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اإن النتائج والتف�صريات وال�صتنتاجات التي ترد فـي هذا التقرير ل تعرب بال�صرورة عن اآراء جمل�ص م�صاهمي 
التي  املعلومات  اأن احلدود وغريها من  التي ميثلونها. كما  الدول  اأو حكومات  اإدارتها  اأو جمل�ص  املوؤ�ص�صة 

تظهر على اأي خريطة فـي هذا التقرير ل تعني تاأييد اأو قبول املوؤ�ص�صة لها.
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ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية  املوؤ�ص�صة  ممار�صة  اإطار  يف 
فـي  ال�صتثمار  مناخ  ب�صاأن  التطورات  ور�صد  املعرفة  لن�صر  الرامي  لدورها 
باجتاه حت�صني  املنطقة  اأجل دعم جهود حكومات  وذلك من  العربية،  الدول 
جاذبية دولها لال�صتثمارات الأجنبية الأكرث م�صاهمة فـي رفع الأداء التنموي 
الجتماعية  التنمية  جمالت  فـي  امل�صرتك  العربي  العمل  دعائم  وتقوية 
الثاين  ال�صنوي  التقرير  الأع�صاء  لدولها  املوؤ�ص�صة  تقدم  والقت�صادية، 
يت�صمن  والذي   ،2017 لعام  العربية  الدول  فـي  ال�صتثمار  ملناخ  والثالثني 
العربية  الدول  باأداء جمموعات  املتعلقة  واملوؤ�صرات  للبيانات  عر�صا وحتليال 
على  بالرتكيز  وذلك  اخلارجية،  ال�صتثمارية  التدفقات  ا�صتقطاب  حيث  من 
بني  للتباين  املف�ّصرة  املتغريات  من  جمموعة  وفق  التدفقات  لتلك  جاذبيتها 

خمتلف دول العامل بهذا اخل�صو�ص. 

وقد توا�صل فـي تقرير هذا العام ر�صد تطورات مناخ ال�صتثمار فـي 109 دول  
والتي  ال�صتثمار”،  جلاذبية  �صمان  “موؤ�صر  خالل  من  عربية  دولة   16 منها 
متثل يف جمموعها نحو 95 % من اإجمايل اأر�صدة ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر 
الوارد لكل دول العامل ونحو 96%  من اإجمايل اأر�صدة ال�صتثمار الأجنبي 

املبا�صر الوارد للمنطقة العربية بنهاية عام  2016.

بدقته  ودولية،  اإقليمية  �صمعة  اكت�صاب  يف  جنح  الذي  �صمان،  موؤ�صر  ويتميز 
58 متغريا  وم�صداقية نتائجه وتغطيته اجلغرافية الوا�صعة، واعتماده على 
�صهولة  عن  ف�صال  املوثقة،  البيانات  قواعد  واأحدث  اأهم  من  جتميعها  مت 
ا�صتيعاب خمرجاته ل�صناع القرار والفاعلني والباحثني فـي جمال ال�صتثمار.

والتغطية  ال�صمولية  قدر ممكن من  اأكرب  التقرير من حتقيق  يتمكن  ولكي 
والبيانات  املعلومات  نق�ص  فـي  املتمثلة  العقبات  جتاوز  ومن  اجلغرافـية 
الإح�صائية الدقيقة واحلديثة حول ال�صتثمار ومكوناته وم�صادره واجتاهاته 
واملعلومات  البيانات  م�صادر  اأهم  على  اعتمادها  املوؤ�ص�صة  وا�صلت  القطاعية، 
املوؤ�ص�صة على  املن�صورة حول ال�صتثمار كبديل عندما يتعذر ح�صول  الدولية 

البيانات املطلوبة من امل�صادر الوطنية فـي الوقت املنا�صب.

وفـي هذا ال�صدد، اأجدد �صكري اجلزيل وتقديري العايل ملختلف اجلهات 
العربية املتعاونة مع املوؤ�ص�صة يف جمال البيانات واملعلومات التي تتباين 
ح�صب درجة �صمولها وحداثتها ودقتها من دولة لأخرى، واأدعو جميع 
قواعد  وحتديث  تطوير  جمال  فـي  جهودها  لتعزيز  العربية  اجلهات 
البحوث  اإدارة  عمل  فريق  اأ�صكر  كما  الدولية،  املعايري  وفق  بياناتها 
الإدارات  من  �صاهم  من  وكل  التقرير  اإعداد  على  القائم  والدرا�صات 

الأخرى فـي تقدمي الدعم الإداري والفني لإجناز التقرير.

واإذ تاأمل املوؤ�ص�صة اأن تكون قد وفقت فـي مهمتها واأن ي�صهم هذا التقرير، 
فـي  املوؤ�ص�صة،  اأن�صطة  وبقية  املبذولة  الوطنية  اجلهود  اإلى  بالإ�صافة 
و�صع اأ�ص�ص مو�صوعية متينة للرتويج للدول العربية كوجهة للتدفقات 
تطوير  �صاأنها  من  اآراء  اأو  مالحظات  باأي  ترحب  فاإنها  الراأ�صمالية، 
التجارية  التدفقات  دعم  فـي  املوؤ�ص�صة  دور  وتعزيز  التقرير  حمتوى 

والراأ�صمالية الأجنبية والبينية يف املنطقة العربية.

 واهلل ن�صاأل اأن يوؤدي هذا التقرير ر�صالته واأن يبلغ بالعمل غايته.

        
          فهد را�سد االإبراهيم 

      املدير العام         
     يوليو 2017        

افتتاحية التقرير
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فـي  ال�صتثمار  ملناخ  والثالثني  الثاين  ال�صنوي  التقرير  املوؤ�ص�صة  ت�صدر 
للبيانات  وحتليال  عر�صا  يت�صمن  والذي   ،2017 لعام  العربية  الدول 
ا�صتقطاب  حيث  من  العربية  الدول  جمموعات  باأداء  املتعلقة  واملوؤ�صرات 
لتلك  جاذبيتها  على  بالرتكيز  وذلك  اخلارجية  ال�صتثمارية  التدفقات 
للتباين بني خمتلف دول  املف�ّصرة  املتغريات  التدفقات وفق جمموعة من 
على  العتماد  العام  تقرير هذا  فـي  توا�صل  وقد  بهذا اخل�صو�ص.  العامل 
التي يغطيها  ا�صتقرار عدد الدول  “موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار” مع 
املوؤ�صر عند 109 دول والتي متثل يف جمموعها نحو  97 % من اإجمايل 
  % 96 ونحو  العامل،  دول  لكل  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اأر�صدة 
العربية  للمنطقة  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اأر�صدة  اإجمايل  من 

بنهاية عام 2016.

