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.. ويعلن مواعيد عمل فروعه
خالل شهر رمضان

خلق وظائف ومواجهة عجوزات الميزانيات الحكومية تحديان كبيران أمام حكومات المنطقة

»الوطني«: االقتصادات الخليجية لم تترجم رؤيتها 
وأهدافها اإلستراتيجية على أرض الواقع

القدرات المالية لدول الخليج ساعدتها على اجتياز تداعيات األزمة العالمية وال بديل عن تعزيز تنافسيتها في المدى الطويل 
أشــار بــنك 
الكــويـــت 
الوطـــنـــي 
في تقــريره 
إلى أن  االقتصـــادي االخيـــر 
االقتصادات اخلليجية استطاعت 
أن تتفادى تداعيـــات تدهور 
االقتصـــاد العاملـــي واألزمـــة 
االقتصاديـــة بتكلفة محدودة 
نســـبيا، بفضل مركزها املالي 
أتـــاح لها إطالق  الذي  القوي 
برامج حتفيزيـــة لدعم النمو 
االقتصادي. ومن دون شـــك، 
أثبتت األزمة أهمية السياسات 
املاليـــة والتدخـــل احلكومي 
املباشـــر ملواجهـــة تداعيات 
املدى  التدهور االقتصادي في 
القصير. لكن فضال عن دورها 
هذا، ال يجوز اعتبار السياسات 
املالية بديال عن تعزيز تنافسية 
االقتصاد ودعم أسسه. ومن هذا 
املنطلق، يجب أن يكون تعزيز 
متانة االقتصادات اخلليجية في 
وجه الصدمات التي قد تطرأ في 
املســـتقبل على رأس أولويات 

احلكومات اخلليجية. 
ورأى التقرير أن االقتصادات 
اخلليجية تخطو رغم مصادرها 
الضخمة بوتيـــرة بطيئة في 
حتقيـــق رؤيتهـــا وأهدافهـــا 
اإلستراتيجية، الســـيما تلك 
املتعلقة باحلد مـــن االعتماد 
الكبير علـــى النفط من خالل 
تنويع االقتصاد وتعزيز دور 
القطاع اخلاص فيه. وفي الواقع، 
تظهر التجربة أن حتقيق هذه 
األهداف يتطلب خلق بيئة أعمال 
جذابة. ما لم يترجم على أرض 

الواقع في املنطقة بعد.

تحديان اقتصاديان

وإلى جانب عدم االستقرار 
الناجم عن تقلبات أسعار النفط 
والقدرة احملـــدودة على توقع 
مســـارها في املستقبل، حلظ 
التقرير أن االقتصادات اخلليجية 
تواجه حتديني أساسيني خالل 
العقد املقبل، يتمثالن في خلق 
العـــدد الكافي مـــن الوظائف 
الســـتيعاب النمو املتســـارع 
في عـــدد املواطنـــني الداخلني 
إلى سوق العمل، واحتمال أن 
امليزانيات احلكومية في  تقع 

عجوزات كبيرة.
وفي التحدي األول، أوضح 
التقرير أن التقديرات تشير إلى 
أن أكثر من نصف عدد املواطنني 
اخلليجيني الذين دخلوا سوق 
العمل في العام 2008 قد توظفوا 
في القطاع العام، وتتراوح نسبة 
العام من  القطاع  العاملني في 
إجمالي حجـــم القوى العاملة 
بني 30% في البحرين، و50% في 
السعودية، و82% في الكويت، 

السعودية الدول اخلليجية من 
حيث جاذبية بيئتها االقتصادية، 
تليها البحرين، ثم تأتي الكويت 
وعمان في املرتبتني األخيرتني 

