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تمهيد
إن توافر بيئة األعمال المناسبة يعتبر من أ هم المحركات لجذب االستثمار بنوعيه المحلي واألجنبي ،خاصة من
حيث توافر الشفافية ،ووسائل الحوكمة الرشيدة ،وحماية حقوق المستثمرين وزيادة مستويات االستقرار
التشريعي .إضافة إ لى توافر العوامل الخاصة بكل من االستقرار االقتصادي ،والحكم الرشيد وسيادة القانون،
والقدرات المؤسسية والبشرية الكافية والهياكل األساسية المالية والمادية المتطورة .يعتبر توافر تلك العوامل من
أه م الركائز لخلق المناخ االستثماري الجيد الذي بدوره يعتبر بمثابة ركيزة أساسية الستراتيجيات الدول التي
تسعى لتحفيز التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل وخاصة للشباب .فقد أشارت العديد من الدراسات إ لى وجود
عالقة قوية بين كل من النمو االقتصادي واالزدهار واالستثمار ومناخ األعمال .هذا ،ويالحظ أن الدول المتقدمة
تسعى إ لى توفير مناخ اعمال إ لى درجة عالية من الكفاءة ،حيث تحتل تلك الدول المراكز المتقدمة في تقرير بيئة
االعمال السنوي الصادر عن البنك الدولي.
في هذا اإلطار قام صندوق النقد العربي بإعداد استبيان في هذا الشأن وإرساله للدول العربية بهدف إعداد دراسة
تحت عنوان " بيئة االعمال في الدول العربية – الواقع والتحديات " ،وذلك بهدف التطرق بشكل مفصل وتحليلي
ألحد المحاور الهامة في برامج اإلصالحات االقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية بما يسمح بعرض
تجارب الدول ا لعربية وماهية السياسات واإلجراءات التي يجري تنفيذها في مجال تحسين بيئة األعمال،
والتحديات التي تواجهها في هذا الشأن .تم توزيع االستبيان على وزارات االستثمار والجهات المعنية باالستثمار
في الدول العربية ،وقد تم استيفاء االستبيان من عدد من الدول العربية.
تهدف الدراسة إلى الوقوف على الوضع الراهن أل هم السياسات واإلجراءات المتخذة في مجال تحسين بيئة
األعمال في الدول العربية لتحديد طبيعة سياسات اإلصالح التي يتم تبنيها في هذه البلدان ،وطبيعة التحديات
التي تواجهها عند تطبيق هذه اإلصالحات ،وكيف تمكنت الدو ل العربية من التغلب عليها بما يسمح بالتركيز
على التجارب العربية الناجحة في هذا السياق ،ومن ثم إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بينها والخروج بتوصيات
بناءة على صعيد عملية خلق البيئة االستثمارية المواتية والجاذبة لالستثمار في الدول العربية.
بناء على ما سبق ،تتضمن الدراسة تسعة محاور توصف أبرز مالمح بيئة األعمال في الدول العربية بما يشمل
الوقت المستغرق واإل جراءات المطلوبة للبدء بتأسيس األعمال ،ومدى سهولة حصول المستثمرين على
تراخيص البناء ،والحصول على الخدمات األساسية ( الماء والكهرباء والغاز الطبيعي وخطوط الهاتف)،
وإجراءات تسجيل الملكية ،والحصول على االئتمان ،والحفاظ على حقوق المستثمرين ،إضافة إلى بعض
اإلجراءات التي تتعلق بالرسوم الضريبية.

أوالً :بدء ممارسة األعمال
يقف هذا المحور على طبيعة التدابير المطلوبة من المستثمرين حتى يتمكنوا من البدء بممارسة أنشطة األعمال،
حيث يشمل ع دد اإلجراءات المطلوبة والوقت ال ُمستغرق (باأليام) والجهود التي بذلتها البلدان العربية مؤخرا
لتسهيل بدء المشروعات ،وكذلك الحد األدنى المدفوع من رأ س المال للمشروع ،وأهم التحديات التي تواجه
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المستثمر عند بدء النشاط من وجهه نظر الدولة .باإلضافة إلى استعراض ألهم اإلصالحات الحالية والمستقبلية
التي قامت بها الدول العربية من أجل تسهيل إجراءات البدء بتأسيس األعمال.
في هذا السياق ،خطت عدد من الدول العربية خطوات ملموسة على صعيد تقليل الوقت الالزم لممارسة األعمال
السيما فيما يتعلق بكل من اإلمارات والسعودية ،حيث يستغرق تأسيس مشروع جديد في اإلمارات نحو ثماني
دقائق في إمارة دبي وفي السعودية أقل من يوم .من جانب آخر ،عملت بل دان عربية أخرى مثل األردن والبحرين
ولبنان ومصر على تقليل الوقت الالزم لتأسيس المشروعات إلى ما ال يزيد عن خمسة أيام.

جدول رقم ()1
البدء بالمشروع التجاري
ى
األدن المدفوع من رأس المال
الحد

التكاليف

الوقت المستغرق (باأليام )

عدد
اإلجراءات
المطلوبة

4-5

2

اإلمارات

 8دقائق في دبي وفي إمارة أبوظبي
تم تطبيق نظام (تم) عبر منظومة
خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة
وتختصر  8خطوات إلى خطوة
واحدة دون زيارة أي جهة حكومية.

يختلف من
إمارة إلى
إمارة
أخرى
8-1

البحرين

3

اإلجراءات
قليلة
2
وبسيطة

تونس
السعودية
فلسطين
لبنان
مصر
موريتانيا

11
أقل من يوم
43
8
4

5
1
10
18

3

3

الدول
العربية

األردن

القيمة بالدوالر
األمريك

(نسبة) من متوسط
نصيف الفرد من
الناتج ()%

القيمة بالدوالر األمريك

 70دوالر و%16
من رأسمال
المشروع

…

ال يوجد باستثناء مدن
التسلية  42,313دوالر

 50-1دينار رسوم
تسجيـــل و10-2
دنانير رسوم
بلدية
...
 5000لاير
 1,363دوالر
...
 256دوالر

4.5
6.8
...
40
7.4

• شركة مساهمة
عامة:
 8.2مليون دوالر.
• شركة مساهمة
خاصة 1.4 :دوالر
مليون دوالر
ال يوجد حد أدنى
لرأسمال أنما قيمة
السهم  50دينار لكل
شريك
0
0
352609 - 7502
...
0

 15دوالر

1.8

0

 100درهم +
رسوم األنشطة

( )1

…

…

(نسبة) من
متوسط
نصيف
الفرد من
الناتج ()%

...

…

…
0
0
25
38
0

المصدر :صندوق النقد العربي ،استبيان بيئة األعمال.2019 ،
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أصدرت الحكومة بعض اإلجراءات مثل عدم زيادة الرسوم االتحادية لمدة  3سنوات وتخفيض رسوم السياحة من  % 6إلى  % 3.5وخفض رسوم البلدية
من  % 4إلى  % 2في إمارة أب وظبي .إضافة إلى تخفيض تكلفة ممارسة األعمال من خالل تخفيض "رسم األسواق" من النسبة الحالية والبالغة  % 5إلى
 % 2.5في إ مارة دبي ،و تخفيض رسوم ممارسة األعمال لشركات المناطق الحرة ،من خالل منح شهادات عدم الممانعة من قبل الجهات الحكومية المختلف ة
المرتبطة في إصدار رخص شركات المنطقة الحرة في إ مارة دبي واعتماد إعفاء  19رسم معنيا بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات
الخاصة في إ مارة دبي ،وتخفيض رسوم الخدمة المستحقة المطبقة على المحالت التجارية بنسبة  % 10في إ مارة عجمان ،وتخفيض الرسوم في دائرة
التنمية االقتصادية بنسبة  % 20في إمارة أم القيوين .وتخفيض رسوم االنتساب إلى غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ،واإلكتفاء برسم موحد للعضوية،
وألغت تعدد رسوم األنشطة وإعفاء رواد االعمال من رسوم الترخيص للفترة نفسها وكذلك تخفيض رسوم ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة
الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي بنسبة تتراوح بين  40و .% 70إضافة إلى تخفيض رسوم الخدمة المستحقة المطبقة على المحالت التجارية
بنسبة  10في المائة في امارة عجمان ،وتخفيض الرسوم في دائرة التنمية االقتصادية بنسبة  20في المائة في امارة أم القيوين .وتخفيض رسوم االنتساب
إلى غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ،وا إل كتفاء برسم موحد للعضوية ،وإلغاء تعدد رسوم األنشطة ،وإعفاء رواد ا ألعمال من رسوم الترخيص للفترة نفسها.
استخراج المتاح ا إللكتروني ،تقديم الطلب وتوفير عنوان تجاري ،بعد ذلك فتح حساب كهرباء وبلديات وإصدار السجل بعد تحصيل الموافقات .في حين
تضاف لغير الخليجيين الحصول على الموافقة األمنية.
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 1.1التحديات التي تواجه المستثمر فيما يتعلق ببدء ممارسة األعمال
تباينت ردود الدول العربية حول طبيعة التحديات التي تواجها عند بدء النشاط ،و فيما يلي مخلص بأهم التحديات
كما وردت من الدول العربية التي استوفت االستبيان:
 . 1وجود عدد كبير من اللجان المتعلقة بمنح الرخص الالزمة إل قامة أي مشروع استثماري.
 . 2صعوبة النفاذ إلى التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلّق با لمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
 . 3طول اإلجراءات الخاصة ببعث المؤسسات وعدد التراخيص المستوجبة في عدد من األنشطة االقتصادية.
 . 4إ غراق السوق المحلي بالمنتجات والبضائع المستوردة.
 . 5قلة المواد الخام.
 . 6حاجة بعض القوانين والتشريعات الجاذبة لالستثمار إلى تعديالت.
 . 7البنية التحتية وأن كان هناك طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع.
 . 8بعض اإلجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات ال زالت تتم خارج الجهات المعنية بذلك.
. 9ع دم وجود تشريع قانوني ينظم العملية االستثمارية من حيث حقوق وواجبات وامتيازات المستثمر ،باإلضافة
إ لى الحوافز التي يمكن للمستثمر الحصول عليها وتحديد نسبب الملكية في القطاعات االقتصادية المختلفة
وغيرها من األمور التي من شأنها تنظم العملية االستثمارية.
 . 10تفعيل البيئة التشريعية ،حيث التزال تحتاج إلى مزيد من الجهد إلزالة االلتباس والتضارب بين التشريعات
القائمة.
 2.1الجهود المبذولة لتسهيل بدء نشاط مؤسسات األعمال
بذلت الدول العربية جهودا كبيرة للتغلب على التحديات السابق اإلشارة إليها ،من خالل اتخاذ عدد من اإلجراءات
التي ساهمت في تسهيل بدء ممارسة األعمال .فيما يلي نستعرض أهم هذه اإلجراءات على مستوى الدول
فرادى:
ففي األردن ،أشارت هيئة االستثمار أنه تم إلغاء الموافقة المسبقة على تسجيل ا لشركات والمؤسسات وزيادة
صالحيات المفوضين الحكوميين الموجودين بالهيئة وتقليل األيام المطلوبة لغايات الترخيص إ لى  7أيام .إضافة
إلى إ لغاء لجنة االستثمارات األجنبية .كما قامت الدولة بإعادة هندسة اإل جراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها
الهيئة (النافذة االستثمارية) العمل على منح المفوضين الحكوميين صالحيات أكثر لمنح الموافقات .فيما تنوي
الحكومة ا لوصول إ لى خدمة المستثمر من خالل الخدمة اإل لكترونية وضمن مدد محددة لإلنجاز.
أما في اإلمارات ،فقد أشارت إ دارة االستثمار في وزارة االقتصاد ،أن حكومة دولة اإلمارات قامت بإصدار
مجموعة حزم تحفيزية وتسهيالت اقتصادية وتشريعية وإجرائية ،بهدف جذب مزيد من االستثمارات ،وتخفيض
تكلفة ممارسة االعمال وتسهيل ممارستها سواء على مستوى الحكومة اإلتحادية أو على مستوى الحكومات
المحلية ،مثل :ارتفاع نسبة تملك المستثمرين العالميين لشركاتهم في الدولة إلى  100في المائة وإعطائهم 10
سنوات إقامة خاصة للمستثمرين واألطباء والمهندسين وغيرهم ،وكذلك إ لغاء إ لزامية الضمان المصرفي
الستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأ مين منخفض التكلفة ،ورد  14مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع
األ عمال ،ومنح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالمبالغ
4

