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السلة االقتصادية

اإلدارة باألخالق ودورها في إصالح اإلدارة 
الكويتية )5 ـ 6(

نس����تمر في هذا املقال 
ف����ي اس����تعراض مظاه����ر 
األزمة األخالقية في اإلدارة 

الكويتية.
5 ـ إخراج األموال خارج 

الكويت:
لقد س����بق أن نش����رت 
إحصائي����ة ع����ن األم����وال 
األجنبية املستقطبة لدول 
اخلليج فجاءت السعودية في 
أعلى القائمة حيث استقطبت 
خ����الل خمس س����نوات 70 
مليار دوالر، واإلمارات 50، 
وقطر هذه الدولة الصغيرة 
استقطبت 40 مليار دوالر، 

والكوي����ت 500 ملي����ون دوالر وخرج منها 32 
مليار دوالر، فالكويت حتتل املرتبة األولى في 
دول اخلليج والعالم العربي في تصدير األموال 
خارج اقتصادها، والقطاع اخلاص الكويتي أكبر 
مش����اريعه اخلاصة والتنموية خارج الكويت 
فإحدى الشركات الكبيرة صرح مالكها بأن لديه 
50 ألف عامل عربي، وهذه الشركة ال يزيد عدد 
العامل����ني الكويتيني فيها عل����ى ألف، فهل هذا 
منط����ق ويجوز، ولو هذه الش����ركة في إحدى 
الدول األوروبية أو اآلسيوية لسحب ترخيصها 

وطردت من الدولة.
وفي دراسة نشرتها هارفرد )بيزنس ريفيو(، 
ذكرت أن هناك شركتني، األولى أميركية ولكن 
مصانعها في آس����يا وتقوم بإدخ����ال مليارات 
الدوالرات لالقتصاد األميركي، والثانية يابانية 
لكن مصانعها في الواليات املتحدة والعاملني في 
مصانعها أميركان، لكنها أيضا تخرج املليارات 
خارج االقتصاد طبعا لليابان فوجدت الدراسة 
أن الشركة اليابانية والتي مصانعها في أميركا 
أفضل للواليات املتحدة ألنها تشغل األميركان 
كعمالة وتدور األموال داخل االقتصاد ويستفيد 
األميركان من تكنولوجيا وتقنيات جديدة، ونحن 

نهدي هذا البحث إلى الشركات الكويتية.
6ـ  االعتماد على اإلنفاق العام والدعم احلكومي 
والبعد عن التميز واإلبداع: احلكومة الكويتية 
هي املالك األكبر لالقتصاد وإنفاقها يحدد مدى 
االنتعاش االقتصادي أو غيره، ولألسف القطاع 
اخلاص في الكويت »مدل����ع« فهو يرتكز على 
احلكومة في كل ش����يء ويطلب كل ش����يء من 
األراضي إلى الدعم اللوجستي وغيره، وتعتبر 
احلكومة الكويتية من كبريات احلكومات في 
العالم العربي والتي تقدم الدعم للقطاع اخلاص 
وللصناعة، فأسعار الكهرباء مدعومة واملاء كذلك 

واألراضي مدعومة.
7ـ  جتميع املناصب: من الظواهر الس����لبية 
التي تؤثر عل����ى األداء اإلداري في الكويت هو 
السعي إلى جتميع املناصب من قبل املسؤولني 
سواء على املستوى اخلاص أو احلكومي، فنجد 
املسؤول رئيسا ل� 7 شركات وعضوا ل7�  أخرى 
ونائبا في 3 أخرى ورئيس احتاد وناد وهكذا، 
كأن »ما في هذا البلد إال هالولد«، ومن أسباب 
األزمة املالية في الكويت مبدأ جتميع املناصب 
حيث يتم تفريخ الش����ركات من الش����ركة األم 
ودون جدوى اقتصادية بقصد جتميع املناصب 
واحلصول على املميزات املالية، فأحدهم يصل 
راتب����ه إلى أكثر من 30 ألف دينار ش����هريا من 
هذه املناصب باإلضافة إلى البونص السنوي 
مبئات اآلالف، وما ان حدثت األزمة املالية حتى 
سقطت شركاته على رأسه وأصبحت الشركة 
األم مفلسة وضاعت مئات املاليني من الدنانير 
من حقوق املساهمني، فال شك في أننا بحاجة إلى 
محاربة هذه الظاهرة املدمرة ووضع تشريعات 