خليجيا في التصنيف. 
وقـــد اســـتطاعت اإلمارات 
والسعودية حتسني تصنيفهما 
بشكل ملحوظ خالل السنوات 
اخلمس املاضية، إذ تقدمت األولى 
36 مرتبـــة والثانية 25 مرتبة، 
مع اإلشـــارة إلى أن التقرير قد 
أضـــاف 28 دولـــة جديدة على 
الئحته خالل هذه الفترة. وفي 
املقابل، تراجع تصنيف الكويت 
وعمان بواقـــع 14 مرتبة خالل 
هذه الفترة، ما يشير إلى أنهما 
قد فقدنا بعض املميزات لصالح 
دول أخرى، حيث اإلصالح ميضي 
بوتيرة أســـرع، ومن بني دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، تبدو الدول اخلليجية 
فـــي وضع أفضـــل، وتأتي بني 
الدول الــ 19 األولى في الترتيب. 
وباستثناء تونس التي تأتي بعد 
عمان ببضع مراتب فقط، تبتعد 
دول املنطقة األخرى عن الدول 
اخلليجية من حيث التصنيف، 
إذ تأتي األردن في املرتبة 100، 
ومصر في املرتبة 106، ولبنان 
فـــي املرتبـــة 108، واملغرب في 

املرتبة 128.

نقاط القوة والضعف

وأوضح التقرير أن املؤشر 
العام لسهولة القيام باألعمال 
يحســـب لكل بلد على أساس 
متوسط عشرة مؤشرات تقيم 
سهولة القيام باألعمال التالية: 
البدء في عمل جديد، استخراج 
املوافقات لألعمال اإلنشائية، 
امللكية،  التوظيف، تســـجيل 
احلصول على التمويل، حماية 
املستثمرين، تسديد الضرائب، 
إلزامية  التجارة عبر احلدود، 

العقود، وإقفال عمل قائم. 
التقريـــر أن هـــذه  ورأى 
املؤشرات العشرة تكشف دالالت 
مهمة بالنســـبة لالقتصادات 
اخلليجية، بداية، لم تستطع 
أي دولـــة خليجية، منذ العام 
2006، أن حترز تقدما في جميع 
املؤشرات. وهذا ينطبق أيضا 
على قطر والبحرين اللتني بدأ 
تصنيفهمـــا في العـــام 2009. 
ثانيا، كانت السعودية واإلمارات 
الوحيدتني اللتني حققتا تقدما 
واضحا في وتيرة اإلصالحات. 
إذ تقدمت السعودية في تصنيف 
ستة مؤشرات منذ العام 2006، 
السيما من ناحية البدء في عمل 
جديد والتجارة عبر احلدود، 
اإلمـــارات تقدما  بينما حققت 
في تصنيف سبعة مؤشرات، 
الســـيما من ناحيـــة البدء في 

حتقق على هذا الصعيد، يبقى 
الكثير لتحقيقه.

بيئة األعمال

وذكر أن التقرير الســـنوي 
للبنك الدولي عن سهولة القيام 
باألعمال، الذي أطلق في العام 
2003، ميثل مصدرا مهما لتقييم 
نوعية بيئة األعمال عامليا، ويلقي 
التقرير الضوء على آفاق البيئة 
االقتصادية حيث اإلصالحات 
ضرورة ملحة. كما أنه يشكل 
معيارا لوتيرة تنفيذ اإلصالحات 
ويساعد املستثمرين على اتخاذ 

القرارات االستثمارية.
وحلظ التقرير أن تقرير العام 
احلالي يصنف الدول اخلليجية 
في الثلث األول بني كل الدول 
من حيث بيئة األعمال، وتتصدر 

العام احلالي، ومن املرجح أن 
يحد ذلك من قدرة احلكومات 
اخلليجية على مواجهة التحديات 
االقتصادية في املستقبل، ويزيد 
من احتمال وقـــوع ميزانيات 
الدول اخلليجية في عجز في 
حال انخفضت أسعار النفط. 

ورأى التقرير أن احلكومات 
اخلليجية تســـتطيع مواجهة 
هذين التحديني عبر إتاحة املجال 
أمام القطاع اخلاص للعب دور 
أكبر في االقتصاد، وذلك بهدف 
خلق الوظائف الكافية وليكون 
املوفر األساسي للخدمات العامة. 
وللقيام بذلك، على احلكومات 
أن تتخذ سياســـات تسهل من 
القطـــاع اخلاص وتزيل  عمل 
أمام  العقبات غير الضرورية 
املستثمرين. ورغم التقدم الذي 