–

التي تم فرضها لتوريد الخدمات الخاصة بإقامة وتنظيم هذه المؤتمرات ،وكذلك إصدار القانون االتحادي بشأن
التحكيم ،والذي يشكل خطوة أساسية في جهود الدولة الستكمال منظومة التشريعات االقتصادية الداعمة لشفافية
وجاذبية بيئة االستثمار وممارسات األعمال داخل الدولة.
كما أشارت إدارة االستثمار ،إلى أنه يجري العمل حاليا على إصدار مشروع قانون االستثمار وفقا ألفضل
الممارسات العالمية ومن المتوقع صدور القانون بصيغته النهائية خالل فترة قصيرة .كما سيتم العمل على
إصدار الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار ،وعدم زيادة الرسوم اإلتحادية لمدة  3سنوات بعد صدور قانون
االستثمار .إضافة إلى  50مليار درهم لتسريع وتيرة أبو ظبي خالل السنوات الثالث المقبلة.
في البحرين ،قامت إدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإلغاء حد رأس المال وتقليل
المستندات المطلوبة ،وتدشين نظام التراخيص التجارية اإل لكتروني وتوسعة رقعة األنشطة المسموحة لألجانب
بنسبة  100في المائة .و تدشين سجل العربات المتحركة لنشاط األغذية والحاضنات ومسرعات األعمال .إضافة
إلى ذلك أشارت إدارة التسجيل إلى تطوير نظام السجالت وتعديل قانون الشركات بما يتالءم وبيئة األعمال
الجديدة وكذلك تعديل السجل التجاري.
في تونس ،أشارت وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي إلى قيام تونس بالعديد من اإلجراءات التي تساهم
في تحسين البدء في ممارسة األعمال ،حيث تم تنفيذ العديد من اإلصالحات لتحسين مناخ األعمال خاصة من
خالل إصدار قانون االستثمار عام  2016الذي يتضمن تدابير تسهم في تبسيط اإلجراءات اإلدارية من خالل
تقليص عدد التراخيص ،وإلزام الجهات المعنية بمنح التراخيص في اآلجال المحددة مع التعليل في حالة الرفض
وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون مع إقرار حوافز مالية لتأسيس المشروعات.
كما تم مؤخرا اعتماد عدد من اإلصالحات المحفز ة لبيئة األعمال بشكل عام من بينها اعتماد قانون بنكي جديد
دخل حيز التنفيذ ،إلى جانب العمل على التقليص من طول اآلجال الالزمة لمنح تراخيص البدء في تأسيس
المشروعات وضبط قائمة األنشطة الخاضعة إلى ترخيص وتحديد قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز المشروع
وآجال وإجراءات وشروط إسنادها.
بغرض تحسين اإلطار العام لتمويل االستثمار ،أعدت الحكومة كذلك جملة من مشاريع القوانين من بينها مشروع
قانون حول المؤسسات الناشئة » ،«start-up actو مشروع قانون جديد ينظم نشاط الصناديق االستثمارية ،من
ذلك بالخصوص ،مؤسسات االستثمار ذات رأس مال تنمية ،بغرض دعم التمويل الذاتي خالل مختلف مراحل
حياة المؤسسة.
من جانب آخر ،أشارت وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي إلى أنها ستعمل على رقمنه اإلدارة ،وتطوير
الخدمات عن بعد ،و الشروع في وضع برنامج لمراجعة تراخيص االستثمار وذلك بحذفها ،أو تعويضها بكراسات
شروط ،ومراجعة وتبسيط طريقة إسناد التراخيص التي سيتم إبقائها مع العمل بمبدأ تحرير االستثمار ،والتركيز
على منظومة معلوماتية تفاعلية لتطوير المشروعات إضافة إلى تركيز الصندوق التونسي لالستثمار.
في السعودية ،أ شارت الهيئة العامة لالستثمار إلى قيامها بعدد من الخطوات كإلغاء طلب حصول المستثمرين
على األختام الالزمة من قبل الجهات الحكومية ،ومتطلب فتح حساب تحت التأسيس ،وربط السجل التجاري مع
وزارة العمل ،والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،والهيئة العامة للزكاة والدخل ،ليتم إصدار وتفعيل ملف
5
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المنشأة ،واستالم اسم المستخدم لالستفادة من الخدمات اإل لكترونية للجهات األخرى بشكل آلي ومباشر .كذلك تم
تطوير آلية توثيق العقود بحيث أصبحت باستخدام رسائل نصية عن طريق نظام "أبشر" واصدار رخص بلدية
لمساحات تصل الى  930متر مربع ضمن خطوات إصدار السجل التجاري بشكل فوري .إضافة إلى إلغاء
متطلب إيداع رأس مال الشركات ،حيث يُ مكن للمستثمر تأسيس شركة وإصدار السجل التجاري والبدء بممارسة
العمل التجاري دون الحاجة إ لى إيداع رأس المال للشركة إال بعد  90يوم من تاريخ التأسيس.
كذلك تم إلغاء التدقيق على عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،بحيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة
لتأسيس عقد الشركات وتوثيقها من خالل آ لية التوثيق الجديدة وبشكل فوري بدون الحاجة ل ُمراجعة العقد من
قبل موظف وزارة التجارة واالستثمار ،واسترد اد تكاليف التأسيس من خالل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
والحجز الفوري لألسماء التجارية ،بحيث يقوم المستثمر بالبحث والتأكد من إتاحة االسم التجاري عن طريق
النظام بشكل آلي وحجز االسم بشكل مباشر.
كما تم إلغاء رسوم االشتراكات في الغرفة التجارية للسنة األولى و اصدار فاتورة موحدة تشمل جميع التكاليف ،
كما تعمل الحكومة على إنشاء بوابة الترخيص الموحدة وتغيير األنظمة واللوائح وإصدار رمز الخليجي
لألنشطة التجارية.
في فلسطين ،قامت وزارة االقتصاد الوطني ب تعديل جداول قانون الحرف والصناعات الصادر عام ، 1953
كذلك تم إنجاز مسودة قانون شركات عصري ومتطور يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية ،وإنجاز مسودات
لعدد من القوانين واألنظمة ذات العالقة بالشأن االقتصادي ،مثل (قانون الوكالء التجاريين ،وقانون حقوق
الملكية الصناعي ة ،وقانون تسوية الديون ،وقانون المنافسة ومنع االحتكار ،وقانون معدل لقانون الهيئة العامة
للمدن والمناطق الصناعية) .كما قامت الحكومة بإصدار عقود حوافز لك ل من الطاقة المتجددة ،و المدن
الصناعية ،و قطاع تقنيات المعلومات وذلك لتشجيع االستثمار بهذه القطاعات.
في هذا اإلطار ،أشارت وزارة االقتصاد الوطني إلى قيام الحكومة بتنفيذ عدد من اإلصالحات األخرى لتحسين
بيئة األعمال من بينها:
 إصالح قانون الحرف والصناعات لعام  ،1953حيث تم تسهيل عملية الحصول على التراخيص للشركاتكما تم تقليص قيمة الرسوم ،وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص بحيث أصبحت ال تتجاوز
األسبوع.
 إقرار حوافز لكل من الطاقة المتجددة ،و المدن الصناعية ،وقطاع تقنيات المعلومات وذلك لتشجيع االستثماربهذه القطاعات انسجاما مع برنامج السياسات الوطنية للفترة ( .)2022-2017
 إصدار قوانين تعمل على جعل المنتجات المحلية منافسة من خالل قانون الشراء العام الذي يعمل علىإعطاء المنتج الفلسطيني قيمة تفضيلية.
 العمل على تطوير تشريع جديد يعالج المشروعات التي يتم تأسيسها من المنازل. -العمل على منح حوافز للمشروعات للعمل في المناطق (ج) و األغوار والقدس.
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 مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالتجارة واالستثمار بحيث تتناسب مع أفضل السياسات الدولية ،مثل قانونالشركات وتطوير قطاع النقل وربطه مع العالم الخارجي مباشرةً .إضافة إلى ربط فلسطين ومنتجاتها مع
العالم ككل من خالل اتفاقيات تميزيه تسمح بالتصدير وبأسعار منافسة.
في مصر ،أشارت وزارة االستثمار والتعاون الدولي إلى قيام مصر بالعديد من الخطوات و اإلجراءات التي
ساهمت إلى حد كبير من تبسيط وتقليل المدة الزمنية وخفض تكلفة التأسيس .حيث بذلت العديد من الجهود بهدف
تسهيل بدء نشاط مؤسسات األعمال منها :تهيئة البيئة التشريعية وصدور العديد من التشريعات ذات األثر البالغ
على تسهيل بدء النشاط التجاري ،خاصة فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد ،فقد تم تعديل أحكام قانون الشركات
المساهمة وشركات التوصية باأل سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .كذلك أصدر وزير االستثمار بعض
التعديالت ك متطلبات النشر واإل فصاح عن القوائم المالية وإتاحة المعلومات وسجالت الشركات وإلغاء اإلجراء
الخاص باستخراج الشهادة البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة عند التأسيس .كما قامت الدولة ببعض
اإلجراءات مثل تهيئة البيئة اإلجرائية وميكنة الخدمات والسداد اإل لكتروني لرسوم التأسيس والتوقيع اإل لكتروني
وتفعيل التكامل مع الجهات المختصة الممثلة بالمركز وتحسين تبادل البيانات .كما تعمل الدولة على تفعيل
منظومة الربط االلكتروني الكامل مع كافة الجهات المشاركة في تأسيس الشركات بما يسهم في سرعة أداء
الخدمة بشكل كبير ،حيث سيتم اختصار زمن إعادة البيانات مرة أخرى.
في موريتانيا ،أشارت وزارة االقتصاد والمالية في موريتانيا إلى قيامها بعدد من الخطوات التي ساهمت في
تحسين مؤشر بدء النشاط التجاري ،منها إنشاء إدارة الشباك الموحد ومتابعة االستثمارات الخصوصية وكذلك
تشجيع االستثمار من خالل إصدار مدونة االستثمارات .كما تم إنشاء الشباك الموحد الخاص بتأسيس المؤسسات
و اعتماد قبول األنظمة األساسية للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة دون الحاجة إلى المرور بموثقين .وتعمل
حاليا على إنشاء نظام معلوماتي شامل لكل اإلجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات على مستوى الشباك الموحد،
حيث تم اكتتاب الخبرة الفنية الالزمة لذلك.

ثانيا ً :إمكانية حصول المستثمر على تراخيص البناء
يركز هذا المحور على طبيعة اإلجراءات والتدابير المطلوبة من المستثمر للحصول على تراخيص البناء .كما
يتطرق إلى أهم التحديات التي يواجها المستثمرين عند إصدار تراخيص المباني .أيضا يستعرض اإلصالحات
الحالية والمستقبلية التي تساهم في تسريع اصدار التراخيص .فيما يلي نستعرض ملخص ردو د من الدول العربية
التي استوفت االستبيان.
تستغرق الفترة الالزمة للحصول على تراخيص البناء ما بين  1يوم و  30يوم عمل ،في كل من األردن واإلمارات
والسعودية وموريتانيا .ففي األردن ،تصل الفترة إلى  7أيام فيما تتراوح في اإلمارات ما بين يوم عمل واحد
و 30يوم عمل على أقصى تقدير ،فيما يتم الحصول على تراخيص البناء في السعودية في غضون  18يوم
عمل .يتراوح عدد اإلجراءات المطلوبة للحصو ل على تراخيص البناء ما بين أربع إجراءات في اإلمارات
وعشرين إجراءا في فلسطين .كما تتباين تكلفة الحصول على التراخيص ما بين الدول المشمولة في االستبيان
وتتراوح ما بين أقل من واحد في المائة من تكلفة إنشاء المبنى كما هو الحال في موريتانيا ،و  14.4في المائة
في ت ونس .في هذا السياق ،يعرض الجدول التالي المدة الالزمة وتكلفة استخراج تراخيص البناء للمشروعات
في الدول العربية المشمولة في االستبيان.
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جدول رقم ()2
الحصول على تراخيص البناء
الدول
العربية

التكاليف الستخراج ر
التاخيص

الوقت المستغرق (باأليام)

عدد اإلجراءات
القانونية المطلوبة

7

استكمال كافة
الوثائق واعداد
الدراسة الفنية

اإلمارات

تتراوح بين يوم عمل إلى
أطول مدة زمنية  30يوم
عمل

تختلف من إمارة
إلى أخرى ففي
أبوظبي ودبي 4
خطوات فقط

البحرين

174

11

3.9

96

12

6.2

السعودية

18.5

 7إجراءات

فلسطين

108

20

األردن

تونس

القيمة بالدوالر األمريك

 2.5دينار لكل متر مربع أرضي و  1.5دينار لكل متر
مربع لباقي الطوابق
الفلل ا الستثمارية  200درهم ،أما المنشأة الصناعية
والعامة  250درهم .في إمارة أبوظبي تكلفة اصدار
رخصة بناء جديدة تبلغ  2000درهم.

