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في هذا العدد:

اإلفتتاحية .................................

أنشطة المؤسسة ..........................

القمة العالمية الخامسة للحكومات .......

منتدى المالية العامة ......................

العربيــة  الحكوميــة  الموازنــات  عجــز 
وحــدود اســتخدام األدوات المالية .........

عجــز  وعــالج  الضريبــي  اإلصــالح 
الموازنــات الحكومية العربيــة .............

ــة  ــة العربي ــي المملك ــي ف اإلصــالح المال
................................ الســعودية 

اإلصــالح المالــي وصالبــة إقتصــاد دولــة 
اإلمــارات فــي مواجهــة صدمــة أســعار النفــط ...

الصنــدوق  وتســهيل  المالــي  اإلصــالح 
الممــدد في جمهورية مصــر ...............

تعمل المؤسسة على تحقيق األغراض التالية:

ــة  ــة مــن خــالل توفيــر التغطي ــدول العربي ــى ال ــة المباشــرة إل ــة واألجنبي •   تشــجيع تدفــق االســتثمارات العربي
ــن العــرب واألجانــب. ــة للمســتثمرين والممولي ــر التجاري ــة ضــد المخاطــر غي التأميني

ــر  ــة وغي ــة ضــد المخاطــر التجاري ــة التأميني ــر التغطي ــة مــن خــالل توفي ــز ودعــم الصــادرات العربي •   تعزي
ــرب. ــن الع ــة للُمصدري التجاري

•   دعم التجارة العربية المحلية من خالل توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية للمبيعات المحلية.

•   دعــم النمــو االقتصــادي فــي البلــدان العربيــة مــن خــالل توفيــر التغطيــة التأمينيــة ضــد المخاطــر التجاريــة 
وغيــر التجاريــة للمؤسســات الماليــة والمورديــن غيــر العــرب عنــد تمويــل أو توريــد المدخــالت األساســية، 

البضائــع الرأســمالية، الســلع االســتراتيجية ومثيلهــا مــن الســلع والخدمــات التنمويــة للــدول العربيــة.

•   إعــداد البحــوث والدراســات المتخصصــة والمتعلقــة بتحديــد فــرص االســتثمار وأوضاعــه فــي الــدول العربيــة 
والقيــام بتقديــم الدعــم التقنــي لــوكاالت ترويــج االســتثمار فــي الــدول العربيــة، وتعزيــز التعــاون والتكامــل 

مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة النشــطة فــي مجــال تشــجيع االســتثمار.

أجهزة المؤسسة 

مجلس المساهمين )الجمعية العمومية(:

ــات  ــة الصالحي ــه كاف ــد ل ــات(، وتنعق ــع األعضــاء )دوالً وهيئ ــل جمي ــة، ويمث ــي المؤسس ــلطة ف ــى س ــو أعل ه
الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا. ومــن المهــام التــي يتوالهــا – ضمــن صالحيــات أخــرى – وضــع السياســة العامــة 
التــي تحكــم عمــل المؤسســة. وتفســير نصــوص االتفاقيــة، وتعديلهــا، وتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر 

العــام.

مجلس اإلدارة:

يتألــف مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء غيــر متفرغيــن، يتــم اختيارهــم لمــدة ثــالث ســنوات، وينتخــب مــن 
ــات المنصــوص عليهــا فــي  ــى المجلــس إدارة أعمــال المؤسســة وفــق الصالحي بيــن أعضائهــا رئيســيا، ويتول
ــه مــن قبــل مجلــس المســاهمين، وتتضمــن تلــك الصالحيــات – ضمــن مهمــا  ــة ل اتفاقيــة المؤسســة أو المخول
أخــرى – إقــرار النظــم واللوائــح الماليــة واإلداريــة، إقــرار برامــج العمليــات والبحــوث المقترحــة مــن المديــر 
ــة  ــاد الموازن ــة، اعتم ــوال المؤسس ــا أم ــف فيه ــي توظ ــه الت ــد األوج ــا، تحدي ــة تنفيذه ــة ومتابع ــام للمؤسس الع

التقديريــة، وتقديــم تقريــر ســنوي عــن نشــاط المؤسســة لمجلــس المســاهمين.

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:
ً سعادة األستاذ/ أحمد بن محمد الغنام    رئيسا  .1
عضواً سعادة األستاذ/ إسحق عبد الغني عبد الكريم     .2
عضواً سعادة األستاذ/ عبد المجيد محمد رمضان أمحمد    .3
عضواً سعادة األستاذ/ خالد علي البستاني                   .4
عضواً سعادة األستاذ/ أحمد علي بوكشيشة                  .5
عضواً سعادة الدكتور/ عادل أحمد الشركس     .6
عضواً سعادة األستاذ/ سيد محمد أحمد حمداني     .7
عضواً سعادة الدكتور/ صالح الدين حامد الحديثي     .8
عضواً سعادة الدكتور/ محمد الغلبزوري      .9

المدير العام / سعادة األستاذ /  فهد راشد اإلبراهيم  

تأسســت عــام 1974 كهيئــة عربيــة مشــتركة مملوكــة مــن قبــل حكومــات الــدول العربيــة باإلضافــة                
إلــى أربــع هيئــات ماليــة عربيــة، وتتخــذ مــن دولــة الكويــت مقــراً لهــا، وهــي حاصلــة علــى تصنيــف 
ــن  ــة متعــددة األطــراف لتأمي ــة، كمــا أنهــا ُتعــد أول هيئ ــورز العالمي ــد ب ــل ســتاندرز أن AA مــن قب

االســتثمار فــي العالــم.
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االفتتاحية

3

)أكتوبر – ديسمبر( 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع امل�ؤ�ص�صة العربية ل�صمان الإ�صتثمار وائتمان ال�صادرات

ورغ���م اأن ال���دول العربية �س���ارعت من وترية 
الإ�ساحات خ���ال ال�سن���وات الأربع الأخرية 
وطبقت نحو 132 اإ�ساحا �سهلت بها ممار�سة 
اأن�س���طة الأعمال يف عدد من املجالت �س���ملت 
باخل�س���و�س؛ تاأ�سي�س ال�س���ركات، وا�ستخراج 
الرتاخي�س، واإنفاذ العقود، وت�س���جيل امللكية، 
واحل�س���ول عل���ى الئتم���ان امل�س���ريف، ودف���ع 
ال�سرائ���ب، والتج���ارة عرب احل���دود، وحماية 
امل�ستثمري���ن، اإل اأن���ه لزال���ت هن���اك معوقات 
قائم���ة، يتطل���ب معاجلته���ا وذلك ع���ن طريق 
جمموعة من الإ�ساحات يف املجالت املت�سلة 
ببيئ���ة اأداء الأعم���ال، وعل���ى اأربع���ة م�ستويات 

رئي�سية هي؛
الدولي���ة  ال�ش���راكة  م�ش���توى  عل���ى  اأوال: 
العرب���ي  التع���اون  تعزي���ز  يج���ب  والعربي���ة: 
وال���دويل عرب ال�ستم���رار يف بن���اء ال�سراكات 
الرتتيب���ات  م���ن  املزي���د  اإب���رام  والتكت���ات، 
جم���ال  يف  وخ�سو�س���ا  والإقليمي���ة  الدولي���ة 
ال�ستثم���ار، تعزي���ز ال�ستف���ادة م���ن ق���درات 
موؤ�س�سات التمويل العربية، وت�سجيع ال�سركات 

عرب القومية العربية.
ثانيا: على م�شتوى االإ�شالحات الت�شريعية: 
وذلك م���ن خال حتديث وتطوير الت�سريعات، 
حتقي���ق العدالة، اإ�س���اح النظ���ام الق�سائي، 
تقوي���ة �سلطة اإنفاذ القان���ون، احلد من تدخل 
املوؤ�س�س���ات الع�سكري���ة، تعزي���ز الدميقراطية 
لل�سلط���ة،  ال�سلم���ي  والنتق���ال  وال�سفافي���ة 

كفال���ة ال�ستق���رار والأمن، وج���ودة العاقات 
اخلارجية.

ثالثا: على م�شت���وى ال�شيا�شات االقت�شادية: 
عرب تطوير البنى التحتي���ة، �سبط ال�سيا�سات 
القت�س���اد،  وتنوي���ع  الداخلي���ة  القت�سادي���ة 
حت�س���ن الأداء اخلارج���ي وخ�سو�س���ًا امليزان 
التجاري وميزان املدفوع���ات، ت�سجيع القطاع 
اخلا����س ومنح���ه الدع���م والتموي���ل الازمن 
لا�ستثم���ار، ت�سجيع القت�س���اد اجلديد ونقل 
الإح�س���اءات  دق���ة  وحت�س���ن  التكنولوجي���ا، 
ونطاق تغطيتها ملختل���ف امليادين القت�سادية 

والجتماعية.
رابعا: على م�شتوى بيئة اأداء االأعمال: وذلك 
ع���رب تقلي�س وتب�سيط ودم���ج اإجراءات تعامل 
ال�س���ركات وخف�س زمن وكلفة تلك التعامات 
عل���ى اأن تك���ون حتت مظل���ة جهة وحي���دة، مع 
التو�سع يف اإجناز املعامات اإلكرتونيا يف كافة 
املراحل بداية من تاأ�سي�س امل�سروع وا�ستخراج 
الرتاخي�س واحل�سول على الئتمان وتوظيف 
املناف���ذ  �سلط���ات  م���ع   والتعام���ل  العامل���ن 

واجلمارك وال�سرائب وغريها.
قاع���دة  اإن�س���اء  وراء  م���ن  املوؤ�س�س���ة  وت�سع���ى 
البيان���ات وحتلي���ل و�سع ال���دول العربي���ة اإلى 
ر�س���د جوانب ال�سع���ف والقوة املح���ددة ملناخ 
ال�ستثمار يف دول املنطقة واإلى تزويد �سانعي 
القرار بتو�سيف دقي���ق وعملي لكيفية حت�سن 
بيئ���ة اأداء الأعمال وبالتايل من���اخ ال�ستثمار، 

خ�سو�س���ا واأن مب���ادرة املوؤ�س�س���ة ق���د لق���ت 
ا�ستح�سان العديد م���ن احلكومات وتنظيمات 
والدولي���ة  الإقليمي���ة  واملوؤ�س�س���ات  الأعم���ال 

املعنية.
والأه���م اأن جمم���ل الإج���راءات والإ�ساحات 
الهادف���ة اإلى حت�س���ن بيئ���ة اأداء الأعمال هي 
مبنزلة املدخل الأ�سا�سي لتعزيز ال�ستثمارات 
لت�سه���م يف مواجه���ة العدي���د م���ن التحدي���ات 
عل���ى  املنطق���ة  دول  تواج���ه  الت���ي  ال�سخم���ة 
اختاف م�ستوياتها ومن اأهمها ق�سايا البطالة 
والفق���ر. حيث ت�سري تقديرات املوؤ�س�سة اإلى اأن 
ال�ستثم���ارات الإجمالي���ة احلكومية واخلا�سة 
يف ال���دول العربي���ة املتوقع���ة خ���ال ال�سنوات 
ال�س���ت ما ب���ن عام���ي )2012-2017( تقدر 
بنح���و 4 تريليون���ات دولر متوق���ع اأن ي�ساه���م 
القطاع اخلا�س بحوايل 60% منها، لت�ساعد 
تل���ك ال�ستثمارات يف توفري ما بن 30 اإلى 36 

مليون فر�سة عمل خال نف�س الفرتة.
ول�س���ك اأن تعاون العديد م���ن حكومات الدول 
العربي���ة مع املوؤ�س�سة يف هذا املجال والهتمام 
بتنفيذ الإ�ساحات املطلوب���ة وموا�سلة جهود 
حت�س���ن مناخ ال�ستثمار ميث���ل الطريق الأمثل 
ملواجه���ة العديد م���ن التحدي���ات القت�سادية 
والجتماعي���ة، ب���ل وامل�سي قدم���ا نحو حتقيق 

اأهداف التنمية والتقدم.
واهلل ويل التوفيق 

حت�سن بيئة اأداء االأعمال يف الدول العربية مدخل اأ�سا�سي جلذب اال�ستثمار
يف اإطار حر�ص املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 
)�صمان( على متابعة تطورات مناخ اال�صتثمار وبيئة اأداء االأعمال يف 
الدقيقة  املتابعة  يف   2010 عام  ومنذ  )�صمان(  بداأت  العربية  الدول 
ال�صادرة  العربية  الدول  يف  االأعمال  اأداء  بيئة  لبيانات  والدورية  وال�صاملة 
عن جمموعة البنك الدويل، وخ�ص�صت منذ ذلك التاريخ العدد  الف�صلي الرابع 
اأهم امل�صتجدات يف هذا  من كل عام من ن�صرة »�صمان اال�صتثمار« ال�صتعرا�ص 
املجال. ويف هذا ال�صياق ونتيجة للتطورات واالأحداث وامل�صتجدات ال�صيا�صية 
التي �صهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى االآن فقد ات�صم اأداء 
لعام  االأعمال  اأداء  لبيئة  تقرير  اآخر  يف  ورد  ما  وفق  بالتباين  املنطقة  دول 
2013، الذي ير�صد اأداء 185 دولة حول العامل منها 19 دولة عربية خالل 
الفرتة من يونيو 2011 اإلى يونيو 2012. حيث حت�صن ترتيب 3 دول عربية  

وا�صتقر ترتيب 4 دول عربية وتراجع ترتيب 12 دولة.

االفتتـــــاحيــــــة 

فهد را�صد االإبراهيم 
املدير العام 

تطوير األداء احلكومي واستدامة النمو

وهللا ولي التوفيق ،،،
فهد راشد اإلبراهيم 

المدير العام 

        علــى صعيــد المجتمــع ككل، وعنــد التركيز علــى األدوار التي تقوم بها 
الجهات والمؤسســات الحكومية في إرســاء عملية التنمية، ُتمثل الرؤية اإلطار 
الذي يســمح بتوفير البيئة المســتقبلية إلنماء اإلنسان واالســتجابة الحتياجاته 
المتنوعــة بحيــث ينتقل به، عبر تطوير إمكانياته والتعبير عن طاقاته، من حال 
الضرورة إلى حال االختيار واالبداع، محققاً بذلك رفاهيته وكرامته، باعتبار أن 
اإلنســان هو هدف التنمية وهو كذلك الثروة األساســية التي ُتمكن من تحقيقها 

في الوقت نفسه.
وفي هذا الســـياق، ُيعتبـــر تعزيز قدرات 
الخطط  وتنفيـــذ  المســـتقبل  استشـــراف 
لـــدى األجهـــزة الحكوميـــة مـــن أهـــم 
الركائز التي يســـتند إليهـــا متخذو القرار 
للوصـــول قـــدر ما أمكـــن إلـــى تحديد 
دائـــرة نقاط القـــوة والمقومـــات وإدراك 
عناصر التميز لـــدى األجهزة الحكومية. 
وال يقـــف األمـــر عند هـــذا الحـــد، بل 
يتعـــداه إلـــى وضـــع الحلـــول المبتكرة 
تعزيـــز  بغـــرض  المتاحـــة  والبدائـــل 
اجتماعية  اإليجابيـــات وتوفير خدمـــات 
لالســـتدامة. وقابلة  متميزة  واقتصاديـــة 

هـــذا مـــا تـــم تأكيـــده والتباحـــث فـــي 
شـــأنه خـــالل القمـــة العالمية الخامســـة 
تجمع  أكبـــر  ُتعـــد  التـــي  للحكومـــات، 
حكومي ســـنوي عالمـــي، تعمل كمنصة 
دولية، تجمع قيـــادات الحكومات والفكر 
وصانعـــي السياســـات والقطاع الخاص، 
وتهدف إلى مناقشـــة ســـبل تطوير أداء 
الحكومـــات بناًء على أحـــدث التطورات 
أجـــل  مـــن  المســـتقبلية،  واالتجاهـــات 
تمكينهـــا من تحقيـــق التفـــوق والريادة. 

ويجـــدر التذكير بـــأن القمة قـــد تحولت 
في دورتها الرابعة مـــن القمة الحكومية 
إلـــى القمـــة العالمية للحكومـــات بعد أن 
أدخلـــت عليها مجموعة مـــن التغييرات 
األساســـية، إذ تـــم تحويلهـــا مـــن حدث 
عالمي إلى مؤسســـة عالميـــة تعمل على 
مـــدار العـــام، وتركز على استشـــراف 
القطاعـــات، إضافة  المســـتقبل في كافة 
إلى إنتاج المعرفة لحكومات المســـتقبل، 

التنموية  والمؤشـــرات  التقارير  وإطالق 
العالميـــة، وبنـــاء شـــراكات مـــع أهـــم 
المنظمـــات الدوليـــة مثل األمـــم المتحدة 
العربية،  الخليج  لـــدول  التعاون  ومجلس 
وجامعة الـــدول العربيـــة والبنك الدولي 
ومنظمـــة التعاون االقتصـــادي والتنمية 
والمنتدى االقتصـــادي العالمي. فقد باتت 
القمـــة العالمية للحكومـــات أكبر منصة 
دولية لتبادل المعرفة، وأرســـت ممارسة 
مبتكرة فـــي التواصل المباشـــر مع أهل 
الخبـــرة فـــي التخصصـــات المختلفـــة 
والجمهـــور حول أهم القضايـــا التنموية، 
وحققت صـــدى إقليميـــاً ودوليـــاً مميزاً 
لتوقعات وطموحات  جديداً  لتضع ســـقفاً 
الحكومـــي. األداء  مـــن  المجتمـــع 

وال يمكـــن فـــي أي حال مـــن األحوال 
وتحقيـــق  الحكومـــي  األداء  تحســـين 
التميـــز دون العمل على إرســـاء قواعد 
فـــي  تســـاهم  العامـــة  الماليـــة  إلدارة 
االقتصادي  والنمـــو  االســـتقرار  تحقيق 
المالي  الوضـــع  فتحســـين  واســـتدامته. 
للخزينـــة العامة، من خـــالل رفع كفاءة 
االنفاق وتحســـين مصادر االيراد، جزء 
ال يتجـــزأ من اإلصالح ومـــن الحوكمة 
الرشـــيدة المعـــززة للمســـاءلة، والمثبتة 
لقواعد الشـــفافية، والجاذبة لالســـتثمار. 