و88% في قطر، ونحو 85% في 
اإلمارات. وبالتالي، من الواضح 
أن قـــدرة القطـــاع العام على 
إلى  الداخلني اجلدد  استيعاب 
سوق العمل ستكون محدودة 

أكثر في املستقبل. 
الثاني فيتمثل  التحدي  أما 
في احتمـــال أن تقع ميزانيات 
فـــي عجوزات  دول اخلليـــج 
كبيـــرة، إذ دفعـــت الطفـــرة 
النفطية األخيـــرة، التي بدأت 
في العام 2003 واستمرت خمس 
سنوات متتالية، باحلكومات 
اخلليجية إلى زيادة مصروفاتها 
بوتيرة غير مسبوقة. وقد منت 
املصروفات احلكومية مبتوسط 
16% ســـنويا خالل السنوات 
اخلمـــس املاضية، ويتوقع أن 
ترتفع بواقع 12% إضافية في 

عمل جديد أيضا واســـتخراج 
املوافقات. ثالثا، جاءت جميع 
الدول اخلليجية بني الدول الـ 15 
األولى من حيث تدنى املعدالت 
الضريبية وسهولة اإلجراءات 
الضريبية. رابعا، تأتي بعض 
الدول اخلليجيـــة في املراتب 
اخلمس األولى عامليا في عدد 
من املؤشـــرات. فالسعودية، 
على سبيل املثال، تتصدر دول 
العالم في سهولة تسجيل امللكية 
وتبسيط إجراءاته، بينما حتتل 
الثانية من حيث  املرتبة  قطر 
تســـديد الضرائب، واإلمارات 
في املرتبة اخلامسة من حيث 
التجارة بني احلدود. وأخيرا، 
تعاني الدول اخلليجية كافة من 
نقاط ضعف أساسية في مؤشر 
إلزاميـــة العقـــود، الذي يأخذ 
الوقت والتكلفة  في احلسبان 
وتعقيد اإلجراءات في الدعاوى 
التجارية، ويتراوح تصنيف 
الدول اخلليجية وفق هذا املؤشر 
املرتبـــة 95 عامليا لقطر،  بني 

واملرتبة 140 للسعودية. 

تحسين بيئة األعمال

إلـــى أن تصنيف  وأشـــار 
الـــدول اخلليجية فـــي تقرير 
ســـهولة القيام باألعمال يلقي 
الضوء على احلاجة إلى مواجهة 
بعض القصور في بيئة األعمال. 
ورغم التقدم الذي حتقق في هذا 
املجـــال، إال أنه يبقى محدودا. 
ومن حسن احلظ أن اإلصالحات 
املطلوبة ليست صعبة التنفيذ 
مبعظمهـــا، وميكن تبنيها من 
دون عوائق. وميكـــن اعتبار 
الســـعودية مثاال مـــن حيث 
وتيـــرة اإلصالحات األســـرع 
خليجيا في السنوات األخيرة، 
رغم أن أجندة اإلصالحات التي 
الســـعودية مازالت  وضعتها 
الكويت  طويلة. بينمـــا تأتي 
وعمان في املرتبتني األخيرتني 
من حيث بيئة األعمال، وأيضا 
من حيث وتيرة اإلصالحات. 
ومن مصلحة البلدين أن يعمال 
بشكل حاسم لردم الهوة القائمة 
في هذا املجال بينهما وبني الدول 
إذ يتطلب  اخلليجية األخرى، 
بدء عمل جديد في الكويت، على 
سبيل املثال، 13 إجراء و35 يوما، 
مقارنة مع 4 إجراءات و5 أيام 
في السعودية. كذلك، يتطلب 
التصدير واالستيراد في الكويت 
8 و10 معامـــالت على التوالي، 
مقارنة مع 5 معامالت للحالتني 
في السعودية. لكن التقرير رأى 
أن من شأن البيئة االقتصادية 
العاملية حاليا أن تشجع الدول 
اخلليجية على تسريع وتيرة 
اإلصالحات فـــي بيئة األعمال 

لديها.