للحد منها.
8 ـ غياب األمان����ة والصدق في التعامل:في 
السابق كان التاجر إذا قال كلمته لم يرجع فيها 
أبدا مهما كانت الكلفة، لكن بعد أزمة سوق املناخ 
في الكويت أصبح هذا املبدأ تذروه الرياح من 
كثر ما عانى الناس من الكذب واخلداع والغش 
في هذه األزمة وعصف����ت باألخضر واليابس 
وكانت وما زالت الكويت تعاني منها منذ 20 عاما، 
والبد لنا من تشريعات وقائية للحد من ظاهرة 
قلة األمانة والصدق في التعامل، ففي الواليات 
املتحدة مت عمل مكتب حتسني التجارة ومهمته 
األولى االحتفاظ بالسجالت، وتاريخ الشركات 
وطريقة تعامالتها، فأي فرد أو تاجر أو مؤسسة 
تريد االستعالم عن أي شركة أو مؤسسة مقابل 
رسوم بسيطة يطلب من مكتب حتسني التجارة 
إعطاءه فكرة عن تاريخ هذه الش����ركة وما إذا 

كانت عليها أحكام قضائية وغيرها.
9 ـ تفضيل األجان���ب على الكويتيني في 
العمل: لألسف هناك مقولة زائفة لدى القطاع 
اخلاص ومالكي االقتصاد بأن الكويتيني كسالى 
ال يشتغلون، وهذه املقولة الزائفة ينسفها 
مبدأ بسيط فإذا وظفت الكويتي وما اشتغل 
فأنت لست ملزما به افصله عن العمل، فأنت 
ف���ي قطاع خاص وال توج���د لديك أي قيود 

التخاذ مثل هذا القرار، ولكن 
احلقيقة غي���ر ذلك وهي 
اختالف هيكلية الرواتب 
بني الكويتيني وغيرهم أو 
قلتها أمام رواتب الكويتيني، 
كما أن الكويتيني يعملون 
في مؤسس���ات هي األكبر 
ف���ي االقتص���اد الكويتي 
واالجنح مثل زين، والبنك 
الوطن���ي والتي متثل فيه 
العمالة الكويتية أكثر من 
50% ولك أن تتصور أخي 
القارئ حسب إحصائيات 
أمانة التخطيط في الكويت 
أن الشركات العائلية توظف 
500 ألف عامل أجنبي مقابل 11 كويتيا، وأن 
الكويتيني العاملني في جميع قطاعات القطاع 
اخلاص 50.000 مقابل أكثر من مليون عامل 
أجنب���ي. فهذا خلل غير مقبول وال يدل على 
الوطنية واإلخالص لهذا املجتمع واملطلوب 

معاجلته ولو باإلكراه.
ـ الهيمنة على القرار احلكومي االقتصادي:   10
من املشاكل الرئيسية التي يعاني منها االقتصاد 
الكويت����ي هو اس����تمرار س����يطرة احملتكرين 
وذوي النفوذ االقتصادي على القرار احلكومي 
االقتص����ادي، ولذلك فإذا جاء وزير للتجارة ال 
ميثل مصاحلهم نرى احلرب الكبيرة عليه مثل ما 
حدث مع د.عبداهلل الهاجري، وأحمد باقر، وفي 
حالة وجود من ميثلهم تقف هذه احلرب، ومن 
األمثلة الصارخة السيطرة على قرار البلدية في 
توفير األراضي السكنية وعدم توفيرها لتقليل 
العرض ورفع أسعار األراضي السكنية، والتي 
اليزال املواطن الكويتي يعاني منها، وحتى بعد 
صدور القانون الذي أعده العم أحمد السعدون 
حفظه اهلل بوضع رسوم على األراضي السكنية 
الفضاء، إال أن ه����ذا القانون لم يطبق واليزال 
قابعا في أدراج البلدية واملالية، وأيضا قانون 
املنافسة الذي صدر 2007 ملنع االحتكار إلى يومنا 
هذا ينتظر وزير التجارة إلصدار قراره بتشكيل 