ال�ارد  املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  االأول:  اجلزء 
اإلى الدول العربية يف �سياق الع�ملة

اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر فـي العامل خالل عام 2016

�صهدت  تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الواردة تراجعا طفيفا بن�صبة 
التملك  �صفقات  ارتفاع  رغم  وذلك  دولر  مليار   1746 اإلى   ،% 1.6
869 مليار دولر. فـي حني  اإلى   % 18.2 والندماج عرب احلدود بن�صبة 
اأر�صدة ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة الواردة لدول العامل على  ا�صتقرت 

ارتفاع لتبلغ 26,728 مليار دولر بنهاية العام.

 وح�صب اآخر الإح�صائيات الواردة فـي تقرير ال�صتثمار العاملي لعام 2017، 
القت�صادات  اإلى  الواردة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تدفقات  تراجعت 
646 مليار دولر، ووا�صلت ح�صتها  اإلى نحو    % 14.1 النامية  مبعدل 
من التدفقات العاملية الرتاجع لن�صبة 37 %،  يف املقابل ارتفعت التدفقات 
عام  دولر  مليار    1032 اإلى   % 4.9 بن�صبة  املتقدمة  الدول  اإلى  الواردة 
2016 لتمثل 59 % من اإجمايل التدفقات العاملية.  اأما الدول املتحولة 

فقد قفزت التدفقات الواردة اإليها مبعدل 79 % لتبلغ 68 مليار دولر 
يف ا�صتمرار لالجتاه ال�صعودي مقارنة بالعام ال�صابق.

ور�صد التقرير ارتفاعا طفيفا يف قيمة اأ�صول فروع ال�صركات الأجنبية 
يف العامل بن�صبة 3.9 % اإلى نحو 113 تريليون دولر بنهاية عام 2016، 
يف املقابل انخف�صت �صادراتها اإلى 6.8 تريليونات دولر فيما زاد حجم 
العمالة التي توظفها اإلى 82.1 مليون عامل، كذلك تراجع العائد من 
ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الوارد بن�صبة 0.4 % اإلى 1376 مليار دولر.

العامل  فـي  اجلديدة  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  م�ساريع 
خالل عام 2016

فـي  اجلديدة  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارية  امل�صاريع  �صعيد  على  اأما 
العامل فت�صري قاعدة بيانات »اأ�صواق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر، اإلى اأن 
الف   18 من  اأكرث  باإطالق  �صركة  الف   11 نحو  قيام  �صهد   2016 عام 
ال�صتثمارية  تكلفتها  قدرت  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  جديد  م�صروع 
يف  امل�صروعات  تلك  �صاهمت  وقد  دولر،  مليار   919 بنحو  الإجمالية 

توفري 2.6 مليون وظيفة جديدة .

ومقارنة مع عام 2015 �صهد عام 2016 تراجعا ب�صكل طفيف يف موؤ�صر 
عدد امل�صاريع وعدد ال�صركات املنفذة لها، فيما ارتفعت موؤ�صرات التكلفة 

ال�صتثمارية الإجمالية للم�صروعات والوظائف التي وفرتها.

اإلى  ال�اردة  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  واأر�سدة  تدفقات 
الدول العربية لعام 2016

العربية  الدول  اإلى  الواردة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تدفقات  �صهدت 
ارتفاعا بن�صبة 25 % من 24.6 مليار دولر عام 2015 اإلى 30.8 مليار 
القيا�صية  التدفقات  قيمة  ثلث  اإلى  ترق  مل  اأنها  اإل   ،2016 عام  دولر 
التي بلغتها عام 2008  عند 96.3 مليار دولر. وقد مثلت ال�صتثمارات 

امللخ�ص التنفيذي
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الواردة اإلى الـدول العربيـة ما ن�صبـته 1.8 % من الإجمايل العاملي البالغ 1774 مليار دولر عام 
2016، و4.8 % من اإجمايل الدول النامية البالغ 646 مليار دولر لنف�ص العام. 

فـي عدد حمدود من  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تركز   2016 العام  توا�صل خالل  وقد 
من   % 79.7 نحو  على  وال�صعودية  وم�صر  الإمارات  من  كل  ا�صتحوذت  حيث  العربية  الدول 
الإجمايل، بقيم بلغت 9،	و8.1،	و7.5 مليارات دولر على التوايل. و�صهدت اأر�صدة ال�صتثمار 
 % 3.3 وبح�صة  دولر  807 ماليني  ارتفاعا من  العربية  الدول  اإلى  الواردة  املبا�صر  الأجنبي 
التدفقات، تركزت  �صاأن  و�صاأنها   .2016 25.2 تريليون دولر عام  البالغ  العاملي  الإجمايل  من 
الأر�صدة فـي عدد حمدود من الدول حيث ا�صتحوذت كل من ال�صعودية والإمارات وم�صر على 

54.2 % من الإجمايل بقيم 231.5،	و118،	و102.3 مليار دولر على التوايل.

اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة ال�سادرة من الدول العربية لعام 2016

�صجلت تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبـا�صر ال�صـادر من الدول العربية تراجعا بن�صبة 14 % اإلى 
 1542 الـبـالـغ  العـالـمي  من الإجمالـي   % 2.2 بلــغــت  2016  وبح�صـة  31.3 ملـيـار دولر عــام 

ملـيـــار دولر، و8.2 % من اإجمايل الدول النامية البالغ 383 مليار دولر لعام 2016.

ومثلت الإمارات وال�صعودية وقطر و�صلطنة عمان ولبنان على التوايل امل�صادر الرئي�صية للتدفقات 
2016، فـي حني �صهدت الكويت عودة تدفقات �صادرة  74 % لعام  ال�صادرة من املنطقة بن�صبة 
ال�صادرة من  املبا�صرة  اأر�صدة ال�صتثمارات الأجنبية  اأما على �صعيد  6.3 مليارات دولر.  بقيمة 
1.4 % من الإجمايل  2016، ومثلت  352.4 مليار دولر بنهاية عام  الدول العربية فقد بلغت 
تلتها  العربية  الدول  قائمة  الإمارات  ت�صدرت  وقد  	.2016 عام  دولر  تريليون   25.2 البالغ  العاملي 
ال�صعودية ثم قطر ثم الكويت بقيم 113.2،	و80.4،	و31.3،	و51.2،	و20.6 مليار دولر على التوايل.

م�ساريع اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف الدول العربية لعام 2016

وفق قاعدة بيانات اأ�صواق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر )FDI Markets(، �صهد عام 2016 قيام 
616 �صركة باإن�صاء 773 م�صروعا ا�صتثماريا اأجنبيا جديدا يف الدول العربية بتكلفة ا�صتثمارية 

94 مليار دولر حيث وفرت تلك امل�صروعات ما يزيد عن 115 الف فر�صة عمل .

