياسية  المخاطر 
جدوى دقيقة لمستقبل السوق والوضع بشكل 

عام.
ــد أيضاً  ــا كان من المفي ــذا الصدد، ربم ــي ه وف
ــر الدولية التي ترصد  ــتعانة بنتائج التقاري االس
ــبيل  ــتثمرين عالمياً. فعلى س ــات المس توجه
ــهر فبراير  ــتبيان ش ــال ال الحصر، رصد اس المث
ــركا ميريل  أمي أوف  ــك  بن ــن  ــادر ع 2011 الص

ــري صناديق  ــذي يعتمد على آراء مدي ــش، وال لين
ــود نوايا جدية نحو  ــتثمار حول العالم، وج االس
ــة  ــتثمارات المتجه ــي االس ــاد ف ــض ح تخفي
ــي  الت ــئة  الناش ــادات  االقتص دول  ــة  لمجموع
ــن الدول العربية. ووفقاً  تضم عدداً ال بأس به م
ــد 5% فقط من مديري  ــتبيان، أك لنتائج االس
ــة مفرطة  ــتحواذهم بدرج ــك الصناديق اس تل
ــئة، مقابل %43  ــواق الناش ــهم األس على أس
ــتبيان يناير 2011، وبذلك سلط  وفقاً لنتائج اس
ــة تدهور، على  ــتبيان الضوء على أكبر درج االس
ــتحواذ تلك الصناديق على  ــاس شهري، الس أس
ــواق الناشئة،  ــتثمارات أوراق مالية في األس اس
ــور على %28  ــبة تده حيث اقتصرت أعلى نس
ــتبيان. يأتي  فقط منذ البدء في إعداد هذا االس
ــع االرتفاع المتوقع في معدالت  ذلك بالتزامن م
التضخم، وتراجع المبالغ المرصودة لالستثمار 
ــواق الصاعدة، والتغيرات الحادثة على  في األس

بيئة االستثمار.
)د( دور المؤسسات اإلقليمية والدولية 
إلى  االستثمار  حركة  تشجيع  في 

المنطقة العربية؛
واإلقليمية  الدولية  المالية  المؤسسات  تقوم 
االستثمار  مجال  في  العاملة  وخصوصا 
والتنمية مثل: الصندوق والبنك الدوليين وبنك 
األفريقي  التنمية  وبنك  ــي  األوروب االستثمار 
المالية  والمؤسسات  اإلسالمي  التنمية  وبنك 
توفير  مجال  في  وفعال  مؤثر  بدور  العربية، 

في  والمشورة  الفنية،  والمعونة  التمويل، 

مجال السياسات، واألبحاث، وغيرها من أشكال 

من  بالقليل  ليس  عدد  يعمل  كما  الدعم، 

المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل 

في  االستثمار  مجال  في  العاملة  للشركات 

الدول النامية، التي يأتي من ضمنها مجموعة 

االيجابي  الدور  تلخيص  العربية. ويمكن  الدول 

أو  مباشر  بشكل  سواء  المؤسسات،  لتلك 

االستثمارية  التدفقات  تعزيز  في  مباشر،  غير 

الواردة إلى الدول العربية من خالل مجموعة من 

اإلجراءات، أهمها:

الضرورية  التنموية  للمشاريع  التمويل  توفير 

الالزمة  والتشريعية  التحتية  البنية  لتهيئة 

المؤسسات  تعتبر  حيث  االستثمار  لجذب 

التنمية  عمليات  لتمويل  مصدر  أكبر  الدولية 

في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بقيمة 

تتراوح ما بين 30-50 مليار دوالر سنويا،  وذلك 

مجال  في  أو  محددة  تنموية  مشاريع  لصالح 

اإلصالحات السياسية والمعونة الفنية.

االستثمار  مؤسسات  رؤوس  في  المشاركة 

من  عدد  في  الخاص  للقطاع  التابعة  المباشر 

محددة  مؤسسات  خالل  من  العربية  الــدول 

تعمل فقط لخدمة هذا القطاع مثل مؤسسة 

التمويل الدولية. 

توفير الضمانات التأمينية لمشاريع القطاعين 

بلغت  التي  الدول  في  وخاصة  والخاص،  العام 

مؤسسات  خالل  من  مستقرة  شبه  مراحل 

والدولي،  اإلقليمي  المستوى  على  متخصصة 

االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة  مثل؛ 

والمؤسسة  »ضمان«،  الصادرات  وائتمان 

اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، 

االستثمار  لضمان  الدولية  الوكالة  وكذلك 

»ميجا«. 
الحكومات  بين  المعرفة  وسيط  بدور  القيام 

مجال  في  وخاصة  والمستثمرين،  العربية 

التنمية والسياسات، من خالل إعداد المقاييس 

وكذلك  واالستثمار،  الدولي  بالتمويل  الخاصة 

لألبحاث  االيجابية  النتائج  استعراض  عبر 

ترصد  التي  للمؤشرات  الموضوعي  والتحليل 

والتي  عربية،  دولة  كل  في  االستثمار  بيئة 

قــرارات  في  تؤثر  ما  غالباً  الحال،  بطبيعة 

المستثمرين وحجم االستثمار الذي تنفذه في 

هذه الدول.

مق�������االت
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وتزداد أهمية عنصر رأس المال في العملية 

الــدول  في  خــاص  بشكل  االستثمارية 

النامية، ومنها عدد كبير من الدول العربية 

حاد  نقص  من  تعاني  التي  النفطية  غير 

على  لإلنفاق  الالزمة  التمويل  مصادر  في 

الضطالع  ونظرا  المختلفة.  المشاريع 

القطاع الخاص بدور متزايد األهمية في دول 

العالم المتقدم منذ زمن بعيد، وكذلك في 

بالقصيرة،  ليست  فترة  العربية، منذ  الدول 

على  التركيز  يتم  ان  الضروري  من  كان  فقد 

سبل تعزيز دور القطاع الخاص من مختلف 

النفاذ  على  قدرته  مقدمتها  وفي  النواحي، 

والعالمية،  المحلية  المال  رأس  ألسواق 

النطالقته،  الالزمة  األموال  على  والحصول 

وتأسيس مشاريعه.

المال  رأس  على  الحصول  أهمية  وتتعاظم 

التي  المالية  األزمات  وخصوصا  األزمات  في 

اآلونة  ففي  آلخر.  وقت  من  العالم  بها  يمر 

األخيرة، واجه العالم أزمة مالية حادة نجمت 

العقاري  الرهن  أزمة  عن  رئيسي  بشكل 

األمريكي ترتب عليها انهيار وخسارة العديد 

ومعاناة  العالمية،  المالية  المؤسسات  من 

العالم من  األعمال حول  غالبية مؤسسات 

شح في االئتمان ونقص شديد في المصادر 

البديلة للحصول على رأس المال.

أهمية المؤشر:

ميلكن  معهد  قام  المنطلق  هذا  ومن 

محاوالته  بأول  عاما،   11 قبل  األمريكي 

حصول  سهولة  أو  مرونة  مــدى  لرصد 

حول  الدول  مختلف  في  األعمال  أصحاب 

لتمويل  الالزمة  األموال  رؤوس  على  العالم 

بمؤشر  يسمى  ما  ــدر  واص مشاريعهم، 
ودولياً محلياً  المال،  رأس  ألسواق  النفاذ 

 ،»Capital Access Index« )CIA(
أهداف  تحقيق  إلى  المعهد  هدف  حيث 

مستويات  تحسين  فــي؛  تمثلت  عامة، 

لمختلف  االقتصادية  والظروف  المعيشة 

شرائح السكان حول العالم وذلك من خالل 

وصانعي  األعمال  لرجال  المساعدة  تقديم 

السياسات على تصميم وتنفيذ االبتكارات 

على  االقتصادي  الرفاه  لتحقيق  الجديدة 

نطاق واسع، وإيجاد سبل لتوليد رؤوس األموال 

ألصحاب األعمال والشركات الجديدة.