مجلس املنافسة إال أنه لم ولن يصدر.
11 ـ عدم وجود نظام لتعيني وإعداد القيادات: 
من املشاكل التي تعاني منها اإلدارة احلكومية 
والقط����اع اخلاص ضعف إعداد القيادات وعدم 
وجود نظام لتعيني القيادات، وهذا أضر كثيرا 
بالتنمية االقتصادية واإلدارة احلكومية وحتى 
القطاع اخلاص، فب����دون قيادة فاعلة ال ميكن 
أن نقود عملية التنمية في الكويت، ولألس����ف 
هناك تعمد واضح لعدم وجود مثل هذا النظام 
لالستمرار في سياس����ة هذا ولدنا، وفي نظام 
احملاصصة، وتعيني البطانة وهذا تدمير لإلدارة 

الكويتية من أوسع أبوابها.
12 ـ الكسل والبعد عن اإلبداع والتميز: القطاع 
العام يعتمد على النفوذ السياس����ي وإرضاء 
القيادات لالس����تمرار في املنصب وليس على 
اإلنتاجية واإلبداع والتميز بل إن املبدع واملتميز 
إذا لم يكن له والء ملن هم أعلى منه في اإلدارة 
فمصيره الطرد والفصل والتجميد واحملاربة 
لألسف الشديد، وفي القطاع اخلاص االعتماد 
هنا على االحتكار، وعلى املناقصات واإلنفاق 
احلكومي وليس على التميز واإلبداع لذلك نعاني 
منذ التحرير غياب األفكار اإلبداعية املتميزة، 
ولألسف هجر الكويتيون املبدعون إلى اخلارج 
إلظهار إبداعاتهم ومتيزهم، ولنا أن نذهب إلى 
دبي ونرى مشاريع الكويتيني هناك مثل فكرة 
مش����روع النخلة وغيرها، وأيضا بورت غالب 
في مصر مدينة س����ياحية كاملة، والتي عندما 
زارها سمو األمير قال ملالكه »ليش ما تسوون 
مثل هذا املشروع عندنا« طبعا اجلواب أنه ماكو 
تشجيع والقطاع اخلاص لدينا مدلل ومحتكر 
ويعتمد على اإلنف����اق احلكومي، وليس على 

املنافسة واإلبداع والتميز.
13ـ  طموح محدود جدا: ال يعكس القطاعان 
اخلاص والعام طموحات كبيرة ويعتمد القطاع 
العام على البيروقراطية وعلى الرضا السياسي 
وليس على إبداع����ه وإنتاجيته ومتيزه، ولنا 
مثال في الصندوق السيادي الكويتي )الهيئة 
العامة لالس����تثمار( وهذا الصندوق أنشأ منذ 
اخلمسينيات واليزال رأسماله بحدود 200 مليار، 
وصندوق أبوظبي السيادي أنشئ بعدنا ب� 40 
سنة ورأسماله اآلن يكاد يقارب التريليون. وعلى 
مستوى القطاع العقاري الزلنا في املربع األول 
ومشاريعنا العقارية مثيرة للسخرية والضحك 
أمام املش����اريع التي تنفذ في دبي وسنغافورة 
وقطر، ومن يقرأ كتاب محمد بن راشد )حاكم 
دبي( يعرف ما هو الطموح، وما هي الرغبة في 
التميز والوص����ول إلى املراكز املتقدمة، فنحن 
في الكويت بحاجة إلى مثل هذه الدروس وهذا 
الطموح والذي لألسف كنا نتمتع به وفقدناه، 
ونسأل اهلل أن يرشدنا إلى الرجوع له واالستدالل 
عل����ى طريقه ولو بدأن����ا متأخرين فكما يقول 