وقد حلت م�صر يف مقدمة الدول امل�صتقبلة للم�صروعات بقيمة 40.9 مليار دولر متثل 44.3 % 

من الإجمايل تلتها ال�صعودية بح�صة 12.8 % ثم الإمارات بح�صة 10.6 %. وت�صدرت ال�صني قائمة 
اأهم امل�صتثمرين يف املنطقة بقيمة 29.5 مليار دولر وبن�صبة 31.9 % من الإجمايل تلتها الإمارات 
بقيمة 15.2 مليار دولر وبح�صة بلغت 16.4 % ثم الوليات املتحدة بنحو 7 مليارات دولر وبح�صة 

بلغت 7.6 %.

م�ساريع اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر اجلديدة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي لعام 2016

وفق قاعدة بيانات  اأ�صواق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر  )FDI Markets(  جنحت دول جمل�ص التعاون 
يف ا�صتقطاب 527 م�صروعا جديدا عام 2016 تخ�ص 434 �صركة وبتكلفة ا�صتثمارية نحو 31 مليار 
دولر حيث وفرت تلك امل�صروعات اأكرث من 51 األف فر�صة عمل جديدة، وقد ا�صتحوذت الإمارات على 

57.3 % من تلك امل�صروعات.

وحلت الوليات املتحدة ثم الإمارات ثم اململكة املتحدة ثم ال�صني فالهند يف مقدمة الدول امل�صتثمرة 
يف دول املجل�ص لعام 2016 فيما جاءت ال�صعودية والإمارات يف مقدمة الدول امل�صتقبلة للم�صروعات 
وا�صتحوذت  املجل�ص.  لدول  الواردة  ال�صتثمارات  من   %  70 نحو  متثل  دولر،  مليار   21.6 بنحو 
على  الأعمال  خدمات  ثم  الطبيعي  والغاز  والنفط  الفحم  ثم  الكيميائية  املواد  ثم  العقار  قطاعات 

ن�صيب الأ�صد من ال�صتثمارات بح�صة تزيد عن 66 % من اإجمايل التكلفة ال�صتثمارية.

امل�ساريع اال�ستثمارية العربية البينية لعام 2016

وفق بيانات اأ�صواق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر )FDI Markets(، �صهد عام 2016 قيام 91 �صركة 
عربية باإن�صاء 142 م�صروعا جديدا يف املنطقة خارج حدود دولها، وقدرت التكلفة ال�صتثمارية لتلك 

امل�صروعات بنحو 22.2 مليار دولر حيث وفرت نحو 26.6 الف فر�صة عمل جديدة.

تلتها  الإجمايل  من   % 60.4 على  با�صتحواذها  امل�صتقبلة  العربية  الدول  قائمة  م�صر  وت�صدرت 
3.4 %. ويف املقابل ت�صدرت الإمارات الدول امل�صدرة  23.4 % ثم الأردن بح�صة  ال�صعودية بح�صة 
بح�صة بلغت 69.4 %  من الإجمايل تلتها ال�صعودية بح�صة 20.9 % ثم م�صر 3.7 %. ويعد قطاع 
قيمتها  بلغت  با�صتثمارات  حظي  حيث  البينية  العربية  للم�صروعات  ا�صتقطابه  فـي  الأهم  العقارات 
الغذاء والتبغ والطاقة  85.2 % من الإجمايل تاله قطاع  18.13 مليار دولر وبح�صة تبلغ نحو 

املتجددة والت�صالت.
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واإ�صتنادا اإلى عدد امل�صاريع يعد قطاع العقارات الأهم فـي ا�صتقطابه للم�صروعات العربية البينية 
املالية  املن�صوجات واخلدمات  التكلفة ال�صتثمارية ثم قطاعات  85.2 % من  2016 بن�صبة  لعام 
تلتها  امل�صروعات  عدد  21 % من  بنحو  امل�صتقبلة  الدول  قائمة  ال�صعودية  وت�صدرت  والت�صالت. 
�صلطنة عمان ثم م�صر. وت�صدرت الإمارات قائمة الدول امل�صدرة بح�صة بلغت 64.1 %  من عدد 

امل�صروعات تلتها ال�صعودية بح�صة 10.6 % ثم الكويت 34.9 %.

اجلزء الثاين: جاذبية الدول العربية لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 
م�ؤ�سر �سمان جلاذبية اال�ستثمار

موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار هو مقيا�ص مركب يو�صح مدى توافر اإمكانات جذب ال�صتثمار يف 
دول العامل من خالل ر�صد 58 متغريا يف خمتلف املجالت القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية 
واملوؤ�ص�صية وبناء على قيم تلك املتغريات يف كل دولة يقوم مبنح كل دولة درجة معينة من اإجمايل 

100 درجة ثم يقوم برتتيبها من الأف�صل اإلى الأ�صواأ بح�صب القيم الأعلى للدرجات.

ولت�صهيل العر�ص وا�صتخال�ص النتائج مت توزيع املتغريات الـ 58 املكونة للموؤ�صر على 11 موؤ�صراً 
املوؤ�ص�صية،  والبيئة  التمويلية،  والقدرات  املالية  والو�صاطة  الكلي،  القت�صاد  ا�صتقرار  ت�صم  فرعياً 
والطبيعية،  الب�صرية  واملوارد  اإليه،  النفاذ  و�صهولة  وفر�ص  ال�صوق  وحجم  الأعمال،  اأداء  وبيئة 
وعنا�صر التكلفة، والأداء اللوجي�صتي، واقت�صاديات التكتل، وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي. 
وفيما يتعلق مبوؤ�صر عام  2017 فقد ا�صتقر عدد الدول املدرجة فـيه عند 109 دول من خمتلف 

اأنحاء العامل من بينها 16 دولة عربية.

ال��سع االإجمايل جلاذبية الدول العربية

اأن  اإلى   2017 ل�صنة  ال�صتثمار  جلاذبية  العام  املوؤ�صر  نتائج  ت�صري  للجاذبية:  العام  امل�ؤ�سر 
7 جمموعات  العامل من بني  الرابعة على م�صتوى  املرتبة  ا�صتقرت فـي  العربية  الدول  جمموعة 
جغرافـية للعام اخلام�ص على التوايل. وكانت دول جمموعة منظمة التعاون القت�صادي والتنمية 
دول  ثم  الثانية،  املرتبة  فـي  الهادي  واملحيط  اآ�صيا  �صرق  دول  تلتها  الأولى،  املرتبة  فـي  حلت  قد 
اأوروبا واآ�صيا الو�صطى فـي املرتبة الثالثة، فـيما جاءت دول اأمريكا الالتينية والكاريبي فـي املرتبة 

اخلام�صة، ثم  دول جنوب اآ�صيا فـي املرتبة ال�صاد�صة واأخريا دول اأفريقيا فـي املرتبة ال�صابعة.