ففي هـــذا الســـياق، تشـــهد السياســـات 
والخليجيـــة  العربيـــة عمومـــا  الماليـــة 
الفترة  على وجـــه الخصـــوص خـــالل 
األخيـــرة صحـــوة هائلة مـــن التغيرات 
والتطـــورات الطموحة والجادة، بشـــأن 

فـــي  مـــن اإلصالحـــات  عـــدد  تبنـــي 
مجـــال الضرائب والجمـــارك والموازنة 
العامـــة وغيرهـــا مـــن المجـــاالت التي 
يتم الســـعي مـــن خاللها لتحقيـــق المزيد 
مـــن النمـــو االقتصـــادي واالجتماعي.

 وقـــد تم التباحـــث في تلـــك التطورات 
هامش  على  واإلصالحـــات،  والتغيرات 
فعاليـــات القمـــة العالميـــة للحكومـــات، 
العامة  للماليـــة  الثانـــي  المنتـــدى  خالل 
فـــي الـــدول العربيـــة: آفـــاق وتحديات 
تنويـــع اإليـــرادات في الـــدول العربية، 
والـــذي افتتحـــه معالـــي عبيـــد حميـــد 
المالية  للشـــؤون  الدولة  الطاير، وزيـــر 
فـــي دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
بحضور ســـعادة الدكتور عبـــد الرحمن 
بـــن عبـــدهللا الحميـــدي المديـــر العـــام 
رئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق النقـــد 
الغارد  كريســـتين  والســـيدة  العربـــي، 
مديـــر عـــام صنـــدوق النقـــد الدولـــي.

وتأمل المؤسســـة أن يســـاهم هـــذا العدد 
الخاص لنشـــرة ضمان في تكوين صورة 
عن أهـــم المحـــاور التـــي تـــم تقديمها 
ومناقشـــتها فـــي كل من القمـــة العالمية 
للحكومـــات ومنتـــدى الماليـــة العامـــة. 
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أنشطة املؤسسة

مجلس إدارة املؤسسة يعقد إجتماعه األول لعام 2017
عقـــد مجلـــس إدارة المؤسســـة العربيـــة لضمـــان االســـتثمار 
وائتمـــان الصـــادرات اجتماعـــه األول لعـــام 2017 يـــوم األحـــد 
ـــت،  ـــة الكوي ـــي دول ـــة ف ـــر المؤسس ـــارس 2017 بمق ـــق 5 م المواف
ــس  ــام، رئيـ ــد الغنـ ــن محمـ ــد بـ ــتاذ/ أحمـ ــعادة األسـ ــة سـ برئاسـ
المجلـــس، الـــذي اســـتهل كلمتـــه بالترحيـــب بالســـادة األعضـــاء 
ثـــم قـــّدم بنـــود جـــدول أعمـــال المجلـــس. وضمـــن هـــذه البنـــود، 
ـــة  ـــاط المؤسس ـــن نش ـــره ع ـــام تقري ـــر الع ـــيد/ المدي ـــتعرض الس اس

ــى 2016/12/31. ــن 2016/9/1 إلـ ــرة مـ ــالل الفتـ خـ

وقـــد بلغـــت القيمـــة اإلجماليـــة لعقـــود التأميـــن المبرمـــة خـــالل 
فتـــرة التقريـــر 423.1 مليـــون دوالر أمريكـــي، وذلـــك بزيـــادة 
بلغـــت نســـبتها 21.2% عـــن قيمـــة العقـــود لـــذات الفتـــرة مـــن 
ـــة  ـــة المؤسس ـــمل حص ـــة تش ـــذه القيم ـــأن ه ـــاً ب ـــام 2015، علم الع
مـــن اتفاقيـــات إعـــادة التأميـــن الـــوارد بالحصـــص النســـبية المبرمـــة 
مـــع بعـــض هيئـــات التأميـــن الوطنيـــة العربيـــة. وقـــد شـــملت القيمـــة 
اإلجماليـــة للعقـــود 62 عقـــد تأميـــن االئتمـــان بقيمـــة 354.4 
مليـــون دوالر، وعمليـــات إعـــادة التأميـــن فـــي إطـــار االتفاقيـــات 
النســـبية المبرمـــة مـــع هيئـــات التأميـــن الوطنيـــة العربيـــة بقيمـــة 

ــون دوالر. 68.7 مليـ

واســـتفاد مـــن تأميـــن المؤسســـة خـــالل الفتـــرة شـــركات ومؤسســـات 
ـــن  ـــدد م ـــى ع ـــة إل ـــدرة باإلضاف ـــة مص ـــن 10 دول عربي ـــة م مالي
ـــغ  ـــا بل ـــة، كم ـــتركة و3 دول أجنبي ـــة المش ـــة األجنبي ـــوك العربي البن
ــة  ــة عربيـ ــة ومؤسسـ ــلع 39 دولـ ــتوردة للسـ ــدول المسـ ــدد الـ عـ
ـــم خـــالل فتـــرة التقريـــر االتفـــاق علـــى  متعـــددة األطـــراف. هـــذا وت
تجديـــد 10 اتفاقيـــات إعـــادة التأميـــن بالحصـــص النســـبية للعـــام 

ـــي 4 دول. ـــة ف ـــات عربي ـــع مؤسس 2016 م

ـــاركت  ـــاندة، ش ـــات المس ـــة والخدم ـــق باألنشـــطة المكمل ـــا يتعل وفيم
المؤسســـة فـــي العديـــد مـــن النـــدوات والملتقيـــات وفعاليـــات 
التعـــاون ذات الصلـــة بنشـــاط المؤسســـة. كمـــا قامـــت المؤسســـة 
ـــارات  ـــالل الزي ـــن خ ـــة م ـــويقية والترويجي ـــطتها التس ـــر انش بتطوي

التســـويقية والدعايـــة واإلعـــالن والحمـــالت البريديـــة.

وفـــي إطـــار تحقيـــق هـــدف نشـــر المعرفـــة واالرتقـــاء بالوعـــي 
ــتثماري فـــي الـــدول العربيـــة، تابعـــت المؤسســـة نشـــاطها  االسـ
بشـــأن إصـــدار تقريـــر منـــاخ االســـتثمار والنشـــرة الفصليـــة 
“نشـــرة ضمـــان” وعـــدد مـــن الدراســـات وأوراق العمـــل، وتحديـــث 

وتطويـــر محتـــوى الموقـــع الشـــبكي للمؤسســـة.

التسويقية  جهودها  المؤسسة  كثفت 
العام  من  األول  الربع  خالل  والترويجية 
زياراتها  خالل  من   2017 الجاري 
العديد  في  التسويقية ومشاركاتها  وحمالتها 
من  وفد  قام  حيث  والفعاليات  األنشطة  من 
المؤسسة برئاسة السيد المدير العام بزيارة 
إعادة  وشركات  التأمين  وسطاء  من  عدد 
التأمين في كل من ألمانيا والنمسا كما قامت 
المؤسسة بمهام تسويقية في كل من سلطنة 
جانب  إلى  والسعودية  واإلمارات  عمان 
مكتبها  ومن خالل  المقر  دولة  في  نشاطها 
عدد  زيارة  تم  حيث  الرياض  في  اإلقليمي 
والمؤسسات  والمستثمرين  المصدرين  من 

المالية بغرض ترويج خدمات المؤسسة.

وعلى صعيد األحداث فقد شاركت المؤسسة 
التجارة  “برنامج جسور  إطالق  منتدى  في 
العاشر  االجتماع  وفي  األفريقية”  العربية 

بين  التعاون  وتعزيز  التنسيق  لمجموعة 
التجارة  وضمان  تمويل  وبرامج  مؤسسات 
 22 من  المغربية  المملكة  في  المنعقدين 
في  كذلك شاركت  فبراير2017،   23 إلى 
لالستثمار  الثالث  العربي  “المؤتمر  أعمال 
السودانية  بالعاصمة  عقد  الذي  الزراعي 
 2017 فبراير  و28   27 يومي  الخرطوم 
بتنظيم من الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء 
رئيس  فخامة  رعاية  وتحت  الزراعي 
المؤسسة  قدمت  كذلك  السودان،  جمهورية 
تدريبية  دورة   2017 مارس  شهر  خالل 
تأمين  مجال  في  أمان  اتحاد  ألعضاء  فنية 
ائتمان الصادرات وذلك بالعاصمة السودانية 
الخرطوم. كما أوفدت أحد موظفيها لحضور 
الدولية  التجارة  تمويل  تدريبي عن  برنامج 
وذلك  الصادرات  ائتمان  تأمين  وأساسيات 

في إطار أنشطة “اتحاد أمان”.

تسلمت المؤسسة خالل الربع األول من العام 
الجاري 2017 ، قرابة 571 طلباً لتأمين 
من  مصدرة  شركات  من  ائتمان صادرات 
10 دول عربية ومن 4 جهات أجنبية وجهة 
 27 إبرام  تم  كما  مشتركة،  أجنبية  عربية 
صادرات  ائتمان  لتأمين  ملحقا  و23  عقدا 
بقيمة قدرها حوالي 210.7 مليون دوالر.  

فقد  االستثمار،  ضمان  مستوى  وعلى 
تسلمت المؤسسة 4 استفسارات بلغت قيمتها 
إلى  إضافة  دوالر  مليون   272.8 حوالي 
طلبين أوليين لضمان االستثمار بقيمة قدرها 

حوالي 178.5 مليون دوالر.

المالية  المؤسسات  تأمين  مستوى  على  أما 
لتأمين  فقد استلمت المؤسسة 25 استفساراً 
تعزيز خطابات اعتماد بلغت قيمتها حوالي 
عقود   7 إبرام  تم  كما  دوالر  مليون   361

قيمتها حوالي 56 مليون دوالر.   

"ضمان" تنشط ترويجيا في أملانيا والنمسا وسلطنة عمان
 واإلمارات والسعودية واملغرب والسودان

املؤسسة تبرم عقودا ومالحق بقيمة
266.7  مليون دوالر في الربع األول



45

السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2017( السنة الخامسة والثالثون - العدد الفصلي األول )يناير – مارس 2017(

مؤمترات
دور الحكومات في تحسين مناخ االستثمار وبيئة األعمال 

القمة العاملية اخلامسة للحكومات
رغم أن اإلنسان هو محور وهدف عملية التنمية إال أن المسئولية الرئيسية لتواصل 
رقيه وتميزه وسعادته تقع على عاتق الحكومات وترتبط ارتباطا وثيقا بوجود قطاع 
عام مبتكر متفاعل مع المواطنين، يتيح الفرص للجميع، يدعم األعمال لتوفير الوظائف 
وتعزيز االقتصاد، ويوفر خدمات اجتماعية متميزة وقابلة لالستدامة خاصة في مجالي 
المنتدى  البروفيسور كالوس شواب، مؤسس ورئيس  أكده  الصحة والتعليم. هذا ما 
مستقبل  استشراف  في  الحكومات  دور  “أن  بـ  حينما صرح  العالمي،  االقتصادي 

مواطنيها أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”. 

ـــة  ـــي كلم ـــاء ف ـــا ج ـــزة، كم ـــة المتمي فالحكوم
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان، ولـــي عهـــد أبـــو ظبـــي ونائـــب القائـــد 
األعلـــى للقـــوات المســـلحة، “تؤمـــن بـــأن 
كل مواطـــن فيهـــا هـــو ثـــروة وطنيـــة”، وإن 
ـــة  ـــى الحكوم ـــد عل ـــة ال يعتم ـــاء الدول كان بن
فحســـب بـــل هـــو أمـــر يقـــع علـــى عاتـــق كل 
ـــي  ـــات ف ـــل الحكوم ـــاح أو فش مواطـــن. ونج
إدارة الـــدول يُحـــدد حســـب قدرتهـــا علـــى 
التوظيـــف األمثـــل لتلـــك الثـــروة البشـــرية 
ــق  ــرة لتحقيـ ــة المتوفـ ــات الماديـ ولإلمكانيـ
األهـــداف التنمويـــة وتلبيـــة االحتياجـــات 

المتنوعـــة والمتناميـــة للشـــعوب.
ومـــن بيـــن أهـــم أدوار الحكومـــات فـــي 
هـــذا المجـــال القيـــام بالمهـــام الســـيادية 
ــات  ــم الخدمـ ــون وتقديـ ــلطة القانـ ــق سـ وفـ
استشـــراف  جانـــب  إلـــى  األساســـية 
الــمــسـتـقـبــــل والـتـخـطـيــــط، واإلعـــــداد، 
والتنظيـــم، والتنســـيق، والتســـهيل عبـــر 
أدوات عديـــدة منهـــا التشـــريع والرقابـــة 
ـــر  ـــل المباش ـــر التدخ ـــك عب ـــز وكذل والحواف
ـــراكة  ـــر الش ـــن أو تطوي ـــض الميادي ـــي بع ف

ــاص.  ــاع الخـ ــع القطـ مـ
ــة  ــة القمـ ــي أهميـ ــياق تأتـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
تنظمهـــا  التـــي  للحكومـــات  العالميـــة 
وتســـتضيفها دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
ــذ 2013،  ــة منـ ــورة دوريـ ــدة بصـ المتحـ
والتـــي تســـتقطب نخبـــة مـــن القيـــادات 
الدوليـــة  والمنظمـــات  القـــرار  وصنـــاع 
والخبـــراء  الـخــــاص  القطـــاع  ورواد 
ـــي  ـــاركة ف ـــم، للمش ـــول العال ـــن ح والمفكري
استشـــراف مســـتقبل الحكومـــات وآثـــار 

التغيـــرات المتســـارعة علـــى المجتمعـــات 
ـــرة  ـــول المبتك ـــاد الحل ـــة بإيج ـــبل الكفيل والس
مـــن  عـــددا  وتجمـــع  لهـــا،  االســـتباقية 
ـــن  ـــن البارزي ـــن والعالميي ـــركاء الوطنيي الش
وأهدافهـــا  رؤاهـــا  يشـــاركونها  الذيـــن 
ــة  ــا. قمـ ــي إنجاحهـ ــة فـ ــهمون بفاعليـ ويسـ
ــد  ــيخ محمـ ــمو الشـ ــب السـ ــا صاحـ وصفهـ
بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس 
ــم  ــوزراء حاكـ ــس الـ ــس مجلـ ــة رئيـ الدولـ
فريـــد  عالمـــي  “تجمـــع  بأنهـــا  دبـــي، 
مـــن نوعـــه ومركـــز لالبتـــكار الحكومـــي 

ومحطـــة لتوليـــد األفـــكار الجديـــدة”. 
ـــام  ـــة الع ـــد شـــهدت محـــاور وجلســـات قم فق
2017، التـــي أفســـحت المجـــال ألكثـــر 
مـــن 100 متحـــدث مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم وضمـــت أكثـــر مـــن 120 جلســـة 
ــن  ــد مـ ــة العديـ ــاطاً، مناقشـ ــة ونشـ حواريـ
ـــة بتطويـــر دور وأداء  ـــا وثيقـــة الصل القضاي
ـــة  ـــة العربي ـــم والمنطق ـــي العال ـــات ف الحكوم
بمـــا يســـهل علـــى مختلـــف المؤسســـات 
بدورهـــا  القيـــام  والخاصـــة  العامـــة 
والمســـاهمة بشـــكل أكبـــر فـــي مســـيرة 
ــان  ــاء باإلنسـ ــوض واالرتقـ ــة والنهـ التنميـ
فـــي بيئـــة تحكمهـــا الشـــفافية والمســـاءلة، 
واالبتـــكار  العمـــل  علـــى  مشجـعــــة 
ـــدة  ـــاور األجن ـــملت مح ـــا ش ـــة. كم والمنافس
والمواضيـــع التـــي تمـــت تغطيتهـــا خـــالل 
الـــدورة الخامســـة مـــن القمـــة مناقشـــة 
أبـــرز الموضوعـــات الماليـــة واالقتصاديـــة، 
للمســـاهمة فـــي تطويـــر االســـتراتيجيات 
المســـتقبلية، وتوفيـــر إيـــرادات حكوميـــة 
مســـتدامة، ودعـــم مجـــاالت التنميـــة علـــى 