 77,578لاير

(نسبة) من تكلفة
انشاء ى
المبن ()%

12

2.3

 % 2.3من تكلفة
انشاء المبنى
المطلوب
14.4

لبنان
مصر

موريتانيا

طلب استيفاء المستندا ت
الالزمة الستخراج
الموافقة  2يوم والبت في
الطلب  60يوم

19

7

اإلجراءات
القانونية للحصول
على تراخيص
البناء تمر بسبعة
مراحل

1.6

إذن بناء ذا طابع سكني  1500أوقية عملة جديدة (لكل
قطعة ولكل مستوى من البناء) وإذن بناء ذا طابع تجاري
 7000أوقية عملة جديدة (لكل قطعة ولكل مستوى من
البناء) وإذن بناء ذا طابع صناعي  25000أوقية عملة
جديدة.

أقل من .% 1

المصدر :صندوق النقد العرب ي ( ،)2019استبيان بيئة األعمال في الدول العربية.

 1.2التحديات التي تواجه المستثمرين على صعيد استخراج تراخيص البناء
أشارت الجهات المعنية في الدول العربية إلى عدد من التحديات فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء من بينها:
 . 1تعدد الجهات المعنية المانحة للموافقات األولية ،مثل وزارة البيئة والدفاع المدني وعدد من الجهات
األخرى ذات العالقة.
 . 2عدم وضوح إجراءات تراخيص بناء المنشآت التجارية لجميع المكاتب الهندسية مسبقا.
 . 3قيام بعض المستثمرين بالبدء بالبناء دون إ بالغ المكتب الهندسي المشرف مما يؤدي إلى المسائ لة القانونية
للمكتب الهندسي.
 . 4عدم معرفة بعض المستثمرين باإلجراءات القانونية الالزمة في هذا المجال.
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 2.2الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء
قامت الدول العربية مؤخرا بالعديد من اإلجراءات الهامة التي ساهت بدرجة كبيرة في تيسير الحصول على
تراخيص البناء ،فيما يلي ملخص لهذه اإلجراءات.
ففي األردن ،تم في إطار مشروع هندسة اإلجراءات مؤخرا تبني تدابير لتيسير حصول المستثمرين على
تراخيص البناء ،وتصويب األوضاع من أجل الحصول على رخص أبنية ا لمشاريع العالقة واعتماد تقارير
المطابقة من المطورين الرئيسين .هذا ويجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية باستخراج التراخيص لضمان
حصول المستثمرين على جميع الوثائق بكفاءة و فاعلية.
في اإلمارات ،اتخذت دائرة األمالك واألراضي في إ مارة دبي إجراءات جديدة لنشر قائمة مستويات الخدمة
لكل إجراءات الدائرة ،مما ساهم في زيادة الشفافية في التعامل مع المراجعين ،وتقليص الزمن المستغرق في
إنجاز معامالت تسجيل الممتلكات .كما تم إعفاء معامالت تسجيل العقارات من غرامة التأخير عند التسجيل
ضمن  60يوما ،التي كانت تبلغ  4في المائة في إمارة دبي .إضافة لما سبق ،تم إصدار قرار بإعادة دراسة
لوائح البناء المتعلقة با لبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في إمارة أبوظبي ،بما يساهم في
خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين ،وكذلك يحافظ على مسيرة التطور العمراني
والحضري.
في تونس ،قامت الحكومة بتقليص عدد إجراءات إصدار تراخيص البناء من  18إجراءا إلى  12إجراءا،
وكذلك اعتمادها على بلدية تونس لتلقي طلبات المستثمرين للربط بشبكات المياه والصرف الصحي .كذلك تم
العمل على زيادة التنسيق بين مختلف مناطق الجمهورية واعتماد جهة وحيدة ع لى مستوى البلديات وإرساء
فرق مراقبة موحدة وكذلك التحكم في اآلجال بالنسبة لبعض إجراءات إصدار التراخيص .هذا ويجري العمل
على رقمنة كل اإلجراءات في هذا الصدد وتعميمها تدريجيا على البلديات الكبرى وعلى كل البلديات.
في السعودية ،تم تأسيس لجنة فرعية ل تيسير متابعة تحسين مؤشر "استخراج تراخيص البناء" ،بهدف تحسين
إجراءات استخراج تراخيص البناء للمنشآت ا لتجارية بما يشمل المستودعات ،حيث تت ألف هذه اللجنة من جميع
الجهات الحكومية المرتبطة بتراخيص إصدار البناء للمنشآت ،حيث شملت وزارة الشؤون البلدية والقروية ،
وأمانة منطقة الرياض ،و المديرية العامة للدفاع ،وشركة المياه الوطنية ،والهيئة العامة لالستثمار ،ومؤسسة
النقد العربي السعودي ،وهيئة المهندسين السعوديين ،والشركة السعودية للكهرباء .من بين أهم اإلجراءات التي
قامت بها اللجنة ما يلي:
 تقليص الوقت الالزم الستخراج تراخيص البناء إلى  18يوما ،عبر  7إجراءات ،من طلب رخصةالبناء وحتى طباعة شهادة اإلشغال إلكترونيا.
 توقيع اتفاقيات على مستوى الخدمة تلزم جميع الجهات الحكومية بالتفاعل اإليجابي مع القطاع الخاصضمن فترات زمنية محددة ،وبحيث يتم متابعتها من خالل تقارير دورية تساعد على حوكمة ا لقرارات .
 اعتماد آليات واضحة وتوقيع اتفاقيات مع جميع الجهات الحكومية لضمان الربط اإل لكتروني بينهالتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين ،وتقليص الزيارات التفتيشية.
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 أتمتة جميع عمليات استخراج تراخيص البناء ،وربطها بطلبات خدمات المياه والكهرباء والصرفالصحي دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية.
من جانب آخر ،تم تطوير نظام المعلومات الجغر افية ،بحي ث يقدم معلومات مفيدة لموقع البناء أثناء طلب
الرخصة من حيث نظام البناء ،وتوفر خدمات الكهرباء ،وتوفر خدمات المياه والصرف الصحي ،كما تم أتمتة
إشعارات مراحل البناء المختلفة إليصال طلبات آلية لكل من شركة الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي
دون الحاجة لتقديم طلبات خاصة بها .كما تم توحيد بوابة طلب ترخيص البناء اإللكتروني (أمانة الرياض مع
نظام بلدي) ،بحيث يتم طلب الترخيص من البوابة فقط .إضافة إلى حفظ حقوق كل من المستثمر ،و المكتب
الهندسي والمصمم والمشرف والمقاول ،بحيث يتم تحميل المسؤولية للجهة التي ارتكبت المخالفة فقط وذلك
من خالل إجراءات تعاقد تحت إشراف الحكومة .كما يجري العمل على إصدار رمز البناء السعودي الجديد
الذي سيعالج تحديات كبيرة من ناحية الجودة والمسؤولية القانونية ،وتطوير نظام المعلومات الجغرافية بحيث
يمكن من إصدار إقرار " المساحة" إلكترونيا .إضافة إلى اعتماد سياسة التأمين اإل لزامي ضد أية خلل أو عيوب
في تنفيذ المشاريع.
في فلسطين ،تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين األطراف المختصة (نقابة المهندسين ،الدفاع المدني ،دائرة
اآلثار ،وزارة الصحة ،والجهات المعنية األخرى) بالمصادقة على التراخيص لتسريع حصول المستثمرين
على تراخيص البناء.
في موريتانيا ،اتجهت الحكومة إلى مركزية اإلجراءات من خالل تبني نظام "ا لنظام الواحد" إلنجاز جميع
اإلجراءات الالزمة وتكليف مجموعة نواكشوط الحضرية باإلشراف على الحصول على تراخيص البناء.
إضافة لما سبق قامت الجهات المعنية بإنشاء موقع اإل لكتروني خاص بأذون البناء وإصدار قرارات لتطبيق
مدونة العمران.

ثالثاً :حصول المستثمر على الخدمات األساسية
يركز هذا المحور ،على مدى سهولة حصول المستثمرين على الخدمات المتعلقة بالمياه والكهرباء والغاز
وخطوط الهاتف وبأسعار معقولة للمستثمرين ،وذلك من خالل رصد عدد اإلجراءات والوقت وتكلفة الحصول
على الخدمات األساسية ومستويات جودتها .فيما يلي نستعرض أهم اإلجراءات والتدابير التي ساهمت في تحسين
مؤشر إمكانية وصول ا لمستثمر إلى خدمات المياه والكهرباء .
يستغرق الوقت الالزم للحصول على الخدمات األساسية أقل من عشرة أيام في كل من األردن واإلمارات
والسعودية ومصر ،فيما يتراوح بالنسبة لمجمل الدول العربية التي قامت باستيفاء االستبيان ما بين يوم واحد
و 30يوما .بالنسبة لعدد اإل جراءات المطلوبة للحصول على الخدمات األساسية ،فيتراوح ما بين أربع إلى تسعة
إجراءات .في هذا السياق ،يعرض الجدول التالي الوقت الالزم واإلجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات
األساسية.
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جدول رقم ()3
الحصول على الخدمات األساسية
الدول العربية

األردن
اإلمارات
تونس

السعودية

فلسطين
مصر

موريتانيا

الوقت المستغرق لبدء
الحصول على هذه
الخدمات منذ إنهاء
اإلجراءات الخاصة بها
(باأليام)
7

نسبة مئوية من متوسط نصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي

عدد
اإلجراءات
المطلوبة

...

...

يوم

20

( )8000-3000درهم

...

 26يوم
فيما يخص الكهرباء ( 2يوم)
اإلجراء األول عند بدء البناءيستغرق ( 7أيام).
اإلجراء الثاني عند االنتهاء
من التشطيبات ( 2يوم)
30

22

 712في المائة

4

9

()$6533
 %31.17من متوسط نصيب الفرد
للناتج

9-4

30

%55.7

4

يومان

60

...

...

▪ بالنسبة للكهرباء ،ما بين 11
يوم و 41يوم .إذا كان عن
طريق كابل مربوط مباشرة
بالمحول :المدة المتوسطة
 11يوم.
إذا كان محول من نوع
سياج (معد مسبقا) فيلزم في
المتوسط 31 :يوما.
إذا كان الربط بالكهرباء
سيتم بواسطة محول يوضع
في بيت كهربائي مبنى من
األسمنت :المدة الكافية
عادة 41 :يوما.
▪ أما بالنسبة لخطوط
الهاتف ما بين  1إلى  5أيام
في المناطق المغطاة.

...

الوقت المستغرق (باأليام)

 7أيام

▪ بالنسبة للكهرباء1.700.000 :
عملة نقدية جديدة )(MRU
▪ أما بالنسبة للهاتف فالقيمة
بالعملة المحلية هي 210:أوقية في
الشهر للهاتف الثابت وفي الدقيقة:
 40 -2أوقية أي ما يعادل (0.056
دقيقة  1.136دقيقة).
▪ أما بالنسبة للهاتف فالنسبة
المئوية هي  19.5في المائة.

مباشرة بعد
توقيع عقد
الربط
بالكهرباء بين
الشركة
الموريتانية
للكهرباء
والمستثمر
يعتبر من
المرحلة
الثالثة من
اإلجراءا ت.
أما الهاتف1 :
إلى  2يوم بعد
انتهاء
اإلجراءات

المصدر :صندوق النقد العربي ( ،)2019استبيان بيئة األعمال في الدول العربية.