.»Never too late« األميركان

السعودية والكويت واإلمارات أبرز المانحين

أسعار العقار السكني سترتفع بين 5 و 10٪ بدعم من تطبيق قرار البناء في 7 مدن

»البنك الدولي«: 155 مليار دوالر حجم مساهمات مؤسسات 
التمويل العربية على مدى العقود األربعة األخيرة

»كولدويل بانكر«: توقعات بطفرة 
في حجم التداوالت العقارية في أكتوبر

قال التقري���ر العقاري 
لشركة كولدويل بانكر 
العاملية فرع الكويت ان 
التداول العقاري  حجم 
اعتبارا من بداية شهر 
أغسطس املاضي وحتى 28 من الشهر نفسه 
بلغ 100 مليون دينار بزيادة نسبتها %42 
مقارنة بأرقام التداول خالل الفترة نفسها 
من العام املاضي، والتي بلغ حجم التداول 

العقاري بها 70 مليون دينار فقط.
وبني التقرير أن قطاعي العقار السكني 
واالستثماري كانا سببا رئيسيا وراء الزيادة 
التي طرأت على حجم التداول، خاصة أن 
قطاع العقار الس���كني حقق 68.2 مليون 
دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في الفترة 
نفسها من العام املاضي، كما سجل قطاع 
العقارات االستثمارية حجم تداوالت بقيمة 
30.7 مليون دينار، مقارنة مع 22 مليون 
دينار في الفترة نفسها من العام املاضي، 
أما قطاع العقار التجاري فكانت تداوالته 
غير مؤثرة س���واء في أغسطس من العام 
املاضي والتي بلغت فيه 3 ماليني دينار، 
أو أغسطس من العام احلالي التي بلغت 

خالله 973 ألف دينار.
وباملقارنة مع ش���هر يوليو من العام 
احلالي رصد التقرير تراجعا حلجم التداول 
العقاري في أغسطس بنسبة بلغت %23، 
وهو يعد أمرا طبيعيا، خاصة أن حركة البيع 
والشراء للعقارات تقل بشكل ملحوظ في 

شهر رمضان من كل عام نظرا النشغال املالك 
بالعبادة وقضاء فريضة العمرة وتأجيلهم 
لقرارات البيع الى م���ا بعد أجازة العيد، 
وهذا سلوك أعتاد عليه السوق العقاري 

احمللي.
وتوقع التقرير أن يشهد شهر أكتوبر 
من العام احلالي طفرة في حجم التداوالت 
العقارية، خاصة أن شهور الصيف كان لها 
أيضا تأثير كبير على تراجع حجم التداول، 
بسبب سفر املالك لقضاء االجازة السنوية 

خارج البالد.
وأكد التقرير أن قطاع العقارات السكنية 

مقبل على مزيد من االنتعاش خالل الفترة 
املقبلة، السيما عقب تطبيق قرار الترخيص 
بالبناء في السبع مدن التي شملها القرار 
الوزاري، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى 
اآلن، ومن املنتظ���ر أن يتم تنفيذه خالل 
األشهر القليلة املقبلة لذلك من املتوقع أن 
يشهد قطاع العقار السكني انتعاشة على 
مستوى األسعار بنسب تتراوح ما بني 5 
الى 10%، الى جانب أن الطلب على الشراء 
في تلك املناطق سيرتفع ألضعاف ما هو 

عليه اآلن.
أما فيما يخص العقارات االستثمارية 

فأشار التقرير الى أن احلركة التي تشهدها 
البنايات االستثمارية غير املخالفة لقانون 
البناء ستس���تمر في ظل ن���درة الفرص 
االس���تثمارية األخرى في سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة وتدني عوائ���د الودائع 
البنكي���ة، الى أن أزم���ة البنايات املخالفة 
س���تبقى مؤثرة على القطاع الذي أصبح 
يعاني نقص املعروض املتاح للبيع وفقا 
الشتراطات كل من بلدية الكويت ووزارة 