ولتحقيق تلك األهداف يركز مؤشر الحصول 

ــدى إمكانية  ــى؛ رصد م ــى رأس المال عل عل

ــال القائمة  ــاب األعم ــول أصح ــدرة حص وق

ــدة في دول العالم على رؤوس األموال  والجدي

ــبية  ــة ألعمالهم، وقياس القوة النس الالزم

ــدول،  ــف ال ــي مختل ــركات ف ــل الش لتموي

ــواق  ــاع وعمق وحيوية أس ــاس مدى اتس وقي

ــاس مدى انفتاح الدول على إتاحة  المال، وقي

ــا تمييز،  ــى رؤوس األموال دونم ــول عل الحص

ــاً إلتاحة رؤوس  ــد توجها عالمي وهو ما يجس

ــة، وإلقاء الضوء  ــة أكثر عدال األموال بعقلي

ــا اتخاذ المزيد  ــى الدول التي يتعين عليه عل

من اإلجراءات المناسبة لتخفيف المعوقات 

ــادر  ــى مص ــول عل ــول دون الحص ــي تح الت

ــا لتطوير البنية التحتية  التمويل، وتحفيزه

ــة الالزمة لدعم قطاع األعمال، وتعزيز  المالي

النمو االقتصادي المستدام.

مكونات المؤشر:

رأس  ألسواق  للنفاذ  الكلي  المؤشر  يتكون 

مؤشرات   7 من  والدولية  المحلية  المال 

ومدى  الكلي  االقتصادي  فرعية، منها؛ بيئة 

تطور المؤسسات المالية والمصرفية ومدى 

عمق أسواق األسهم والسندات ومصادر رأس 

حول  دولة  المتاحة في 122  البديلة  المال 

ويتم  عربية.  دولة   12 بينها  من  العالم،  

االعتماد في قياس المؤشرات الفرعية على 

قيم 56 متغيراً اقتصادياً ومالياً ومؤسسياً. 

للعام  المؤشر  يشملها  التي  الدول  وتمثل 

العالمي  اإلجمالي  من   %94 نحو   2010

الناتج  من   %95 ونحو  السكان،  لعدد 

العالمي، وتمتلك %98  اإلجمالي  المحلي 

يلي  وفيما  العالمية.  المالية  األصول  من 

للمؤشر  المكونة  الفرعية  المؤشرات  نورد 

الكلي؛

ــس هذا . 1 ــي: ويقي ــاد الكل ــة االقتص بيئ

ــر الفرعي مدى مالئمة الظروف  المؤش

ــركة من  ــروع أو الش المحيطة بالمش

ــرات اقتصادية،  ــم متغي ــالل رصد قي خ

ــعار  وأس التضخم  ــدالت  ــملت؛ مع ش

الفائدة ومعدالت الضرائب، وقياس مدى 

ــتويات النضج  ــال لمس ــوق الم بلوغ س

ــاً للمعايير الدولية  والعمق المالي وفق

المتفق عليها.

البيئة المؤسسية: يقيس هذا المؤشر . 2

ــره  توف ــذي  ال ــي  المال ــم  الدع ــة  درج

ــراض تمويل  ــة ألغ ــات المالي المؤسس

ــركات التجارية، وذلك  ــاريع والش المش

ــية،  ــد متغيرات مؤسس ــن طريق رص ع

ــملت؛ حماية حقوق الملكية، نزاهة  ش

ــراءات  إج ــاءة  كف ــي،  القضائ ــام  النظ

اإلفالس، ومستويات انتشار الفساد.

ــة: . 3 والمصرفي ــة  المالي ــات  المؤسس

ــات  مؤسس ــاهمة  مس ــدى  م ــس  يقي

ــق  ح ــا  له ــي  الت ــة  المالي ــاطة  الوس

ــة ومنح  ــع المصرفي ــاظ بالودائ االحتف

ــاريع وشركات  القروض في تمويل المش

ــد  ــالل رص ــن خ ــة، م ــال التجاري األعم

مؤشرات مصرفية، شملت؛ مدى إتاحة 

ــاع الخاص،  ــي للقط ــان المصرف االئتم

ــرات المالية لمؤسسات  سالمة المؤش

ــهولة الحصول  ــاطة المالية، س الوس

ــارف، وكفاءة  ــن المص ــى القروض م عل

القطاع المصرفي.

ــهم: يقيس مدى . 4 ــوق األس مدى نمو س

ــة تمويل حقوق الملكية من خالل  أهمي

ــملت؛ القيمة  رصد متغيرات مالية، ش

م�ؤش�����رات 

مؤشر النفاذ ألسواق رأس المال المحلية والدولية
رأس املال: هو مصطلح اقتصادي يقصد به األموال واملواد واألدوات واملعدات 
أو  ربحية  أو جتاري، وذلك ألهداف  اقتصادي  الالزمة إلنشاء نشاط  واآلالت 
الالزمة  اإلنتاج  عناصر  أهم  من  املال  رأس  ويعتبر  إنسانية.  أو  إعالمية 
لبدء املشاريع االستثمارية، بأنواعها، سواء احمللية أو األجنبية خاصة كانت أم 
حكومية، بل يراه البعض احملرك األساسي ألي مشروع أو عمل استثماري. وعلى 
ومستدامة  مرتفعة  منو  معدالت  حتقيق  إلى  تصبو  التي  االقتصادات  فان  ذلك، 
على األجل الطويل البد لها من ضخ مستويات مرتفعة من االستثمارات املنفذة 
االعتماد على  إال من خالل  بلوغها  ال ميكن  الوطني، والتي  االقتصاد  في جسم 

املشاريع اخلاصة.
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ــبة من الناتج  السوقية لألسهم كنس

ــيولة األوراق  المحلي اإلجمالي، درجة س

المالية، وعدد الشركات المدرجة.

مدى . 5 يقيس  مدى نمو سوق السندات: 
خالل  من  المشاريع  تمويل  أهمية 
متغيرات  إلى  السندات، استناداً  إصدار 
الخاصة  السندات  قيمة  شملت؛ 
المحلي  الناتج  من  كنسبة  والعامة 
المالية  األوراق  ونسبة  اإلجمالي، 
المحلي  الناتج  من  بأصول  المضمونة 

اإلجمالي.
مصادر بديلة للحصول على رأس المال: . 6

يقيس مدى تنوع وتعدد مصادر التمويل 
المغامر،  المال  رأس  مثل؛  المتاحة، 
االكتتاب  وأساليب  االئتمان،  بطاقات 

المغلق.
التمويل الدولي: يقيس توافر رأس المال . 7

ــركات، بناء على متغيرات  األجنبي للش
ــعار الصرف، رصيد  ــمل: تقلبات أس تش
ــتثمارات  اس ــة،  الدولي ــات  االحتياط
ــتثمار  ــة واالس ــة األوراق المالي محفظ
ــق رؤوس األموال  ــر، تدف األجنبي المباش

الواردة والصادرة، والتصنيف السيادي.
وضع دول العالم في المؤشر:

حلت مجموعة الدول الصناعية )27 دولة( 
الترتيب  من  األولــى  الثالثين  المراكز  في 
العالمي، حيث تقدمت 13 دولة في الترتيب، 
وتراجعت 8 دول، في حين استقر باقي الدول 

الصناعية عند نفس ترتيبها للعام السابق. 
وقد حافظت كندا وهونغ كونغ على صدارة 
والثاني  األول  بالمركزين  العالمي  الترتيب 