تقـرير

جدوى االستثمار في »بريتش پتروليوم«
في االيام املاضية أعلنت احلكومة على لسان وزير 
النفط الشيخ احمد العبداهلل انها تفكر في شراء اصول 
من شركة بريتش پتروليوم والتي متتلك فيها هيئة 
االســـتثمار نسبة تقل بقليل عن 2%، ومادام ان هناك 
تفكير فسيكون هناك قرار، والقرار في نهايته قد يكون 
االقدام على الشراء او صرف النظر، وملكية الكويت 
حاليا بحدود امللياري دوالر، ومتلكتها احلكومة منذ 
الثمانينيات من القرن املاضي في وقت كانت رئيسة 
الوزراء البريطانية الســـابقة مارغريت تاتشر تقول 
عن الشركة »ان من ميتلكها ميتلك بريطانيا«، وكانت 
الشركة تأتي على هرم الشركات النفطية في العالم، 
وذلك لكبر حجم الشركة وتوسعاتها في القارات اخلمس 
بحثا عن النفط وتطوير الصناعة النفطية وبحثا عن 
الشراكات مع احلكومات في كثير من الدول، وتعتبر 
من القوى املؤثرة في القطاعات النفطية التي تعتمد 
عليها احلكومة البريطانية في التدخل في اقتصادات 
الكثير من الـــدول املنتجة للنفط حتى ضغطت على 
احلكومة الكويتية قبيل الغزو العراقي الغاشم لتقليل 

كميتها من 22% الى %2. 
ومتتلك معظم الصناديق السيادية في العالم نسبا 
بسيطة ومحدودة، مبعنى انها شركة متعددة اجلنسيات 
ومتتلك مؤسسة التقاعد البريطانية النسبة العظمي 
فيها، وهي املالك الرئيسي الذي حتتمي بريطانيا من 
خالله حفاظا على القوى العاملة وصندوق املتقاعدين، 
وبعد ان غرقت الشـــركة فيما جنته على نفسها في 
خليج املكسيك بالكارثة البيئية التي افقدتها 10 ماليني 
برميل نفطي، افقدت الشركة أكثر من 50% من قيمتها 
السوقية وخسرت الشركة في اعالن الربع الثاني من 
العام احلالي 18 مليار دوالر، وهي اخلســـارة الكبرى 
للشركات البريطانية وخسارة دفترية للكارثة، البيئية 
قد تصل الى اكثر من 70مليار دوالر مبا فيها صندوق 
التعويضات التي اعلنت عنه الشـــركة للمتضررين 
من الكارثة والذي ستخســـر الشركة من خالله أكبر 
ســـوق تعمل فيه حســـب االنظمة األميركية، والتي 
يعتبر للشـــركة أكثر من 30% من ايراداتها السنوية 
واصبحت الشركة مثقلة بالديون تصل الى اكثر من 

30 مليار دوالر.
وتبلغ قيمة اصولها 230 مليار دوالر لو مت عرضها 
للبيع، وهذا مثار اجلدل، حيث سيؤثر حجم املعروض 
في حجم املبيعات وسيؤثر على اسعار االصول مبا 
فيها سعر السهم في بورصتي لندن ونيويورك، ومن 
خالل رؤية املدير التنفيذي اجلديد بوب دادالي للشركة 
فإن الشركة تسعى لتخفيف االعباء التي عليها ووقف 
املصروفات التي تتعلق باالبحـــاث واعمال التنقيب 
والتطوير والتي تقدر سنويا بـ 20 مليار دوالر وهي 

داللة على تصغير حجم الشركة مستقبال.
ومن خالل السيناريو الذي نراه اليوم مع الشركات 
الكبرى فإن هناك توجها لقادة العشرين الكبار لالقتصاد 
الدولي يسعي للضغط على الشركات الكبرى لتخفيض 
احجامها خوفا من الســـيطرة علـــى قطاعات ولعدم 
متكن احلكومات من تقدمي املساعدات مستقبال وهو 
ضغط متعمد وال يوجد ما مينع الشـــركات الكبرى 
من االنهيارات واالفالسات التي قد تتعرض لها رغبة 
في حماية الدول من االفالسات، ولنا امثلة كثيرة في 
انرون النفطية التي افلســـت في بداية االلفية وكذلك 
شركات الدوت كوم التكنلوجية من وورلدكوم حتى 