ــة  ــة، واإلقليميـ ــدة المحليـ ــف األصعـ مختلـ
ـــاذج  ـــتعراض النم ـــب اس ـــى جان والدولية،إل

االقتصاديـــة والماليـــة الرائـــدة.
هـــذا، وعلـــى هامـــش فعاليـــات القمـــة 
ـــد  ـــي عبي ـــح معال ـــات، افتت ـــة للحكوم العالمي
ــؤون  ــة للشـ ــر الدولـ ــر، وزيـ ــد الطايـ حميـ
الماليـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
ـــد  ـــور عب ـــي الدكت ـــور معال ـــدة، بحض المتح
ــر  ــدي المديـ ــدهللا الحميـ ــن عبـ ــن بـ الرحمـ
ـــد  ـــدوق النق ـــس إدارة صن العـــام رئيـــس مجل
الغـــارد  كريســـتين  والســـيدة  العربـــي، 
الدولـــي،  النقـــد  عـــام صنـــدوق  مديـــر 
المنتـــدى الثانـــي للماليـــة العامـــة فـــي 
الـــدول العربيـــة: آفـــاق وتحديـــات تنويـــع 
ـــة، بحضـــور  ـــدول العربي ـــي ال ـــرادات ف اإلي
وزراء  المعالـــي  أصحـــاب  ومشـــاركة 
الماليـــة العـــرب ومحافظـــي المصـــارف 
المركزيـــة ومؤسســـات النقـــد العربيـــة، 
ــار  ــاء وكبـ ــن رؤسـ ــدد مـ ــب عـ ــى جانـ إلـ
المســـؤولين والخبـــراء مـــن المؤسســـات 
ووزارات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  الماليـــة 
الماليـــة والمصـــارف المركزيـــة فـــي الـــدول 
العربيـــة. ويهـــدف المنتـــدى إلـــى مناقشـــة 
لمســـاندة  الحلـــول  ووضـــع  التحديـــات 
صنـــاع القـــرار فـــي تطبيـــق سياســـات 
التنويـــع االقتصـــادي وتوفيـــر إيـــرادات 
ـــة  ـــوال التنمي ـــر من ـــة مســـتدامة وتغيي حكومي
ــزة  ــادات المرتكـ ــاء االقتصـ ــل بنـ ــن أجـ مـ

ــة. ــكار والمعرفـ ــى االبتـ علـ
ـــي أبـــرز مـــا تـــم رصـــده فـــي هـــذا  وفيمـــا يل

الســـياق:
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وقد تحدث نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس 
محمد  الشيخ  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 
المفاهيم  من  العديد  في  مكتوم  آل  راشد  بن 
أداء حكومات  بتطوير  الصلة  ذات  والقضايا 
تكفي،  الرؤى وحدها ال  أن   مؤكدا  المنطقة 
وداعيا إلى وضع الخطط إلنجاز تلك الرؤي 
في  يكمن   الحقيقي  المقياس  أن  ومعتبرا 
ال  النجاح  أن  واعتبر  لها.  العملي  التنفيذ 
الدول  تأسيس  وحداثة  السكان  بحجم  يقاس 
واإلدارة  باإلرادة  لكن  النفطية  بالثروات  وال 
وقال  والمادية.   البشرية  لمواردها  الحكيمة 
“نملك المقومات والموارد الطبيعية في العالم 
وجود  األهم  لكن  موجودة  واإلرادة  العربي 
واالقتصاد  الحكومات  مستوى  على  اإلدارة 
والبشر”. وأشار إلى أن المنطقة لديها تحديات 
الفشل  على مستوى اإلدارة وهذا واضح من 
على  مؤكدا  معينة،  مجاالت  في  نعانيه  الذي 
أهمية صناعة القادة في هذا المجال خصوصا 
في  النجاح  لتحقيق  العناصر  أهم  من  وانها 
أن  موضحا  والظروف،  األوقات  مختلف 

نابع من االستثمار الصحيح  تطور اإلمارات 
في اإلنسان وصنع القيادات اإلماراتية الشابة.
معضلة  الفساد  أن  راشد  بن  محمد  ويرى 
في  وسبب  العربي  العالم  تواجه  كبيرة 
محاربته  مؤكدا  البلدان  من  العديد  تخلف 
أسلوب  منها  متعددة  بوسائل  اإلمارات  في 
الجهات  عمل  لمتابعة  السريين  المراجعين 
بن  محمد  وأوضح  وخدماتها.  الحكومية 
ويجب  تتوقف  ال  العالم  مشاكل  أن  راشد 
أن ال تكون حجة لعدم االستمرار في النمو 
تجتهد  اإلماراتية  الحكومة  أن  إلى  مشيرا 
بالتطوير  وتستمر  وبلدها  شعبها  لصالح 
البعض  بعضها  على  تتآمر  الدول   “ وقال 
ولكن  الزمان  آخر  وإلى  التاريخ  فجر  منذ 
يجب أن تجتهد وتحاول أن تصل لما تريد 
بإصرار وعزيمة لمقاومتها، وقبل 40 سنة 
لو قلنا سنقف حتى يستتب األمن لما أنجزنا 

شيئاً أو وصلنا إلى نجاحات اليوم”. 

مجلس  إنجازات  أن  راشد  بن  محمد  واعتبر 
األربع  السنوات  خالل  الخليجي  التعاون 
المقبلة ستعادل ما تم تحقيقه من إنجازات على 
إال  مضت،  سنة   40 خالل  المجلس  مستوى 
انه يؤكد أن العالم تغير وأصبح سوقا عالميا 
السلع والخدمات وعلى دول  مشتركا في كل 
المنطقة أن تتوائم مع ذلك وتستفيد منه ، داعيا 
الشباب  أمام  بابها  تفتح  ألن  العربية  الجامعة 

العربي ومشاريعهم وأفكارهم.

دبي استضافت القمة العالمية الخامسة للحكومات من 12 إلى 14 فبراير 2017
حكومات املنطقة ... تطوير األداء خلدمة املواطنني ورواد األعمال

اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  وحضور  رعاية  تحت 
ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي افتتح وزير الدولة اإلماراتي لشئون مجلس الوزراء 
محمد عبد هللا قرقاوى الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات التي استمرت جلساتها على 
مدى يومين بإمارة دبي، وقد استضافت نخبة من القيادات وصناع القرار والمنظمات الدولية 
ورواد القطاع الخاص والخبراء والمفكرين حول العالم، وشهدت القمة مشاركة موسعة من أكثر 
من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم في أكثر من 120 جلسة حوارية ونشاطاً وحضرها 
المجاالت  جميع  في  العالم  خبراء  أفضل  بينهم  من  دولة   138 يمثلون  مشارك   4000 نحو 

التكنولوجية واالقتصادية واألمنية والثقافية والعلمية.
وقد شهدت فعاليات القمة لهذا العام جدول أعمال كامل مخصص للمنظمات الدولية تجري أعماله 
المتحدة مستقبل تحقيق أهداف  األمم  ناقشت  الدوليين حيث  الشركاء  في مقر خاص بجلسات 
التنمية المستدامة، وناقش البنك الدولي مستقبل الحكومات والتعليم، أما صندوق النقد الدولي 
فتناول مستقبل التعامالت الرقمية، في حين تناولت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مستقبل 

االبتكار في الحكومات.

الـنـــــجاح ال يـقــــاس بـحـجــــم الـسـكــــان وحـداثــــة 
ــاإلرادة  ــن بـ ــروات لكـ ــدول وال بالثـ تـأسـيــــس الـ
واإلدارة الحكيمـــة لمواردهـــا البشـــرية والماديـــة

الخليجـــي خـــالل  التعـــاون  إنجـــازات مجلـــس 
الســـنوات األربـــع المقبلـــة ســـتعادل مـــا تـــم 
تحقيقـــه مـــن إنجـــازات علـــى مســـتوى المجلـــس 

خـــالل 40 ســـنة مضـــت

محمد بن راشد
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وفي السياق ذاته أشار وزير الدولة اإلماراتي 
محمد  القمة  ورئيس  الوزراء  مجلس  لشئون 
عبد هللا قرقاوى إلى أن العالم أصبح قريبا جدا 
من نهاية تحالفات ارتبطت بالعولمة مما يتعين 
اقتصاديات  على  للحفاظ  طرق  استشراف 
دول ارتبطت اقتصادياتها بها مثلما ارتبطت 
ماليين الوظائف بهذه المنظومة العالمية منذ 

سنوات .
للعولمة  المعادي  الجديد  الفكر  أن  واعتبر 
يتعين مواجهته بالتكنولوجيا، مع ضرورة أن 
وتفكر  الجديدة،  التغيرات  الحكومات  تواجه 

في كيفية قيام  التكنولوجيا بتغيير مستقبلها.

فقد  آبي   شينزو  اليابان  وزراء  رئيس  أما 
لجميع  يمكن  منفتح  مجتمع  خلق  أهمية  أكد 
البعض  بعضها  مع  فيه  تعمل  أن  الجنسيات 
داعيا الحكومات إلى تفكيك الحواجز المعيقة 
في  االبتكارات  أهمية  إلى  ومشيرا  لالبتكار 

مجاالت مثل الذكاء االصطناعي.
وزير الخارجية الياباني كنتارو سونورا:

كنتارو  الياباني  الخارجية  وزير  أكد  كذلك 
بالحفاظ على  االلتزام  أهمية  سونورا على 
العامة،  والصحة  العامة،  والسالمة  البيئة، 
البشرية والحكم  الطبية، والتنمية  والرعاية 
الرشيد . وأشار إلى أن الدور األهم للحكومة 
وتحديًدا  المستقبل،  في  االستثمار  هو 
والمعلوماتية.  التعليم  مجال  في  االستثمار 
تولي  تزال  ال  اليابان  حكومة  أن  وأوضح 
األولوية القصوى إلى توفير تكافؤ الفرص 

لجميع المواطنين.

محمد عبدهللا قرقاوي 
من الضروري أن 
تفكر الحكومات في 

كيفية قيام التكنولوجيا 
بتغيير مستقبلها

شينزو آبي
أهمية خلق مجتمع 
منفتح يمكن لجميع 

الجنسيات أن تعمل فيه 
مع بعضها البعض

أهم رؤى تطوير احلكومات
ـــي  ـــا ف ـــف مـــن جهودن ـــا أن نكثّ ـــة مالطـــا: علين •  جوزيـــف موســـكات رئيـــس وزراء جمهوري
ـــر  ـــإن األم ـــذا ف ـــة. ل ـــة متين ـــة تحتي ـــاد بني ـــين وإيج ـــن الجنس ـــاواة بي ـــة والمس ـــاالت الطاق مج
ـــا.  ـــنا أيًض ـــي أنفس ـــتثمار ف ـــل االس ـــرى، ب ـــي دول أخ ـــتثمار ف ـــى االس ـــط عل ال يقتصـــر فق

ــل  ــم تعمـ ــدول إن لـ ــل الـ ــدا: ستفشـ ــة روانـ ــس جمهوريـ ــي  رئيـ ــول كاجامـ ــس بـ •  الرئيـ
ــه. ــعب وتطلعاتـ ــات الشـ ــق توقعـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــد مـ ــًدا بيـ ــعوبها يـ ــات وشـ الحكومـ

•  الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبـــو ظبـــي ونائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات 
ـــاء  ـــة. إن بن ـــروة وطني ـــا هـــو ث ـــأن كل مواطـــن فيه ـــزة تؤمـــن ب ـــة المتمي المســـلحة: الحكوم
ـــي  ـــم ف ـــى كل مواطـــن ومقي ـــو واجـــب عل ـــل ه ـــة فحســـب ب ـــى الحكوم ـــد عل ـــة ال يعتم الدول

ـــة.  ـــة الحبيب ـــذه الدول ه
ـــى  ـــة عل ـــدة: ال يقتصـــر دور الحكوم ـــم المتح ـــام الســـابق لألم ـــن الع ـــون األمي ـــي م ـــان ك •  ب
ـــة  ـــي خدم ـــى ف ـــات واألنظمـــة والخطـــط أن تتفان ـــى العملي ـــد، إذ يجـــب عل العمـــل بشـــكل جي

ـــام.  ـــح الع الصال
ـــي: إن دور  ـــادي العالم ـــدى االقتص ـــس المنت ـــس ورئي ـــواب مؤس ـــور كالوس ش •  البروفيس
ـــت  ـــن أي وق ـــة م ـــر أهمي ـــوم أكث ـــح الي ـــا أصب ـــي استشـــراف مســـتقبل مواطنيه ـــات ف الحكوم

مضـــى. 
ـــا أن  ـــة: علين ـــن العـــام لمنظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنمي ـــا األمي •  خوســـيه انخيـــل غوري
ـــح  ـــا، وتُتي ـــع مواطنيه ـــي تتفاعـــل م ـــرة والت ـــة المبتك ـــات العام ـــج للقطاع ـــي التروي ـــد ف نجته
الفـــرص للجميـــع، وتدعـــم األعمـــال لتوفيـــر الوظائـــف وتعزيـــز االقتصـــاد، وتوّفـــر خدمـــات 

ـــم.  ـــي الصحـــة والتعلي ـــي مجال ـــا، خاصـــة ف ـــن الوصـــول إليه ـــزة يُمك ـــة متميّ اجتماعي
•  جيـــم يونـــغ كيـــم رئيـــس مجموعـــة البنـــك الدولـــي: تفتخـــر مجموعـــة البنـــك الدولـــي 
بدعمهـــا للقمـــة العالميـــة للحكومـــات، ألن الحوكمـــة الرشـــيدة هـــي أســـاس التطـــور. إن 
ـــى  ـــة الظـــروف التـــي تشـــجع مؤسســـات األعمـــال عل ـــدة وتهيئ ـــم الخدمـــات العامـــة الجي تقدي
ـــع  ـــق الرخـــاء لجمي ـــاء الفـــرص وتحقي ـــي بن ـــان أساســـيان ف ـــا ركن ـــر فـــرص العمـــل هم توفي

ـــن.  المواطني
•  الســـير ســـوما تشـــاكرابارتي: يعتبـــر كل مـــن الفســـاد وعـــدم االســـتقرار السياســـي وضعـــف 
اإلمـــدادات الكهربائيـــة، وشـــح المصـــادر الماليـــة، والفجـــوة فـــي المهـــارات، والموانـــع 
المفرطـــة، مـــن معوقـــات التنميـــة فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال 

ـــا. أفريقي
ــات  ــى الحكومـ ــا: علـ ــيكس وتيلسـ ــركتي سبيسـ ــذي لشـ ــس التنفيـ ــك، الرئيـ ــون مسـ •  إيلـ
العالميـــة الترقـــب عـــن كثـــب لـــكل مـــا يطـــرأ فـــي عالـــم الـــذكاء الصناعـــي ومتابعـــة الطـــرق 

ـــة.  ـــذه التقني ـــف ه ـــعوب بتوظي ـــا الش ـــن خالله ـــوم م ـــي تق الت
ـــا  ـــم أهدافن ـــد أه ـــذي: أح ـــها التنفي ـــز ورئيس ـــر تكنولوجي ـــس أوب ـــك، مؤس ـــس كاالني •  ترافي
ـــاة البشـــر الذيـــن يعيشـــونها عـــن طريـــق الحـــد مـــن حركـــة  هـــو تحســـين المـــدن وجـــودة حي

ـــنوات. ـــون 5 س ـــي غض ـــا ف ـــد منه ـــع الح ـــي يتوق ـــرق الت ـــى الط ـــرور عل الم
•  البروفيســـور جيفـــري ســـاكس مديـــر معهـــد األرض فـــي جامعـــة كولومبيـــا: آمـــل أن ننظـــر 
إلـــى مثـــال اإلمـــارات وأن نقتـــدي بـــه. فالترويـــج للســـعادة هـــو مســـعى أبـــدي مرتبـــط 
بالفضيلـــة؛ والفضيلـــة تُكتســـب بالقـــدوة والعـــادة والتوجيـــه. إنهـــا فكـــرة بســـيطة لكـــن كثيـــًرا 

ـــا.  ـــدول ال تطبقه ـــن ال م
•  البروفيســـور محمـــد يونـــس مؤســـس بنـــك جراميـــن والفائـــز بجائـــزة نوبـــل للســـالم: 
ـــص  ـــباب، وباألخ ـــة الش ـــى فئ ـــز عل ـــن نُرك ـــا ونح ـــي نملكه ـــروات الت ـــم الث ـــم أه ـــر ه البش
ـــم  ـــبب نجاحه ـــبوقة بس ـــر مس ـــة غي ـــات هائل ـــون إمكاني ـــن يمتلك ـــد، الذي ـــل الجدي ـــى الجي عل

فـــي مجـــال التكنولوجيـــا
•  الســـير ريتشـــارد برانســـون مؤســـس مجموعـــة فيرجيـــن: عندمـــا تنمـــو الشـــركة وتترابـــط 
ـــاس  ـــن الن ـــًدا م ـــدًدا متزاي ـــدم ع ـــا تخ ـــة ألنه ـــل الحكوم ـــبه بعم ـــا أش ـــح عمله أنشـــطتها، يصب
ـــح  ـــاٍت تمن ـــى سياس ـــا أن تتبن ـــاح، عليه ـــي النج ـــران ف ـــركة الطي ـــتمر ش ـــل أن تس ـــن أج وم