للعام الثاني على التوالي.
التحسن  إلى  لكندا  المتميز  األداء  ويرجع 
الفرعية،  المؤشرات  كافة  في  النسبي 
باستثناء مؤشر سوق األسهم، بينما تركزت 
أبرز نقاط القوة في سوق السندات والتمويل 
من  االستفادة  لمواصلة  إضافة  الدولي، 
االستقرار في بيئة االقتصاد الكلي، والبيئة 

المؤسسية وتنمية القطاع المصرفي.
أما هونغ كونغ، فقد تصدرت الترتيب العالمي 
والتمويل  الكلي  االقتصاد  بيئة  في مؤشري 
مستقرة  ببيئة  حظيت  حيث  الــدولــي، 
العديد  جذب  إلى  أدت  المصرفي  لالئتمان 
ومن  واالجانب،  المحليين  المستثمرين  من 
ثم تنفيذ مشاريع عدة، إضافة إلى انخفاض 
االحتياطيات  وتراكم  الضرائب  معدالت 
الدولية من النقد األجنبي، إال أنها ال تزال في 

حاجة لتطوير وتنمية سوق السندات.
المتحدة  المملكة  احتلت  حين  فــي 
على  والرابع  الثالث  المركزين  وسنغافورة 
المملكة  تأثر  من  الرغم  وعلى  التوالي. 
المتحدة بشكل ملحوظ من األزمة المالية 
العالمية، إال إن قوة سوق السندات ساهمت 
في تخفيف تباطؤ اإلقراض المصرفي، حيث 
الشركات  سندات  طرح  معدالت  تجاوزت 
شهدت  حين  وفي  الحكومية.  نظيرتها 

مؤشري  في  التحسن  بعض  سنغافورة 
تراجعت،  السندات،  وسوق  الدولي  التمويل 
بدرجة محدودة، في مؤشري مصادر التمويل 
أن  المعروف  ومن  األسهم.  وسوق  البديلة 
من  العالم  دول  قائمة  تتصدر  سنغافورة 

حيث سالمة المؤسسات. 
وتمكنت الواليات المتحدة األمريكية بالبقاء 
في قائمة أفضل عشر دول خالل العام. وعلى 
المالية  األزمة  بتداعيات  تأثرها  من  الرغم 
ترتيبها  ارتفع  فقد  حاد  بشكل  العالمية 
مركزاً واحداً لتحتل المركز الخامس عالمياً. 
زيادة  منها؛  األسباب  من  لعدد  ذلك  ويعزى 
للشركات،  األجل  قصير  الحكومي  االئتمان 
بما عوض سكون سوق االئتمان الخاص إلى 
للودائع  تصنيف  بأعلى  تمتعها  كبير،  حد 
التأمين  نظام  بفضل  السيادية  وللديون 
والضمانات، أهمية الدوالر األميركي كمكون 
رئيسي لالحتياطيات الرسمية حول العالم، 
الدولية، أثناء  االستثمارات  تركز  إلى  إضافة 
األزمة األخيرة، ، في سندات الخزانة واألوراق 
المالية األمريكية، مما أدى إلى توفير التمويل 

للحكومة والشركات واألسر األمريكية.
وفي إشارة واضحة للحاجة الملحة لتطوير 
التمويل  وإتاحة  المحلية  المال  أســواق 
الدولي للشركات في الدول األفريقية، جاءت 
17 دولة افريقية ضمن قائمة أسوأ 20 دولة 

كافة  عانت  حيث  العام،  لهذا  المؤشر  في 
بيئاتها  في  ضعف  من  تقريبا  الدول  هذه 
المجتمع  على  يحتم  مما  المؤسسية; 
والمساعدة  العون  يد  تقديم  الدولي ضرورة 
من أجل تحسين البنية التحتية االقتصادية، 
األعمال  لتمويل  مستقرة  قاعدة  وتوفير 

التجارية الخاصة في هذه الدول.
وضع الدول العربية:

أداء  عاما  قبل 11  إطالقه  منذ  المؤشر  يرصد 
اإلمارات، الكويت،  هي؛  فقط  عربية  دولة   12

سلطنة عمان، السعودية، لبنان، األردن، تونس، 
مصر، المغرب، اليمن، سورية وموريتانيا، وتراوح 
بين   2010 عام  مؤشر  في  الدول  تلك  ترتيب 
يتعلق  وفيما  عالميا.  و116   22 المركزين 
بيانات  المؤشر تشير  العربية في  الدول  بوضع 

المؤشر إلى ما يلي؛

نظيراتها في 	  العربية على  الدول  تقدمت 
المؤشرات  من  عدد  في  النامية  الــدول 
الفرعية المكونة للمؤشر الكلي، السيما؛ 

م�ؤش�����رات 

6789 ا#45+ذ 012ا/ رأس ا(+ل ا()'"! وا#%و#"!

ا01/.-! ا7و,5ا01/.-! ا,432'!ا01/.-! ا,2,32!ا01/.-! ا,&ا*(!)'& %$#"!

أداء أ<=>أداء أ01أ



15

السنة التاسعة والعشرون - العدد الفصلي األول )يناير – مارس( 2011 املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وائتمان الصادرات

م�ؤش�����رات 

 واندونيخ انًحهيخ انًبل رأس ألسىاق انُفبذ يؤشروضع اندول انعرثيخ في 
 7002 - 7002يٍ حيث قيًخ انًؤشر وانزرريت انعبنًي خالل انفزرح 

انزرريت 
 عرثيًب
نعبو 
7002 

 اندونخ
 فرق انقيًخ 7002 7002 7002

 ثيٍ عبيي
 7002و  7002

فرق انزرريت 
 ثيٍ عبيي

 انزرريت انقيًخ انزرريت انقيًخ تانزرري انقيًخ 7002و  7002

(6)  (01.0) 22 3122 19 3127 29 31.6 اإليبراد 1
.    01.7 30 3177 31 31.0 32 3102 انكىيذ 2
(7)  (0103) 35 .012 33 0122 42 0163 سهطُخ عًبٌ 3
.    01.0 36 0120 37 0123 36 0126 انسعىديخ 4
0    01.7 39 0133 39 0100 48 01.7 نجُبٌ 5
(0)  (0100) 46 0102 42 .010 47 01.0 األردٌ 6
0    .016 48 .017 52 0120 59 0130 رىَس 7
0    0176 50 0102 54 0120 65 0163 يصر 8
2    0100 60 0120 67 0160 71 0102 انًغرة 9

2    0172 96 6102 103 7127 104 7132 انيًٍ 10
(.0)  (0106) 107 7102 92 61.7 103 7122 سىريخ 11
.    0102 116 71.2 117 ..71 105 7136 يىريزبَيب 12
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نهحصىل عهً 
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 5.00 37 6.75 14 5.75 29 5.50 33 6.40 28 6.06 38 9.25 4 اإليبراد
 6.67 11 5.25 25 1.75 85 6.83 11 6.60 24 5.88 43 8.17 11 انكىيذ
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 انفرعي انًؤشر األدَى في   أداء يعردل           األفضم في انًؤشر انفرعي

مؤشر بيئة االقتصاد الكلي، مؤشر سوق 
المؤسسية،  البيئة  مؤشر  السندات، 

ومؤشر التمويل الدولي.

ببلوغها 	  عربياً  الترتيب  اإلمارات  تصدرت 
تلتها  عالمياً،  والعشرين  الثاني  المركز 
سلطنة  ثم  الثالثين،  بالمركز  الكويت 
ولبنان   )36( فالسعودية   ،)35( عمان 
الدول  باقي  ترتيب  تراوح  حين  في   ،)39(
العربية عالمياً ما بين المركزين 46 الذي 

لألردن والمركز 116 لموريتانيا.