قطاع املصارف بقيادة ليمان براذرز.
وبعد هذه املشـــاهد التي نراهـــا حتدث في كبرى 
الشركات املسيطرة على قطاعات فعالة ومتثل قوى 
اقتصاديـــة تتحكم في صناعتها تعد خطوة لقرارات 
االقتصاد احلديث واصحاب القرار في حكومات الدول 
الكبـــرى حلماية مجتمعاتها من التدهور في ســـبيل 
احلفاظ على ما تبقى من ســـيولة قد تكون في امس 
احلاجـــة لها في اعادة كياناتهـــا ومصاحلها بدال من 

الصرف غير املبرر ملستقبلها.
بعد هذه االطالعات نرى ان الدولة لو اكتفت مبا متلكه 
حاليا لكان القرار االمثل واالنسب كي ال تكون ضحية 

التقاط السكني كما جرى في الكثير من التجارب. 
محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
Mzq8@hotmail.com

تصنيف دول الخليج وفقاً لسهولة القيام باألعمال )2006 ـ 2010(
20062007200820092010

3838231613السعودية
1820---البحرين*
6977684633االمارات
3739---قطر*

4746405261الكويت
5155495765عمان

155175178181183اجمالي عدد الدول

املصدر: تقارير البنك الدولي لسهولة القيام باألعمال
* بدأ تصنيف البحرين وقطر منذ العام 2009.

نقاط القوة والضعف في بيئة أعمال دول الخليج )2010(
نقاط الضعفنقاط القوة

السعودية
تسجيل امللكية )1(

تسديد الضرائب )7(
بدء عمل جديد )13(

إلزامية العقود )140(
التوظيف )73(

احلصول على متويل )61(

البحرين
تسديد الضرائب )13(

التوظيف )13(
استخراج التراخيص )14(

إلزامية العقود )117(
احلصول على متويل )87(

بدء عمل جديد )63(

االمارات
تسديد الضرائب )4(

التجارة عبر احلدود )5(
تسجيل امللكية )7(

إقفال عمل قائم )143( 
إلزامية العقود )134(

حماية املستثمرين )119(

قطر
تسديد الضرائب )2(

استخراج التراخيص )28(
إقفال عمل قائم )33(

احلصول على متويل )135(
إلزامية العقود )95(

حماية املستثمرين )93(

الكويت
تسديد الضرائب )11(

التوظيف )24(
حماية املستثمرين )27(

بدء عمل جديد )137(
إلزامية العقود )113(

التجارة عبر احلدود )109(

عمان
تسديد الضرائب )8(
تسجيل امللكية )20(

التوظيف )21(

استخراج التراخيص )130(
احلصول على متويل )127(
التجارة عبر احلدود )123(

املصدر: تقرير البنك الدولي عن سهولة القيام باألعمال للعام 2010
الرقم بني القوسني ميثل تصنيف الدولة بني 183 بلدا

أعلن بنك الكويت الوطني 
أن مواعيد العمل في فروعه 
خالل شهر رمضان املبارك 
س��تبدأ من الساعة العاشرة 
صباحا حتى الساعة الواحدة 
والنصف ظهرا خلدمة جميع 
عم��الء البن��ك ف��ي جميع 

الفروع. 
وق��ال نائب مدي��ر عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية لدى البنك عبداهلل 
النجران التويجري ان فروع 
»الوطني« ستستقبل العمالء 

خالل الفترة الصباحية فقط، مش��يرا إلى أن البنك قام باتخاذ 
جميع اإلجراءات واالستعدادات لتقدمي اخلدمات املتميزة لعمالئه 
خالل ش��هر رمضان. وأضاف أن خدمة »هال وطني« الهاتفية 
وخدمة »الوطني أون الين« عبر اإلنترنت ستعمالن على مدار 
24 ساعة لتلبية جميع احتياجات وخدمات واستفسارات العمالء 
وتنفيذ العديد من املعامالت، فضال عن خطة عمل مستمرة للتأكد 
من توافر السيولة والنقد في جميع أجهزة السحب اآللي التابعة 

للوطني لتلبية احتياجات عمالئه.

عبداهلل التويجري 