الأجنبي  لال�صتثمار  العربية  الدول  جاذبية  ن�صبياً  حت�صنت  فقد   2016 عام  بتقرير  ومقارنة 
املبا�صر بدرجة طفـيفة نتيجة ارتفاع قيمة املوؤ�صر فـي الدول العربية. وعلى م�صتوى املجموعات 
الكويت،  والإمارات،  )ال�صعودية،  اخلليج  دول  اأن  للجاذبية  العام  املوؤ�صر  نتائج  تو�صح  العربية 
طفيف  ب�صكل  اأداوؤها  ارتفع  كما  الأداء  ت�صدرت  عام  ب�صكل  والبحرين(  عمان  و�صلطنة  وقطر، 
2016. كما حلت دول امل�صرق العربي )م�صر ولبنان والأردن( فـي املرتبة الثانية  مقارنة بعام  
عربيا مع ارتفاع اأدائها. وجاءت دول املغرب العربي  )تون�ص واجلزائر واملغرب( فـي املرتبة الثالثة 

عربيا ثم حلت اأخريا دول الأداء املنخف�ص .

الدولة  متكن  التي  ال�صرورية  املقومات  بها  ويق�صد  االأ�سا�سية:  املتطلبات  جمم�عة 
امل�صت�صيفة من جذب ال�صتثمار وبدونها قد تكون هناك ا�صتحالة يف جذب امل�صتثمرين وت�صم 
للجاذبية  العام  للموؤ�صر  املكونة  الفرعية  ع�صر  الأحد  املوؤ�صرات  من  موؤ�صرات  اأربعة  املجموعة 
وهي موؤ�صر الأداء القت�صادي الكلي وموؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية وموؤ�صر البيئة 
اأداء الأعمال. وقد جاءت الدول العربية فـي املرتبة الرابعة على  املوؤ�ص�صية واأخريا موؤ�صر بيئة 
ب�صكل  يقل  العربي  الأداء  باأن  علما  العربية،  الدول  فـي  املوؤ�صر  قيمة  وارتفعت  العامل  م�صتوى 

طفـيف ن�صبيا عن اأداء املتو�صط العاملي.

كبار  لها  ي�صتند  التي  العوامل  على  املجموعة  هذه  ترتكز  الكامنة:  الع�امل  جمم�عة 
بلد  فـي  ال�صتثمار  اجلن�صية جتاه  ال�صركات متعددة  قراراتهم وخ�صو�صا  اتخاذ  امل�صتثمرين يف 
اإليه،  النفاذ  وفر�ص  ال�صوق  حجم  موؤ�صر  وهي:  موؤ�صرات   5 املجموعة  وت�صم  عدمه  من  معني 
وموؤ�صر املوارد الب�صرية والطبيعية، وموؤ�صر عنا�صر التكلفة وموؤ�صر الأداء اللوجي�صتي واأخريا 
موؤ�صر الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات. وقد جاء ترتيب الدول العربية فـي املرتبة الرابعة على 

م�صتوى العامل كما حت�صن اأداوؤها يف املجموعة.

جمم�عة الع�امل اخلارجية االإيجابية: يق�صد بها العنا�صر املختلفة التي تعزز مقومات 
والتقدم  التميز  ملقومات  امتالكها  وكذلك  العاملي  القت�صاد  فـي  اندماجها  �صعيد  على  الدولة 
التكنولوجي وت�صم املجموعة موؤ�صرين وهما؛ موؤ�صر اقت�صادات التكتل وموؤ�صر عوامل التميز 
والتقدم التكنولوجي. وعامليا حلت الدول العربية فـي املرتبة الرابعة وتراجع اأداوؤها يف 2017 
مقارنة بعام 2016. ومقارنة بعام 2016 تراجع اأداء الدول العربية وكذلك بقية املجموعات يف 

العامل فيما عدا اأفريقيا. 
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و�سع الدول العربية فـي امل�ؤ�سرات االأحد ع�سر الفرعية مل�ؤ�سرات عام 2017

م�ؤ�سر ا�ستقرار االقت�ساد الكلي: الأداء العربي فـي هذا املوؤ�صر يعد الأف�صل مقارنة باملوؤ�صرات 
دول  ثم  العربي  املغرب  دول  ثم  العربي،  الأداء  اخلليج  دول  ت�صدرت  كما  الأخرى،  ع�صر  الأحد 
امل�صرق العربي يف املرتبة الثالثة باأداء �صعيف، كذلك دول الأداء املنخف�ص التي حلت فـي املرتبة 
اجلاري.  واحل�صاب  ال�صرف  �صعر  اأزمات  عدد  متغريي  يف  اجليد  اأدائها  رغم  الأخرية  الرابعة 

ومقارنة بعام 2016 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية فـي املوؤ�صر.

م�ؤ�سر ال��ساطة املالية والقدرات التم�يلية: رغم توا�صع الأداء العاملي فاإن الأداء العربي 
جاء منخف�صا كما ت�صدرت جمموعة دول املـ�صـرق الـعـربـي جمموعات الـدول العربية.

م�ؤ�سر البيئة امل�ؤ�س�سية: جاء اأداء الدول العربية متوا�صعا جدا مع وجود تباينات كبرية بني 
املجموعات العربية، ومقارنة بعام 2016 ارتفع اأداء جميع املجموعات العربية يف املوؤ�صر وا�صتقر 

اأداء دول اخلليج.

قبل  من  عاجلة  اإ�صالحات  اإجراء  �صرورة  عن  املوؤ�صر  يك�صف  االأعمال:  اأداء  بيئة  م�ؤ�سر 
املجموعات  بقية  قيام  وكذلك  الئتمان  على  واحل�صول  الأعمال  بدء  موؤ�صري  فـي  اخلليج  دول 
باإ�صالحات عاجلة مت�صلة بحماية امل�صتثمرين  وبدء الأعمال واحل�صول على الئتمان. ومقارنة 

بعام 2016 ارتفع اأداء جميع املجموعات اجلغرافـية العربية فـي املوؤ�صر.

اإجراء  �صرورة  عن  املوؤ�صر  يك�صف  اإليه:  النفاذ  و�سه�لة  وفر�ص  ال�س�ق  حجم  م�ؤ�سر 
دول  قيام  وكذلك  اجلمركية  التعرفة  بخف�ص  العربي  املغرب  دول  قبل  من  عاجلة  اإ�صالحات 
الأداء املنخف�ص باإ�صالحات عاجلة فـي موؤ�صري ن�صبة التعرفة اجلمركية والنفتاح على العامل 
اخلارجي. ومقارنة بعام 2016 حت�صن اأداء دول امل�صرق ودول املغرب العربي فيما تراجع اأداء دول 

اخلليج ودول الأداء املنخف�ص .