ـــة. ـــل األولوي المتعام
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دراسات وتقارير تطوير احلكومات
ـــة،  ـــر المتخصص ـــات والتقاري ـــن الدراس ـــلة م ـــنوات سلس ـــل 5 س ـــى قب ـــا األول ـــذ انطالقته ـــات من ـــة للحكوم ـــة العالمي ـــة القم ـــدرت مؤسس أص

ـــا: ـــي أهمه ـــا يل ـــات فيم ـــتقبل الحكوم ـــراف مس ـــال استش ـــي مج ـــرات ف ـــارف والخب ـــادل المع ـــة لتب ـــة إقليمي ـــون منص ـــعيها لتك ـــي س ـــك ف وذل

•  تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

ــة  ــبكة اإللكترونيـ ــتقبل - الشـ ــال التخطيـــط للمسـ ــتقبل المـ •  مسـ
لألمـــوال

•  أفضل التقنيات الناشئة في الحكومات

•  “البلوك تشين” ومستقبل تواصل فعال

•   االستمرارية و المرونة اإللكترونية في العصر الرقمي

ـــدورة الرابعـــة جائـــزة أفضـــل خدمـــة حكوميـــة عبـــر الهاتـــف  •  ال
المحمـــول - تقريـــر 2017

•  الحوكمـــة القائمـــة علـــى االستشـــراف الحوكمـــة االســـتباقية: 
إعـــداد السياســـات واإلســـتراتيجيات فـــي ســـياق التغيّـــرات 

ــارعة المتسـ

ـــى دول مجلـــس التعـــاون  ـــة المســـتقبلية نظـــرة عل •  المـــدن العالمي
الخليجـــي

•  مستقبل الطاقة المتجددة

• “ إنترنت األشياء” في مستقبل مجال الرعاية الصحية

ـــط التجـــارب االســـكندنافية  ـــة تحـــت الضغ ـــات الحكومي •  الموازن
ـــة ـــة الحكوم ـــي تحســـين إنتاجي ف

•  تطويـــر الخدمـــات الحكوميـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة

•  تبنّي االبتكار في الحكومة: التوجهات العالمية

ـــدة  ـــف يُمكـــن لالقتصـــادات المعتم •  اقتصـــاد مـــرن ومســـتدام: كي
ـــط أن تُخطـــط لمســـتقبلها ـــى النف عل

•  الدروس المستفادة من التحوالت الحكومية

ـــة  ـــو والتنمي ـــة النم ـــع عجل ـــة لدف ـــي الحكوم ـــكار ف ـــز االبت •  تحفي
االقتصاديـــة

•  حالة التعليم اإليجابي

ــة  ــي القمـ ــتدامة فـ ــة المسـ ــداف التنميـ ــات أهـ ــدة اجتماعـ •  أجنـ
العالميـــة للحكومـــات لعـــام 2016

•  تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2016

•  حالة االستدامة: اإلمارات العربية المتحدة عام 2016

•  التوقعات االقتصادية العالمية: 2016 - 2020

• ابتكـارات الحكومـات الخالقة

• التقدم العلمي ومستقبل الحكومات

• المدينة الذكية والقيمة المضافة

ــة  ــا والحكومـ ــل ودور التكنولوجيـ ــتقبل العمـ ــراف مسـ •  “استشـ
فـــي تحفيـــز التوظيـــف”

•  الذكاء االصطناعي واالبتكار التحويلي لمستقبل العمل

•  “الوضـــع المســـتقبلي: 2030 أثـــر التوجهـــات العالميـــة الكبـــرى 
علـــى تشـــكيل الحكومـــات”

•  هجرة العقول: الحيلولة واالستعادة

• ما هو االبتكار التحويلي؟

ـــب  ـــن الطبي ـــة بي ـــة العالق ـــا الشـــخصية ســـتغيّر طبيع •  التكنولوجي
ـــض والمري

• التكنولوجيـــا والتعليـــم: تحويـــل التعليـــم فـــي الصفـــوف المدرســـية 
باســـتعمال أســـاليب التعلّـــم المدمـــج

ل الرقمي الحكومي •الرحلة إلى التحوُّ

• تطبيقات األلعاب ومستقبل التعليم

• استطالع الحكومة اإللكترونية 2012

•  تطويـــر سياســـات ســـوق العمـــل لـــدول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي

• آفاق جديدة إلشراك المواطـن

ــي  ــن الحكومـ ــن القطاعيـ ــراكات بيـ ــوة الشـ ــن قـ ــتفادة مـ •   االسـ
ــال الرعايـــة الصحيـــة والخـــاص فـــي مجـ

• تحقيق الكفاءة الحكومية

ـــاداً  ـــي اعتم ـــرار الحكوم ـــع الق ـــالل صن ـــن خ ـــز م ـــق التميّ •  تحقي
ـــات ـــى البيان عل

• بناء ثقة المتعامل في المؤسسات الحكومية
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جوائز القمة
تطويـــر  علـــى  القمـــة  عملـــت 
التـــي  والجوائـــز  المســـابقات 
تنظمهـــا لتنـــدرج تحـــت عنـــوان 
ــات  ــباق الحكومـ ــو “سـ رئيســـي هـ
التكنولوجيـــا”  لـــرواد  العالمـــي 
والـــذي يضـــم ثالثـــة مســـارات 
أساســـية تشـــمل جائـــزة هاكاثـــون 
الحكومـــات االفتراضـــي للتعامـــالت 
الرقميـــة، وجائـــزة أفضـــل خدمـــة 
ـــول،  ـــف المحم ـــر الهات ـــة عب حكومي
ـــئة  ـــات الناش ـــل التقني ـــزة أفض وجائ

فـــي الحكومـــات.

مشروع من توجو يفوز 
بجائزة ابتكارات 
احلكومات اخلالقة

 فـــاز مشـــروع مـــن جمهوريـــة 
ابتـــكارات  بجائـــزة  توجـــو، 
ـــج  ـــة حيـــث يعال الحكومـــات الخالق
المشـــاكل  إحـــدى  المشـــروع 
ـــع  ـــه المجتم ـــي تواج ـــية الت الرئيس
ــدان األخـــرى  فـــي توغـــو، والبلـ
للكـــوارث  عرضـــة  األكثـــر 
الطبيعيـــة، وهـــو عبـــارة عـــن 
البيئـــة  وزارة  فكـــرة طرحتهـــا 
فـــي حكومـــة توجـــو، وتتمثـــل فـــي 
ــؤات  ــى التنبـ ــم علـ ــل القائـ التمويـ
)بالتعـــاون مـــع شـــركاء دولييـــن(، 
مبتكـــرة  تمويليـــة  آليـــة  وهـــو 
تمكـــن األجهـــزة الحكوميـــة مـــن 
ـــاذ  ـــة التخ ـــوال الالزم ـــر األم توفي
اســـتناداً  اســـتباقية،  إجـــراءات 
ـــا  ـــم تحديده ـــي ت ـــؤات الت ـــى التنب إل

مقدمـــاً.

واســـتفادت أكثـــر مـــن 7000 
أســـرة حتـــى اليـــوم مـــن تفعيـــل 
علـــى  القائـــم  التمويـــل  نظـــام 
التنبـــؤات فـــي أوغنـــدا، وبيـــرو، 

وبنغالديـــش. وتوغـــو، 

ــاض  ــى انخفـ ــج إلـ ــير النتائـ  وتشـ
معـــدالت الخســـائر بيـــن الســـكان 
وذلـــك  ملموســـة،  بصـــورة 
المتالكهـــم النقـــد الـــالزم عنـــد 

الطـــوارئ. وقـــوع حـــاالت 
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منتدى املالية العامة يبحث حتديات
تنويع اإليرادات احلكومية في الدول العربية

بالتعـــاون مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي، نظـــم صنـــدوق النقـــد العربـــي يـــوم األحـــد الموافـــق 12 فبرايـــر 2017 بدبـــي “المنتـــدى 
الثانـــي للماليـــة العامـــة فـــي الـــدول العربيـــة: آفـــاق وتحديـــات تنويـــع اإليـــرادات فـــي الـــدول العربيـــة”، بحضـــور معالـــي عبيـــد 
ـــدد  ـــي، وع ـــد الدول ـــدوق النق ـــام صن ـــر ع ـــارد، مدي ـــتين الغ ـــارات ، وكريس ـــي اإلم ـــة ف ـــؤون المالي ـــة للش ـــر الدول ـــر، وزي ـــد الطاي حمي
ـــة، والمؤسســـات  ـــد العربي ـــة ومؤسســـات النق ـــة العـــرب ومحافظـــي المصـــارف المركزي ـــي والســـعادة وزراء المالي ـــن أصحـــاب المعال م
ـــات  ـــات السياس ـــة تحدي ـــة ومناقش ـــدول العربي ـــن ال ـــرات بي ـــارب والخب ـــادل التج ـــرص تب ـــز ف ـــك لتعزي ـــة، وذل ـــة والدولي ـــة اإلقليمي المالي
ـــب  ـــن جان ـــي أو م ـــالح الضريب ـــرادات واإلص ـــة اإلي ـــتراتيجيات تقوي ـــد اس ـــى صعي ـــواًء عل ـــة س ـــورات الراهن ـــار التط ـــي إط ـــة ف المالي

ـــة. ـــدول العربي ـــادي لل ـــع االقتص ـــز التنوي تعزي

 ينعقـــد المنتـــدى فـــي مرحلـــة يشـــهد فيهـــا العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة صعوبـــات ماليـــة ال يمكـــن تجاهلهـــا مـــن جـــراء انخفـــاض 
ـــث  ـــر، بحي ـــكل مباش ـــا بش ـــى موازناته ـــلًبا عل ـــس س ـــذي انعك ـــر ال ـــام ، األم ـــاق الع ـــي اإلنف ـــرد ف ـــو المط ـــل النم ـــط وتواص ـــعار النف أس
ـــا  ـــزام ببرامجه ـــى االلت ـــا عل ـــار قدرته ـــا وانحس ـــي موازناته ـــز ف ـــن عج ـــك م ـــتتبع ذل ـــا اس ـــات، وم ـــواردات والنفق ـــن ال ـــوة بي زادت الفج
ـــي  ـــم المال ـــر الدع ـــى توفي ـــان عل ـــن األحي ـــر م ـــي كثي ـــات ف ـــدرة الحكوم ـــدم ق ـــي ع ـــا ف ـــر حرًج ـــزداد األم ـــة. وي ـــا التطويري وطموحاته
ـــط  ـــيد وضب ـــي ترش ـــز المال ـــة العج ـــي معالج ـــية ف ـــات األساس ـــن االتجاه ـــدة. وم ـــا المتزاي ـــة ألعبائه ـــات نتيج ـــض الخدم ـــوب لبع المطل
ـــي  ـــع ف ـــل التراج ـــا يمث ـــات. كم ـــي النفق ـــل ف ـــاد مماث ـــج دون ازدي ـــادة النات ـــات أو زي ـــل النفق ـــق تقلي ـــن طري ـــواء ع ـــاق س ـــات اإلنف عملي
ـــادي  ـــع االقتص ـــات التنوي ـــز سياس ـــاد وتعزي ـــة االقتص ـــادة هيكل ـــة إلع ـــة هام ـــي فرص ـــاون الخليج ـــس التع ـــي دول مجل ـــط ف ـــعار النف أس

ـــل. ـــادر الدخ ـــز مص ـــك تعزي ـــالل ذل ـــن خ وم
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ـــالت  ـــات ومداخ ـــدى مناقش ـــهد المنت ـــد ش وق
معالـــي  ركـــز  حيـــث  جلســـاته  خـــالل 
ـــة  ـــي دول ـــة ف ـــؤون المالي ـــة للش ـــر الدول وزي
ـــد  ـــد حمي ـــدة، عبي ـــة المتح ـــارات العربي اإلم
ــاور  ــن المحـ ــة مـ ــر، علـــى مجموعـ الطايـ
والتوصيـــات أبرزهـــا مطالبتـــه صنـــاع 
القـــرار وأصحـــاب االختصـــاص، التعاطـــي 
ــا  مـــع التحديـــات الحاليـــة واالســـتجابة لهـ
تتناســـب  التـــي  المالئمـــة،  بالسياســـات 
مـــع الظـــروف االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
واالســـتراتيجيات التنمويـــة بعيـــدة المـــدى 
لـــكل دولـــة، األمـــر الـــذي يســـتلزم دراســـات 
تفصيليـــة معمقـــة، تراعـــي األبعـــاد المحليـــة 
والســـيناريوهات الكليـــة، ووفـــق النمـــاذج 
الدوليـــة، وأفضـــل الممارســـات العالميـــة.

وأكـــد أن السياســـة الماليـــة لهـــا دور مهـــم 
وإدارة  النمـــو  تحقيـــق  فـــي  وأساســـي، 
اســـتقرار  لضمـــان  الكلـــي،  االقتصـــاد 
ــع  ــي، ورفـ ــوازن الخارجـ ــعار، والتـ األسـ
مســـتويات التشـــغيل، والعدالـــة االجتماعيـــة، 
ــي  ــة فـ ـــا التقليديـ ــى وظائفه ــة إلـ باإلضافـ
األمـــن والدفـــاع والقضـــاء، ممـــا يتطلـــب 
تدخلهـــا المـــدروس فـــي الحيـــاة االقتصاديـــة، 
ـــل  ـــن العم ـــوق م ـــوى الس ـــع ق ـــث ال تمن بحي

ــة. ــة صحيحـ بطريقـ

ويـــرى الطايـــر أن حســـن إدارة الماليـــة 
ـــالمتها،  ـــدى س ـــا وم ـــاس بفعاليته ـــة يق العام
ـــى  ـــا ويبق ـــم به ـــذي تتس ـــفافية ال ـــدار الش ومق
ــاق  ــه اإلنفـ ــذي يواجـ ــرز الـ ــّدي األبـ التحـ

الحكومـــي، هـــو الموازنـــة بيـــن توفيـــر 
الخدمـــات العاّمـــة، وتحقيـــق االســـتدامة 
ـــل، والوصـــول  ـــدى الطوي ـــى الم ـــة عل الماليّ
بالعـــبء الضريبـــي إلـــى الحـــد األقصـــى 

ــّو. ــو الـــذي ال يعّطـــل النمـ علـــى النحـ

واعتبـــر أن اإلنفـــاق الحكومـــي عنصـــر 
ـــة،  ـــة االقتصادي ـــة التنمي ـــي عملي ـــي ف رئيس
العـــام  اإلنفـــاق  إدارة  تتـــم  الن  داعيـــا 
بكفـــاءة،  بـــه  المتعلّقـــة  والسياســـات 
المدييـــن  علـــى  التحّديـــات  ومواجهـــة 
المتوّســـط والطويـــل، بهـــدف الوصـــول 
ـــن  ـــا يضم ـــام، بم ـــاق الع ـــى اســـتدامة اإلنف إل
تحقيـــق األهـــداف االقتصاديـــة المنشـــودة، 
وتحقيـــق الرفـــاه االجتماعـــي، وطالـــب 
الطايـــر بالتركيـــز علـــى معاييـــر األداء، 
وتقييـــم الجـــدوى االقتصاديـــة، والرقابـــة، 
إضافـــة إلـــى دراســـة الخدمـــات التـــي يمكـــن 
ـــن  ـــداًل م ـــاص، ب ـــاع الخ ـــا القط ـــوم به أن يق
ــاءة  ــروط الكفـ ــن شـ ــام، ضمـ ــاع العـ القطـ
وعدالـــة التوزيـــع، وآفـــاق جديـــدة للعمـــل 
ــة  ــة اقتصاديـ ــل تنميـ ــن أجـ ــترك، مـ المشـ

مســـتدامة، ورفـــاه اجتماعـــي.

ـــي  ـــد الدول ـــدوق النق ـــرة صن ـــرت مدي واعتب
ـــة  كريســـتين الغـــارد أن وجـــود إرادة عربي
ـــا بشـــفافية وكـــون  لمناقشـــة أصعـــب القضاي
رفاهيـــة وســـعادة الشـــعب فـــي قلـــب هـــذا 

ـــداً. ـــٌد ج ـــر جي ـــاش أم النق

وأشـــارت إلـــى فشـــل بعـــض قـــادة العالـــم 
ـــار المدمـــرة للعولمـــة نظـــراً  ـــة اآلث فـــي رؤي
لكـــون هـــذه اآلثـــار خفيـــة بحيـــث بـــدأت 
ـــا  ـــم تضخيمه ـــي وت ـــكل تدريج ـــد بش بالتزاي

اليـــوم نتيجـــة للتقـــدم التكنولوجـــي.

ودعـــت الحكومـــات إلـــى التعامـــل مـــع 
ــتبدال  ــي واسـ ــدم التكنولوجـ ــات التقـ تداعيـ
ـــاآلالت وبحـــث  ـــرية ب ـــة البش ـــدي العامل األي
ــة  ــل البطالـ ــا مثـ ــى قضايـ ــك علـ ــار ذلـ آثـ

ــا. ــادة معدالتهـ وزيـ

وشـــددت الغـــارد علـــى أهميـــة قضيـــة 
العدالـــة االجتماعيـــة فـــي تحقيـــق االســـتقرار 
خصوصـــا وان البعـــض يطـــرح فكـــرة 
ــي  ــى جنـ ــادم علـ ــل القـ ــدرة الجيـ ــدم قـ عـ
القـــدر نفســـه مـــن المـــال الـــذي نجنيـــه 
ـــرة  ـــن الوف ـــه م ـــدر نفس ـــع بالق ـــوم والتمت الي

المعيشـــية.

