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ــتثمرين يف  تلــف اجملــاال    ــل املس ت االقتصــادية ســواء منهــا   ولع

الصناعية أو التجارية أو العقارية أو غريهـا يالحظـون أن دوالً معينـة    

 عالية من دول أخر . تجنحت يف اجتذاب استثمارا

والكـــل يعـــرف مـــا نتعـــت بـــه دولـــة األمـــارات العربيـــة املتحـــدة  

)أقصـــد االقتصـــاد( وهـــذا ال وخصوًصـــا إمـــارة دبـــي يف هـــذا اجملال

 ع إعالمي أو اقتصادي.خيفح علح أي متاب

دبي خالل زيارة إمارة وقد قدر لي قبل أسابيع اإلطالع من داخل 

خاصــة علــح جمــاالت االســتثمار العقــاري فيهــا, ففوجئــت يف أحــد     

املواقع العقارية املشهورة والضخمة أن نسـبة املسـتثمرين السـعوديني    

كمــا اكتشــفت يف مواقــع أخــر     %80يف هــذا املشــروع جتــاوزت  

مــن املشــاريع ملســتثمرين ســعوديني وقــد طرحــت أســئلة   %100نســبة

علح بع  املستثمرين السعوديني يف هذا اجملـال واألسـباب الدافعـة    

ــه يف هــذا اجملــال, وذكــر      ــه فــذكر اجلانــب االقتصــادي وأهميت ل

واألساسية  ةاجلانب اإلداري وسهولة احلصول علح التصاريح الالزم

عقارًيا أو صناعًيا ويف  علح األقل ألي مشروع استثماري سواء كان

وقت قياسي بل ذكر لي أحد املستثمرين أنه للحصول علح تصريح 

ــح الرتخــيإ املبــدئي وعــدد      لــربج ســكين مل يكلفــه احلصــول عل

األدوار املخصصة لـه سـو  زيـارة واحـدة فقـط للجهـة الرمسيـة ذات        

العالقة, ولدقائل  دودة, واألغرب من هذا أنـه ذكـر أنـه حينمـا     
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دوار وأعطــي الرتخــيإ املبــدئي غــري رأيــه يف نفـــس      حــدد عــدد األ  

اللحظة حينما أحـس باملرونـة يف اإلجـراء وزاد مـن عـدد األدوار فمـا       

أن سحب ورقة جديدة وغري الرتخيإ  كان من املوظف املختإ إالَّ

يف دقـــائل وحـــدد لـــه عـــدد األدوار يف جلســـة واحـــدة وطلـــب منـــه        

 .استكمال الدراسات اهلندسية والفنية الالزمة

ــراج        ــد األبـ ــقل أحـ ــع يف شـ ــدأ البيـ ــه بـ ــر أنـ ــر ذكـ ــتثمر  خـ ومسـ

الســكنية مبجــرد أن أنهــح تــرخيإ البنــاء ووقــع العقــد مــع املقــاول  

وأحضر الضمانات البنكية الالزمة حلف  حقوق اآلخرين, ولسـت  

ــة مــع بعــ  أصــحاب املشــاريع املماثلــة يف عــدد مــن      حباجــة للمقارن

ني ال  ـدود, فاملسـتثمر   مدننا السعودية, وما يتعرضون له من روتـ 

 يبحث عن الربح واملرونة اإلدارية مًعا.

ومن هذه اإلجـراءات امليسـرة وغريهـا أدركـت السـبب احلقيقـي       

ــار إىل  يف توجــه الكــثري مــن املســتثمرين وخصوصـًـ    ا يف جمــال العق

والصـناعي لـدينا مـن     يدبي, وتذكرت كم يعاني املستثمر العقـار 

 وأالبلديـــــة, والتجاريـــــة, ت يف اجلهـــــات صـــــعوبة لـــــد  اإلجـــــراءا

ــة العــدل أو.....ا    ــاه أو كتاب ــاء أو املي ــيت ت خــذ كــل    ,الكهرب وال

 شهًرا ورمبا سنوات وهذا بالطبع يؤثر علح حركة االستثمار.أمنها 

واملال كما يقال جبان يبحث صاحبه عن اليسر والربح وسـرعة  
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احلركة, ولعل أصحاب الصناعة ال يقلـون عـن أصـحاب العقـارات     

ذا اجملال, بل ذكر لي أحد الصناعيني أن اجلهة ذات العالقة يف ه

ا يف عرضـــت عليـــه أن ترســـل لـــه منـــدوبً     تمـــارابـــالرتخيإ يف اإل

ا أو علح ا صناعًيالرياض لينهي اإلجراءات املتطلبة إلعطائه ترخيًص

 األقل ضمان فوري للرتخيإ حال استكمال الدراسات الفنية.

ك الواقع والتحـرك عـاجاًل حلفـ     ويف اخلتام علينا املقارنة وإدرا

ــب       ــن جلـ ــك عـ ــة ناهيـ ــيولة احملليـ ــ  السـ ــيني وحفـ ــتثمرينا احمللـ مسـ

 املستثمرين األجانب والذين هم أكثر فراًرا من املستثمر احمللي.

 

       

 

 

 

 

 

 

 