عربية في ترتيبها العالمي 	  تقدمت 8 دول 
إلحرازها  نسبة  السابق،  بالعام  مقارنة 

تحسناً في بعض المؤشرات الفرعية.

ومؤشراته 	  الكلي  المؤشر  بيانات  تشير 
الفرعية ما بين عامي 2007 و 2009 إلى 
قيمة  تحسين  من  عربية  دول  تمكن 10 
مما  الكلي  والمؤشر  الفرعية  مؤشراتها 

أدى إلى تحسن ترتيبها العالمي.

 االأمريكتان ومنطقة

البحر الكاريبي
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ولذا فإن تنظيم عمليات البناء بموجب تشريعات 
الجمهور،  لحماية  ضرورياً  أمراً  يعتبر  ملزمة 
تتجنب  بحيث  بالكفاءة  تتميز  أن  يجب  لكنها 
القطاع  هذا  على  تفرض  التي  المفرطة  القيود 
الذي يلعب دورا هاما في كل اقتصاد حول العالم. 
إلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع،  ومن أجل 
نشير إلى نتائج أحدث دراسة صادرة عن منظمة 
الحظت  والتي  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
 %6.5 بلغت  بالمتوسط  القطاع  حصة  أن 
أكثر  أنه  كما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 
القطاعات توفيراً لفرص العمل في الدول األوروبية 
العاملة. وتشير  القوى  إجمالي  بحصة 7% من 
بهذا  يعملون  اإلحصاءات إلى أن 40 مليون عامل 
القطاع في كل من دول االتحاد األوروبي والواليات 
المتحدة واليابان مجتمعة. كما تشير التقديرات 
إلى أن كل 10 وظائف في هذا القطاع تولد نحو 
المحلية.  االقتصادية  القطاعات  في  وظائف   8
األخيرة  واالقتصادية  المالية  األزمــة  أن  كما 
قطاع  في  عامل  مليون  تسببت في فقدان 1.9 
ديسمبر  بين  ما  الفترة  خالل  وظائفهم  البناء 
2007 ويناير 2010، ناهيك عن اختفاء 5 ماليين 
العالمي  والتشييد  البناء  قطاع  ضمن  وظيفة 
منظمة  إلحصاءات  وفقاً  خالل عام 2008 وحده 
المحلية  الشركات  وتستحوذ  الدولية.  العمل 
إنتاج  من  األكبر  الشريحة  على  الحجم  صغيرة 
هذا القطاع ووظائفه. أما على الصعيد العالمي 
تتراوح حصة هذا القطاع ما بين 5% و 7% من 
الناتج المحلي اإلجمالي في معظم االقتصادات 
حول العالم ونحو ثلث إجمالي تكوين رأس المال 

الثابت.
على  الحكومات  تحرص  األهمية،  لهذه  ونظراً 
فترات  خالل  القطاع  هذا  على  اإلنفاق  تعزيز 
من  التخفيف  بهدف  وذلك  االقتصادية،  األزمات 
حدتها، لكنها تحيد عن تحقيق هذا الهدف فيما 
غير  عقاري  قطاع  إلى  اإلنفاق  هذا  توجيه  تم  لو 
رسمي. فوفقا لتقديرات تقرير بيئة أداء األعمال 
حوالي  فان  الدولي  البنك  مجموعة  عن  الصادر 
الدول  في  البناء  مشاريع  من   %80  -  %60
النامية يتم بناؤها بدون استصدار ترخيص البناء 
على  الرقابة  لضعف  أو  اإلجراءات  لتعقيد  نظراً 
مسح  احدث  نتائج  وتؤكد  المسئولة.  الجهات 
إحصائي لعدد 218 شركة تنتمي لنحو 19 دولة 

الوقت  من  كالً  أن  الباسيفيك،  آسيا  إقليم  من 
البناء  تراخيص  استصدار  مع  التعامل  وإجراءات 

على قمة قائمة معوقات بناء المشاريع. 
تصاريح  الستصدار  المركب  الفرعي  المؤشر 

البناء:

يمثل مؤشر »مرونة استصدار تصاريح البناء«، 
احد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر 
عن  سنويا  يصدر  الذي  األعمال  أداء  سهولة 
مجموعة البنك الدولي، إال إنه تمت إضافته منذ 

عام 2006 وليس عام 2004. 
استصدار  مرونة  مدى  المؤشر  هذا  ويقيس 
لممارسة  تجاري  مبنى  وتشييد  بناء  تراخيص 
من  الحجم  متوسط  أو  صغير  مشروع  نشاط 

خالل رصد ثالثة مؤشرات فرعية هي؛
هذه . 1 الستصدار  الالزمة  اإلجــراءات  عدد 

التراخيص، 
هذه . 2 الستصدار  الالزمة  الزمنية  الفترة 

األيام(؛ التراخيص )معبرا عنها بعدد 
رسوم . 3 أيــة  )بدون  الرسمية  التكلفة 

استصدار  ــراءات  إج إلنجاز  رسمية(  غير 
اإلشعارات  ذلك  في  بما  التراخيص  تلك 
كافة  الستصدار  المطلوبة  والمستندات 
المتعلقة  التحتية  البنية  مرافق  تراخيص 
بتوصيل المياه والصرف الصحي والكهرباء 
الفرد من  واالتصاالت. )كنسبة من نصيب 

الدخل القومي(.
صاحب  أن  المؤشر  احتساب  منهجية  وتفترض 
القائمة،  األنظمة  بكافة  دراية  على  المشروع 
وبالتالي فلن يلجأ لتأجير وسيط إلتمام اإلجراءات 
المطلوبة إال إذا طلب منه ذلك بموجب القانون. 
ويقيس هذا المؤشر الفرعي مدى مرونة اإلجراءات 

اإلدارية المنظمة. 
تم  بيانات  على  العام  هذا  تقرير  أعتمد  وقد 
جمعها في إطار مشروع تقرير ممارسة أنشطة 
اإلجراءات  ومقارنة  بقياس  يقوم  الذي  األعمال، 
الصلة  ذات  البيروقراطية  واإلجراءات  الحكومية 
صغيرة  المحلية  األعمال  منشآت  حياة  بدورة 
العالم،  حول  دولة  ومتوسطة الحجم في 183 
لتغطي الفترة ما بين نهاية يونيو 2009، ونهاية 

مايو 2010.
كيف يقرأ المستثمر، الذي يرغب استثمار أمواله في 
المنطقة العربية، المؤشرات المدرجة في هذا الجدول

أتوقع  يلي:  كما  الجدول  هذا  المستثمر  يقرأ 
بالمتوسط  المرور بسلسلة من اإلجراءات تصل 
إلى 19 إجراء بين الجهات الحكومية المختلفة 
)بما يمثل أسوأ متوسطات المؤشر عالميا، بعد 
إقليم شرق أوروبا ووسط آسيا، مقارنة بمتوسط 
االقتصادية  األقاليم  باقي  في  ــراءات  اإلج عدد 
زمنية  فترة  تستغرق  والعالم(،  المعروضة 
النجازها تصل في المتوسط إلى 158 يوما، )بما 

م�ؤش�����رات 

مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع صغير ومتوسط الحجم وتوصيل مرافقه  
نسمة  مليون   1.3 من  أكثر   ،2010 يناير  املدمر،  هايتي  زلزال  خلف  لقد 
دمره  أو  وأصابه  إال  العاصمة  في  مبنى  الزلزال  يترك  لم  مأوى، وعمليا  بال 
 500 قوته  بلغت  زلزاالً  شهر،  بعد  تشيلي،  شهدت  حني  في  بالكامل. 
اآلثار  اقتصرت  فقد  أسوأ،  خسائر  توقع  من  وبالرغم  هايتي،  زلزال  قوة  مرة 
والفارق يكمن في افتقار هايتي  منزل.  ألف  التدميرية لزلزال تشيلي على 750 
إلى قوانني وطنية شاملة تنظم عمليات البناء والتصميم املعماري ضد الزالزل، 
حيث افتقرت مبانيها إلى إتباع معايير وممارسات البناء الدولية، بينما تشيلي 
فتحكم وتنظم عمليات البناء فيها قوانني شاملة مت اعتمادها منذ عام 1931، 