تستعرض في هذا الجزء أهم السياسات والتدابير التي اتخذتها الدول العربية لتسهيل إجراءات حصول المستثمر
على الخدمات األساسية.
ففي األردن ،أشارت هيئة االستثمار إلى أن الحكومة اتخذت بعض اإلجراءات لتيسير حصول المستثمرين على
خدمات المياه والكهرباء ،كإنشاء مناطق تنموية ومدن صناعية تتوفر فيها كافة خدمات المياه والكهرباء.
أما في اإلمارات ،أشارت وزارة االقتصاد ،إلى قيام الحكومة بدعم خدمات الكهرباء والمياه ال ُمقدمة للمستثمرين
من خالل اختالف تعرفة االستهالك ،حيث يتم خفض تعرفة استهالك الكهرباء للمنشآت التجارة والصناعية
وذلك حسب طبيعة النشاط ،خاصة إذا كان صناعي أو تجاري .إضافة إلى ذلك ،أشارت الوزارة إلى اختالف
التعرفة من إمارة إلى أخرى .كما اتخذت الدولة إجراءات لتيسير حصول المستثمر على تلك الخدمات من خالل
تقليص الوقت للحصول على الخدمة من خالل استخدام التطبيقات الذكية ووسائل حديثة ومتطورة للحصول
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عليها .وإعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية بما يساهم في خفض
التكاليف على الجميع ويحافظ على مسيرة التطور العمراني والحضري.
في تونس ،أشارت وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،إلى أن الدولة تقدم بعض الدعم فيما يتعلق
بأسعار الخدمات في بعض القطاعات ،فعلى سبيل المثال تدعم الدولة استهالك مياه الري في القطاع الفالحي
بأسعار تفضيلية حيث تبلغ تعريفة المياه  350مليم ل لمتر المكعب ،في حين تبلغ كلفة انتاجه  515مليم للمتر
المكعب ،بيد ان الدولة تدرس حاليا مراجعة دعم مياه الري للفالحين ،واعتماد نظم لترشيد استهالك المياه في
المناطق التي تعتمد على الري .فيما يتعلق باإلجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لتيسير حصول المستثمرين
على خدمات المياه والكهرباء ،فقد أنشأت الدولة بوابة إلكترونية الستالم طلبات الربط بشبكة الكهرباء ،كما
تنوي الدولة بشكل عام رقمنه إجراءات الحصول على الخدمات كإصالحات مستقبلية.
في السعودية ،أشارت الهيئة العامة لالستثمار ،إلى أنه على الرغم من عدم وجود دعم للخدمات األساسية من
قبل الحكومة ،إال أن هناك خدمة تقدم خاصة للمستثمر ،وتتمثل في تقليل عدد اإلجراءات ومدة إيصال خدمة
الكهرباء .كما أن التعرفة منخفضة جدا مقارنة مع بقية دول العالم .كما أشارت الهيئة إلى أنه يتم مراجعة التعرفة
الكهربائية من وقت آلخر من قبل هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج .تتركز أهم التحديات في عدم وجود
مكاتب استشارية مؤهلة رسميا لمتابعة إيصال الخدمات ،ومتابعة المقاولين لاللتزام بالمواصفات.
في فلسطين ،أشارت وزارة االقتصاد الوطني ،إلى أنها تعمل على تقديم الدعم اللوجستي والتقني للمستثمرين
ومعالجة كافة ا لتحديات مع الجهات المختصة .كما عملت الحكومة على تنفيذ البنية التحتية لكافة المشاريع
العمالقة في فلسطين من كهرباء وماء ،كمدينة روابي ،باإلضافة إ لى وجود دعم للخدمات األساسية في المناطق
الصناعية من خالل ال مشاريع الممولة من الدول المانحة بغرض تخفيض سعر الكهرباء والمياه في المناطق
المستثمر بها .في حين تمثل أهم التحديات التي تواجه المستثمر ،في ارتفاع تكلفة المشروعات ال ُمقامة خارج
نطاق البلديات والمناطق الصناعية ،إضافة إلى عدم كفاية الخدمات المتوفرة والبنية التحية للمشاريع في هذه
المناطق.
كما أشارت الوزارة ،أن الحكومة تعمل من خالل هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ومن خالل
حزم الحوافز المطبقة بواسطة هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية ،ومن خالل توفير البنية التحتية لتشجيع
المستثمرين لالنتقال إلى المدن والم ناطق الصناعية الحرة القائمة .كإصالحات مستقبلية ،سوف تعمل الحكومة
الفلسطينية على توفير مناطق صناعية في كافة أرجاء الوطن ،باإلضافة إلى توفير مناطق خاصة بقطاعات
معينة مثل تقنيات المعلومات ،وتوفير مراكز األبحاث داخل المؤسسات والجامعات الفلسطينية.
في موريتانيا ،أشارت وزارة االقتصاد والمالية ،إلى أن المستثمرين يواجهون بعض التحديات فيما يتعلق
بإنجاز طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والمياه ،وتتمثل أساسا في تعقيد اإلجراءات وتكلفتها المادية
والزمنية .بناء عليه اتخذت الدولة بعض اإلجراءات لتيسير حصول المستثمرين على الخدمات .ففي مجال
الكهرباء ،قامت الشركة الموريتانية للكهرباء في إطار خارطة الطريق المعتمدة من طرف الحكومة
الموريتانية ،باعتماد بعض اإلصالحات في هذا اإلطار بما يشمل:
▪ إلغاء رسوم التفتيش التي تبلغ  5في المائة من نفقات دراسة توصيل الكهرباء ( للجهد المتوسط).
▪ تجميع الهياكل الداخلية المشاركة في عملية التوصيلة الكهربائية ( للجهد المتوسط) في نظام ا لنافذة
الواحدة ،على غرار النظام المماثل لتأسيس المشروعات التابع لوزارة االقتصاد والمالية.
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▪ تحسين شفافية األسعار عن طريق إدخال شرط إشعار مسبق بأي تغييرات في األسعار ،قبل شهر من
التطبيق الفعلي لهذا التعديل .بحيث يجب نشر إعالن في هذا الصدد ال سيما من خالل الموقع الرسمي
للشركة الموريتانية للكهرباء.
▪ تحسين موثوقية التزويد بالكهرباء من خالل التحكم التلقائي عن بعد من شبكات التوزيع وذلك عندما يتم
التشغيل ال ٌمقرر للمركز الوطني للتحكم عن بعد التابع للشركة الموريتانية للكهرباء.
▪ تنظيم يوم إعالمي لصالح الفاعلين االقتصاديين المهتمين بإجراءات التوصيلة الكهربائية الخاصة بالجهد
المتوسط من أجل االطالع على المزيد من مختلف اإلصالحات التي قامت بها الشركة الموريتانية
للكهرباء لتقليل الوقت والتكلفة لهذه التوصيلة وعرض اآلفاق الواعدة والمتاحة فيما يخص التعريفة
الكهربائية.

رابعا ً :تسجيل الملكية
يستعرض هذا المحور طبيعة اإلجراءات القانونية الالزمة لنقل ملكية عقار إلى مشتري جديد حتى يتمكن من
استخدام العقار المعني في توسيع نطاق عمله أو في استخدامه كضمان للحصول على قروض جديدة إذا لزم
األمر .حيث تكمن أهمية هذا المحور في قياس الوقت والتكلفة الالزمة الستكمال كل اإلجراءات المطلوبة .يشتمل
هذا المحور على خمسة أبعاد :موثوقية البنية التحتية ،وشفافية المعلومات ،وا لتغطية الجغرافية ،وحل منازعا ت
األراضي ،وتكافؤ فرص الوصول .كل تلك األبعاد تساهم بدرجة كبيرة في سهولة ع ملية تسجيل الممتلكات
للمشتري الجديد .فيما يلي ،عرض ملخص حول هذا المحور في الدول العربية المستوفية لالستبيان.
ففي األردن ،أشارت هيئة االستثمار إلى أن الوقت المطلوب لتقديم طلب الموافقة على تسجيل الملكية وارساله
إ لى وزارة الداخلية ألخذ الموافقات الالزمة ،ثم دفع الرسوم والتسجيل يستغرق  5أيام عمل ،بعد أخذ الموافقات
الالزمة ،ويكلف  9في المائة من قيمة العقار .أما بخصوص أهم التدابير التي اتخذتها الدولة بهدف تسهيل تسجيل
ونقل الملكية أ مام المستثمرين ،فتكمن في هندسة االجراءات لتقليص الوقت للحصول على الخدمة ،حيث انخفض
الوقت لحصول المستثمر على الموافقات األمنية من  15يوما إلى ثالثة أيام.
في اإلمارات ،أوضحت وزارة االقتصاد ،أنه استنادا إ لى دليل الخدمات الصادر عن دائرة األراضي واألمالك
يتوجب على المتعامل تقديم طلب الحصول على الخدمة إلى إ دارة خدمة المتعاملين بالدائرة مع إرفاق كافة
المستندات المطلوبة ،وسداد الرسوم وأخذ التوقيعات .عليه يحول الطلب داخليا عبر النظام إ لى القسم المعني،
حيث يتم التدقيق عليها وإصدار الملكية ،ومن ثم إرسال اإلجراء إ لى إ دارة خدمات المتعاملين مرة أخرى لطباعة
الملكية و الخارطة وتسليمها للعميل.
كما أشارت الوزارة إلى أن عمليات تسجيل الملكية في إمارة دبي تستغرق يوما واحدا فقط ،وفي جميع األحوال
يمكن الرجوع إلى الدوائر المعنية في كل إمارة .تبلغ تكلفة تسجيل الملكية حوالي  4في المائة من قيمة العقار
تدفع  250درهم لكل ملكية تصدر مناصفة من قبل البائع والمشتري ،باإلضافة إلى بعض الرسوم األخرى.
بهدف تسهيل عملية تسجيل ونقل الملكية أمام المستثمر ،تم إطالق مجموعة من التطبيقات الذكية في إمارة دبي ،
يتم من خاللها مساعدة المستثمر على الحصول على المعلومات التي يحتاجها ،مثل تطبيق أ مين التسجيل العقاري
الذي يساعد على الوصول إ لى مواقع مكاتب أمناء التسجيل وعرض التفاصيل الخاصة ب كل مكتب ،باإلضافة
إ لى تطبيق "مشروعي" الذي يعمل على تقديم معلومات عن المطورين المرخصين والمعتمدين من دائرة
األراضي واأل مالك في دبي وغيرها من التطبيقات الذكية.

13

–

في تونس ،هناك بعض التحديات في مجال تسجيل ملكية العقارات ،يتمثل بعضها في وجود معلو مات عقارية
غير واضحة ،إلى جانب تحفظ بعض مالك العقارات على تحديث بيانات عقاراتهم بالرغم من توفر الخدمة
بشكل مجاني من قبل وزارة العدل .سعت الحكومة إلى تبني العديد من اإلصالحات لتسهيل عمليات تسجيل
الملكية العقارية ،حيث أشارت وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي إلى أنه قد تم تقليص آجال تسجيل
الرسوم العقارية من  30يوما إلى  25يوما ،كما أن عدد اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد انخفض إلى أربعة
إجراءات تتم خالل  39يوم ،وتبلغ تكلفتها حوالي  6.1في المائة من قيمة العقار .كما أشارت إلى أن قانون
االستثمار أكد على حرية المستثمر في امتالك العقارات غير الزراعية وتسويقها بما يتوافق مع القواعد
المنصوص عليها في هذا الصدد.
في السعودية ،أشارت الهيئة العامة لالستثمار أنه عند اكتمال المتطلبات (حسب حالة المستثمر والعقار والتي
يتم نشرها عبر بوابة وزارة العدل) ،يكون على المستثمر زيارة كاتب العدل مع مالك العقار وإحضار الوثائق
الرسمية ا لمطلوبة ،حيث يتم إصدار صك الملكية الجديد للمستثمر بنفس اليوم ،وهذا اإلجراء يستغرق يوم واحد.
وتتمثل أهم السياسات واإلجراءات التي تم اتخاذها بهدف تسهيل تسجيل ونقل الملكية أمام المستثمرين فيما يلي:
 اعتماد الئحة كاتبي العدل التي ي تم من خاللها نشر آلية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها في جميعالجهات المعنية وتوعية المستفيدين.
 تقديم خدمة تحويل الصكوك اليدوية إ لى صكوك إ لكترونية منذ عام  2006بشكل مجاني ،بما ساهم فيسرع من عملية إجراء ات نقل الملكية بشكل كامل ،لتتم لمن يملك صك
تكوين قواعد بيانات إ لكترونية ت ُ ّ
ُمحدث خالل أقل من يوم.
 تقديم مؤشرات عقارية عن طريق البيانات المفتوحة على بوابة الوزارة لتوضيح العمليات العقاريةالداعمة في اتخاذ القرار ،مصنفة على عدد من المحاور (األحياء ،المدن ،المناطق( .
 تأسيس لجنة ذات تخصص واستقاللية لمراجعة والنظر في شكاوى واعتراضات تسجيل الملكية ودعمالمستثمر في معرفة حقه حال وقوع الضرر.
 اعتماد صندوق التعويض لمن ثبت ضرره قضائيا في تسجيل الملكية. -اعتماد خطة تنفيذ التسجيل العيني للعقار وتحديد ملكيته.