م�ؤ�سر امل�ارد الب�سرية والطبيعية: الأداء العربي جاء قريبا جدا  من الأداء العاملي  ويو�صح 
املوؤ�صر �صرورة اإجراء اإ�صالحات من قبل دول اخلليج فـي موؤ�صر منو اإنتاجية العمل وكذلك قيام 
دول الأداء املنخف�ص باإ�صالحات فـي معظم املوؤ�صرات الفرعية. ومقارنة بعام 2016 تراجع اأداء 

جميع املجموعات اجلغرافـية العربية فـي املوؤ�صر فيما عدا دول امل�صرق العربي.

م�ؤ�سر عنا�سر التكلفة: الأداء العربي جاء م�صاوياً لالأداء العاملي، وتك�صف البيانات عن �صرورة 
حني  فـي  الت�صدير،  تكلفة  جمال  فـي  اإ�صالحية  خطوات  اتخاذ  فـي  املنخف�ص  الأداء  دول  اإ�صراع 
يتعني على دول املغرب العربي التحرك على �صعيد معدل ال�صريبة كن�صبة من الأرباح التجارية. 

ومقارنة بعام 2016 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية فيما ا�صتقر اأداء دول اخلليج.

م�ؤ�سر االأداء الل�جي�ستي: الأداء العربي جاء اأقل من الأداء العاملي. ومقارنة بعام 2016 ارتفع 
اأداء جميع املجموعات العربية بن�صب كبرية فيما عدا دول املغرب العربي.

العاملي  املتو�صط  من  اأعلى  كان  العربي  الأداء  املعل�مات:  وتكن�ل�جيا  االت�ساالت  م�ؤ�سر 
اخلليج  دول  ت�صدرت  وقد  النقال.  الهاتف  وا�صرتاكات  النرتنت  م�صتخدمي  ن�صبة  متغريي  يف 
املجموعات العربية وتفوقت على املتو�صط العاملي بفارق كبري يف املوؤ�صر، وحلت دول امل�صرق العربي 
فـي املرتبة الثانية بفارق كبري عن دول اخلليج ثم دول املغرب العربي. ومتيزاأداء دول اخلليج فـي 
ن�صبة  العاملي يف  املتو�صط  من  قريباً  اأداء  العربي  امل�صرق  �صجلت جمموعة  فـيما  املتغريات  غالبية 
م�صتخدمي الإنرتنت والهاتف النقال، فيما تفوقت دول املغرب العربي عامليا يف ا�صرتاكات الربود 

باند والنقال. ومقارنة بعام 2016 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية بن�صب متقاربة.

اأنه  اإل  املوؤ�صر  العاملي يف  الأداء  اأقل من  العربي  املتو�صط  اأداء  جاء  التكتل:  اقت�ساديات  م�ؤ�سر 
جاء اأف�صل من املتو�صط العاملي بالن�صبة للر�صيد الرتاكمي لعدد اتفاقيات ت�صجيع ال�صتثمار التي 
اأبرمتها الدولة. وقد ت�صدرت دول املغرب العربي املجموعات العربية، ثم دول اخلليج العربي بفارق 
كبري، ثم دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثالثة. ومقارنة بعام 2016 ارتفع اأداء جميع املجموعات 

فـي املوؤ�صر فيما عدا دول الأداء املنخف�ص .

م�ؤ�سر ع�امل التميز والتقدم التكن�ل�جي: اأداء املتو�صط العربي جاء اأقل ب�صكل وا�صح من 
تطور  ثم  الإلكرتونية  احلكومة  تطور  �صعيد  على  اخلليج  دول  ومتيزت  العاملي.  الأداء  متو�صط 
ال�صوق، فـي مقابل تراجع وا�صح لدول املغرب العربي فـي موؤ�صر تطور بيئة الأعمال ودول الأداء 
جميع  اأداء  تراجع  فقد   2016 بعام  ومقارنة  للموؤ�صر.  الأ�صا�صية  املتغريات  جميع  فـي  املنخف�ص 

املجموعات العربية بن�صب متفاوتة وخ�صو�صا دول امل�صرق العربي.
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فج�ة جاذبية الدول العربية

مبقارنة اأداء الدول العربية يف موؤ�صر اجلاذبية مع الدول املتقدمة ممثلة يف دول منظمة التعاون 
حت�صني  اأجل  من  العربية  الدول  تواجهها  الذي  التحديات  اكت�صاف  ميكن   OECD القت�صادي 
موقعها التناف�صي فـي ا�صتقطاب ال�صتثمار الأجنبي.  وبلغت فجوة اجلاذبية العربية بال�صتناد اإلى 
متو�صط نتائج دول منظمة التعاون القت�صادي، كمجموعة جغرافية مرجعية 30.7% عام 2017 

وهو م�صتوى اأقل من م�صتوى الفجوه الذي مت ر�صده عام 2016 والبالغ 31.3 %.

عنا�سر الق�ة وال�سعف يف جذب اال�ستثمار

مع ر�صد وتقييم نتائج املوؤ�صر يتبني اأن غالبية الدول العربية ت�صكو من نقاط �صعف اأهمها:تقلب معدل 
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي؛ ارتفاع معدل الت�صخم، ارتفاع ن�صبة عجز امليزانية العمومية 
اإلى الناجت املحلي الإجمايل وحتديات على م�صتوى البيئة املوؤ�ص�صية، وبيئة اأداء الأعمال وانغالق بع�ص 

الأ�صواق. وم�صتوى راأ�ص املال الب�صري والأداء اللوج�صتي وانخفا�ص م�صتوى التقدم التكنولوجي. 

املبا�سر:  االأجنبي  لال�ستثمار  العربية  الدول  جاذبية  الثالث:  اجلزء 
املالمح القطرية

يحتوي هذا اجلزء على مالمح الدول العربية التي �صملها موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار  موزعة 
على ثالثة حماور رئي�صية، الول يربز تطور اهم موؤ�صرات الداء القت�صادي العام وو�صعية الدولة 
املعنية يف موؤ�صر �صمان املركب وموؤ�صراته الفرعية، والثاين يركز على م�صاريع ال�صتثمار الجنبي 
املبا�صر اجلديدة وتطورها وتوزيعها القطاعي واجلغرايف ا�صتناداً لقاعدة بيانات اأ�صواق ال�صتثمار 
العامل  مع  املعنية  للدولة  التجاري  التبادل  يو�صح  والثالث  تاميز،  للفاينان�صال  املبا�صر  الأجنبي 

اخلارجي وتوزيعه ح�صب اهم الدول وال�صلع.