عبيد حميد الطاير
يجب التركيز على 

معايير األداء وتقييم 
الجدوى االقتصادية، 
والرقابة، واالستعانة 

بالقطاع الخاص

كريستين الغارد
يجب التعامل مع 
تداعيات التقدم 

التكنولوجي على 
توظيف األيدي 

العاملة
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أمـــا الدكتـــور عبدالرحمـــن بـــن عبـــدهللا 
الحميـــدي مديـــر عـــام صنـــدوق النقـــد 
العربـــي فقـــد أوصـــى ببـــذل المزيـــد مـــن 
ـــة،  ـــة الضريبي ـــود لالرتقـــاء بالمنظوم الجه
ــا  ــة مـ ــرادات الضريبيـ ــل اإليـ ــث تمثـ حيـ
نســـبته فـــي المتوســـط نحـــو 18%  فقـــط 
مـــن إجمالـــي اإليـــرادات العامـــة فـــي 

ــة. ــدول العربيـ الـ

ـــة  ـــة فعال ـــة لمواجه ـــدول العربي ـــا دعـــا ال كم
االقتصـــاد  تباطـــؤ  تواصـــل  لتحديـــات 
ـــع  ـــو، وتراج ـــاق النم ـــات آف ـــي وتوقع العالم
أســـعار الســـلع األوليـــة، وذلـــك لرفـــع 
معـــدالت النمـــو إلـــى نحـــو 5% إلـــى 
ــنوياً، و تحقيـــق خفـــض ملمـــوس  6% سـ
ــو  ــدر بنحـ ــي تقـ ــة، والتـ ــدالت البطالـ لمعـ
30.6%  فـــي أوســـاط الشـــباب العربـــي 
ــم. ــتوى العالـ ــى مسـ ــل 13.1% علـ مقابـ

وأوضـــح أن السياســـات الماليـــة تواجـــه 
تحديـــات كبيـــرة لضبـــط أوضـــاع الماليـــة 
العامـــة، حيـــث يتجـــاوز حاليـــاً عجـــز 
الـــدول  لمجمـــوع  العامـــة  الموازنـــات 
العربيـــة كمتوســـط نســـبة 10% مـــن الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي. ومطلـــوب ضبطهـــا، 
ــتقرار  ــدم أغـــراض تعزيـــز االسـ ــا يخـ بمـ
االقتصـــادي ودعـــم فـــرص النمـــو الشـــامل.

وأشـــار إلـــى أن الـــدول العربيـــة وخصوصـــا 
المصـــدرة للنفـــط واصلـــت اســـتراتيجياتها 

فـــي دعـــم نمـــو القطاعـــات غيـــر النفطيـــة 
نظـــم  االقتصـــادي وإصـــالح  والتنويـــع 
الضريبيـــة  النظـــم  وإصـــالح  الدعـــم، 
المباشـــرة  غيـــر  الضرائـــب  وتفعيـــل 

لتعزيـــز إيراداتهـــا العامـــة.  

وذكـــر أنـــه ورغـــم اســـتفادة الـــدول العربيـــة 
ــعاره   ــوط أسـ ــن هبـ ــط مـ ــتوردة للنفـ المسـ
إال أن فـــرص تعزيـــز آفـــاق النمـــو لـــدى 
ـــوء  ـــي ض ـــا، ف ـــط بقدرته ـــدول يرتب ـــذه ال ه
مواصلـــة  علـــى  الداخليـــة،  التطـــورات 
اإلصالحـــات الهيكليـــة لضبـــط أوضـــاع 
الماليـــة العامـــة ولتحســـين بيئـــة األعمـــال 
بمـــا يشـــجع علـــى جـــذب المزيـــد مـــن 

االســـتثمارات المحليـــة واألجنبيـــة.

التنويـــع  جهـــود  تعزيـــز  أن  وأضـــاف 
االقتصـــادي أصبـــح أمـــراً بالـــغ األهميـــة 
لجميـــع الـــدول العربيـــة، بغـــض النظـــر عـــن 
ـــة،  ـــة والمالي ـــا االقتصادي ـــالف أوضاعه اخت
االقتصـــادات  أغلـــب  تـــزال  ال  حيـــث 
ــى  ــية علـ ــورة رئيسـ ــد بصـ ــة يعتمـ العربيـ
الســـلع  مـــن صـــادرات  محـــدود  عـــدد 

ــة. األوليـ

وأوضـــح أن الصناعـــات االســـتخراجية 
ال تـــزال تشـــكل الجانـــب األكبـــر مـــن 
ــدار  ــى مـ ــة علـ ــدول العربيـ ــادات الـ اقتصـ
ـــل  ـــث تمث ـــة، حي ـــدة الماضي ـــنوات العدي الس
قرابـــة ربـــع الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 

لمجمـــوع الـــدول العربيـــة، مقارنـــة بأقـــل 
مـــن 5% فـــي الـــدول المتقدمـــة. فـــي 
الخدميـــة  األنشـــطة  تســـتحوذ  المقابـــل 
علـــى نحـــو 50%  فـــي الـــدول العربيـــة، 
مقارنـــة بنحـــو ثالثـــة أربـــاع إجمالـــي 
الناتـــج بالنســـبة للـــدول المتقدمـــة، األمـــر 
ـــدة لالقتصـــاد  ـــة المتزاي ـــرز األهمي ـــذي يب ال

ــي. ــاد العالمـ ــي االقتصـ ــي فـ الخدمـ

ــروعات  ــاع المشـ ــم قطـ ــة دعـ ــد أهميـ وأكـ
ـــن  ـــد م ـــق المزي ـــطة لخل ـــرة والمتوس الصغي
فـــرص العمـــل، حيـــث ال تتعـــدى حصـــة 
هـــذا القطـــاع مـــا نســـبته 30% مـــن الناتـــج 
بالنســـبة  و%50  اإلجمالـــي،  المحلـــي 
ـــل  ـــة، مقاب ـــدول العربي ـــف بالنســـبة لل للتوظي
ــد  ــى الصعيـ ــرين علـ ــبة 80% للمؤشـ نسـ
العالـــم،  هـــذا إلـــى جانـــب المســـاهمة 
االســـتخراجية  للصناعـــات  المتواضعـــة 
ـــن  ـــط م ـــبته 5% فق ـــا نس ـــف بم ـــي التوظي ف
إجمالـــي القـــوى العاملـــة بالـــدول العربيـــة

اإليـــرادات  لتعزيـــز  الحميـــدي  ودعـــا 
ـــط  ـــي 7% فق ـــل حوال ـــث تمث ـــة حي الضريبي
ــو  ــي، ونحـ ــي اإلجمالـ ــج المحلـ ــن الناتـ مـ
ربـــع إجمالـــي اإليـــرادات العامـــة فـــي 
الـــدول العربيـــة. وتصـــل نســـبة متوســـط 
ـــي  ـــج المحل ـــى النات ـــة إل ـــرادات الضريبي اإلي
مقارنـــة   %6.7 إلـــى  العربيـــة  للـــدول 
المتوســـط علـــى  فـــي   %14.8 بنســـبة 

ــم.  ــتوى العالـ مسـ

الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي 
تعزيز جهود التنويع االقتصادي أصبح أمراً بالغ األهمية لجميع الدول العربية،

بغض النظر عن اختالف أوضاعها االقتصادية والمالية

فرص تعزيز آفاق النمو لدى الدول العربية المستوردة للنفط ترتبط بقدرتها
على مواصلة اإلصالحات الهيكلية
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مصطلحات ومفاهيم
•    ضعف الجهد الضريبي واختالل الجهاز المالي للدولة

ــا  ــي جهدهـ ــا فـ ــة ضعفـ ــدول العربيـ ــا الـ ــن بينهـ ــة ومـ ــدول الناميـ ــن الـ ــد مـ ــي العديـ تعانـ
الضريبـــي أو الحصيلـــة الضريبيـــة. وهـــذا الضعـــف يمكـــن قياســـه مـــن خـــالل مفهـــوم 
الطاقـــة الضريبيـــة، التـــي تُعـــّرف بأنهـــا المقـــدرة التكليفيـــة للمجتمـــع، أي ذلـــك الجـــزء 
ـــب  ـــطة الضرائ ـــة بواس ـــح الدول ـــه لصال ـــه وتحويل ـــن اقتطاع ـــذي يمك ـــي ال ـــل القوم ـــن الدخ م
لتمويـــل النشـــاط العـــام دون تخفيـــض مســـتوى األداء الكلـــي فـــي االقتصـــاد أو دون المســـاس 
ـــل  ـــى عوام ـــي عل ـــد الضريب ـــف الجه ـــب. ويتوق ـــي الضرائ ـــة لدافع ـــارات االجتماعي باالعتب
عديـــدة مثـــل مســـتوى الدخـــل القومـــي وطريقـــة توزيعـــه، وطبيعـــة الهيـــكل االقتصـــادي 
ـــى  ـــف عل ـــه يتوق ـــا أن ـــع، كم ـــة للمجتم ـــات المكون ـــن الطبق ـــاع الفجـــوة بي ـــة اتس ـــم، ودرج القائ
األهـــداف القصيـــرة والطويلـــة األجـــل للسياســـات االقتصاديـــة، وعلـــى رأســـها السياســـة 

الماليـــة. 
•  موارد ونفقات الدولة

ـــر  ـــة وغي ـــة، النفطي ـــر الذاتي ـــة وغي ـــة مـــن مجموعـــة مـــن المـــوارد الذاتي ـــف مـــوارد الدول تتأل
النفطيـــة، تشـــمل الضرائـــب والرســـوم بأنواعهـــا المختلفـــة، المـــوارد النفطيـــة وفوائـــض 
القطـــاع العـــام االقتصـــادي والقـــروض والمنـــح واإلعانـــات الخارجيـــة. وتســـتخدم الضرائـــب 
ـــة الضريبيـــة، وتوزيـــع  ـــاًل كأداة مـــن خـــالل تحديـــد صـــورة الهيـــكل الضريبـــي، والحصيل مث
ـــن  ـــن نوعي ـــف م ـــات فتتأل ـــا النفق ـــي. أم ـــادي واالجتماع ـــز االقتص ـــروة، والتحفي ـــل والث الدخ
أساســـيين جاريـــة واســـتثمارية، كمـــا يمكـــن أن تصنـــف عـــدة تصنيفـــات أخـــرى إداريـــة 
وقطاعيـــة. وتســـتخدم كأداة مـــن خـــالل تحديـــد نـــوع وحجـــم اإلنفـــاق العـــام، وفلســـفة اإلنفـــاق 
ــم  ــم الدعـ ــد حجـ ــى تحديـ ــة إلـ ــة، باإلضافـ ــة المختلفـ ــات الدولـ ــى قطاعـ ــه علـ وتخصيصـ

ـــدر. ـــاد واله ـــة الفس ـــه، ومحارب وتوجيه
• توسيع الوعاء الضريبي

ـــدة  ـــق أدوات جدي ـــي خل ـــى ه ـــن؛ األول ـــالل طريقتي ـــن خ ـــي م ـــاء الضريب ـــيع الوع ـــم توس يت
لتشـــمل الضرائـــب أنواعـــا جديـــدة للضرائـــب علـــى الدخـــول أو الســـلع االســـتهالكية، أو 
الضرائـــب البيئيـــة التـــي يكـــون الغـــرض األساســـي منهـــا حمايـــة البيئـــة أو فـــرض ضرائـــب 
ـــوع النشـــاط  ـــر المنظـــم مـــن خـــالل مؤشـــرات خاصـــة تعكـــس ن ـــى نشـــاطات القطـــاع غي عل
ـــاءة النظـــام بمـــا يســـمح بالوصـــول إلـــى  ـــادة كف ـــة فهـــي زي ـــة الثاني ـــه. أمـــا الطريق فيـــه ودرجت
شـــرائح لـــم تكـــن تغطـــى فـــي الســـابق. وفـــي الحقيقـــة إن النـــوع الثانـــي هـــو المقصـــود األول 
فـــي عمليـــات اإلصـــالح الضريبـــي فـــي الـــدول العربيـــة حيـــث يـــؤدي ضعـــف الجهـــاز 
ـــة جـــزءاً كبيـــراً مـــن  ـــة فـــرض الضرائـــب وجبايتهـــا إلـــى فقـــدان الدول اإلداري المنظـــم لعملي

ـــة.  ـــة الضريبي الحصيل
• اإلصالح الضريبي

يمكـــن تقســـيم عمليـــات اإلصـــالح الضريبـــي إلـــى ثـــالث مراحـــل: األولـــى هـــي تنفيـــذ 
ــة؛  ــه الضريبـ ــع عليـ ــن تقـ ــخصية مـ ــد شـ ــي أي تحديـ ــاء الضريبـ ــد الوعـ ــون وتحديـ القانـ
ـــذا الشـــأن  ـــي ه ـــا ف ـــول به ـــن المعم ـــاً للقواني ـــة المســـتحقة وفق ـــدار الضريب ـــم مق ـــة، تقيي والثاني
وحســـب أداة الضريبـــة؛ والمرحلـــة الثالثـــة هـــي جبايـــة الضريبـــة المســـتحقة. وفـــي كل 
مـــن هـــذه المراحـــل فـــإن دور الجهـــاز اإلداري هـــو دور مهـــم وحاســـم، علمـــا بـــإن أي 
ضعـــف فـــي أيـــة مرحلـــة ســـوف ينعكـــس ســـلباً علـــى تتابعيـــة العمليـــات برمتهـــا، خصوصـــاً 
المرحلـــة األخيـــرة المتعلقـــة بالجبايـــة. وتتمثـــل تبعـــا لذلـــك أهـــم أهـــداف اإلصـــالح الضريبـــي 
ـــب  ـــي الضرائ ـــب دافع ـــن جان ـــزام م ـــتوى االلت ـــادة مس ـــاز اإلداري بزي ـــالح الجه ـــو إص وه
وتحســـينه، وبزيـــادة كفـــاءة العمليـــات األساســـية لتقييـــم الضريبـــة ومراجعتهـــا وجبايتهـــا. 

• ترشيد معدل الضريبة
ـــد  ـــة لتحدي ـــاء الضريب ـــي وع ـــرب ف ـــذي يض ـــل ال ـــة المعام ـــدل الضريب ـــعر أو مع ـــد بس يقص
مقـــدار الضريبـــة المســـتحقة. وهنـــاك ثالثـــة مناهـــج لتحديـــد أســـعار الضريبـــة: الســـعر النســـبي 
)الضرائـــب الجمركيـــة، وضريبـــة القيمـــة المضافـــة(؛ الســـعر التصاعـــدي )الضرائـــب علـــى 

الدخـــل واألربـــاح(؛ الســـعر التنازلـــي )الضرائـــب علـــى الدخـــل واألربـــاح أيضـــاً(.

يستوجب الحد من الفجوة 
الكبيرة نسبياً في الدول العربية 
بين التحصيل الفعلي والُممكن 

لإليرادات الضريبية

وطالـــب بالحـــد مـــن الفجـــوة الكبيـــرة 
ـــل  ـــن التحصي ـــة بي ـــدول العربي نســـبياً فـــي ال
ــة  ــرادات الضريبيـ ــن لإليـ ــي والُممكـ الفعلـ
عدالـــة  أكثـــر  توزيـــع  تحقيـــق  مـــع 
ـــة، مـــع االســـتفادة مـــن  ـــرادات الضريبي لإلي
ــة. ــة الناجحـ ــة والدوليـ ــارب اإلقليميـ التجـ

اســـتراتيجيات  المنتـــدى  تنـــاول  وقـــد 
المحتملـــة،  اإليـــرادات  تقويـــة  وتحديـــات 
ودور الضرائـــب غيـــر المباشـــرة وخاصـــة 
الضرائـــب علـــى القيمـــة المضافـــة  فـــي 
للدولـــة،  العامـــة  اإليـــرادات  تعزيـــز 
ــة  ــي والعدالـ ــالح الضريبـ ــات اإلصـ وسياسـ
الضريبيـــة، وتجـــارب الـــدول العربيـــة فـــي 
ــز  ــا تعزيـ ــب قضايـ ــى جانـ ــأن، إلـ ــذا الشـ هـ
كفـــاءة إدارة الضرائـــب وكيفيـــة بنـــاء إدارة 
ــدول  ــي الـ ــة فـ ــة الضريبيـ ــة للمنظومـ حديثـ

العربيـــة.