في فلسطين ،أشارت وزارة االقتصاد الوطني ،إلى أن الدولة اتخذت بعض اإلجراءات التي تسهل عملية تسجيل
ونقل الملكية مثل تقليص وقت تسجيل ونقل الملكية إلى أقل من أسبوع ،بينما كان سابقا يحتاج إ لى شهر ،وإلغاء
الحصول على الموافقة األمنية ال ُم سبقة للشركات والهيئات المحلية المتقدمة بطلبات الحصول على موافقة
الشراء ،وكذلك تحديث الموقع االلكتروني ليكون دليال شامال يتضمن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة .فيما
ي بلغ عدد اإلجراءات القانونية لقيام المستثمر بإجراءات تسجيل الملكية ،أربع إجراءات تستغرق يومان عمل.
في حين تبلغ التكلفة حوالي  6.5دوالر أمريكي وحوالي  3في المائة من قيمة العقار .فيما يتعلق بالتحديات ،فقد
أشار ت وزارة االقتصاد الوطني أن اإليداع يتم في البنك وليس في المؤسسة باستثناء مدينة رام هللا.
في موريتانيا ،أشارت وزارة االقتصاد والمالية ،أن الدولة قامت بسن القانون رقم  14لعام  ،2017يتضمن
مدونة الحقوق العينية ،حيث مكنت هذه المدونة من توحيد منظومتي التشريع اإلسالمي والفرنسي المعمول بهما
فيما يخص الملكية العقارية ودمجهما في قانون واحد ،وكذلك القانون رقم  914لعام  2017الذي يستهدف
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تنظيم وتوضيح وتبسيط إجراءات المنح النهائي لقطع األرضي قبل تسجيلها .يحتاج المستثمر إلى ثالثة إجراءات
لنقل الملكية خالل  10أيام ،تبلغ تكلفتها  3.2في المائة من قيمة العقار.

خامساً :الحصول على االئتمان
يتعلق هذا المحور بالتدابير واإلجراءات الخاصة بالحصول على االئتمان و الحقوق القانونية للمقترضين
والمقرضين خاصة فيما يتعلق بالمعامالت المضمونة .كما يتضمن مدى توفر بعض الركائز التي تسهل عملية
االقتراض ومن بينها وجود قوانين الضمانات واإلفالس المعمول بها في الدولة ،إضافة إلى مدى تغطية خدمات
االستعالم ا الئتماني المتاحة ونطاقها وإمكانية الوصول إليها من خالل مقدمي خدمات إعداد التقارير االئتمانية
(مثل مكاتب االئتمان أو سجالت االئتمان)  .فيما يلي نستعرض ردود الدول العربية حول هذا المحور:
في األردن ،أشارت هيئة االستثمار في األردن إلى تقديم بعض الحوافز للمستثمرين من أجل تيسير حصوله م
على التمويل من قبل البنوك ،فقد أصدر البنك المركزي قرار بتخفيض سعر الفائدة للقروض الموجهة إلى
المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدد من األنشطة االقتصادية ،إضافة إلى منح المشروعات العامة في المحافظات
التمويل بأسعار ُمخفضة عن طريق صندوق تنمية المحافظات في المملكة .فيما يتعلق ب مكاتب االستعالم االئتماني
داخل الدولة ،فقد أشارت الهيئة إ لى أنه تم ترخيص أول مكتب استعالم ائتماني باألردن عام  2015للعمل
كشركة معلومات ائتمانية ،وقد قامت الشركة بإطالق خدمة االستعالم االئتماني "التقارير االئتمانية" خالل الربع
الرابع من عام  .2016جدير بالذكر أن قانون االستثمار يشير إلى أنه يتم اللجوء إلى الحل الودي للنزاعات
االستثمارية بين الجهات الحكومية والمستثمرين خالل  6أشهر ،وبخالف ذلك يحق ألطراف النزاع اللجوء إلى
المحاكم األردنية ،أو تسوية النزاعات وفق قانون التحكيم األردني أو اللجوء إلى الوسائل البديلة باالتفاق.
في اإلمارات ،أشارت وزارة االقتصاد ،إلى وجود ُمميزات تُمنح للمستثمر من حيث تسهيل اإلجراءات من قبل
البنوك المحلية لتيسير حصوله على االئتمان ،إضافة إلى وجود نظام مصرفي قوي في الدولة يتمتع بمستويات
عالية من السيولة  .كما أشارت الوزارة إ لى وجود مكاتب االستعالم االئتماني في الدولة تتبع للحكومة .كما
تضمن ا لبيئة القانونية في اإلمارات جميع حقوق المقرضين والمقترضين ،ذلك من خالل قانون المعامالت
المدنية رقم ( )5لسنة  1985والقانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1987الذي يتضمن أحكاما ً صريحة تحدد
حقوق وواجبات كل من المقرض والمقترض .كما صدر حديثا ً القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  2018بشأن
التحكيم ،الذي يشكل خطوة أساسية في جهود الدولة الستكمال منظومة التشريعات االقتصادية الداعمة لشفافية
وجاذبية بيئة االستثمار وممارسات األعمال داخل الدولة.
في تونس ،أ شارت وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،إلى قيام البنوك المحلية بتبسيط إجراءات
الحصول على االحتياجات التمويلية للمستثمرين الذين يعتزمون القيام بعمليات تصدير .أما بالنسبة للشركات
الصغيرة والمتوسطة ،فإن تيسير الحصول على االحتياجات التمويلية يتطلب ضمانات وتوفير التمويل الذاتي.
لذلك ،البد أن يتم اعتماد بعض الخطوط لتمويل ا لحصول على القروض .فيما أشارت الوز ارة إلى أن رغم كون
التمويل يُ منح للمستثمرين بأسعار فائدة غير تفضيلية ،إال أنه يتم تسهيل نفاذ المستثمرين إلى التمويل عن طريق
مساهمة الصناديق العمومية لالستثمار في رأس مال المشروع .إضافة إلى ذلك ،فإن التشريعات القانونية في
تونس تضمن حقوق ال ُمقرضين وال ُمقترضين .كما يجري العمل على إصدار قانون منظم لعمل مكاتب االستعالم
االئتماني يتبع القطاع الخاص ،وهذا المشروع بانتظار موافقة مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
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في السعودية ،أشارت الهيئة العامة لالستثمار ،إلى أ ن الموافقة على منح التمويل تخضع إ لى السياسة االئتمانية
لكل بنك ،وهذا يتضمن حجم المخاطر التي ممكن أ ن يتعرض لها البنك .كما يتطلب األمر موافقة الجهات الرقابية
قبل الدخول بالعملية االئتمانية التي تمنح ألي مستثمر أجنبي مبالغ مالية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما أن أهمية طبيعة النشاط االستثماري وسمعة المستثمر والمالئمة المالية تعتبر من أهم العناصر التي تدرسها
الجهة المانحة عند تقييم طلب الحصول عل تسهيالت ائتمانية للحصول على الموافقة بعملية اإلقراض .فيما
يتعلق بأسعار الفائدة المميز الذي يُ منح للمستثمرين ،فقد أشارت الهيئة إلى أنه يتحدد بعدة عوامل كطبيعة وحجم
النشاط وسمعة ومالئمة المستثمر ماليا.
من جانب آخر ،صدر مؤخرا بعض القوانين ال ُمعززة للحصول على االئتمان وحماية ال ٌمقرضين وال ُمقترضين
ومن بينها قانوني اإلفالس والرهن التجاري .إضافة إلى ذلك توجد لجان بنكية وتمويلية متخصصة في النظر
بالنزاعات التي تنشأ بين المقرضين والمقترضين ،وذلك بهدف حماية حقوق أطراف العالقة االئتمانية .وفي
حالة اللجوء للفصل في المنازعات البنكية ،فإن الفترة ال ُمستغرقة للوصول للحكم النهائي ت عتمد على نوع القضية.
كما تتوفر في السعودية شركتين لالستعالم االئتماني هما :شركة "سمة للمعلومات االئتمانية" وشركة "بيان
للمعلومات االئتمانية" وهما مملوكتان للقطاع الخاص.
في فلسطين ،أشارت وزارة االقتصاد الوطني ،إلى أن البنوك تقدم تسهيالت ائتمانية للمستثمرين من خالل
توفير التمويل عبر االستفادة من مجموعة من المنح الدولية مثل المنحة الفرنسية ،والقرض االيطالي ،والمنحة
الهولندية ،حيث تعطي هذه المنح فترة سماح للمستثمر تبلغ  6شهور .كما أن بعض البنوك أيضا تقدم منح
وتسهيالت ل لمشاريع االستثمارية ال ُم ستفيدة من حزمة حوافز الطاقة المتجددة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين
في هذه المجاالت.
في موريتانيا ،أشارت وزارة االقتصاد والمالية ،إلى توفر البيئة القانونية التي تحمي حقوق جميع األطراف
ذات العالقة وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين وذلك بما يشمل القانون المصرفي ،وقانون تحصيل الديون
المصرفية ،ومدونة االستثمارات .كما أوضحت أن جميع البنوك لديها منافذ ُمخصصة لتسهيل تعامالت العُمالء
المميزين ،وبما أن المستثمر يعتبر عميال مميزا فإنه يتمتع بعناية خاصة من حيث تيسير حصوله على احتياجاته
التمويلية خصوصا االحتياجات ذات األجل القصير ( 24شهرا) .تطبق البنوك بصورة عامة أسعار فائدة تتناسب
عكسيا مع حجم المبيعات الخاصة بالمشروع وحجم تعامالت المستثمر مع المصرف (ودائع ،تسهيالت مالية،
خدمات مصرفية) .إضافة لما سبق ،أصدر البنك المركزي مجموعة من التعليمات تعمل على حماية المستهلك
للخدمات المصرفية ،مثل وضع سقوف ألسعار الفائدة المطبقة على القروض وربطها بسعر الفائدة المركزي
الصادر عن السلطات النقدية.
كما تتوفر في الدولة مصلحة تابعة لإلدارة العامة للرقابة المالية والمصرفية تتبع البنك المركزي الموريتاني ،
توفر للمصارف كل المعلومات المطلوبة والدقيقة عن حجم التزامات المقترضين لدي المصارف ومؤسسات
التمويل األصغر ،وتغطي كل المعلومات التي تسمح بالتعرف على الزبون ،واألنشطة التي يزاولها ،وسجله
االئتماني ،ومدي أهليته لالقتراض من جديد من القطاع المالي .
فيما يتعلق بدرجة كفاءة اإللزام في تنفيذ األحكام القضائية ،فتعتبر األحكام القضائية في موريتانيا ملزمة لكل
من صدرت ضده أحكام ،هذا إذا كانت نهائية ومستوفية ل جميع الشروط وحازت على قوة الشيء المقضي به .
عند ذلك ،يخاطب بتنفيذها كافة جهات التنفيذ ،لذلك نصت المادة  298من مدونة اإلجراءات المدنية والتجارية
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واإلدارية على أن األوامر القضائية والصور طبق األصل من القرارات واألحكام والعقود الموثقة وغيرها من
السندات قابلة للتنفيذ الجبري.