ويتم تنقيحها وحتديثها بانتظام.
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ثم  ومن  عالمياً،  المؤشر  معدالت  أفضل  يمثل 
البناء  لتراخيص  العالم استخراجا  أقاليم  أسرع 
بنسبة %396  تقدر  مرافقه( بتكلفة  وتوصيل 
القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب  متوسط  من 
)تكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بباقي األقاليم 
في  العربية  المنطقة  تأتي  حيث  االقتصادية، 
الترتيب بعد كل من إقليم دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية وكل من إقليمي شرق آسيا 

والمحيط الهادئ ودول أمريكا الالتينية(. 
العربية  الدول  مجموعة  مؤشرات  أن  ويالحظ 
التعاون  دول منظمة  بمؤشرات  سواء بمقارنتها 
جنوب  أفريقيا  دول  أو  والتنمية  االقتصادي 
يتعلق  فيما  وخاصة  نسبيا،  مرتفعة  الصحراء، 
استصدار  وتكلفة  اإلجــراءات  عدد  بمؤشري 
إجراء  اقتراح  على  الضوء  يلقي  بما  التراخيص، 
المتعلقة  المجاالت  في  اإلصالحات  من  مزيد 
الوقت  مؤشر  يظل  بينما  المؤشرين،  بهذين 
أفضل  باأليام ضمن  اإلجراءات  النجاز  المستغرق 

المؤشرات عالمياً. 
وفيما يلي استعراض لكل مؤشر من المؤشرات 
استصدار  لمؤشر  المكونة  الثالثة  الفرعية 

تراخيص البناء؛
الستصدار . 1 الالزمة  اإلجراءات  عدد  مؤشر 

تراخيص البناء:
عالميا  تراوح مؤشر عدد اإلجراءات للعام 2010 
الدنمارك، و53 إجراء  ما بين 6 إجراءات فقط في 
في روسيا، وعربيا مابين 12 إجراء في السعودية، 
السعودية كل من  إجراء في سورية. ويلي  و26 
 14 بعدد  والعراق   13 إجــراءات  بعدد  البحرين 
إجراءات  بعدد  وعمان  اليمن  من  كل  ثم  إجراء 
بعدد 16 إجراء. ومن  جيبوتي  بلغ 15 إجراء ثم 
أن كل إجراء إضافي يتكلف مزيدا من  المفهوم 
المتاحة  الفرص  زيادة  عن  والمال، ناهيك  الوقت 
ودفع  الفساد  أساليب  تنمي  التي  للبيروقراطية 

الرشاوى.
الستصدار . 2 الالزمة  الزمنية  الفترة  مؤشر 

تراخيص البناء:
إلنجاز  الالزمة  الزمنية  الفترة  مؤشر  تــراوح 
اإلجراءات للعام 2010 عالميا ما بين 25 يوماً في 
ما يزيد عن 3 سنوات  أو  سنغافورة، 1179 يوماً 

في  المسجلة في هايتي، وعربيا ما بين 43 يوم 
اإلمارات  وتأتي  السودان.  في  يوم  البحرين، 271 
بنحو 76  قطر  ثم  يوما  البحرين بنحو 64  بعد 
ولها 89  السعودية  ثم  يوما فاألردن بـ 87 يوما 

يوما.
مؤشر تكلفة استصدار تراخيص البناء:. 3

تراوح المؤشر للعام 2010 عالميا ما بين %0.8 
األول على  المركز  احتلت  التي  المسجلة لقطر 
في  المسجلة   %29574 العالمي،  المستوى 
المسجلة لقطر،  ليبيريا، وعربيا ما بين %0.8 

1862.8% المسجلة لجيبوتي. 

المؤشر المركب الستصدار تراخيص البناء:
الستصدار  الكلي  بالمؤشر  يتعلق  وفيما   
الفرعية  المؤشرات  يضم  الذي  البناء  تراخيص 
المقابل  الجدول  سلفا، يشير  المذكورة  الثالثة 
إلى تصدر السعودية المؤشر عربيا بالترتيب 14 
عالميا تليها البحرين )17(، اإلمارات )26(، قطر 
)30(، اليمن )50(، ثم سلطنة عمان )70(. وفي 
حين تحسن الترتيب العالمي لخمس دول عربية 
السودان  المغرب،  األردن،  السعودية،  شملت؛ 
إلحدى  العالمي  الترتيب  تأخر  يالحظ  ومصر، 
عربية شملت؛  البحرين، اإلمارات،  عشرة  دولة 
الجزائر،  تونس،  العراق،  الكويت،  عمان،  قطر، 
الترتيب  ظل  بينما  وفلسطين،  لبنان،  سورية، 

مستقرا لكل من اليمن، جيبوتي وموريتانيا. 
لمؤشر  المكونة  الفرعية  المؤشرات  وبمقارنة 
تراخيص  الستصدار  المطلوبة  اإلجــراءات  عدد 
المنطقة  داخل  األعمال  وممارسة  لبدء  البناء 
يمكن   ،2010-2006 الفترة  خالل  العربية 
شملتها  التي  المجاالت  على  الضوء  تسليط 
اإلصالحات  تشملها  لم  التي  وتلك  اإلصالحات 
عربية  دولة  كل  في  المعروضة  الفترة  خالل 

الصدد، يشير جدول مؤشر  على حدة. وفي هذا 
العربية  الدول  بعض  انتهاج  إلى  اإلجراءات  عدد 
وهى؛  اإلجراءات  إلى تخفيض عدد  أدت  إصالحات 
البحرين، مصر، األردن، السعودية، واإلمارات، حيث 
يالحظ تحسن عدد اإلجراءات في تلك الدول خالل 

فترة العرض. 
إصالحات الدول العربية؛

لقد أضفت العديد من الدول العربية المزيد من 
تراخيص  مع  التعامل  على  والسهولة  المرونة 
خدمات  إدخــال  على  التركيز  خالل  من  البناء 
عن  أسفر  مما  اإللكترونية،  واألدوات  االنترنت 
وجعل  يوماً   41 بنحو  الوقت  هذا  اختصار 

المنطقة األسرع عالميا.
رسوم  تخفيض  تم  مصر،  في  2007؛  ع��ام 
تم  الكويت،  وفي  البناء.  تراخيص  استخراج 
الدوائر  لكافة  جديد  آلي  نظام  استحداث 
الموافقات  إصدار  عن  المسئولة  الحكومية 
والتصديقات الفنية لتركيب المرافق. وبناء على 
ذلك، تراجع إجمالي الوقت المستغرق للحصول 
توصيل  الهاتف،  خطوط  تركيب  موافقات  على 
الكهرباء، وخطط المياه والصرف الصحي بنحو 
10 أيام. وفي المغرب، تم تخفيض الوقت الالزم 
 10 بواقع  جديدة  بناء  تراخيص  على  للحصول 
أيام أيضاً، من خالل إنشاء نافذة موحدة في الدار 
ذات  الوكاالت  بين  أفضل  اتصال  البيضاء لتوفير 