اجلزء الرابع: خماطر اال�ستثمار والتجارة والتم�يل واآليات التعامل معها

اأمام تزايد اأثر العوملة املالية وحرية حركة روؤو�ص الأموال، وظهور الأزمات املالية الدولية واأثرها 
على اأداء القطاع امل�صريف واملايل، ويف ظل عامل عدم التاأكد، كان لبد من تقدير م�صتويات املخاطر 
املعرتف  الت�صنيف الئتماين  الع�صرات من وكالت  اليوم  واملالية. ويوجد  امل�صرفية  املعامالت  يف 
بها والتي تعمل يف جمال قيا�ص خماطر التمويل وال�صتثمار والتجارة وتقوم باإ�صدار ت�صنيفات 

واآجالها،  باأنواعها  املالية  والأوراق  التمويل  وهيئات  املايل  والقطاع  وال�صركات  للحكومات 
بال�صافة اإلى ن�صر البحوث والتحليالت املالية على الأ�صهم وال�صندات. كما اأ�صبحت الت�صنيفات 
الئتمانية التي متنحها وكالت الت�صنيف العاملية هدفا يف حد ذاته ت�صعى الكثري من املوؤ�ص�صات 
وال�صركات املالية املختلفة للح�صول عليها، باعتبار هذا الت�صنيف �صهادة دولية توؤكد ح�صن اأداء 

املوؤ�ص�صة اأو البنك وقوة مركزه املايل.

ومل يقف الأمر عند هذا احلد بل ظهرت اأدوات واأ�صاليب متخ�ص�صة ومتطورة يف ر�صد املخاطر 
التعامل معها  ال�صيا�صية وت�صنيفها وتقييمها ثم  املخاطر  التجارية وخ�صو�صا  التجارية وغري 

عرب اآليات متعددة منها القبول والتجنب والتقلي�ص والنقل. 

التاأمني �صد  و�صركات متخ�ص�صة( يقدم خدمة  اآخر )موؤ�ص�صات  اإلى طرف  املخاطر  نقل  ويعد 
الآليات  اأهم  اأحد  احلدود  عرب  اأو  الواحدة  الدولة  داخل  التجارية  وغري  التجارية  املخاطر 
اأو  للممول  املوؤ�ص�صات  تلك  تقدم  حيث  املخاطر،  مع  التعامل  يف  الفعالة  وال�صتباقية  الوقائية 
امل�صتثمر اأو امل�صدر تعوي�صا منا�صبا عند حتقق اخلطر مقابل ر�صوم �صنوية متثل ن�صبة متغرية 
موؤ�ص�صة   50 نحو  اليوم  العامل  يف  ويوجد  اخلطر.  معدل  بح�صب  تختلف  عملياتهم  قيمة  من 
اإقليمية ودولية و�صركة تقدم هذا النوع من خدمة ال�صمان العابرة للحدود بقيمة تبلغ �صنويا 

بحدود تريليوين دولر تغطي نحو 10 % من ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة والتجارة العاملية.

ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية  املوؤ�ص�صة  الدولية جند  املوؤ�ص�صات  تلك  ومن بني 
التي اأ�ص�صتها الدول العربية يف الكويت يف منت�صف ال�صبعينيات كاأول منظمة متعددة الأطراف 
ائتمان  النوع من اخلدمات والتي زادت جممل عمليات �صمان ال�صتثمار و�صمان  لتقدمي هذا 
ال�صادرات التي قدمتها عن 14.6 مليار دولر بنهاية العام 2016، والتي �صاهمت ب�صكل كبري يف 
اإقناع م�صتثمرين عرب واأجانب بدخول الدول العربية يف ظل املخاطر ال�صيا�صية التي ت�صهدها 

املنطقة منذ منت�صف ال�صبعينيات.

ويف هذا ال�صياق، ونظرا لأهمية اإدارة املخاطر يف حتديد حجم وطبيعة ووجهة تدفقات روؤو�ص 
الأموال وال�صلع والأعمال ب�صكل عام، يتناول التقرير تقدمي حمور خا�ص مبخاطر ال�صتثمار 
ا�صت�صرافها  واأدوات  وتقييمها،  ر�صدها  واأهمية  املخاطر،  اأنواع  ي�صتعر�ص  والتمويل  والتجارة 

واآليات التعامل معها.
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اجلزء االأول:
اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر ال�ارد اإلى الدول العربية يف �سياق الع�ملة
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1. تعريف اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر
ُيعّرف ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر دولياً، وفقاً لأهم املنظمات الدولية املعنية وهي �صندوق النقد 
الدويل IMF وموؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ومنظمة التعاون القت�صادي 
والتنمية OECD ، على اأنه ذلك النوع من اأنواع ال�صتثمار الدويل الذي يعك�ص ح�صول كيان مقيم 
ال�صتثمار  )موؤ�ص�صة  مقيمة  موؤ�ص�صة  فـي  دائمة  م�صلحة  على  ما  اقت�صاد  فـي  املبا�صر(  )امل�صتثمر 
املبا�صر( فـي اقت�صاد اآخر. وتنطوي امل�صلحة الدائمة على وجود عالقة طويلة الأجل بني امل�صتثمر 
املبا�صر واملوؤ�ص�صة، اإ�صافة اإلى متتع امل�صتثمر بدرجة كبرية من النفوذ فـي اإدارة املوؤ�ص�صة. ول يقت�صر 
ال�صتثمار املبا�صر على املعاملة املبدئية اأو الأ�صلية التي اأدت اإلى قيام العالقة املذكورة بني امل�صتثمر 
واملوؤ�ص�صة، بل ي�صمل اأي�صاً جميع املعامالت الالحقة بينهما، وجميع املعامالت فـيما بني املوؤ�ص�صات 

املنت�صبة، �صواء كانت م�صاهمة اأو غري م�صاهمة. 

ومن الناحية الإح�صائية، وفق التعريف ال�صابق، ت�صمل معامالت راأ�صمال ال�صتثمار املبا�صر تلك 
اأو  للتدفقات(  اإيجابي  )رقم  ا�صتثمارات  اإن�صاء  اإلى  توؤدي  التي  املعامالت 
على  احلفاظ  اإلى  توؤدي  التي  واملعامالت  للتدفقات(،  �صلبي  )رقم  اإلغاء 
قيام  حالة  ففـي  ت�صفـيته.  اأو  نطاقه  تو�صيع  اإلى  اأو  ال�صتثمار  ا�صتمرارية 
مقيمة  موؤ�ص�صة  فـي  �صابقة  ملكية  حقوق  اأي  له  لي�ص  مقيم،  غري  طرف 
قائمة، ب�صراء ن�صبة 10%  اأو اأكرث من ملكية املوؤ�ص�صة اأو القوة الت�صويتية 
اأي  امللكية امل�صرتاة، عالوة على  بها، فاإن القيمة ال�صوقية حليازات حقوق 

راأ�صمال اإ�صافـي م�صتثمر، ت�صجل كا�صتثمار مبا�صر. 