العدل.
وبني التقرير أنه أصبح من الضروري 
على بلدية الكويت أن تبحث في احللول 
املتاحة للتصال���ح مع مالك تلك البنايات 
حتى تدخل دائرة التداول من جديد، كونها 
باتت أموال مجم���دة غير صاحلة للبيع، 
وهو األمر الذي أضر بنس���بة كبيرة من 
املس���تثمرين العقاريني، الس���يما في ظل 
اس���تمرار تداعيات األزمة املالية العاملية 
ومتسك البنوك احمللية مبوقفها املتشدد 

جتاه متويل شراء العقارات.
وأش���ار التقرير الى قط���اع العقارات 
التجاري الذي اليزال يعاني ضغوطا كبيرة 
بسبب كثرة املعروض وترقب السوق لدخول 
مخزون جديد من املساحات االدارية بعد 
انتهاء تنفيذ عشرات األبراج التجارية التي 
يجري تنفيذها سواء في قلب العاصمة أو 
في منطقة شرق، حيث طالت فترة الركود 
الذي يعاني منها ه���ذا القطاع وال توجد 

مؤشرات النتعاشة قريبة.

 محمد البدري 
ق����ال البنك الدولي ان املعونة 
العربية لعبت دورا مهما في متويل 
التنمية العاملية على مدى العقود 
األربعة املاضية منذ ستينات القرن 

املاضي وحتى الوقت الراهن.
وأشار البنك في تقرير أصدره 
حديثا، إلى أن املساعدات اإلمنائية 
املقدمة من البلدان العربية خالل 
أربعني عاما لم حتظ بالدراس����ة 
الكافي����ني، الفتا الى  واالهتم����ام 
ان البل����دان العربي����ة املانح����ة، 
التي تتصدره����ا اململكة العربية 
الس����عودية والكويت واإلمارات 
العربي����ة املتحدة، م����ن بني أكثر 

البلدان سخاء في العالم.
وأوضح البنك الدولي في تقرير 
له جاء حتت عنوان »املساعدات 
االمنائية العربية: أربعة عقود من 
التعاون«، أن املساعدات اإلمنائية 
العربية ش����كلت في  الرس����مية 
املتوسط 1.5% من إجمالي الدخل 
القومي لها خالل فترة السنوات 
1973 - 2008، وهو أكثر من ضعف 
املس����توى الذي تس����تهدفه األمم 
املتحدة والبالغ 0.7%، وخمس����ة 
أضعاف متوسط املساعدات التي 
تقدمه����ا بلدان منظم����ة التعاون 
امليدان االقتصادي  والتنمية في 

»جلنة املساعدات اإلمنائية«.
وعلى مدار عقود الستينيات 
والسبعينيات والثمانينيات من 
إلى  القرن املاضي، وباالضافة 
املساعدات احلكومية/ احلكومية، 
أنشأ املانحون العرب عددا من 
املالية املتخصصة  املؤسسات 
لتق���دمي املس���اعدات التنموية 
للبلدان األق���ل دخال، وقد كان 
في مقدم���ة هذه املؤسس���ات 
الكويت���ي للتنمية  الصندوق 
العربية، كما مت  االقتصادي���ة 
تأسيس خمسة صناديق اقليمية 
للتمويل اإلمنائي، هي: الصندوق 
العربي للتنمي���ة االقتصادية 
واالجتماعي���ة، والبنك العربي 
للتنمية االقتصادية في افريقيا، 
والبن���ك االس���المي للتنمية، 
وصن���دوق أوپي���ك للتنمي���ة 
الدولية، صندوق النقد العربي، 
وعلى الرغم من ان بعض هذه 
املؤسسات لم تكن عربية خالصة 
إال أن البل���دان العربية كان لها 
نصيب األسد من مساهمات تلك 
التمويلية وعلى  املؤسس���ات 
األخ���ص دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وقد ارتفعت نسبة املساعدات 
املقدمة من قبل هذه املؤسس����ات 
مبعدل 4.4% سنويا خالل الفترة 

من »1990 – 2008«.
كما لعب برنامج اخلليج العربي 
ملؤسس����ات التنمية املتحدة دورا 
خاصا في متويل املساعدات التقنية 
واالنسانية بالتعاون مع وكاالت 