الصلة.
الرسوم  ساهمت  فلسطين،  في  2008؛  عام 
المرتبطة بتراخيص البناء من التكلفة اإلجمالية 
قانون  استحداث  تم  مصر،  وفي  بنحو %20. 
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 ،2008 عام  خالل  به  العمل  بدأ  للبناء  جديد 
والوقت  ــراءات  اإلج عدد  اختصار  إلى  ويهدف 
من  وذلك  البناء،  تراخيص  الستخراج  الالزمين 
خالل نافذة موحدة لتجهيز الموافقات المتعلقة 
إلغاء 3  في  الجديد  القانون  نجح  بالبناء، حيث 
شهراً. وفي  يعادل  بما  الوقت  واختصار  إجراءات 
موريتانيا، تم سن أول قانون للبناء في عام 2008، 
يهدف إلى تبسيط متطلبات بناء مقر المشاريع 
للنافذة  األولي  األساس  وإرساء  الحجم  صغيرة 
البناء.  تصاريح  على  الحصول  الموحدة ألغراض 
يهدف  جديد  قانون  استحداث  تم  الجزائر،  وفي 
تصاريح  الستصدار  أفضل  إجراءات  تطبيق  إلى 
سالسة  يكفل  وبما   2008 عام  في  البناء 
وسرعة استصدارها ويحد من عمليات البناء غير 
دخول  بعد  أشهر  بضعة  مرور  فبعد  الرسمية. 
 ،2008 يوليو  في  النفاذ  حيز  الجديد  القانون 
عدد  في  ملحوظاً  تراجعاً  السلطات  سجلت 
العقارات المخالفة )12607 مخالفة قانونية(. 
العديد من  البحرين، تم تجميع  عام 2009؛ في 
موحدة  نافذة  مظلة  تحت  المبدئية  الموافقات 
البناء،  تراخيص  استصدار  سرعة  يكفل  وبما 
حيث تأتي البحرين كأسرع الدول من حيث الوقت 
المستغرق للتعامل مع استصدار تراخيص البناء 
الخدمة  طالب  ألن  العربية، وذلك  المنطقة  في 
الطلب  نموذج  تحميل  االنترنت،  عبر  يمكنه، 
وكذا  المعماري  بالتخطيط  مصحوباً  وتقديمه 
جميع المستندات المطلوبة ناهيك عن إمكانية 
وفي  االنترنت.  عبر  رسومه  وسداد  مراحله  تتبع 
إجراءات  مع  التعامل  حدة  تخفيف  تم  األردن، 
تراخيص البناء عن طريق توسيع نطاق الخدمات 
التي تقدمها النافذة الموحدة في منطقة عمان 
ومتوسطة  صغيرة  للمشاريع  وذلك  الكبرى، 
إجراءات   3 إلغاء  تم  حيث  التجارية،  الحجم 
السعودية،  واختصار الوقت بنحو 20 يوماً. وفي 
عن  البناء  تراخيص  استصدار  وتيرة  تسريع  تم 
طريق إصدار ترخيص مؤقت يستغرق يوماً واحداً 

فقط يمكن المقاول من البدء في مراحل البناء 
الترخيص  على  يحصل  أن  على  واحد  يوم  بعد 
اإلمارات،  وفي  واحد.  النهائي في غضون أسبوع 
على  للحصول  المستغرق  الوقت  اختصار  تم 
 3 وتخفيض  يوماً   33 بنحو  البناء  تراخيص 
إجراءات من خالل إدخال نظام جديد للتعامل مع 
الطلبات من خالل الشبكة الكونية »االنترنت«.
في  إصالحات  األخير  العام  شهد  2010؛  عام 
السعودية، حيث نجحت السلطات من تقليص 
النجاز  المستغرق  الوقت  وكذلك  اإلجراءات  عدد 
الموافقة  تمت  فقد  اليمن،  أما  اإلجراءات.  هذه 

على قانون جديد للبناء خالل العام.

جدوى اإلصالح:

استصدار  نظم  من  تجعل  التي  اإلصالحات  إن 
الضرورية، أكثر  المرافق  البناء وتوصيل  تراخيص 
تساعد  أن  يمكنها  وشفافية،  وكفاءة  تنظيما 
في الحد من درجة الفساد وتقلل حصة القطاع 
تشجيع  خالل  من  وذلك  الرسمي،  غير  العقاري 
الرسمية.  القنوات  اتباع  على  البناء  شركات 
وبالتالي يمكن للحكومات أن تجني العائد على 
االستثمارات في مجال إصالح هذا القطاع، حيث 
أن جودة اللوائح المطبقة تضمن تطبيق معايير 
لمستخدميها.  الحماية  توفر  التي  السالمة 
ومما الشك فيه، ان أكثر المستفيدين من إصالح 
نظم استخراج تراخيص البناء هي الشركات التي 
واالقتصادية  المالية  األزمة  جراء  بشدة  أضيرت 
األخيرة، حيث شح التمويل الالزم لتلك المشاريع 
ضغط  تحت  وخاصة  عليه  الحصول  وصعوبة 
المشروع.  لتسليم  المحددة  بالمواعيد  االلتزام 

وفيما يلي أبرز منافع االصالح؛
اإلصالح السليم يوفر طاقة أكبر إلنتاجية . 1

القطاع؛
مجال  في  كفاءة  األكثر  القانونية  األنظمة  أن 
االستفادة  بتعظيم  للحكومات  تسمح  البناء 
من القطاع. ففي كولومبيا، أصبحت بحلول عام 

الالتينية  أمريكا  دول  إقليم  في  دولة  1995 أول 
مراجعة  عملية  خصخصة  تجربة  تخوض 
استحداث  تم  حيث  البناء،  تراخيص  واستصدار 
 ،1996 عــام  في  تشغيله  تم  جديد،  نظام 
البناء  تراخيص  إدارة  عملية  انتقلت  وبموجبه 
من المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص 
المستندات  مراجعة  بمسؤولية  ليضطلع 
البناء في وقت مثالي. ويالحظ  تراخيص  وإصدار 
عاما  مرور 14  بعد  النظام  هذا  تأثير  أن  التقرير 

على تطبيقه كان واضحاً، حيث أصبح؛

منتشرة في 	  خاص  قطاع  مكاتب  هناك 5 
العاصمة الكولومبية، ساهمت المنافسة 
وارتفاع  الجديدة  األفكار  ابتكار  على  بينها 

مستوى جودة الخدمات المقدمة.

لبنائها 	  المرخص  األراضي  مساحة  قفزت 
عام 2007،  في  مربع  متر  إلى 19.2 مليون 
عام  في  مربع  متر  مليون   11.3 مقابل 

1996، إي بمعدل نمو بلغ %70.

الوقت 	  اختصار  في  قفزة  تحقيق  تم 
يوماً   50 على  اقتصر  حيث  المستغرق، 
 1080 بنحو  عام 2010، مقارنة  في  فقط 
سنوات  أو ما يقرب من 3  يوماً بالمتوسط 

في عام 1995. 
زيادة درجات السالمة والشفافية؛. 2

وفقا لبعض التقديرات فان حوالي 60% و 80% من 
بدون  بناؤها  يتم  النامية  الدول  في  البناء  مشاريع 
اإلجراءات  لتعقيد  نظراً  البناء  ترخيص  استصدار 
ففي  المسئولة.  الجهات  على  الرقابة  لضعف  أو 
غير  الجديدة  المباني  من   %57 نحو  الفلبين، 
إلى  مصر  في  النسبة  هذه  تصل  وقد  قانونية، 
اإلجراءات  تعقيدات  زيادة  يفسره  ما  وهو   .%90
وارتفاع كلفتها ومن ثم اللجوء للبناء دون الحصول 
الحكومية  اإليــرادات  من  يقلل  بما  ترخيص  على 
ويقلل فرص الحصول على االئتمان سواء لصاحب 
عمل  فرص  وفقدان  المقاوالت  شركات  أو  المبنى 
في  الفساد  انتشار  فرص  عن  ناهيك  القطاع،  في 
جودة  ذات  قوانين  توافر  فإن  ثم  ومن  المجال.  هذا 
الدولية  المعايير  تحقيق  تضمن  وملزمة  عالية 
لجودة البناء وسالمته باإلضافة إلى تحقيق معايير 
لجميع  القوانين  هذه  نصوص  بإتاحة  الشفافية 