ملكية  من   %10 عن  تقل  �صابقة  حل�صة  املقيم  غري  حيازة  حالة  وفـي 
اإ�صافـية  حيازات  �صراء  ثم  املالية،  الأوراق  حمفظة  كا�صتثمارات  املوؤ�ص�صة 
بحيث ي�صل اإجمايل حيازاته اإلى احلد الذي يوؤهلها للتغيري من و�صعية 
ا�صتثمارات احلافظة اإلى و�صعية ال�صتثمارات املبا�صرة 10%  اأو اأكرث، فال 
ت�صجل كمعاملة ا�صتثمار مبا�صر اإل احليازات الإ�صافـية فقط. اأما احليازات 
ال�صابقة فال ت�صجل فـي ميزان املدفوعات، حيث �صبق ت�صجيلها حتت بند 

باعتبارها  الدويل  ال�صتثمار  و�صع  فـي  تنعك�ص  بل  تدفقها،  فرتة  خالل  احلافظة  ا�صتثمارات 
عملية اإعادة ت�صنيف من ا�صتثمارات حافظة اإلى ا�صتثمار مبا�صر.

وي�صتخدم هذا التعريف الدويل لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر كاأ�صا�ص فـي اإعداد اإح�صاءات ميزان 
املدفوعات، وكذلك البيانات الواردة فـي تقرير ال�صتثمار العاملي الذي ي�صدر �صنوياً عن موؤمتر 
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية، اأو �صمن تقرير مناخ ال�صتثمار فـي الدول العربية الذي ي�صدر 
الدول  الواردة من  البيانات  التعريف مع  اأن يتطابق هذا  اأنه لي�ص بال�صرورة  اإل  املوؤ�ص�صة.  عن 
ال�صتثمار  تدفقات  بيانات  عن  تف�صح  الدول  بع�ص  زالت  فما  التقارير،  تلك  فـي  العامل  حول 
الأجنبي املبا�صر بناًء على بيانات امل�صاريع ال�صتثمارية املرخ�ص لها رغم اأن ذلك ل يعني اأن هناك 

تدفقاً فعلياً لال�صتثمارات املبا�صرة عربت احلدود الدولية.
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2. االستثمار	األجنبي	المباشر	فـي	العالم	خالل	عام	2016
دولر  مليار   28 مبقدار  طفيفا  تراجعا  الواردة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تدفقات  �صـهدت  
ارتفاع �صفقات  رغم  وذلك  دولر  مليار    1746 اإلى  دولر   مليار   1774 1.6 %، من  وبنـ�صبة 
التملك والندماج عرب احلدود مبقدار 134 مليار دولر وبن�صبة 18.2 % اإلى 869 مليار دولر 
خالل عام 2016. فـي حني ا�صتقرت اأر�صدة ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة الواردة لدول العامل 

على ارتفاع لتبلغ 26,728 مليار دولر بنهاية العام.

2017، تراجعت تدفقات  اآخر الإح�صائيات الواردة فـي تقرير ال�صتثمار العاملي لعام    وح�صب 
 646 نحو   اإلى   % 14.1 النامية  مبعدل  القت�صادات  اإلى  الواردة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
مليار دولر، ووا�صلت ح�صتها من التدفقات العاملية الرتاجع لن�صبة 37 % مقارنة بح�صة بلغت 
42  % عام 2015، وقد انخف�صت التدفقات الواردة اإلى الدول الآ�صيوية وخ�صو�صا �صرق وجنوب 
�صرق اآ�صيا مبعدل 20.5 % اإلى 101 مليار دولر عام 2015، كما تراجعت التدفقات الواردة اإلى 

اأفريقيا واأمريكا الالتينية والكاريبي اإلى 59 و142  مليار دولر على التوايل.

 يف املقابل ارتفعت التدفقات الواردة اإلى الدول املتقدمة بن�صبة 4.9 % اإلى 1032  مليار دولر 
عام 2016 لتمثل 59 % من اإجمايل التدفقات العاملية، وذلك نتيجة ارتفاع التدفقات الواردة 
اإلى اأمريكا ال�صمالية بن�صبة 9 % اإلى 425 مليار دولر عام 2016، يف مقابل انخفا�ص التدفقات 

الواردة  اإلى الحتاد الأوروبي مبعدل 5.8 % اإلى 533 مليارات عام 2016.

 اأما الدول املتحولة فقد قفزت التدفقات الواردة اإليها مبعدل 79 % خالل العام لتبلغ 68 مليار 
دولر فقط يف ا�صتمرار لالجتاه ال�صعودي مقارنة بالعام ال�صابق.

وفيما يتعلق بن�صاط ال�صركات متعددة اجلن�صية ودورها على �صعيد ال�صتثمار فقد ر�صد التقرير 
ارتفاعا طفيفا يف قيمة اأ�صول فروع ال�صركات الأجنبية يف العامل مبقدار  4212  مليار دولر 
وبن�صبة 3.9 % اإلى نحو 113 تريليون دولر بنهاية عام 2016، يف املقابل انخف�صت �صادراتها 

اإلى 6.8 تريليونات دولر فيما زاد حجم العمالة التي توظفها اإلى 82.1 مليون عامل.

دولر  مليارات   6 تراجع مبقدار  فقد  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  العائد من  �صعيد  وعلى 
6 % على  اإلى  2016 كما ا�صتقر معدل هذا العائد  1376 مليار دولر عام  اإلى   % 0.4 وبن�صبة 

اأر�صدة ال�صتثمارات لنف�ص العام .
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3. 	مشاريع	االسـتـثـمـار	األجنـبـي	الـمباشر	الجديدة	
فـي	العالم	خالل	عام	2016

بيانات  قاعدة  ت�صري  العامل  فـي  اجلديدة  املبا�صر  ال�صتثمارالأجنبي  م�صاريع  �صعيد  على 
»اأ�صواق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر« )FDI Markets( التي اأعدتها موؤ�ص�صة الفاينان�صيال 
تاميز  )Financial Times(  اإلى اأن عام 2016 �صهد قيام نحو 11 الف �صركة باإطالق 
ال�صتثمارية  تكلفتها  قدرت  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  جديد  م�صروع  الف   18 من  اأكرث 
الإجمالية بنحو 919 مليار دولر مبتو�صط 50.6 مليون دولر لكل م�صروع. وقد �صاهمت 
تلك امل�صروعات يف توفري نحو 2.6 مليون وظيفة جديدة مبتو�صط 141 وظيفة من كل 

م�صروع .

ال�صابق يف  العام  2016 تراجعا ب�صكل طفيف عن  2015 فقد �صهد عام  ومقارنة مع عام 
موؤ�صر عدد امل�صاريع وعدد ال�صركات املنفذة لها  فيما ارتفعت موؤ�صرات التكلفة ال�صتثمارية 

الإجمالية للم�صروعات والوظائف التي وفرتها.