األمم املتحدة املتخصصة.
وقد س���اهمت مؤسس���ات 
التمويل العربية الكبرى املانحة 
مبا يزيد ع���ن 155 مليار دوالر 
خ���الل الفترة ب���ني عامي 1962 
و2008، وبلغت نس���بة الزيادة 
السنوية املطردة لهذه املساعدات 
4.4% خالل الفترة من 1990 الى 

.2008
وقال البنك ان هناك أس����بابا 
ب����أن املعونة  وجيه����ة لالعتقاد 
العربية ستواصل لعب دور مهم 
في املس����اعدات اإلمنائية الدولية 

في املستقبل املنظور.
وق����د زادت البل����دان العربية 
املانحة مؤخرا من حجم معوناتها 
رغم حدة األزمة املالية العاملية، كما 
تتمتع املؤسسات املالية العربية 
بقاعدة رأسمالية قوية، مع قدرتها 

على زيادة املساعدات.
ومتثل املس����اعدات اإلمنائية 
الرسمية العربية في املتوسط %13 
من إجمالي املساعدات التي تقدمها 
جلنة املساعدات اإلمنائية، وقرابة 
الرسمية  أرباع املساعدات  ثالثة 
املقدمة من البلدان غير األعضاء 
في جلنة املساعدات اإلمنائية، وقد 
جاء نحو ثلث إجمالي املساعدات 
اإلمنائية الرسمية خالل سبعينيات 
القرن املاضي من البلدان العربية 

املانحة.
مس����تويات  ارتف����اع  وكان 
املس����اعدات اإلمنائية الرس����مية 
املقدمة من البل����دان العربية في 
القرن  س����بعينيات وثمانينيات 
املاضي انعكاس����ا الرتفاع أسعار 
النفط ف����ي املقام األول، وإلى حد 
ما، انعكاسا للتكاليف الكبيرة لبدء 
النشاط املصاحب لتكريس برامج 
املعونة ورسملة صناديق وبنوك 

التنمية )الشكل األول(.
وشهد مستوى املعونة العربية 
في سبعينيات ومطلع ثمانينيات 
ارتفاعا استثنائيا  القرن املاضي 
باملعايير الدولي����ة ولم يكن من 
املمكن أن يستمر على مدار الزمن، 
كما انكمش احليز املالي للبلدان 

املانحة مع م����رور الوقت نتيجة 
النفط وزيادة  لتراجع عائ����دات 
الوطني عل����ى األجور  اإلنف����اق 
الديون  والتحوي����الت وخدم����ة 
واخلدمات االجتماعية للس����كان 

الذين تنمو أعدادهم.
وقد ارتفعت مستويات املعونة 
منذ ع����ام 2002 من حيث احلجم 
ومن حيث نس����بتها من إجمالي 
الدخل القومي مع ارتفاع أسعار 
إعادة  النفط، وزيادة احتياجات 
اإلعمار في أعقاب انتهاء النزاعات، 
وعلى نحو م����ا كان في املاضي، 
ف����إن أغل����ب املعون����ة تأتي من 
الس����عودية والكويت واإلمارات 

على الترتيب.
وباإلضافة إلى املعونة املقدمة 
من احلكومات إلى احلكومات، فقد 
أقامت البلدان العربية املانحة عددا 
من مؤسس����ات املال املتخصصة 
لتقدمي املساعدات اإلمنائية لعدد 
متزاي����د من البل����دان النامية في 

مختلف أنحاء العالم.
وزادت املساعدات املقدمة عبر 
هذه املؤسس����ات كثي����را بالقيمة 
احلقيقية مبا يتجاوز 4% سنويا 
وذلك على مدى العش����رين عاما 

املاضية.