األطراف المعنية.
صاحب . 3 من  لكل  أق��ل  تكلفة  ضمان  

المبنى وشركات المقاوالت؛ 
بكفاءة  التكنولوجية  المعلومات  استخدام  إن 
وفعالية وتقاسمها فيما بين شركات المقاوالت 
من  يقلل  أن  شأنه  من  الحكومية  والجهات 
تكلفة عملية استصدار تراخيص البناء، وخاصة 
المتقدم.  االلكتروني  التراخيص  إصدار  أنظمة 
كما أن اختصار الوقت وتقليل فترات التأخير يعود 
بالنفع ليس فقط على صاحب المبنى وشركات 
حيث  الحكومية،  اإليرادات  أيضا  بل  المقاوالت 
توصلت دراسة أمريكية إلى أن تسريع استصدار 
مشروع  في  شهور   3 بمعدل  البناء  تراخيص 
يستوجب بناؤه 22 شهراً يزيد من معدل اإلنفاق 
زيادة  وبالتالي   %5.7 بمعدل  المشروع  على 
حصيلة ضريبة الملكية العقارية بمعدل %16. 
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140.2-10251.5-19.00163.0ا����ب
132.8-15.00186.00106.2���ن
���19.0076.000.8-0.1

15.5-3643.8-689.0-12.0ا����د��
175.1-19.00271.00192.2ا���دان
347.8-26.00128.00568.4��ر��
����20.0097.04858.7-227.3

49.6-3335.8-464.0-17.0ا���رات
������21.00199.071,113.061.9

���� ا����اج ��ا��� ا����ء

ا���اءات

(��د)

ا����

(أ��م)

ا������

(آ���� �� د�� ا���د) ا��و��

������21.00199.071,113.061.9
137.8-15.00107.00136.6ا����

ا������ ا�����

(OECD) �����

ا����ر: ����ة �����ت ���� اداء ا����ل 2011، ا���درة �� ������ ا���� ا��و��، و���ث ���ن.

15.80166.3062.10
19.11151.84402.53

20112011 - 200420112011 - 200420112011 - 200420112011 - 2004
38.8-3.434.4-14.00.024.00.012.9ا���ا��
7.00.09.00.00.80.1273.417.5ا������
������11.00.037.00.0169.9-65.0434.1-170.5
���6.0-7.07.0-30.06.3-59.30.0-855.4
11.00.077.00.0107.864.443.643.6ا���اق
1,158.0-59.517.9-66.044.6-5.013.0-8.0ا�ردن
65.8-0.782.7-13.00.035.00.01.3ا�����
42.1-54.739.8-37.075.0-1.09.0-5.0����ن

446.6-107.8412.1-63.033.6-2.019.0-9.0��ر������
749.5-10.811.2-24.015.8-5.012.0-6.0ا����ب
378.7-1.6288.4-23.03.3-5.012.0-5.0���ن
���8.02.012.06.09.7-0.979.8-7.5

1,549.5-60.20.0-66.07.0-9.05.0-4.0ا����د��
44.60.00.0-3.033.6-10.00.036.0ا���دان
4,754.3-30.038.13.6355.1-5.013.0-7.0��ر��
����10.00.011.00.05.0-6.90.0-343.8

437.4-27.90.0-5.06.4-2.015.0-8.0ا���رات
������11.0-1.049.0-57.093.712.0211.3148.3

���� ����� ا����وع

ا��و��

ا��� ا�د�� �� رأس ا���ل

(آ���� �� د�� ا���د)

ا���اءات

(��د)

ا����

(أ��م)

ا������

(آ���� �� د�� ا���د)

������11.0-1.049.0-57.093.712.0211.3148.3
1,723.4-174.90.0-60.082.1-6.012.0-6.0ا����

ا������ ا�����

(OECD) �����

ا����ر: ����ة �����ت ���� اداء ا����ل 2011، ا���درة �� ������ ا���� ا��و��، و���ث ���ن.

15.30 5.30 13.80 5.60
8.3721.4239.31120.20
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كيفية اإلصالح؛
أوال؛ التركيز على النتائج:

أن تبني تنظيم عمليات البناء بسن التشريعات 
المعايير  االعتبار  في  آخذا  الملزمة  والقوانين 
أن  األولى نحو اإلصالح، إال  الخطوة  يعد  الدولية 
عدم تنظيم وتطبيق هذه اللوائح بشكل واضح 
المقاولون  من  كل  تشويش  في  يتسبب  ربما 
والسلطات حول كيفية المضي قدما في تنفيذ 
وعدم  التأخير  إلى  يؤدي  ما  وغالبا  اللوائح  هذه 

اليقين والنزاعات.
القوانين  هذه  تتميز  أن  يجب  الصدد  هذا  وفي 
مواكبة  من  تمكنها  التي  الكافية  بالمرونة 
وخاصة  التكنولوجية  االقتصادية  التغييرات 
نيوزيلندا  البيئية. ففي  المخاوف  في ضوء تزايد 
يركز على تصميم هذه  اختيار أسلوب فعال  تم 
القوانين لتحقيق مجموعة من األهداف من خالل 
الشاملة،  التقنية  المعايير  من  مجموعة  وضع 
لكنها تركت كيفية االلتزام بهذه المعايير، مما 
يتيح مجاال لالبتكار في تقنيات البناء. وفي حالة 
تحديد كيفية تحقيق هذه المعايير مسبقاً فإن 
ذلك يحتم تنقيح هذه القوانين بشكل منتظم. 
البناء  قوانين  بعض  تحدد  المثال،  سبيل  فعلى 
حيث  البناء،  في  استخدامها  الواجب  المواد 
تنص على المواد التي تتوفر فيها معايير الجودة 
والسالمة واألساليب الفنية الستخدامها، إال أن 
ذلك يحتم تحديث القوانين أوال فأول. وهو نادرا ما 
يحدث وخاصة في االقتصادات التي تمر بمرحلة 

انتقالية.
تراخيص  كافة  استصدار  كان  التشيك،  ففي 
 ،2007 عام  حتى  التشيك،  دولــة  في  البناء 
كان  وكما   .1976 عام  صادر  قانون  يحكمه 
الشرقية،  ــا  أوروب دول  من  العديد  في  الحال 
القرارات  على  والبناء  األراضي  تخصيص  استند 
وليس  المركزي،  التخطيط  واقتصادات  اإلدارية 
على قوى العرض والطلب، ومن ثم كان اإلصالح 
استحدث   ،2007 في  النظام.  لتحديث  ضروريا 
المفتش  مهنة  الجديد  البناء  تراخيص  قانون 
جنبا  تعمل  مستقلة  جديدة  كمهنة  المختص 
الصلة  ذات  المختصرة  اإلجراءات  مع  جنب  إلى 
بمراقبة البناء وبما يسهم في سرعة استصدار 
التراخيص. وبالرغم من أنه لم يحن الوقت بعد 
استصدار  مرونة  على  اإلصالح  هذا  أثر  لقياس 
هذه التراخيص، إال أن التجربة التشيكية تسلط 
الضوء على قضية الخيارات المطروحة التي تم 
وضعها في االعتبار عند تنقيح التشريع الجديد 
الدولية.  الممارسات  أفضل  التعلم من  ثم  ومن 
وقد شهد عام 2007 تعيين 23 مفتشاً، إضافة 
المفهوم  ابريل 2008. ومن  إلى 34 مفتشاً في 
الجديدة سوف يصقل  المهنة  أن ممارسة هذه 
خبرات المفتشين الجدد. واعتبارا من عام 2007، 
استصدار  لمؤشر  الفرعية  المؤشرات  سجلت 
يوماً   251 تستغرق  إجراء   36 البناء؛  تراخيص 

من  الفرد  نصيب  من   %18.5 تعادل  بتكلفة 
الدخل القومي اإلجمالي في التشيك.