تطبيـــق  قضايـــا  المجتمعـــون،  وناقـــش 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة والتحديـــات 
ــة  ــك الضريبـ ــا تلـ ــي تقدمهـ ــرص التـ والفـ
للـــدول العربيـــة، حيـــث قـــدم صنـــدوق النقـــد 
ـــق  ـــارب تطبي ـــت تج ـــة تناول ـــي دراس العرب
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة فـــي الـــدول 
ـــدى  ـــن م ـــرا ع ـــمل تقري ـــا يش ـــة، كم العربي
تقـــدم مشـــروع تصميـــم النظـــام اإلقليمـــي 
ــة  ــات العربيـ ــوية المدفوعـ ــة وتسـ لمقاصـ
ـــة  ـــادرة دول ـــة، ومذكـــرة لإلحاطـــة بمب البيني
اإلمـــارات لوضـــع برامـــج مبتكـــرة لدعـــم 

الـــدول العربيـــة.
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ـــة  ـــة العامـــة للدول تعتبـــر الموازن
ـــي  ـــة األساســـية الت الخطـــة المالي
مـــن خاللهـــا يمكـــن للدولـــة أن 
ـــذ  ـــة لتنفي ـــوارد الالزم ـــدر الم تق
وظائفهـــا األساســـية، وحجـــم 
اإلنفـــاق، وتمكينهـــا مـــن التدخـــل 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
تنمويـــة  أهـــداف  لخدمـــة 
معـــدل  زيـــادة  فـــي  تتمثـــل 
النمـــو ودخـــل الفـــرد وغيرهـــا 
مـــن األهـــداف التـــي تتحـــدد 
ــام السياســـي  ــوء النظـ فـــي ضـ
واالجتماعـــي  واالقتصـــادي 
ـــتراتيجية  ـــة اإلس ـــم، والخط القائ

ــا. ــم إقرارهـ ــي تـ التـ

الحكومـــة  تســـتطيع  فكمـــا 
االقتصـــاد  علـــى  التأثيـــر 
الوطنـــي وإدارتـــه باســـتخدام 
والتـــي  النقديـــة،  السياســـة 
ـــدة والخصـــم  ـــدل الفائ ـــر مع يعتب
ومعـــدل االحتياطـــي مـــن أهـــم 
ـــتخدم  ـــا أيضـــا تس ـــا، فإنه أدواته
أدوات السياســـة الماليـــة فـــي 
إطـــار السياســـة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة العامـــة وتعظيـــم 
مـــن  ولعـــل  الدولـــة.  دور 
أهـــم أدوات السياســـة الماليـــة 
واإلنفـــاق  الضرائـــب،  هـــي 
الحكومـــي وطريقـــة التعامـــل 
مـــع الديـــن العـــام أو الفائـــض. 
مثـــاًل  الضرائـــب  وتســـتخدم 
كأداة مـــن خـــالل تحديـــد صـــورة 

الهيـــكل الضريبـــي، والتعرفـــة 
ـــكل نشـــاط وقطـــاع  ـــة ل الضريبي
توزيـــع  فـــي  وذلـــك  وفئـــة، 
والتحفيـــز  والثـــروة،  الدخـــل 
واالجتماعـــي،  االقتصـــادي 
ـــات  ـــل تســـتخدم النفق ـــي المقاب وف
كأداة مـــن خـــالل تحديـــد نوعهـــا 
ــى  ــا علـ ــا وتخصيصهـ وحجمهـ

قطاعـــات معينـــة.

ــن  ــة مـ ــوارد الدولـ ــف مـ وتتألـ
ـــا  ـــوم بأنواعه ـــب والرس الضرائ
بيـــع  وعوائـــد  المختلفـــة، 
ثرواتهـــا المختلفـــة ومنهـــا النفـــط 
والمعـــادن وغيرهـــا وفوائـــض 
االقتصـــادي  العـــام  القطـــاع 
ـــات  ـــح واإلعان والقـــروض والمن

الخارجيـــة. 

مـــن  فتتألـــف  النفقـــات  أمـــا 
جاريـــة  أساســـيين  نوعيـــن 
يمكـــن  كمـــا  واســـتثمارية، 
أن تصنـــف عـــدة تصنيفـــات 
وقطاعيـــة. إداريـــة  أخـــرى 

ـــوارد  ـــن الم ـــرق بي ـــا أن الف وبم
والنفقـــات ســـيصب إمـــا فـــي 
ـــة  ـــض أو عجـــز، وألن الحال فائ
فـــي  هـــي  حدوثـــاً  األكثـــر 
العجـــز المترتـــب علـــى زيـــادة 
اإليـــرادات،  عـــن  النفقـــات 
العـــام  الديـــن  إدارة  تعتبـــر 
ــا الجوهريـــة فـــي  مـــن القضايـ
الماليـــة العامـــة. لذلـــك فـــإن 
االهتمـــام بحجـــم الديـــن العـــام 
واتجاهـــات تطـــوره، وكيفيـــة 
مـــن  أيضـــاً  يعتبـــر  تمويلـــه 

أولويـــات الحكومـــات مـــن أجـــل 
ضمـــان اســـتدامة أدائهـــا.

تكمـــن  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
أهميـــة اســـتعراض أوضـــاع 
ــف  ــي مختلـ ــة فـ ــة العامـ الماليـ
ــير  ــث تشـ ــة حيـ ــدول العربيـ الـ
النقـــد  صنـــدوق  إحصـــاءات 

الدولـــي إلـــى:

الـــدول  موازنـــات  •  معظـــم 
العربيـــة تعانـــي مـــن عجـــز 
مزمـــن، إال أن اإلصالحـــات 
التـــي شـــهدتها الماليـــة العامـــة 
فـــي الـــدول المصـــدرة للنفـــط 
والمســـتوردة أيضـــا وكنتيجـــة 
مباشـــرة لتراجـــع إيراداتـــه أدت 
ــبي.  ــكل نسـ ــين األداء بشـ لتحسـ

عجز املوازنات احلكومية العربية وحدود استخدام األدوات املالية
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ـــت  ـــام 2016، حقق ـــالل ع •  خ
فوائـــض  فقـــط  جيبوتـــي 
ماليـــة مقابـــل عجـــز فـــي 
بلـــدان  بقيـــة  موازنـــات 
ـــو  ـــه نح ـــغ إجمالي ـــة بل المنطق
ــة  ــار دوالر مقارنـ 251 مليـ
ـــي  ـــار دوالر ف ـــع 263 ملي م

.2015 العـــام 

عجـــز  نســـبة  •  تراوحـــت 
الناتـــج  إلـــى  الموازنـــة 
المحلـــي اإلجمالـــي مـــا بيـــن 
و  موريتانيـــا  فـــي   %0.4
56.6% فـــي ليبيـــا، وقـــد 
العربيـــة  الـــدول  تحولـــت 
مـــن  للنفـــط  المصـــدرة 
حالـــة الفائـــض إلـــى العجـــز 
اعتبـــارا مـــن عـــام 2014، 
ـــر  ـــدول غي ـــر ال ـــم تتأث ـــا ل فيم
واضـــح.  بشـــكل  النفطيـــة 

باســـتمرار  توقعـــات  هنـــاك 
ـــدول  ـــع ال ـــي جمي هـــذا العجـــز ف
فيمـــا عـــدا جيبوتـــي والكويـــت 
مـــع   ،2017 عـــام  خـــالل 
أســـعار  باســـتقرار  توقعـــات 
دوالراً   50 حـــول  النفـــط 
دون  واســـتمرارها  للبرميـــل 
ـــى  ـــتوى الــــ 60 دوالراً حت مس

.2021 عـــام 
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اإلصالح الضريبي وعالج عجز املوازنات احلكومية العربية 
ـــن  ـــه م ـــم تبني ـــذي ت ـــروع اإلصـــالح االقتصـــادي ال ـــي مش ـــاءت ف ـــي ج ـــاط الت ـــم النق ـــد أه ـــي أح ـــي والضريب ـــكل اإلصـــالح المال ـــد ش لق
ـــنوات  ـــالل الس ـــه الخصـــوص خ ـــى وج ـــي عل ـــاون الخليج ـــس التع ـــات دول مجل ـــا وحكوم ـــة عموم ـــات العربي ـــن الحكوم ـــد م ـــل العدي قب
األربعـــة األخيـــرة. ثـــم تالهـــا العديـــد مـــن الدراســـات واألبحـــاث التـــي أكـــدت أهميـــة هـــذا الموضـــوع فـــي ضـــوء العديـــد مـــن 
ـــة  ـــق التنمي ـــي تحقي ـــة ف ـــة العام ـــي للمالي ـــدور المتنام ـــتقبلي لل ـــل االستشـــرافي المس ـــرة والتحلي ـــك الفت ـــي تل ـــائدة ف ـــت س ـــي كان ـــع الت الوقائ
ـــات إدارة المـــال العـــام، وفـــي ضـــوء تراجـــع  ـــة االســـتراتيجية، وآلي ـــة والمالي ـــاً مـــن الخطـــط االقتصادي ـــة انطالق ـــة واالجتماعي االقتصادي
ـــرادات  ـــي اإلي ـــور ف ـــن القص ـــة م ـــكاال مختلف ـــي أش ـــة تعان ـــرة. إال أن دول المنطق ـــرة األخي ـــالل الفت ـــتجدت خ ـــي اس ـــط الت ـــدات النف عائ

ـــة: ـــر التالي ـــى العناص ـــية إل ـــبابها الرئيس ـــود أس ـــة تع الضريبي

1 - محدودية الوعاء الضريبي:
يتوقـــف الجهـــد الضريبـــي علـــى عوامـــل 
عديـــدة مثـــل مســـتوى الدخـــل القومـــي 
الهيـــكل  وطبيعـــة  توزيعـــه،  وطريقـــة 
اتســـاع  ودرجـــة  القائـــم،  االقتصـــادي 
ـــع،  ـــة للمجتم ـــات المكون ـــن الطبق ـــوة بي الفج
كمـــا أنـــه يتوقـــف علـــى األهـــداف القصيـــرة 
ـــة،  ـــات االقتصادي ـــل للسياس ـــة األج والطويل

ــة. ــة الماليـ ــها السياسـ ــى رأسـ وعلـ
ولقـــد عـــزت األدبيـــات ضعـــف الجهـــد 
ــة،  ــدول العربيـ ــي بعـــض الـ ــي فـ الضريبـ

ــة: ــباب التاليـ ــى األسـ إلـ
القومـــي  الدخـــل  مســـتوى  •  انخفـــاض 
ـــدول. ـــة ال ـــي غالبي ـــه ف ـــرد من ـــب الف ونصي

•  ســـيادة نظـــم اقتصاديـــة تعطـــي دورا 
ــوق  ــوى السـ ــن دور قـ ــة مـ ــر للدولـ أكبـ

فـــي تخصيـــص المـــوارد. 
العينيـــة،  العمليـــات  نطـــاق  •  اتســـاع 
ــن  ــي، عـ ــاع الريفـ ــي القطـ ــة فـ وبخاصـ

المقايضـــة.  طريـــق 
ــة  ــبية منظمـ ــر محاسـ ــك دفاتـ ــدم مسـ •  عـ

ــال. ــاع األعمـ ــي قطـ فـ
ــرض  ــة بغـ ــاءات الضريبيـ ــرة اإلعفـ •  كثـ
ــاع  ــة قطـ ــتثمارات أو تنميـ ــز االسـ تحفيـ

معيـــن.
ـــم  ـــر المنظ ـــاع غي ـــاطات القط ـــاع نش •  اتس

ـــة. ـــة الدول ـــن رقاب ـــدا ع بعي
2 - اختالل الهيكل الضريبي:

يـالحــــظ ارتـفــــاع الـنـصـيــــب النســـبي 
واإلنفـــاق  اإلنتـــاج  علـــى  للضرائـــب 
واالســـتهالك والـــواردات مـــن الخـــارج، مـــن 

ـــدول  ـــي ال ـــة ف ـــرادات الضريبي ـــي اإلي إجمال
العربيـــة، بســـبب عـــدم تنـــوع القاعـــدة 
اإلنتاجيـــة وذلـــك بعكـــس الـــدول المتقدمـــة 
ـــب  ـــرى، كالضرائ ـــا أخ ـــد أنواع ـــي تعتم الت
علـــى الدخـــل مـــن العمـــل أو الريـــع مـــن 
ــروة.  ــال والثـ ــدة رأس المـ ــة أو فائـ الملكيـ

3 - غياب العدالة الضريبية:
عـــدم  مـــن  الضريبـــي  النظـــام  يعانـــي 
ـــة، بيـــن أصحـــاب الدخـــول المحـــدودة  العدال
والكبيـــرة وكذلـــك مـــن حيـــث المحتـــوى، 
ــا علـــى  واقتصـــار ضريبـــة الدخـــل أحيانـ
مصـــادر الرواتـــب واألجـــور، وال تشـــمل 
ـــال  ـــن األعم ـــل م ـــال والدخ ـــد رأس الم فوائ

الحـــرة .

4 - ضعف أجهزة الضرائب:
ضعـــف أجهـــزة الضرائـــب مـــن جهـــة 
نقـــص  وكذلـــك  واألليـــات  الكـــوادر 
ـــؤدي  ـــا ي ـــة، م ـــات المالي ـــات والبيان المعلوم
ـــي  ـــب الضريب ـــرب والتجن ـــد الته ـــى تزاي إل
وهـــي  اإلداري،  الفســـاد  علـــى  عـــالوة 
أمـــور فـــي جملتهـــا تمثـــل قيـــداً علـــى نجـــاح 
ــا. ــق أهدافهـ ــي تحقيـ ــالح فـ ــة اإلصـ عمليـ
ـــة القصـــوى لإلصـــالح  ـــن األهمي ـــا تكم وهن
ــل  ــه الخلـ ــة أوجـ ــر معالجـ ــي عبـ الضريبـ
الســـباق اســـتعراضها وقـــد يكـــون  للتقـــدم 
مجـــال  فـــي  خصوصـــاً  التكنولوجـــي 
ـــهيل  ـــي تس ـــد ف ـــي دور متزاي ـــب اآلل الحاس
ـــة  ـــاز اإلداري للضريب ـــال الجه ـــاز أعم إنج

ــرعتها. وسـ
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وتكشف بيانات الجدول المرفق عدداً من المؤشرات أهمها ما يلي:

ـــر  ـــي غي ـــي اإلجمال ـــج المحل ـــن النات ـــبة م ـــة كنس ـــدول العربي ـــن ال ـــا بي ـــة فيم ـــرادات الضريبي ـــم اإلي ـــي حج ـــح ف ـــن واض ـــود تباي •   وج
ـــبة %0.8. ـــرة بنس ـــة األخي ـــي المرتب ـــن ف ـــت البحري ـــا حل ـــبة 22.5% فيم ـــا بنس ـــة عربي ـــي المقدم ـــس ف ـــي تون ـــث تأت ـــي حي النفط

ـــا  ـــى معدالته ـــت اعل ـــد بلغ ـــواردات وق ـــى ال ـــون عل ـــا تك ـــا م ـــة وغالب ـــي المنطق ـــيوعا ف ـــر ش ـــي األكث ـــة ه ـــارة الخارجي ـــب التج •   ضرائ
ـــدل %0.3. ـــراق بمع ـــي الع ـــا ف ـــل معدالته ـــي واق ـــر النفط ـــج غي ـــن النات ـــبة 3% م ـــر بنس ـــي الجزائ ف

ـــتوى  ـــى المس ـــيوعا عل ـــب ش ـــر الضرائ ـــي اكث ـــات ثان ـــلع والخدم ـــة الس ـــم ضريب ـــخصي ث ـــل الش ـــة الدخ ـــركات وضريب ـــب الش •   ضرائ
ـــي  العرب

•   تطبق 8 دول عربية ضريبة القيمة المضافة، وبلغت اعلى معدالتها في األردن بنسبة 11.1% من الناتج غير النفطي .