وم����ع مرور الوقت، وس����عت 
البلدان العربية املانحة انتشارها 
فيم����ا يتعلق بالبل����دان املتلقية 
البلدان  للمس����اعدات لتتج����اوز 
العربية والبل����دان ذات األغلبية 
املس����لمة وأيض����ا فيم����ا يتعلق 
بالقطاعات، بحيث جتاوزت قطاع 

البنية األساسية. 
وتغطي املساعدات اإلمنائية 
الرسمية املقدمة من البلدان العربية 
في الوقت الراهن مجموعة كبيرة 
وواسعة النطاق من البلدان، منها 
بلدان فقيرة ف����ي منطقة أفريقيا 
جن����وب الصح����راء مث����ل مالي 
وموريتانيا والسنغال والصومال 
والسودان، وفي آسيا مثل كمبوديا 
وبنغالدش ونيبال وباكس����تان 
وطاجيكس����تان  وس����ريالنكا 

وڤيتنام.
وميث����ل الصن����دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية والصندوق 
السعودي للتنمية وصندوق أوپيك 
للتنمية الدولية اجلهات التي لها 
تركيز عامل����ي كبير إذ إنها متول 
مشروعات أيضا في كل من أوروبا 

وأميركا الالتينية.
العربية  وقد لعبت املعون����ة 
دورا رئيسيا في إجمالي تدفقات 
املس����اعدات اإلمنائية الرس����مية 
النامية  البل����دان  العديد من  إلى 
مثل س����ورية واملغ����رب ولبنان 
واليمن واألردن على سبيل املثال 
ال احلص����ر، ومثلت املس����اعدات 
العربية ما بني 10: 20% من حجم 
املساعدات االمنائية الدولية املقدمة 
لكل من الضف����ة الغربية وقطاع 
غزة، الصومال، وتركيا، ومصر، 
السودان، موريتانيا، وجيبوتي.

واتسع نطاق تركيز املساعدات 
اإلمنائية الرسمية العربية مع مرور 
الوقت ليش����مل قطاعات الزراعة 
والصح����ة والتعليم واإلس����كان 
واخلدم����ات االجتماعية والبنية 
التحتي����ة والطاق����ة ومكافح����ة 

الفقر.
من ناحي����ة أخرى، ش����هدت 
العربية  املس����اعدات اإلمنائي����ة 
الثنائية تنوعا وحتوال نوعيا في 
مكوناتها، فحتى عام 2000 مثلت 
املنح نحو ثلثي هذه املساعدات، 
ولكن عل����ى مدار العق����د األخير 
»2000 – 2010« تراجع حجم املنح 
ملا نس����بته 40%، وأصبح اجلزء 
األكبر من تلك املساعدات يأتي في 

صورة قروض ميسرة.

زيادة في حجم التداول بقطاع العقار السكني خالل شهر أغسطس املاضي

بقلم: د.وليد عبد الوهاب الحداد

نظرة مستقبلية
تشير الدالئل االقتصادية إلى أن مؤسسات 
التمويل العربية ينظر إليها باعتبارها آليات مؤهلة 
للتعاط��ي الفعال مع التحدي��ات التي تفرضها 
األزمات املالية واالقتصادية العاملية، كما أن هذه 
املؤسسات قادرة على املدى البعيد على تفعيل 
دورها وعملياتها التمويلية في احلد من التداعيات 
السلبية التي قد تواجهها األسواق واالقتصادات 

في البلدان الناشئة واألقل منوا.

وخلص البنك الدولي في ختام تقريره للقول 
ان هناك أسبابا موضوعية وجيهة لالعتقاد بأن 
املعون��ة العربية س��تواصل لعب دور مهم في 
املساعدات اإلمنائية الدولية في املستقبل املنظور، 
وقد زادت البلدان العربية املانحة مؤخرا من حجم 
معوناتها رغم حدة األزم��ة املالية العاملية، كما 
تتمتع املؤسسات املالية العربية بقاعدة رأسمالية 

قوية، مع قدرتها على زيادة املساعدات.

تقـرير

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية والصندوق السعودي للتنمية أبرز اجلهات املانحة عامليا

نصيب المساعدات اإلنمائية العربية من إجمالي الدخل الوطني )٪(

لجنة المساعدات اإلنمائية

هدف منظمة األمم 
المتحدة الوصول 

بالمساعدات   7.  ٪ 

العربية