سادسا ً :الحفاظ على حقوق المستثمرين
يركز مؤشر حماية المستثمرين "حقوق المستثمرين" على شفافية ومدى توفر البيئة القانونية المناسبة لفض
النزاعات والحفاظ على حقوق المستثمرين داخل الدولة ،وكذلك الفترة الزمنية المستغرقة لفض هذه النزاعات
والتي تضمن ُحقوق المستثمرين .فيما يلي نستعرض أهم اإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية في هذا الشأن.
في األردن ،أشارت هيئة االستثمار في األردن ،أن قانون االستثمار رقم  30لسنة  2014ساهم في توفير حماية
أكبر للمستثمر األردني حيث اشترط محاولة حل النزاعات وديا خالل  6أشهر قبل اللجوء إ لى المحاكم أو
لتسوية النزاعات التي تقوم بين الجهات الحكومية والمستثمر ،حيث أشارت الهيئة أن الحل الودي وتسوية
النزاعات تكون عادة أسرع من اللجوء إ لى القضاء .كما تعكف وزارة العدل على تطوير القطاع بشكل مستمر
حيث يتم إ دخال التقنيات الحديثة في مختلف مجاالت المحاكم وقطاع العدل.
في اإلمارات ،أشارت وزارة االقتصاد ،إلى أن قانون االستثمار ينظم العملية االستثمارية في الدولة ،على سبيل
المثال حقوق والتزامات المستثمرين .إضافة إ لى حماية حقوق المستثمرين األقلية من خالل زيادة حقوقهم
ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسة في الشركات ،وينص على توضيح هيكل الملكية واإلدارة بشفافية أكبر في
الشركات ،وذلك وفقا لتقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي والذي استند
إلى المنهجيات المتبعة في إمارة دبي .سهلت المحاكم في إمارة دبي سبل حل المنازعات سواء كانت مدنية أو
عمالية أو أحوال شخصية ،قبل رفع الدعوى رسميا أمام المحاكم االبتدائية ،حيث تم إنشاء لجان للتوفيق
والمصالحة ،منها على سبيل المثال:
▪ لجان فض المنازعات التجارية.
▪ لجان التسوية والمصالحة.
▪ لجان فض المنازعات اإليجارية.
▪ لجان تسوية المنازعات العمالية.
تهدف هذه اللجان إلى حل النزاعات وديا ،وتخفيف أعباء الرسوم القضائية على المتعاملين .في حال استحالة
الوصول إلى تسوية ودية ،يمكن لصاحب الخصومة طلب الحصول على رسالة "عدم ممانعة" من لجنة
المصالحة ذات الصلة ،وتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة االبتدائية المختصة.
في تونس ،أشارت وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،إلى أن المستثمر يتمتّع بكل الضمانات الكفيلة
لحماية أصوله ونشاطه داخل البالد ،كما يوفر قانون االستثمار عدة ضمانات ،حيث نص الفصل السادس منه
حول تسوية النزاعات ،أن أي نزاع يطرأ بين المستثمر والحكومة يتم حله عبر إجراءات المصالحة ،إال إذا
تخلى أحد األطراف كتابيا .كما لألطراف حرية االتفاق على اإلجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة .في حال
تعذر ذلك يتم تطبي ق نظام المصالحة للجنة األمم المتحدة الخاص با لقانون التجاري الدولي .عندما يبرم األطراف
عقد صلح يعتبر هذا الصلح مقام القانون بينهم في أقرب اآلجال.
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 )1في السعودية ،اشارت الهيئة العامة لالستثمار ،إلى أن آلية فض المنازعات وتسويتها تنقسم في المملكة
إلى ثالث أقسام ،وهي (1(:ال تسوية الودية ،تكون بالتفاوض بين األطراف المتنازعة للوصول إلى حل
مرضي ،و) (2التسوية النظامية ،و يقصد بها حل النزاع عن طريق القضاء أو التحكيم إذا كان ممكن.
إضافة إلى ذلك أنشأت الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار لجنة تختص بفض المنازعات بين المستثمر
األجنبي وشركائه السعوديين .و) (3ا لتسوية بحسب ما تقتضي به االتفاقيات التي تكون المملكة طرفا
فيها بحسب االتفاقيات الدولية بين دولة المستثمر والمملكة سواء كانت اتفاقية ثنائية أو جماعية.
في فلسطين ،أشارت وزارة االقتصاد الوطني ،إلى أن قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني نص على أن أي نزاع
قد ينشأ بين المستثمر والسلطة الوطنية يتم تسويته بطلب من أي منهما بالمباشرة بإجراء مفاوضات ،وإذا أخفقت
هذه المفاوضات في تسوية النزاع ،يحق ألي منهما إحالة النزاع إلى تحكيم مستقل أو اللجوء إلى المحاكم
الفلسطينية .باإلضافة إلى ذلك ،تم توقيع اتفاقيات ثنائية ت ُعنى بتشجيع وحماية االستثمار بين دولة فلسطين والعديد
من الدول العربية واألجنبية لحماية االستثمارات الفلسطينية في الخارج واالستثمارات األجنبية ال ُمقامة على
األراضي الفلسطينية ،حيث نصت هذه االتفاقيات على موضوع تسوية النزاع ات الناشئة بين الدولة المتعاقدة
والمستثمر أو بين الدولتين المتعاقدتين .فيما يتعلق بتفسير بنود االتفاقية يتم إحالة النزاع إلى تحكيم دولي تبعا
التفاقيات المعنية بالتحكيم والتي تكون دولة فلسطين طرفا فيها ،وتعتبر هذه االتفاقيات الخاصة هي التي تسمو
في حال تعارضت أحكامها والقانون الخاص بالدولة .إضافة إلى أن فلسطين طرف في االتفاقية الموحدة الستثمار
رؤوس األموال العربية في الدول العربية التي تسمح بانتقال رؤوس األ موال العـربية البينية بحرية وتشجع
وتسهل استثمارها ،وذلك وفقا لخطط وبرامج التنمية االقتصادية في الدول األ طراف وبما يعود بالنفع على الدولة
المضيفة والمستثمر وتتعهد بأن تحمي المسـتثمر وتصون له أصل استثمار اته وعوائدها وتكفل حقوقه وتوفر له
قدر اإل مكان استقرار األحكام القانونية.
كما ي تمتع المستثمر العربي بحرية القيام باالستثمار في إ قليم أية دولة طرف في االتفاقية في المجاالت غير
المقصور ممارستها على مواطني تلك الدولة وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون
الدولة .إضافة إلى تمتع المستثمر العربي بكافة ضمانات االستثمار المتعارف عليها في مبادئ وقوانين االستثمار
في الدول العربية .كما تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية من خالل اللجوء إ لى محكمة
االستثمار العربية من خالل النظام األساسي لهذه المحكمة بدل اللجوء إ لى المحاكم وهيئات التحكيم األجنبية و/أو
الدولية.
في موريتانيا ،أشارت وزارة االقتصاد والمالية ،أن الوضع القانوني لفض النزعات مناسب جدا ،فقد عمدت
الدولة في السنوات األخيرة على دعم المنظومة القانونية الخاصة بالتجارة واالستثمار لتوفير الحماية ا لالزمة
لالستثمار والمستثمرين ،فتمت مراجعة مدونة االستثمار ،وإصدار المرسوم رقم  282المطبق لها بتاريخ 13
يوليو  . 2012كما تمت مراجعة مدونة التجارة الصادرة بتاريخ  18يناير سنة  2000فألغيت بعض موادها
بالقانون رقم  2014 / 022والقانون رقم  ،2015 / 032كما تم إصدار قانون رقم  2017 / 019خاص
بفض النزاعات الصغيرة ،وتم إنشاء مركز ل لوساطة والتحكيم .كل هذه اإلصالحات القانونية تهدف إلى تحفيز
المستثمر وفق منظومة حماية قانونية تعد من أهم الركائز الجاذبة للمستثمر .كما أشارت الوزارة إلى أنه يتم
استخدام األساليب التقنية في المحاكم ،حيث إن بعض المحاكم المتخصصة أصبحت لديها مواقع على األنترنت
كالمحكمة التجارية والمحكمة العليا.

18

–

سابعا ً :الحوافز االستثمارية والرسوم الضريبية
يركز هذا المحور على الرسوم الضريبية وأهم المزايا واإل عفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة للمستثمرين،
إضافة إلى المدة الزمنية التي تسري فيها هذه اإلعفاءات والمزايا.
في األردن ،أشارت هيئة االستثمار ،إلى أن أهم حوافز االستثمار واإلعفاءات الضريبية والمزايا خارج المناطق
التنموية والمناطق الحرة ،تتمثل فيما يلي:
▪ إعفاء مدخالت اإلنتاج الالزمة لممارسة األنشطة االقتصادية و الصناعية أو المهنية من الرسوم
الجمركية ،فيما تخضع ا لضريبة العامة على المبيعات وفقا ألحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
إذا تم استيراد مثل هذه األنشطة أو شراؤها محليا ،شريطة أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد
الضريبة المدفوعة على هذه األنشطة في غضون ثالثين يوم من تاريخ تقديم طلب استرداد خطي بذلك.
وإذا لم يتم ردها خالل المدة ال ُمحددة ،تلتزم الدائرة بدفع  9في المائة فائدة على أساس سنوي.
▪ إعفاء مستلزمات اإلنتاج واألصول الثابتة ،الالزمة لممارسة األنشطة االقتصادية والصناعية أو
األنشطة المهنية من الرسوم الجمركية ،كما يتم تخفيض النسبة العامة المنصوص عليها في قانون
الضريبة العامة على المبيعات إ لى (صفر) إذا تم استيراد هذه المبيعات أو شراء ها محليا ،وذلك شريطة
أن يكون المستفيد مسجال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
▪ رد الضريبة المدفوعة على ا لخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا ألحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات المطبق ،إذا تم استيراد مثل هذه الخدمات أو شراؤها محليا ،في غضون
ثالثين يوما من تاريخ تقديم طلب استرد اد خطي بذلك .إذا فشلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد
هذه الضريبة في الفترة المذكورة ،عندها تقوم بدفع فائدة بنسبة  9في المائة ع لى أساس سنوي.
▪ إعفاء ا لسلع المطلوبة لألنشطة االقتصادية التالية من الرسوم الجمركية ،فيما تخضع للضريبة العامة
على المبيعات بنسبة (صفر) إذا تم استيرادها أو شراؤها محليا ،وهي .1 :الزراعة والثروة الحيوانية ،
 .2المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة .3 ،الفنادق والمنشآت السياحية .4 ،الترفيه والسياحة ،
 .5مراكز االتصاالت .6 ،مراكز البحوث العلمية والمختبرات العلمية .7 ،اإلنتاج الفني واإلعالمي ،
 .8مراكز المؤتمرات والمعارض .9 ،ال نقل و /أو توزيع و /أو استخراج المياه والغاز والمشتقات
النفطية باستخدام خطوط األنابيب . 10 ،النقل الجوي والنقل البحري والخطوط الحديدية.
إضافة لما سبق يُمنح المستثمرين في المناطق األقل نموا والمناطق التنموية والمناطق الحرة عدد من المزايا
على النحو التالي:
▪ تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على األنشطة االقتصادية والصناعية والمهنية واألنشطة االقتصادية
في المناطق األقل نموا في المملكة إلى نسبة مئوية ال تقل عن ( 30في المائة) ،ويتم تحديد األحكام
المتعلقة بذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .يحدد هذا النظام ا لمناطق التي تتمتع بخصم ضريبة الدخل،
وفئة كل منطقة وفقا لمستوى التطور االقتصادي فيها ،وكذلك األنشطة االقتصادية التي تستثنى من
االستفادة من خصم ضريبة الدخل ،ونسبة الخصم التي يتمت ع بها النشاط االقتصادي وفقا للمنطقة التي
يمارس فيها هذا النشاط.
▪ ال ينطبق ما سبق على الدخل الذي تحققه البنوك وشركات االتصاالت التي لديها تراخيص فردية،
وشركات الوساطة المالية ،والشركات المالية بما في ذلك الشركات التي تمارس الصرافة والتمويل أو
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▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