ـــة  ـــة للضريب ـــي تقســـيم الشـــرائح الخاضع ـــاً واضحـــاً ف ـــاك تباين ـــة يتضـــح أن هن ـــة عربي ـــي 11 دول ـــب الدخـــل ف ـــى ضرائ ـــز عل وبالتركي
ـــة وأخـــرى. ـــن دول ـــا بي ـــاءات فيم ـــك حـــدود اإلعف وكذل

ضريبة القطاع غير المنظم
ـــرة والقطـــاع الزراعـــي،  ـــال الصغي ـــر المنظـــم وقطـــاع األعم ـــل نشـــاطات القطـــاع غي تمث
ـــا  ـــة، م ـــدول العربي ـــن ال ـــد م ـــي العدي ـــادي ف ـــاط االقتص ـــن النش ـــه م ـــتهان ب ـــزءاً ال يس ج
يســـتوجب إدخالـــه ضمـــن الوعـــاء الضريبـــي. وقـــد تـــم فـــي حـــاالت كثيـــرة اســـتخدام 
ـــه.  ـــة المســـتحقة وتقييم ـــدار الضريب ـــق مق ـــة للدخـــل لتحقي ـــة التخميني المؤشـــرات االعتباري
ويبقـــى الســـؤال المهـــم هـــو مـــا المؤشـــرات التخمينيـــة المســـتخدمة؟  إذ يجـــب أواًل أن 
ـــل المحاســـبي  ـــب التطوي ـــة وتتجن ـــة معقول ـــذه المؤشـــرات التخميني ـــق ه ـــة تطبي ـــون تكلف تك
ــا عاليـــة. ومـــن  ــاً فـــي المجتمعـــات الناميـــة التـــي تكـــون نســـبة األميـــة فيهـ خصوصـ
التجـــارب الناجحـــة فـــي هـــذا المجـــال التجربـــة الكولومبيـــة خـــالل حقبـــة الثمانينيـــات، 
ـــث اســـتخدمت مؤشـــرات  ـــات والتســـعينيات حي ـــي منتصـــف الثمانيني ـــة ف ـــة التركي والتجرب
تعكـــس مســـتوى المعيشـــة األســـرية كمؤشـــر لمقـــدار الضريبـــة علـــى الدخـــول. واســـتخدمت 
أيضـــاً مؤشـــرات امتـــالك أصـــول معينـــة والســـفر إلـــى الخـــارج وعـــدد الخـــدم الشـــخصي 
ـــى للدخـــل مـــن القطـــاع الزراعـــي ومعـــدل الهامـــش  ـــا اســـتخدم حـــد أدن ـــزل. بينم ـــي المن ف
ـــة  ـــي معالج ـــراً ف ـــاً كبي ـــذا النظـــام نجاح ـــق ه ـــد حق ـــة. وق ـــاطات التجاري ـــي النش الربحـــي ف

ـــي. ـــب الضريب ـــرب والتجن ـــكلة الته مش
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نموذج مستوحى من تجارب اإلصالح التي تم عرضها في منتدى المالية العامة
 اإلصالح املالي في اململكة العربية السعودية

العربيـــة  المملكـــة  بـــدأت 
جوهريـــا  تحـــوال  الســـعودية 
لمواجهـــة  سياســـاتها  فـــي 
المنخفضـــة.  النفـــط  أســـعار 
واســـتحدثت الحكومـــة سلســـلة 
كمـــا  اإلصالحـــات،  مـــن 
ـــي  وضعـــت خططـــا طموحـــة ف
ـــة  ـــة العربي ـــة المملك ـــل “رؤي ظ
الســـعودية 2030 “ و”برنامـــج 
التحـــول الوطنـــي”.  لتنويـــع 
فـــرص  وخلـــق  االقتصـــاد، 
ـــاع  ـــي القط ـــن ف ـــل للمواطني عم
عمليـــة  وتنفيـــذ  الخـــاص، 
كبيـــرة  ولكنهـــا  تدريجيـــة 
أوضـــاع  لضبـــط  ومســـتمرة 

العامـــة. الماليـــة 
تحديـــد  المقـــرر  ومـــن 
ـــي  ـــاعد ف ـــي ستس ـــات الت السياس
ـــة 2030  ـــداف رؤي ـــق أه تحقي
ــط  ــن الخطـ ــلة مـ ــن سلسـ ضمـ
السياســـات.  مســـتوى  علـــى 
هـــذه  أولـــى  انطلقـــت  وقـــد 
الخطـــط – برنامـــج التحـــول 
الوطنـــي – فـــي أوائـــل شـــهر 
ــذه  ــدد هـ ــو 2016. وتحـ يونيـ
الخطـــة 178 هدفـــا اســـتراتيجيا 
ينـــدرج تحتهـــا أكثـــر مـــن 340 
مـــن المســـتهدفات ومؤشـــرات 
ـــي 24 وزارة  ـــج ف ـــاس النتائ قي
ومنشـــأة حكوميـــة ليتـــم تحقيقهـــا 
وقـــد   .2020 عـــام  بحلـــول 
أجـــري تعديـــل وزاري وتـــم 
ـــوزارات أو  ـــن ال ـــدد م ـــج ع دم
أعيـــدت هيكلتهـــا بهـــدف دعـــم 

ــات. ــذه اإلصالحـ هـ
وتتســـم اإلصالحـــات بجرأتهـــا 
واتســـاع نطاقهـــا حيـــث تـــم 
وتسلســـلها  أولويتهـــا  تحديـــد 
للحـــد مـــن مخاطـــر االختناقـــات 
فـــي التنفيـــذ وإلعطـــاء االقتصـــاد 
ــع  ــف مـ ــي للتكيـ ــت الكافـ الوقـ
ــات  ــلبية لإلصالحـ ــار السـ اآلثـ
ــر  ــل القصيـ ــة فـــي األجـ الماليـ
النمـــو  علـــى  وخصوصـــا 

. والتوظيـــف 
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اإلصالح املالي وصالبة إقتصاد دولة اإلمارات
في مواجهة صدمة أسعار النفط

تشـــهد الفتـــرة األخيـــرة توجهـــا عربيـــا 
المضافـــة  القيمـــة  ضريبـــة  الســـتخدام 
ـــي  ـــوب ف ـــيع المطل ـــداث التوس )VAT( إلح
الوعـــاء الضريبـــي للســـلع والخدمـــات، 
ضريبـــة  أصبحـــت  أن  بعـــد  وبخاصـــة 
ـــي  ـــة ف ـــن األدوات الهام ـــة م ـــة المضاف القيم
ــي،  ــتوى العالمـ ــى المسـ ــال علـ ــذا المجـ هـ
ـــكالها  ـــط أش ـــي أبس ـــتخدامها ف ـــى باس ويوص
فـــي جميـــع دول العالـــم المتقدمـــة أو الناميـــة.
وهـــذا التفضيـــل لضرائـــب القيمـــة المضافـــة 
رغـــم أنهـــا ال تفـــرق بيـــن شـــرائح الدخـــل 
ـــة  ـــة العالي ـــدرة العملي ـــن المق ـــاً م ـــع أساس ينب
لهـــذا النـــوع مـــن الضرائـــب علـــى توليـــد 
علـــى  مفـــروض  وألنـــه  اإليـــرادات. 
االســـتهالك، فهـــو يحتـــوي علـــى آليـــة إلـــزام 
ـــي  ـــة(. وبالتال ـــي الضريب ـــتهلكين )دافع للمس
ـــبياً  ـــه منخفضـــة نس ـــة ل ـــة اإلداري ـــإن التكلف ف
ـــب األخـــرى.  ـــواع الضرائ ـــة مـــع أن بالمقارن

وفـــي إطـــار مشـــاورات المـــادة الرابعـــة لعـــام 
2016، رحـــب المديـــرون التنفيذيـــون بصنـــدوق 

النقـــد الدولـــي بصالبـــة اقتصـــاد اإلمـــارات 
ـــعار  ـــة أس ـــة صدم ـــي مواجه ـــدة ف ـــة المتح العربي
النفـــط، وأثنـــوا علـــى الســـلطات لسياســـاتها 
الحكيمـــة التـــي ســـاعدت علـــى بنـــاء هوامـــش 
ـــابات  ـــة والحس ـــة العام ـــي المالي ـــرة ف ـــة كبي وقائي
الخارجيـــة وزادت مـــن قـــوة االقتصـــاد. ومـــع 
ذلـــك، ال يـــزال انخفـــاض أســـعار النفـــط يفـــرض 
الســـتمرار  الحاجـــة  علـــى  تُشـــدد  تحديـــات 
الســـليمة  الكليـــة  االقتصاديـــة  السياســـات 
الماليـــة  فـــي  الضعـــف  مواطـــن  لتخفيـــض 
ـــجيع  ـــي، وتش ـــتقرار المال ـــة االس ـــة، وحماي العام
النمـــو طويـــل األجـــل. كمـــا رحـــب المديـــرون 
ـــط  ـــة إجـــراءات الضب ـــزام الســـلطات بمواصل بالت
المالـــي، واعتبـــروا جهـــود التصحيـــح التدريجيـــة 
مالئمـــة بوجـــه عـــام علـــى المـــدى القريـــب للحـــد 
مـــن األثـــر علـــى النمـــو، نظـــرا لوجـــود هوامـــش 
وقائيـــة وفيـــرة. غيـــر أن األمـــر ســـيتطلب 
ــط  ــدى المتوسـ ــى المـ ــوى علـ ــا أقـ ــا ماليـ ضبطـ

لضمـــان العدالـــة بيـــن األجيـــال.

وشـــجع المديـــرون الســـلطات علـــى تنويـــع 
ــع  ــاري، مـ ــاق الجـ ــيد اإلنفـ ــرادات وترشـ اإليـ
ـــة  ـــز اإلدارة المالي ـــى تعزي ـــل عل ـــة العم مواصل
ـــرون بخطـــط اســـتحداث  ـــة. ورحـــب المدي العام
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة وزيـــادة الضرائـــب 
االنتقائيـــة، وقـــد تعقـــب ذلـــك ضريبـــة علـــى 
ــرون  ــى المديـ ــك أوصـ ــركات. كذلـ ــل الشـ دخـ
بإلغـــاء دعـــم الوقـــود المتبقـــي بالتدريـــج، مـــع 
ـــاء  ـــرورة إعط ـــل، وض ـــدودي الدخ ـــة مح حماي
ـــع  ـــة األخـــرى، م ـــات الجاري ـــح النفق ـــة لكب أولوي
ـــه.  الحفـــاظ علـــى االســـتثمار العـــام ورفـــع كفاءت
ـــرون أن وضـــع إطـــار استشـــرافي  ـــر المدي وذك
موحـــد متوســـط األجـــل للماليـــة العامـــة مـــن 
ـــه  ـــد توج ـــى تحدي ـــلطات عل ـــاعدة الس ـــأنه مس ش
سياســـة الماليـــة العامـــة، وتحقيـــق االتســـاق 
بيـــن تخصيـــص المـــوارد ورؤيـــة اإلمـــارات 
2021. وشـــجعوا الســـلطات علـــى تعزيـــز 
إطـــار إدارة الديـــن لتحســـين قيـــد االلتزامـــات 
ـــات المرتبطـــة بالحكومـــة  ـــة مـــن الكيان االحتمالي
ـــاص. ـــام والخ ـــن الع ـــن القطاعي ـــراكات بي والش
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نموذج مستوحى من تجارب اإلصالح التي تم عرضها في منتدى المالية العامة
برامج صندوق النقد الدولي للتثبيت : منوذج جمهورية مصر

يتابـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي تنفيـــذ برامـــج للتثبيـــت فـــي الـــدول التـــي تعانـــي مـــن اختـــالالت فـــي موازيـــن مدفوعاتهـــا الداخليـــة والخارجيـــة. 
ـــم  ـــام تعوي ـــاد نظ ـــك باعتم ـــم ذل ـــدول. ويت ـــادي لل ـــاه االقتص ـــق الرف ـــة لتحقي ـــارة الخارجي ـــوازن للتج ـــو المت ـــر النم ـــج تطوي ـــتهدف البرنام ويس

ـــة واالســـتثمار. ـــى التجـــارة الخارجي ـــود عل ـــاء القي ـــق اســـتقرارها وإلغ العمـــالت وتحقي
ـــوى  ـــدود القص ـــتخدم الح ـــا يس ـــعار، كم ـــتقرار األس ـــق اس ـــع تحقي ـــات م ـــزان المدفوع ـــتدام لمي ـــتوى مس ـــد مس ـــى تحدي ـــدوق عل ـــز الصن ويرك
للقـــروض وســـعر الصـــرف كأدوات لتحقيـــق ذلـــك، وتســـتخدم سياســـات تخفيـــض الطلـــب خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالتحكـــم فـــي اإلنفـــاق 

ـــات. ـــزان المدفوع ـــي مي ـــز ف ـــي العج ـــم ف ـــة والتحك ـــارة الخارجي ـــوة التج ـــن فج ـــل م ـــروض  للتقلي ـــادة المع ـــل زي ـــي، مقاب الحكوم
ـــا مصـــر  ـــي واالقتصـــادي وكان آخره ـــا لإلصـــالح المال ـــذ برامجه ـــي تنفي ـــدوق ف ـــتعين بالصن ـــي تس ـــة الت ـــدول العربي ـــن ال ـــد م ـــاك العدي وهن
 )Extended Fund Facility( ”التـــي بـــدأت برنامجـــا يشـــمل بنـــودا مختلفـــة لإلصـــالح مـــع االســـتفادة مـــن “تســـهيل الصنـــدوق الممـــدد
ـــدى  ـــار وحـــدة حقـــوق ســـحب خاصـــة )422% مـــن حصـــة مصـــر ل ـــى 8.5966 ملي ـــح لمصـــر الحصـــول عل ـــرة ثـــالث ســـنوات، ممـــا يتي لفت

ـــار دوالر (. ـــي 12 ملي ـــدوق أو حوال الصن
ويدعـــم “تســـهيل الصنـــدوق الممـــدد” برنامـــج اإلصـــالح االقتصـــادي الشـــامل الـــذي وضعتـــه مصـــر الســـتعادة االســـتقرار االقتصـــادي 
ـــد  ـــواق النق ـــل أس ـــين عم ـــى تحس ـــج، إل ـــدف البرنام ـــتمرار. ويه ـــل لالس ـــاس قاب ـــى أس ـــل عل ـــرص العم ـــي بف ـــوي وغن ـــو ق ـــق نم ـــي وتحقي الكل
األجنبـــي، وتخفيـــض عجـــز الموازنـــة والديـــن الحكومـــي، وتعزيـــز اإلدارة الماليـــة وشـــفافية الماليـــة العامـــة لتحســـين الحوكمـــة وتقديـــم 
الخدمـــات العامـــة، وتعزيـــز المســـاءلة فـــي صنـــع السياســـات، ومكافحـــة الفســـاد ورفـــع معـــدل النمـــو وخلـــق فـــرص العمـــل، وخاصـــة للمـــرأة 

ـــباب. والش
ومـــن المتوقـــع أن ينخفـــض عجـــز الحكومـــة العامـــة علـــى مـــدار البرنامـــج مـــن حوالـــي 98% مـــن إجمالـــي الناتـــج المحلـــي فـــي 2016/2015 
إلـــى نحـــو 88% مـــن إجمالـــي الناتـــج المحلـــي فـــي 2019/2018 - عـــن طريـــق مراجعـــة سياســـات اإلنفـــاق والضرائـــب مـــع حمايـــة 
ـــم  ـــي دع ـــق ف ـــورة أعم ـــر بص ـــة، والنظ ـــة المضاف ـــة القيم ـــق ضريب ـــال، تطبي ـــبيل المث ـــى س ـــر، عل ـــذه التدابي ـــمل ه ـــل. وتش ـــدودي الدخ مح
ـــة  ـــن المرون ـــد م ـــاء مزي ـــى إضف ـــدف إل ـــك يه ـــراء، كذل ـــن الفق ـــر م ـــاء أكث ـــد األثري ـــرة ويفي ـــة كبي ـــى تكلف ـــا ينطـــوي عل ـــا م ـــذي غالب ـــة ال الطاق
علـــى العملـــة المصريـــة، وتعزيـــز قـــدرة مصـــر التنافســـية، وزيـــادة توافـــر النقـــد األجنبـــي، ودعـــم الصـــادرات والســـياحة، وجـــذب االســـتثمار 

ـــر.   ـــي المباش األجنب
ـــة  ـــة المتحقق ـــورات الميزاني ـــن وف ـــب م ـــتخدام جان ـــيتم اس ـــي. وس ـــج اإلصـــالح الحكوم ـــي برنام ـــة ف ـــة حجـــر زاوي ـــة االجتماعي ـــل الحماي وتمث
مـــن إجـــراءات أخـــرى فـــي اإلنفـــاق علـــى الحمايـــة االجتماعيـــة، وبالتحديـــد دعـــم الغـــذاء والتحويـــالت االجتماعيـــة الموجهـــة إلـــى المســـتحقين. 
وســـيحافظ البرنامـــج أو يزيـــد دعمـــه للتأميـــن والـــدواء لمحـــدودي الدخـــل، ودعـــم أســـعار الحليـــب للرضـــع والـــدواء لألطفـــال، وســـيتم وضـــع 
خطـــة لتحســـين برنامـــج الوجبـــات المدرســـية، والتأميـــن الصحـــي لألطفـــال والمـــرأة المعيلـــة، والتدريـــب المهنـــي للشـــباب. وســـتُعطى 

ـــة. ـــة العام ـــة التحتي ـــي البني ـــة أيضـــا لالســـتثمار ف أولوي

 Extended Fund Facility تسهيل الصندوق الممدد
ـــات  ـــي المدفوع ـــرة ف ـــالالت كبي ـــهد اخت ـــي )1( تش ـــي الت ـــد الدول ـــدوق النق ـــي الصن ـــاء ف ـــدول األعض ـــاعدة ال ـــدد لمس ـــدوق المم ـــهيل الصن ـــئ تس أنش
ـــدد  ـــدوق المم ـــزان المدفوعـــات. ويســـاهم تســـهيل الصن ـــي مركـــز مي ـــطء النمـــو وضعـــف جوهـــري ف ـــي مـــن ب ـــة؛ أو )2( تعان ـــات هيكلي بســـبب معوق
ـــر  ـــة عب ـــالالت الهيكلي ـــح االخت ـــن لتصحي ـــع الالزمي ـــاق والطاب ـــم بالنط ـــات تتس ـــم سياس ـــاملة تض ـــج ش ـــذ برام ـــى تنفي ـــة إل ـــود الرامي ـــم الجه ـــي دع ف