الجهات  بين  التداخل  مناطق  تحديد  ثانياً؛ 
نافذة واحدة  المعنية وتجميعها تحت مظلة 

لتنسيق الجهود؛ 
على  البناء  تراخيص  استصدار  عملية  تنطوي 
عددها  يصل  متعددة  جهات  مع  التعامل 
المستوى  على  جهات   9 إلــى  بالمتوسط 
مستويات  مع  التعامل  إلى  إضافة  العالمي، 
إدارية مختلفة. ومن ثم فإن إدراك كيفية تعامل 
وتحديد  البعض  بعضها  مع  الجهات  هذه 
مجاالت التداخل بينها غالبا ما يكون أول خطوة 
نحو تسريع الموافقات مع الحفاظ على مراقبة 
الجودة. ففي باراجواى وحدت السلطات 7 إدارات 
ضمن إدارة واحدة تحت مظلة النافذة الموحدة. 
وفي قيرغيزستان، وضع اتحاد شركات البناء عام 
الموافقات  إصدار  مراحل  توضح  خريطة   2007
المختلفة مما ساعد في  المعنية  الجهات  من 
تحديد نقاط االختناقات واقتراح الحلول العملية، 
إقناع  في  ساعد  مفصل  تحليل  خالل  من  وذلك 
إصالح  برنامج  بتنفيذ  المركزية  الحكومة 
بعض  من  قوية  معارضة  ظل  في   ،2008 عام 
على  الوضع  إبقاء  في  المصلحة  ذات  األطراف 
وحدت  )الصين(  كونغ  هونغ  وفي  عليه.  هو  ما 
على  التركيز  نحو  جهودها  حكومية  جهة   29
تطوير خطة شاملة لدمج اإلجراءات واختصارها، 
حيث تم تطبيق مبدأ المعاينات المشتركة بدال 
المنفصلة من كل جهة منفردة.  المعينات  من 
كونغ  هونغ  في  السلطات  تمكنت  وبالتالي 
)الصين( من اختصار عدد اإلجراءات من 15 إجراء 
بما يمثل واحدة من انجح  فقط  إلى 7 إجراءات 
تراخيص  استصدار  مجال  في  اإلصالح  تجارب 

البناء.
مع  والتواصل  األط��راف  جميع  إش��راك  ثالثاً؛ 

مقدمي الطلبات؛
تحرص تجارب اإلصالح الناجحة على إشراك جميع 
إلى  الفاعلة  الجهات  من  الصلة  ذات  اإلطراف 
مستخدمي مخرجات النظام بكافة التغييرات أو 
تم  ما  نحو  عليه، على  أدخلت  التي  التحسينات 
حيث  والسعودية،  سيراليون  رواندا،  ليبيريا،  في؛ 
خالل  من  واسع  نطاق  على  اإلصالحات  نشر  تم 
حمالت إعالنية في الصحف والموقع الشبكية. 
كما انتهجت السلطات في سنغافورة والمملكة 
الخاص.  القطاع  مع  التشاور  أسلوب  المتحدة 
الحكومة  من  كل  إعــالم  تم  كولومبيا،  وفي 
إصدار  عن  المسئول  البلدية  ومكتب  المركزية 
وضعه  تم  الذي  الجديد  بالنظام  البناء  تصاريح 

موضع التنفيذ في مايو 2009.
رابعاً؛ تجربة اثر اإلصالحات الرائدة؛ 

بالنظر آلثر تطبيق القوانين الجديدة وما تحمله 
في طياتها من احتماالت وقوع أضرار، فمن األحرى 
على  اإلصالحات  هذه  اثر  بتجربة  أوال  تبدأ  أن 

مناطق محددة من الدولة لتقييم فعاليتها قبل 
تطبيقها على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، 
في  محددة  إصالحات  الحكومات  بعض  طبقت 
محتملة  أضرار  أية  عزل  بغرض  بعينها  مناطق 
من  كل  في  السلطات  قامت  حيث  الحدوث، 
من  هندوراس  في  وكذلك  والهرسك  البوسنة 
اختبار اثر تطبيق القانون الجديد على عدد قليل 
اثر  بتجربة  مصر  بدأت  كما  المقاطعات.  من 
إنشاء نافذة موحدة في 3 أحياء بمدينة القاهرة 
عام 2007، مما مهد الطريق لتمرير قانون البناء 
أما   .2009 عام  ــراءات  اإلج وتبسيط  الجديد 
استصدار  نظام  اعتمدتا  والبرتغال، فقد  ألمانيا 
تراخيص البناء لمشاريع بعينها. أما األردن، فقد 
انتهجت بلدية عمان الكبرى أسلوب التعامل مع 
بما  تعقيدا،  واألكثر  الكبيرة  الشركات  طلبات 
يضمن توفير أفضل المدخالت لتحسين النظام. 
وعلى العكس، اعتمدت السعودية تطبيق نظام 
واحد  يوم  خالل  المؤقت  الترخيص  استصدار 
منخفضة  السكنية  الفلل  بناء  على  مبدئياً 
المشاريع  على  النظام  تطبيق  قبل  المخاطر 
ــورش  وال المستودعات  مثل  خطورة  األكثر 

التشغيلية.
بغرض  الداخلية  المتابعة  تطبيق  خامساً؛ 

تلبية الطلبات؛ 
التطبيق  مرونة  يتطلب  اإلصالحات  تنفيذ  إن 
النظام  تنفيذ  لمراحل  المتابعة  واستمرار 
اندونيسيا  المثال، تطبق  سبيل  الجديد. فعلى 
لكل  الحقيقي  الوقت  يرصد  داخلياً  نظاماً 
تقديم  لحظة  منذ  الترخيص  بها  يمر  خطوة 
الطلب الخاص به إلى وقت إصداره بالفعل، ويقر 
المستغرق  للوقت  قصوى  حدوداً  النظام  هذا 
إلنجاز كل إجراء داخلي على حدة، كما أنه يخبر 

المسئول تلقائياً عن فترات التأخير، إن وجدت. 
كما إن متابعة النظام برمته يسمح للسلطات 
رفع  ويضمن  االختناق،  نقاط  تحديد  المعنية 
تخصيص  ويدعم  المقدمة  الخدمة  جــودة 
الموارد بشكل أكثر كفاءة. فعلى سبيل المثال، 
استصدار  بتسهيل  البحرين  بلدية  تضطلع 
تلك التراخيص في وقت قياسي، وذلك من خالل 
بإعداد  يقوم  فني  فريق  يدعمها  موحدة  نافذة 
تراخيص  استصدار  مراحل  عن  يومي  تقرير 
البناء يعرض على اإلدارة العليا لمراجعته. ففي 
حالة تأخر صدور الترخيص لقلة عدد مهندسي 
تعيين  يمكنها  العليا  اإلدارة  فإن  المعاينة، 
وترجع  المهمة.  لهذه  المهندسين  من  المزيد 
أهمية تواصل المتابعة ألثر اإلصالحات المنفذة 
تكفل  التي  الضرورية  المعلومات  توفر  إنها  إلى 
التنسيق فيما  لواضعي السياسات القدرة على 
على  الطلب  ومستوى  اإلنتاجية  الطاقة  بين 
التأكيد على  ثم  البناء، ومن  تراخيص  استصدار 
االيجابي  أثرها  اإلصالحات سوف يستمر  أن هذه 

لسنوات قادمة.
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