أعمال التأجير التمويلي واالستشارات ،وشركات التدقيق المالي والضريبي ،وشركات النقل (النقل
البحري والخطوط الحديدية ،والنقل البري) ،وشركات التأمين وإعادة التأمين ،وصناعات التعدين
واستخراج المعادن األساسية ،وتوليد وتوزيع الكهرباء ،ونقل و /أو توزيع و /أو استخراج المياه والغاز
والمشتقات النفطية باستخدام خطوط األنابيب.
يتم تخفيض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى (صفر)
على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها من قبل المؤسسة المسجلة ألغراض ممارسة
نشاطها االقتصادي داخل المناطق التنموية.
يمكن ل ُم قدمي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة أن يطالبوا
باسترداد الضريبة العامة على المبيعات التي دفعت سابقا على البضائع التي بيعت إلى المنشآت المسجلة
القائمة في المناطق التنموية.
تخضع السلع والخدمات التي نشأت في المناطق التنموية والتي تباع في باقي مناطق المملكة إلى
الضريبة العامة على المبيعات.
تحصيل ضريبة المبيعات بنسبة ( 7في المائة) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب نظام
يصدر لهذا الغرض عندما تباع لالستهالك في المنطقة التنموية.
تخضع مبيعات السلع التي تخضع للضريبة الخاصة بما في ذلك المركبات والتبغ ومنتجاته والمشروبات
الكحولية ،لرسوم ضريبة المبيعات والجمارك التي تتم جبايتها في المملكة عندما تباع لالستهالك في
المنطقة التنموية.
تكون المنشآت المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المناط ق التنموية ،والمواد والمعدات واآلالت
واللوازم ومواد البناء المتعلقة بعملية إنشاء وإعداد وتجهيز وتأثيث كافة أنواع المشاريع التي تقيمها
هذه المنشآت المسجلة في المنطقة التنموية ،بما في ذلك قطع الغيار الالزمة لصيانتها الدائمة ،والسلع
المستوردة إلى المنطقة التن موية لممارسة النشاط االقتصادي أو التي يتم تصديرها من قبل هذا النشاط
االقتصادي إلى خارج المملكة ،معفاة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات ورسوم الخدمة،
واألجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
تكون السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية التي تلبي شروط المنشأ األردني غير خاضعة
للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى عند استعمالها لالستهالك في االسواق المحلية.
إعفاء الموظفين غير األردنيين العاملين من ضريبة رواتب وعالوات الدخل في المشاريع المنفذة في
المنطقة الحرة.
إعفاء البضائع المصدرة من المنطقة ا لحرة إلى أسواق غير السوق المحلية ،وعلى السلع المستوردة
إلى المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم ،بما في ذلك المواد والمعدات
واآلالت واللوازم ،ومواد البناء المتعلقة بإنشاء وإعداد وتجهيز وتأثيث كافة أنواع المشاريع التي تقيمها
هذه المؤسسات في المنطقة الحرة ،بما في ذلك قطع الغيار الالزمة لصيانتها الدائمة .ال يشمل هذا
اإلعفاء رسوم الخدمات.
اإل عفاء من رسوم الترخيص والمباني وضرائب األراضي ،واإليرادات الخاصة بتعبيد الطرق وتنظيم
وتحسين المباني واإلنشاءات التي تقيمها في المنطقة الحرة.
السماح بتحويل العمالت األجنبية وأرباحها من المنطقة الحرة وفقا ألحكام التشريعات النافذة.
السما ح لها بتحريك اآلالت والمعدات والمواد والبضائع واللوازم المطلوبة إلنشاء وتشغيل أو توسيع
أي مشروع واألرباح المحققة منه إلى خارج المملكة وفقا ألحكام التشريعات النافذة.
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في اإلمارات ،أشارت وزارة االقتصاد ،أن حكومة اإلمارات ال تفرض ضرائب على الشركات باستثناء شركات
النفط ،و فروع البنوك األجنبية .كما أنها ال تفرض ضريبة الدخل على األفراد.
في البحرين  ،أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،إلى إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية
على المدخالت الصناعية مثل اآلالت والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة ومواد
التعبئة والتغليف الالزمة مباشرة لإلنتاج الصناعي ،طول فترة قيام المنشأة.
في تونس ،أشارت وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،أن حصول المستثمرين على عدد من المزايا
الضريبية ت سري لمدة محددة والبعض تنطبق قبل أو عند دخول النشاط الفعلي ،والبعض اآلخر يسري طوال
حياة المشروع .إضافة إلى اإلعفاءات التي تتعلق ب األداء على القيمة المضافة ،و إعفاءات ل عمليات التصدير
واألنشطة المساندة ومقاومة التلوث والمؤسسات الجديدة اإلحداث وإعفاءات تتعلق بالتجهيزات والمنتجات التي
تهدف لتشجيع االستثمار.
في السعودية ،أشارت الهيئة العامة لالستثمار ،إلى منح المشروعات المقامة في منطقة حائل والحدود الشمالية
وجازان ونجران والباحة والجوف ،خصم ضريبي يصل إلى حوالي  50في المائة من تكاليف التدريب السنوي
للسعوديين ،إضافة إلى خصم ضريبي إلى حوالي  50في المائة من األجور السنوية المدفوعة للسعوديين .كما
أشارت الهيئة إ لى أن الحوافز الضريبية ت ُطبق لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع باالعتماد
الضريبي ،بحيث تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.
في فلسطين ،أشارت وزارة االقتصاد الوطني ،إلى وجود حوافز ضريبية ممنوحة حسب قانون تشجيع
االستثمار وتعديالته ،بحيث يتم منح إعفاء المشاريع الزراعية التي يأتي دخلها مباشرة من زراعة األرض أو
الثروة الحيوانية من ضريبة الدخل ،فيما يتم فرض ضريبة دخل مخفضة على باقي المشاريع بنسبة ( 5في
المائة) لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما ال يتجاوز أربع سنوات ،أيهما أسبق .فيما يتم بعد
ذلك فرض ضريبة دخل بنسبة (  10في المائة) لمدة ثالث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة األولى ،وتحتسب بعد
ذلك حسب النسب والشرائح سارية المفعول.
كما تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في قانون تشجيع االستثمار وتعديالته المشاريع التالية ،وذلك وفقا
لتعريفها في التشريعات ذات العالقة ،ذلك بما يشمل:
 . 1القطاع الصناعي والقطاع السياحي.
 . 2المشاريع الجديدة ضمن أي قطاع ،التي توظف ما ال يقل عن خمسة وعشرين عامال خالل فترة االستفادة .
 . 3المشاريع التي تزيد نسبة صادراتها عن (  40في المائة) من إجمالي إنتاجها.
 . 4المشاريع ضمن أي قطاع ،التي تستخدم ما نسبته ( 70في المائة) من المكون المحلي (معدات ومواد
أولية).
 . 5اي مشروع قائم يضيف خمسة وعشرين عامال جديدا على عدد العمالة القائمة.
 . 6التوسعات التطويرية للمشروع القائم التي تنطبق عليها المعايير تستفيد من الحوافز بناء على نسبة
التطوير من إجمالي رأس المال المدفوع بما ال يشمل قيمة األرض.
 . 7المشاريع الممنوحة ضمن نظام حزم الحوافز التي تشمل المشاريع النوعية التي تقدم خدمة أو قيمة
تتوافق مع معايير خاصة أو تلبي شروط بيئية دولية أو خدمات طاقة بديلة أو المشاريع التي تقع في
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مناطق ذات أولوية تنموية ،حيث تم إبرام ثالثة عقود حوافز إضافية باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة،
حيث تمنح المشاريع في مجال الطاقة المتجددة الحوافز التالية:
▪ محطات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ذات القدرة التي ال تقل عن ()1
ميجاواط وذلك على النحو التالي :المرحلة األولى ،ضريبة دخل بنسبة (صفر في المائة) لمدة
سبع سنوات من تاريخ تشغيل المحطة .المرحلة الثانية ،ضريبة دخل بنسبة (  5في المائة) لمدة
خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة األولى .المرحلة الثالثة ،ضريبة دخل بنسبة (  10في
المائة) لمدة ثالثة سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الثانية ،وتحتسب بعد ذلك النسب السارية.
▪ المشاريع التي تقل قدرتها عن (  )1ميج اواط التي تستخدم في تغذية المشاريع والمنشآت حسب
معيار صافي القياس ،ذلك بما يشمل:
 المشاريع القائمة والمستفيدة من القانون ،كالمشاريع التي تولد ( ) 20كيلوواط تستفيد منالتمديد لمدة عام .و المشاريع التي تولد (  ) 40كيلوواط تستفيد من التمديد لمدة عامين.
و المشاريع التي تولد (  ) 60كيلوواط تستفيد من التمديد لمدة ثالثة أعوام.
 المشاريع التي لم تستفد من القانون سابقا أو انتهت فترة منحها الحوافز وتولد ( )40كيلوواط ،تدفع ضريبة دخل بنسبة  5في المائة لمدة عامين.
 . 8منح حوافز خاص بالمشاريع الموجودة في المدن الصناعية ،بحيث تحصل المشاريع ال ُمقامة في المدن
الصناعية والمناطق الصناعية الحرة أو التي تنتقل إليها على تمديد للحافز الضريبي الساري المفعول
لمدة ثالث سنوات إضافية.
منح حوافز خاصة لمشاريع تقنيات المعلومات ،بحيث ت ُمنح المشاريع الجديدة حافز من ضريبة الدخلبنسبة ( 0في المائة) لمدة أربع سنوات ،فيما ت ُمنح المشاريع القائمة التي استفادت سابقا من حوافز قانون
تشجيع االستثمار حافز من ضريبة الدخل بنسبة ( 0في المائة) لمدة سنتين ،وتمنح المشاريع القائمة
وغير المستفيدة سابقا من حوافز قانون تشجيع االستثمار حافز من ضريبة الدخل بنسبة (  0في المائة)
لمدة ثالث سنوات.
موريتانيا ،أشارت وزارة االقتصاد والمالية ،أن المزايا واإلعفاءات تمنح حسب حجم المشروع والمنطقة التي
يُقام بها.
ففيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،التي تتراوح استثماراتها ما بين  50و  200مليون أوقية ،وتوفر
ماال يقل عن عشرة وظائف مباشرة تستفيد خالل ممارسة أنشطتها بعدد من المزايا والحوافز ،وذلك خالل
فترتي التأسيس والتشغيل المحددة بثالث سنوات بما بشمل ما يلي:
▪ خفض رسووووم االسوووتيراد إلى  3.5في المائة باسوووتثناء أي ضووورائب أو رسووووم قابلة للدفع عند الحدود
الجمركية ،وذلك بالنسبة لمعدات التجهيز المعتمدة ضمن قائمة يحددها قرار من وزير المالية.
▪ اإلعفاء من ضوريبة العمليات المالية على عوائد قروض االسوتثمار األول أو توسوعة األنشوطة المتعاقد
عليها مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار اتفاقيات التمويل على المديين القصير والطويل.
أما بالنسبة ل لمزايا والحوافز خالل فترة االستغالل فهي كالتالي:
▪ خفض رسووووم االسوووتيراد إلى  3.5في المائة باسوووتثناء أي ضووورائب أو رسووووم قابلة للدفع عند الحدود
الجمركية وذلك بالنسبة لمعدات التجهيز المعتمدة ضمن قائمة يحددها وزير المالية.
▪ تخضع المدخالت الصناعية للنسب المبينة في التعريفة الجمركية خالل فترة االعتماد.
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▪ تحصوويل ضووريبة األرباح حسووب النسووبة المحددة في القانون العام للضوورائب ،فيما ترحل الخسووائر إلى
السوووونوات المالية الخمس الموالية وتؤجل اإل هالكات في فترة العجز تبعا للشووووروط الواردة في القانون
العام للضرائب.
فيما يتعلق بالمشروعات التي تقام في المناطق االقتصادية الخاصة ،تستفيد من اإلعفاء المشروعات التي تعمل
في مناطق التصدير الحرة و التي تستثمر ما ال يقل عن  500مليون أوقية وتخلق ما ال يقل عن  50وظيفة
مباشرة و التي تصدر ما ال يقل عن  70في المائة من انتاجها.
▪ كل ضوووووووريبة مفروضوووووووة على مصوووووووروفات العمالة بما في ذلك المبلغ اإلجمالي للمكافآت والرواتب
والعالوات ،واإلعانات مهما كانت ،بما فيها االمتيازات العينية التي تدفعها الشركات أو تتحملها باستثناء
المشاركات التي يتحملها أرباب العمل.
▪ ضوريبة المهنة والضوريبة العقارية على األمالك المشويدة والضوريبة العقارية على األمالك غير المشويدة
وضوريبة التراخيص .وتحل محل هذا اإلعفاء ضوريبة بلدية وحيدة ال يمكن أن يزيد مبلغها السونوي على
 5مليون أوقية عملة قديمة.
تخضووع المقاوالت الموجودة في المناطق الحرة للضووريبة على األرباح حسووب النسووبة المحددة في القانون العام
للضووورائب .وترحل الخسوووارة إلى السووونوات المالية الخمس الموالية .وتؤجل اإلهالكات في فترة العجز حسوووب
الشووووروط الواردة في القانون العام للضوووورائب .أما بالنسووووبة ل لمزايا الجمركية ،فتسووووتفيد الشووووركات العاملة في
المناطق الحرة من:
▪ اإلعفاء الكامل من الحقوق والرسووووووووم الجمركية عند اسوووووووتيراد معدات التجهيز واللوازم والسووووووويارات
الضرورية المخصصة لإلنتاج (تحدد قائمة السلع المعتمدة بقرار من وزير المالية).
▪ اإلعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية عند التصدير.
تخضوووع المنتجات المصووونعة الموجهة للسووووق الداخلي لدفع الحقوق والرسووووم الجمركية ،طبقا للنظم الجمركية
المعمول بها.
أما بالنسووووووبة للمشووووووروعات العاملة في المجاالت التنموية خارج العاصوووووومة نواكشوووووووط ،فيتم منحها العديد من
االمتيازات ،ذلك وفقا ل لشروط التالية:
▪ أن تكون المؤسووسووة تعمل في المجال الصووناعي أو الزراعي أو أية نشوواطات أخرى مشوومولة في القانون
الحالي.
▪ أال يقل مبلغ االسوووتثمار عن  50مليون أوقية بالنسوووبة ألنشوووطة إنتاج السووولع المعتمدة وال يقل عدد فرص
العمل عن  10وظائف مباشرة.
بالنسبة للشركات الجديدة ،يجب أن يسمح االستثمار المبرمج بخلق نشاط جديد ،وأال يكون ناجما عن تعديل أو
تعديالت قانونية مختلفة لوحدة سوووبق اسوووتغاللها ألصوووول خاصوووة في النشووواط المسوووتهدف وتم اقتناؤها في إطار
البرنامج موضع طلب االعتماد.