ـــدة. ـــرة ممت فت

ـــى ال  ـــد أقص ـــا بح ـــة تمديده ـــع إمكاني ـــنوات، م ـــالث س ـــاوز ث ـــرات ال تتج ـــدد” لفت ـــدوق المم ـــهيل الصن ـــات “تس ـــى اتفاق ـــة عل ـــم الموافق ـــا تت ـــادة م وع
يتجـــاوز ســـنة واحـــدة فـــي كل مـــرة، حســـب مقتضـــى الحـــال. ومـــع ذلـــك، يجـــوز أن تصـــل مـــدة االتفـــاق القصـــوى إلـــى أربـــع ســـنوات عنـــد الموافقـــة 
ـــذي يتســـم  ـــع المطـــول ال ـــو الطاب ـــالث ســـنوات – وه ـــا يتجـــاوز الث ـــل بم ـــزان المدفوعـــات للتموي ـــاج مي ـــا احتي ـــل، منه ـــى عـــدة عوام ـــاء عل ـــه، بن علي
ـــة  ـــات هيكلي ـــذ إصالح ـــى تنفي ـــد العضـــو عل ـــدرة البل ـــأن ق ـــند كاٍف بش ـــود س ـــي – ووج ـــتقرار االقتصـــادي الكل ـــتعادة االس ـــالزم الس ـــح ال ـــه التصحي ب
عميقـــة ومســـتمرة واســـتعداده إلنجازهـــا. ويجـــوز إتمـــام الســـداد علـــى فتـــرة أطـــول أيضـــا تتـــراوح بيـــن 4.5 و10 ســـنوات، مـــع تقســـيم المدفوعـــات 
ـــى اثنتـــي عشـــرة دفعـــة نصـــف ســـنوية. وفـــي المقابـــل، يغطـــي اتفـــاق االســـتعداد االئتمانـــي )Stand-By Arrangements( مـــدة أقصـــر، مـــع  عل

ـــن 3.5 و 5 ســـنوات. ـــراوح بي ـــرة ســـداد تت فت

ـــد  ـــدى البل ـــل ل ـــى احتياجـــات التموي ـــدد عل ـــاق التســـهيل المم ـــروض بمقتضـــى اتف ـــد حجـــم الق ـــي، يعتم ـــتعداد االئتمان ـــاق االس ـــع اتف ـــو الحـــال م ـــا ه كم
ـــدوق. ـــوارد الصن ـــتخدام م ـــي اس ـــابق ف ـــجله الس ـــداد، وس ـــى الس ـــه عل ـــرض، وقدرت المقت
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أنشـــأت المؤسســـة العربيـــة لضمـــان االســـتثمار 
وائتمـــان الصـــادرات »ضمـــان« عـــام 1974 
ـــدول  ـــل ال ـــن قب ـــة م ـــتركة مملوك ـــة مش ـــة عربي كهيئ
العربيـــة باإلضافـــة إلـــى أربـــع هيئـــات ماليـــة 
ـــراً لهـــا.  ـــة الكويـــت مق ـــة وهـــي تتخـــذ مـــن دول عربي
ــد  ــة ضـ ــة تأمينيـ ــر تغطيـ ــان« بتوفيـ ــوم »ضمـ تقـ
مخاطـــر االئتمـــان والمخاطـــر السياســـية وهـــي 
حاصلـــة علـــى تصنيـــف )AA( منضـــور مســـتقر 
مـــن قبـــل S&P، كمـــا أنهـــا تُعـــد أول هيئـــة متعـــددة 

ــم.  ــتثمار فـــي العالـ األطـــراف لتأميـــن االسـ

ــة  ــا 21 دولـ ــي عضويتهـ ــان« فـ ــم »ضمـ تضـ
المملكـــة  مـــن  كل   وهـــي  عضـــو  عربيـــة 
األردنيـــة الهاشـــمية ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
والجمهوريـــة  البحريـــن  ومملكـــة  المتحـــدة 
ـــة  ـــة الديمقراطي ـــة الجزائري ـــية والجمهوري التونس
الشـــعبية وجمهوريـــة جيبوتـــي والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية وجمهوريـــة الســـودان والجمهوريـــة 
الصومـــال  وجمهوريـــة  الســـورية  العربيـــة 
جمهوريـــة العـــراق ودولـــة  وسلطنة عمان و 
الكويـــت  ودولـــة  قطـــر  ودولـــة  فلســـطين 
والجمهوريـــة اللبنانيـــة وليبيـــا وجمهوريـــة مصـــر 
والجمهوريـــة  المغربيـــة  والمملكـــة  العربيـــة 
ــة. ــة اليمنيـ ــة والجمهوريـ االســـالمية الموريتانيـ

تهـــدف »ضمـــان« الـــى تشـــجيع تدفـــق االســـتثمارات 
الـــدول  إلـــى  المباشـــرة  واألجنبيـــة  العربيـــة 
ــة  ــة التأمينيـ ــر التغطيـ ــالل توفيـ ــن خـ ــة مـ العربيـ
ضـــد المخاطـــر غيـــر التجاريـــة للمســـتثمرين 
والمموليـــن العـــرب واألجانـــب. كمـــا تهـــدف 
ــن  ــة مـ ــادرات العربيـ ــم الصـ ــز ودعـ ــى تعزيـ الـ
خـــالل توفيـــر التغطيـــة التأمينيـــة ضـــد المخاطـــر 
التجاريـــة وغيـــر التجاريـــة للُمصدريـــن العـــرب.  
ـــة  ـــارة العربي ـــم التج ـــان« أيضـــا بدع ـــوم »ضم وتق
ــة  ــة التأمينيـ ــر التغطيـ ــالل توفيـ ــن خـ ــة مـ المحليـ
ـــا  ـــة كم ـــات المحلي ـــة للمبيع ضـــد المخاطـــر التجاري
ــة  ــدان العربيـ ــي البلـ ــادي فـ ــو االقتصـ ــم النمـ تدعـ

مـــن خـــالل توفيـــر التغطيـــة التأمينيـــة ضـــد 
ـــات  ـــة للمؤسس ـــر التجاري ـــة وغي ـــر التجاري المخاط
الماليـــة والمورديـــن غيـــر العـــرب عنـــد تمويـــل 
والبضائـــع  األساســـية  المدخـــالت  توريـــد  أو 
الرأســـمالية والســـلع االســـتراتيجية ومثيلهـــا مـــن 

ــة. ــدول العربيـ ــة للـ ــات التنمويـ ــلع والخدمـ السـ

ـــتثمرين  ـــو المس ـــا نح ـــان« بخدماته ـــه »ضم وتتوج
والُمصدريـــن والمصـــارف والمؤسســـات الماليـــة 
ــان  ــن االئتمـ ــم ووكاالت تأميـ ــركات التخصيـ وشـ
ـــاملة ومخصصـــة  ـــة ش ـــات تأميني ـــم خدم ـــر تقدي عب
ـــة  ـــر التجاري ـــد المخاط ـــة ض ـــة ُمجدي ـــة مالي وبتكلف
وغيـــر التجاريـــة، حيـــث تشـــمل المخاطـــر التجاريـــة 
ـــه أو إفالســـه  ـــا اســـتحق علي ـــن بم ـــاء المدي عـــدم وف
فـــي حيـــن تشـــمل المخاطـــر غيـــر التجاريـــة 
كل مـــن مخاطـــر التأميـــم والُمصـــادرة ونـــزع 
الملكيـــة واالســـتيالء الجبـــري وكذلـــك الحـــروب 
واالضطرابـــات األهليـــة واألعمـــال اإلرهابيـــة 
كمـــا تشـــمل المخاطـــر غيـــر التجاريـــة مخاطـــر 
ــرض  ــة أو فـ ــل العملـ ــى تحويـ ــدرة علـ ــدم القـ عـ
ســـعر صـــرف تمييـــزي وأيضـــا مخاطـــر اإلخـــالل 
ـــى  ـــتثمر عل ـــدرة المس ـــدم ق ـــي ع ـــل ف ـــد المتمث بالعق
ـــة تكـــون صـــادرة  ـــة أو تحكيمي ـــذ أحـــكام قضائي تنفي

لصالحـــه ضـــد الدولـــة المضيفـــة لالســـتثمار.

وتوفـــر »ضمـــان« ثالثـــة أنـــواع مـــن عقـــود 
ـــي: ـــا يل ـــي كم ـــرب وه ـــن الع ـــن للُمصدري التأمي

• عقد تأمين ائتمان شامل:

يغطـــي هـــذا العقـــد كافـــة المخاطـــر التجاريـــة 
وغيـــر التجاريـــة لعمليـــات التصديـــر قصيـــرة 
األجـــل )حتـــى 365 يومـــاً( إلـــى مشـــترين 
ــب وافقـــت »ضمـــان« علـــى  عـــرب أو أجانـ
ــة  ــمل التغطيـ ــن أن تشـ ــبقاً، ويمكـ ــم مسـ تأمينهـ

ــي. ــوق المحلـ ــن السـ ــترين مـ ــة مشـ التأمينيـ

• عقد تأمين ائتمان محدد:

يغطـــي هـــذا العقـــد المخاطـــر التجاريـــة و/
أو غيـــر التجاريـــة لعمليـــة تصديـــر محـــددة 
متوســـطة أو طويلـــة األجـــل أي بأجـــل ائتمـــان 
ــنوات.  ــبع سـ ــدة وسـ ــنة واحـ ــن سـ ــراوح بيـ يتـ

• عقد تأمين خطاب اعتماد غير معزز:

يغطـــي هـــذا العقـــد المخاطـــر التجاريـــة وغيـــر 
ـــك الُمصـــدر لالعتمـــاد  ـــاء البن ـــة لعـــدم وف التجاري

ـــددة. ـــة مح ـــار عملي ـــي إط ـــتندي ف المس

ــان«  ــر »ضمـ ــتثمرين فتوفـ ــبة للمسـ ــا بالنسـ أمـ
نوعيـــن مـــن عقـــود التأميـــن كمـــا يلـــي:

• عقد ضمان استثمار مباشر:

العربيـــة  االســـتثمارات  العقـــد  هـــذا  يغطـــي 
ــرة،  ــر المباشـ ــرة وغيـ ــة المباشـ ــر العربيـ وغيـ
ـــة  ـــدول العربي ـــي ال ـــذة ف ـــة المنف ـــدة والقائم الجدي
كاملـــة  ملكيـــة  شـــكل  فـــي  كانـــت  ســـواء 
للمشـــاريع االســـتثمارية أو ملكيـــة أســـهم أو 

املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات »ضمان«
اخلدمات واألنشطة
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محافـــظ اســـتثمارية، ويتـــم توفيـــر التغطيـــة 
ـــدة  ـــة لم ـــر التجاري ـــر غي ـــد المخاط ـــة ض التأميني
10 ســـنوات يمكـــن تمديدهـــا 5 ســـنوات إضافيـــة 

بموافقـــة المؤسســـة.

• عقد ضمان معدات المقاوالت:

ــة  ــول المتنقلـ ــة األصـ ــد قيمـ ــذا العقـ ــي هـ يغطـ
المســـتخدمة مـــن قبـــل المقاوليـــن العـــرب فـــي 
ــر  ــد المخاطـ ــروع ضـ ــة للمشـ ــة الُمضيفـ الدولـ

ــط. ــة فقـ ــر التجاريـ غيـ

وتوفـــر »ضمـــان« ثالثـــة أنـــواع مـــن عقـــود 
ــي: ــوك وهـ ــبة للبنـ ــن بالنسـ التأميـ

• عقد تأمين خطاب اعتماد معزز:

يغطـــي هـــذا العقـــد المخاطـــر التـــي يتعـــرض 
لهـــا البنـــك الُمعـــزز لالعتمـــاد المســـتندي فـــي 
حالـــة عـــدم وفـــاء البنـــك الُمصـــدر لالعتمـــاد بمـــا 
ـــة  ـــك ضـــد المخاطـــر التجاري ـــه، وذل اســـتحق علي

ـــة. ـــر التجاري وغي

)التمويـــل  مشـــترين  ائتمـــان  تأميـــن  عقـــد   •
التجـــاري(:

ـــات  ـــول عملي ـــذي يُم ـــك ال ـــد البن ـــذا العق يغطـــي ه
المتوســـطة  القصيـــرة،  )لآلجـــال  االســـتيراد 
ــد  ــات ضـ ــلع والخدمـ ــة( لمختلـــف السـ والطويلـ
مخاطـــر عـــدم ســـداد الُمقتـــرض ســـواء كان 
مســـتورداً أو بنـــكاً، وذلـــك ضـــد المخاطـــر 

ــة. ــر التجاريـ ــة وغيـ التجاريـ

• عقد تأمين قرض )تمويل المشاريع(:

يغطـــي هـــذا العقـــد البنـــك ضـــد مخاطـــر عـــدم 
ســـداد الُمقتـــرض ســـواء كان مـــن القطـــاع العـــام 
)عـــدم الوفـــاء بالتـــزام مالـــي ســـيادي( أو مـــن 
القطـــاع الخـــاص، علـــى أن تتجـــاوز آجـــال 
ـــك ضـــد المخاطـــر  ـــدة 3 ســـنوات، وذل الســـداد م

غيـــر التجاريـــة فقـــط.

ـــر  ـــم فتوف ـــر والتخصي ـــركات التأجي ـــبة لش وبالنس
ـــن: ـــن التاليي ـــان« العقدي »ضم

• عقد تأمين اإليجار:

يغطـــي هـــذا العقـــد المؤجـــر ضـــد مخاطـــر 
عـــدم وفـــاء المســـتأجر نتيجـــة لتحقـــق مخاطـــر 
تجاريـــة و/أو غيـــر تجاريـــة لعمليـــات اإليجـــار 
ــر  ــان التأجيـ ــي الضمـ ــدود. ويغطـ ــرة للحـ العابـ

ــغيلي. ــي والتشـ ــه التمويلـ بنوعيـ

• عقد تأمين التخصيم:

Fac- ـــم  ـــركات التخصي ـــد ش ـــذا العق ـــي ه )يغط

ـــت  ـــواء كان ـــان س toring( ضـــد مخاطـــر االئتم
ـــة. ـــر تجاري ـــة أو غي تجاري

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن »ضمـــان« تُوفـــر 
قـــدرات إضافيـــة لشـــركات تأميـــن وإعـــادة 
ــر غيـــر التجاريـــة  تأميـــن االئتمـــان والمخاطـ
علـــى أســـس اختياريـــة ونســـبية. كمـــا تُشـــارك 
ــن  ــادة التأميـ ــات إعـ ــي اتفاقيـ ــة فـ ــٍب هامـ بنسـ
بيـــن وكاالت  الُمبرمـــة  النســـبية  بالحصـــص 
ـــة  ـــدول العربي ـــي ال ـــان الصـــادرات ف ـــن ائتم تأمي

ــة. ــن الدوليـ ــادة التأميـ ــركات إعـ وشـ

قدرات تأمينية هائلة
تتميـــز “ضمـــان” بقـــدرات تأمينيـــة هائلـــة حيـــث تُوفـــر التغطيـــة التأمينيـــة الالزمـــة للعمليـــات 
الكبـــرى بفضـــل قدراتهـــا التأمينيـــة الذاتيـــة، وأيضـــاً بفضـــل قدرتهـــا علـــى الحصـــول علـــى 

إعـــادة التأميـــن المناســـب مـــن كبريـــات شـــركات إعـــادة التأميـــن فـــي األســـواق العالميـــة.

ــداد  ــان” بسـ ــوم “ضمـ ــغيلية، تقـ ــا التشـ ــي وإيراداتهـ ــا المالـ ــتقرار مركزهـ ــوة واسـ ــل قـ وبفضـ
ـــاً لنـــوع الخطـــر المؤمـــن عليـــه،  التعويضـــات خـــالل فتـــرة تتـــراوح بيـــن شـــهر وســـتة أشـــهر وفق
حيـــث تصـــل نســـبة التعويـــض إلـــى %90 )يمكـــن زيادتهـــا إلـــى %100 فـــي بعـــض الحـــاالت( 
مـــن قيمـــة الخســـارة المحققـــة. ونظـــراً لتمتعهـــا بصفـــة الدائـــن المميـــز لـــدى الـــدول العربيـــة 
ـــة فـــي إطـــار  األعضـــاء، تتمكـــن “ضمـــان” مـــن اســـترداد %100 مـــن التعويضـــات المدفوع

ـــة. ـــر التجاري ـــر غي المخاط

وتُمكـــن عقـــود التأميـــن التـــي تصدرهـــا “ضمـــان” المســـتثمرين والُمصدريـــن مـــن الحصـــول 
علـــى التمويـــل الـــالزم لعملياتهـــم االســـتثمارية أو التجاريـــة بشـــروط ُميســـرة، كمـــا أن التصنيـــف 
ـــة  ـــة المخصصـــات اإللزامي ـــض قيم ـــن خف ـــة م ـــات المالي ـــن المؤسس ـــان” يُمك ـــي لــــ “ضم االئتمان

ـــراض. ـــل واالقت ـــف التموي ـــض تكالي ـــى خف ـــؤدي إل ـــا ي مم

تعمـــل “ضمـــان” علـــى تنميـــة تدفـــق االســـتثمارات إلـــى الـــدول العربيـــة مـــن خـــالل إعـــداد 
البحـــوث والدراســـات المتخصصـــة فـــي مجـــال االســـتثمار، كمـــا تقـــوم بتقديـــم الدعـــم التقنـــي 
ـــات  ـــع المنظم ـــل م ـــاون والتكام ـــز التع ـــة، وتعزي ـــدول العربي ـــي ال ـــتثمار ف ـــج االس ـــوكاالت تروي ل

العربيـــة والدوليـــة النشـــطة فـــي مجـــال تشـــجيع االســـتثمار.