ثامنا ً :التجارة عبر الحدود
يركز هذا المحور على مدى توفر األساليب التقنية الحديثة في المنافذ الجمركية ومستوى توافر وسائل النقل
المختلفة من وإلى جميع المنافذ الجمركية .إضافة إلى التحديات التي تواجهها الدولة في مجال تحسين التجارة
عبر المنافذ الجمركية المختلفة (البرية و البحرية و الجوية) .فيما يلي نستعرض ردود الدول العربية حول عدد
المستندات المطلوبة إلتمام عملية التصدير واالستيراد.
23

–

جدول رقم ()4
عدد المستندات المطلوبة إلتمام عمليات التصدير واالستيراد
الدولة

األردن
اإلمارات

تونس

السعودية

فلسطين

موريتانيا

عدد المستندات المطلوبة إلتمام
عمليات التصدير

عدد المستندات المطلوبة إلتمام
عمليات التصدير

المدة الزمنية المستغرقة في إتمام عمليات
االستيراد والتصدير

يتم تنظيم بيان جمركي صادر ويحتاج
إلى إرفاق فاتورة البيع فقط.

عدد  4بوليصات وإذن تسليم وفاتورة،
إضافة إلى شهادة منشأ.

 8ايام

تختلف من إمارة إلى إ مارة أخرى،
ففي إمارة دبي مستندين بحد أدني
وثالث مستندات بحد اقصى.

تختلف من إمارة إلى إ مارة أخرى ففي
امارة دبي ثالث مستندات بحد أدني
سبعة مستندات بحد اقصى.

 7أيام

 6مستندات

 5مستندات

 2مستند (قائمة الشحن والفاتورة)

 2مستند (قائمة الشحن والفاتورة)

 6مستندات لقطاع الصناعة و5
مستندات لقطاع الزراعة و  4مستندات
عادي ة خاصة بتصدير أحجار و15
مستند إلعادة التصدير

مستند
2
اللحوم:
استيراد
والكهربائيات 4 :مستندات واستيراد
الحليب 3 :مستندات ومركبات حديثه :
 2مستند ومركبات مستعملة3 :
مستندات.

ثالث مستندات مرفقة مع التصريح
الجمركي :بيان الحمولة والفاتورة
وإذن التصدير من البنك المركزي.

أربع مستندات مرفقة مع التصريح
الجمركي :بيان الحمولة والفاتورة
وشهادة التأمين وإذن االستيراد بالنسبة
للمواد التي يتطلب استيرادها إذنا.

▪ تستغرق عمليات التصدير  50ساعة وآجال
الحصول على الوثائق  3ساعات بإجمالي يبلغ
حوالي  53ساع ة.
▪ أما عمليات التوريد فتستغرق  80ساعة وآجال
الحصول على الوثائق  27ساعة ،بإجمالي يبلغ
حوالي  107ساع ة.
التصدير 6 :ساعات
االستيراد 24 :ساعة.
▪ من الصعب تحديد المدة الزمنية المستغرق ة
وذلك لوجود سيطرة على المعابر والحدود من
قبل االحتالل والذي يت عمد وضع العراقيل
والعقبات أمام حركة التجارة الفلسطينية.
▪ يمكن تحديدها بالمتوسط من أسبوع إلى
إسبوعين ،وفي بعض الحاالت ،تستغرق أكثر
من ذلك بدعوى الفحوصات األمنية.
ال يتطلب أكثر من يوم إلى يومين نادرا ،في حال
اكتمال الملف المصاحب للتصريح الجمركي.

المصدر :صندوق النقد العربي ( ،)2019استبيان بيئة األعمال في الدول العربية.

فيما يتعلق بالجهود المبذولة من قبل الدول العربية لتسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود ،نستعرض أهم
اإلجراءات التي قامت بها الدول العربية:
في األردن ،أشارت هيئة االستثمار إلى أن المنافذ الحدودية األردنية تستخدم أحدث التقنيات لغايات تسهيل
ا لتجارة ،بما يشمل استخدام أحدث التجهيزات و البرامج المعلوماتية المتطورة .كما تتوفر حافالت كبيرة
وصغيرة لنقل الركاب ،وشاحنات نقل البضائع وسيارات نقل متوسطة.
كما أشارت الهيئة أن أهم اإلصالحات التي تم العمل عليها لتحسين التجارة عبر المنافذ ،تتركز في تنفيذ مشروع
النافذة الوطنية الذي يساهم في تخفيض مدة اإل فراج عن البضائع وتخفيض عدد البيانات ذات المسرب األحمر
وزيادة عدد الموظفين ذوي الكفاءة في المناطق الحدودية .فيما يتعلق بالتحديات ،يعتبر نقص الكوادر بالمراكز
الحدودية من أهم هذه التحديات ،لذلك تعمل الحكومة على زيادة الكوادر والموظفين ذوي الكفاءة خصوصا
بالمراكز الجمركية.
في اإلمارات ،أشارت وزارة االقتصاد ،عن قرار صادر عن حكومة دبي يتعلق بتسريع إجراءات التخليص
الجمركي عبر استخدام تقنية البلوكشين"." Block Chain
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في تونس ،أشارت وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،إلى استحداث لجنة مشتركة بين اإلدارة العامة
للديوان واإلدارة العامة لالستخالص الجمركي ومركز اإلعالمية لوزارة المالية لربط المنظومات المعلوماتية
فيما بينها ،لتوفير المعلومات لجميع األطراف المتداخلة في العملية .إضافة إلى ذلك أشارت الوزارة أن مستوى
توفر وسائل النقل المختلفة من وإ لى المنافذ الجمركية جيدا ،كما قامت الحكومة بالعديد من اإلجراءات
واإلصالحات لتحسين التجارة عبر الحدود من بينها:
▪ إعفاء المؤسسات المتحص لة على عالمات الجودة من إ جراءات المراقبة الفنية عند التصدير.
▪ العمل على رقمنه إجراءات التوريد والتصدير.
▪ إدراج جميع الجهات المعنية بعملية التصدير في شبكة معلوماتية موحدة.
كما تعمل الحكومة على إرساء نظام معلومات ي مكن من إدارة عملية الشحن والترصيف في الموانئ التونسية
واستكمال إنشاء ميناء في المياه العميقة.
في فلسطين ،أشارت وزارة االقتصاد الوطني ،إلى وجود وسائل نقل تخضع إلجراءات سلطات االحتالل
اإلسرائيلية بصفتها هي الجهة المسؤولة عن المنافذ الجمركية .حيث أشارت إلى أنه ال يمكن عمل أي إجراءات
على المعابر الجمركية وذلك بسبب السيطرة عليها من قبل االحتالل ويتم تطبيق ما يصدر عنها في هذا
الخصوص .فيما اعتبرت الوزارة أن غياب السيطرة الفلسطينية على هذه المنافذ يعتبر أكبر التحديات على
اإل طالق .كما أشارت الوزارة ،إلى استخدام ماسح إ لكتروني أمني للشاحنات على المعبر التجاري الفلسطيني
"معبر الكرامة" ،بدال من تفتيش المركبات والبضائع بالطريقة القديمة ،حيث يوفر هذا الجهاز الكثير من الوقت
والجهد والمال ،كما سيوفر المزيد من األمن واألمان الحتوائه على تقنية عالية .في حين ستع مل الوزارة على
بناء مراكز جمركية ومناطق تخزين ووجود الجمارك الفلسطينية على المعابر والحدود .وكذلك بناء المناطق
الصناعية على الحدود والمنافذ الخارجية لتسهيل ربط االستثمارات بالعالم الخارجي للتغلب على بعض
التحديات في هذا الصدد.
في السعودية ،أشارت الهيئة العامة لالستثمار ،إلى أتمتة جميع اإلجراءات المتعلقة بعملية االستيراد والتصدير
وتمكين المستورد من تقديم جميع المستندات الكترونيا .كذلك تم استكمال إنشاء المراكز الموحدة لخدمات
المستثمرين (بمفهوم النافذة الواحدة) عن طريق منصة "فسح" وتقليص فترة تخليص الحاويات إلى  24ساعة
في المتوسط ،وكذلك تفعيل نظام إدارة المخاطر لتسهيل عملية تخليص الحاويات .في حين يعتبر امتثال القطاع
الخاص لإلجراءات الجديدة أكبر التحديات.
كما أشارت الهيئة ،إلى بعض اإلصالحات التي س تساهم بدرجة كبيرة في التغلب على التحديات ،مثل إيجاد
منظومة إ لكترونية موحدة لجميع عمليات وإجراءات االستيراد والتصدير عبر المنا فذ البرية والبحرية والجوية.
كذلك توجيه الجهات الحكومية المعنية التي لم تستكمل الربط اآللي مع مصلحة الجمارك العامة للموانئ بإنهاء
الربط اآللي .إ ضافة إلى إيجاد نظام مواعيد يحدد أوقات دخول الشاحنات وتحميل الحاويات في الميناء والتأكيد
على وكالء الشحن بوضع آلية إلبالغ المستوردين بوصول بضائعهم.
في موريتانيا ،أشارت وزارة االقتصاد والمالية  ،إلى أن الجمارك الوطنية تعتمد منذ ثالثة عقود إدخال التسيير
اآللي لإلجراءات الجمركية من خالل نظام "سيدونيا" المعد من طرف هيئة األمم المتحدة للتجارة والتنمية.
أعقب ذلك التطوير المستمر لهذا النظام وصوال إلى اعتماد النسخة األحدث من هذا النظام ممثلةُ في نظام
"سيدونيا العالمي" التي تضفي سرعة وشفافية فائقتين على تخليص اإلجراءات الجمركية .إضافة إلى ذلك ،تم
إدخال أجهزة الكشف عبر المسح الضوئي الثابتة منها والمحمولة.
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أوضحت الوزارة أن التوفيق بين ثنائية ضرورة المحاصيل الجمركية للخزينة العامة من جهة ومستلزمات
تسهيل هذه التبادالت وضرورة مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود يعتبر من أهم التحديات .للتغلب على
هذه التحديات ،أشارت الوزارة إلى ضرورة تطوير واستغالل كل الوظائف المدمجة في نظام "سيدونيا
العالمي" ،وكذلك إنشاء مكتب وطني للقيمة ،يساعد في التقييم السريع والصحيح للمواد المستوردة أو ا لمصدرة
الموردون والمصدّرون يدفعونها لثالث مؤسسات متفرقة بالتوازي مع
وتجميع العديد من الرسوم التي كان ّ
الرسوم الجمركية في رسم واحد ،مما سيساعد في توفير الوقت وتقليص عدد الوثائق .إضافة إلى ذلك أشارت
الوزارة إلى أنه جاري العمل على مواصلة اإلصالحات الرامية الن سيابية اإلجراءات من خالل اعتماد كل ما
من شأنه تطويرها كاعتماد أحدث الوسائل التقنية وإعداد القانون المناسب والعمل على بناء وتطوير قدرات
موظفي الجمارك.

تاسعاً :الخالصة وأهم المقترحات التي تساهم في تحسين البيئة االستثمارية في الدول العربية
يوضح االستعراض السابق ،أ هم اإلجراءات التي قامت بها الدول العربية من أجل تحسين المناخ االستثماري،
فقد اتخذت الدول العربية خطوات واسعة نحو خلق بيئة ومناخ استثماري أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين
والعرب واألجانب .انعكست تلك اإلجراءات على تحسن ترتيب الدول العربية بين دول العالم (وفقا لتقرير البنك
الدولي في هذا الشأن)  ،فقد احتلت بعض الدول العربية مراكز متقدمة في ذلك الترتيب ،خاصة الخليجية منها.
وعلى الرغم من تحسن ترتيب بقية الدول العربية ،إال أ نها مازالت في مراكز بعيده عن المستوى المأمول.
في سبيل دعم تحسين مناخ بيئة األ عمال في الدول العربية ،يمكن تقديم بعض المقترحات على صعيد الجهود
و السياسات الحكومية الرامية إلى جذب االستثمار ،من بينها:
 . 1تطوير البنية التحتية والخدمات اإلدارية وهياكل المساندة خاصة على المستوى الجهوي يعتبر
من األولويات لتحسين بيئة األعمال.
 . 2مراجعة النظام الضريبي والشرائح الضريبية من أجل تطوير مناخ األعمال.
 . 3تسهيل إجراءات الحصول على القروض االستثمارية.
 . 4تسهيل اإلجراءات المتعلقة ببيئة االستثمار واختصار اآلجال.
 . 5أهمية تسهيل اإلجراءات القانونية ووجود القوانين التي تشجع االستثمار.
 . 6تفعيل خدمات المالحق التجارية واالقتصادية.
 . 7توفر منح التدريب وتوفر مراكز األعمال والمؤتمرات والندوات االستثمارية.
 . 8تسهيل وتحسين الحركة عبر الحدود بين الدول العربية.
 . 9توفير معلومات عن األسواق.
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