اأما خالل الفرتة ما بني عامي 2003 و2016 فقد �صهد العامل قيام نحو 81 الف �صركة 
باإطالق نحو 229 الف م�صروع جديد يف خمتلف اأنحاء العامل قدرت تكلفتها ال�صتثمارية 
الإجمالية باأكرث من 12.4 تريليون دولر مبتو�صط 54.3 مليون دولر لكل م�صروع، وقد 
 153 مبتو�صط  جديدة  وظيفة  مليون   35 من  اكرث  توفري  يف  امل�صروعات  تلك  �صاهمت 

وظيفة من كل م�صروع.
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4. 	االسـتـثـمـار	األجـنـبي	الـمـبـاشـر	فـي	الـدول	الـعـربية	
خالل	عام	2016

�صهدت تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الواردة اإلى الدول العربية ارتفاعا بن�صبة 25 % من 
24.6 مليار دولر عام 2015 اإلى 30.8 مليـار دولر عام 2016، اإل اأنها مل ترق اإلى ثلث قيمة 

التدفقات القيا�صية التي بلغتها عام 2008 واملقدرة بــ 96.3 مليار دولر.

وقد مثلت ال�صتثمارات الواردة اإلى الدول العربية ما ن�صبته 1.8 % من الإجمايل العاملي البالغ 
1774 مليار دولر، و4.8 % من اإجمايل الدول النامية البالغ   646 مليار دولر. وكانت ح�صة 
الدول العربية من اإجمايل التدفقات العاملية �صهـدت تذبـذبا خـالل الفـرتة املا�صية حـيث ارتفعت 
بـ�صكل كبـري من 0.4 % عام 2000 اإلى 6.6 % عام 2009 وهـو اعـلى م�صـتوى لهـا، ثم تراجـعت 
 2000 الفرتة ما بني عامي  العام خالل  املتو�صط  ليبلغ    2015 1.4 % عام   اإلى  اأخرى  مرة 

و2016 نحو 3.2 %. 

فـي عدد حمدود من  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تركز   2016 العام  توا�صل خالل  وقد 
من   % 79.7 نحو  على  وال�صعودية  وم�صر  الإمارات  من  كل  ا�صتحوذت  حيث  العربية  الدول 
9 مليارات دولر وبح�صة  اإجمايل التدفقات الواردة للدول العربية،: وت�صدرت الإمارات بنحو 
29.2 %، تلتها م�صر فـي املركز الثاين بقيمة 8.1 مليارات دولر وبح�صة 26.3 %، كما جاءت 
ال�صعودية فـي املرتبة الثالثة بقيمة 7.5 مليارات دولر وبن�صبة 24.2 %  من الإجمايل العربي، 
ثم حل لبنان رابعا بقيمة 2.6 مليار دولر وبح�صة 8.3 %، ثم املغرب فـي املركز اخلام�ص بقيمة 

2.3 مليار دولر وبن�صبة 7.5 %.

و�صهدت اأر�صدة ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الواردة اإلى الدول العربية ارتفاعا من 807 مليارات 
دولر عام 2015 مبعدل 3 % لتبلغ 834 مليار دولر عام 2016، ومثلت الأر�صدة الواردة اإلى 

الدول العربية ما ن�صبته 3.3 % من الإجمايل العاملي البالغ 25.2 تريليون دولر عام 2016.

من  كل  ا�صتحوذت  حيث  الدول  من  حمدود  عدد  فـي  الأر�صدة  تركزت  التدفقات  �صاأن  و�صاأنها 
فقد  العربية.  للدول  الواردة  الأر�صدة  اإجمايل  من   % 54.2 على  وم�صر  والإمارات  ال�صعودية 
املركـز  فـي  الإمارات  تلتها  ثم   ،% 27.8 وبح�صة  دولر  مليار   231.5 بقيمة  ال�صعودية  ت�صدرت 
بقيمة  الثالثة  املرتبة  فـي  جـاءت م�صر  كمــا   ،% 14.1 وبحـ�صـة  دولر  مليـار   118 بقيـمة  الثـانـي 
102.3 ملـيار دولر وبن�صبة 12.3 % من الإجمايل العربي، ثم حل لبنان رابعا بقيمة 61 مليار 

دولر وبح�صة 7.3 %، ثم املغرب يف املركز اخلام�ص بقيمة 54.8 مليار وبن�صبة 6.6 %.  
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5. 	مشـاريـع	االسـتـثـمـار	األجنبي	الـمـبـاشر	فـي	الدول	العربية 
لعام	2016

ميكن   ،)FDI Markets( املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اأ�صواق  بيانات  قاعدة  حتليل  من  انطالقا 
ا�صتخال�ص جمموعة من املوؤ�صرات املهمة اأبرزها ما يلي:

•  �صهد عام 2016 اإن�صاء 773 م�صروعا ا�صتثماريا اأجنبيا جديدا يف الدول العربية بزيادة طفيفة 
عن 2015، وتخ�ص تلك امل�صروعات 616 �صركة. وقد قدرت تكلفتها ال�صتثمارية بنحو 94 مليار 

دولر حيث وفرت تلك امل�صروعات ما يزيد عن 115 الف فر�صة عمل .

•  حلت م�صر يف مقدمة الدول امل�صتقبلة مل�صروعات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر لعام 2016 بقيمة 
40.9 مليار دولر متثل 44.3 % من الإجمايل تلتها ال�صعودية بقيمة 11.8 مليار دولر وبح�صة 

بلغت 12.8 % ثم الإمارات بقيمة 9.8 مليارات دولر وبح�صة 10.6 %.

•  ت�صدرت ال�صني قائمة اأهم امل�صتثمرين يف املنطقة لعام 2016 بقيمة 29.5 مليار دولر وبن�صبة 
ثم   % 16.4 بلغت  وبح�صة  دولر  مليار   15.2 بقيمة  الإمارات  تلتها  الإجمايل  % من   31.9

الوليات املتحدة بنحو 7 مليارات دولر وبح�صة بلغت 7.6 %.

•  تاريخيا ارتفع عدد م�صروعات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر فـي الدول العربية من 460 م�صروعا عام 
2003 اإلى 1325 م�صروعا عام 2008 ثم �صهد اجتاها عاما للهبوط مع ظهور تداعيات الأزمة 

املالية العاملية اعتبارا من عام 2009 حتى تراجع مرة اأخرى اإلى 769 م�صروعا عام  2015.

•  خالل الفرتة ما بني عامي 2003  وحتى 2016 يقدر عدد ال�صركات الأجنبية العاملة فـي الدول 
العربية بنحو 6946 �صركة بن�صبة تزيد على 8.5 % من اإجمايل عدد ال�صركات امل�صتثمرة خارج 
حدودها فـي العامل واملقدر عددها باأكرث من 81.65 الف �صركة، كما ت�صتثمر تلك ال�صركات فـي 
5.2 % من اإجمايل عدد  12 الف م�صروع فـي املنطقة العربية وبن�صبة تبلغ نحو  ما يزيد على 

امل�صروعات الأجنبية القائمة فـي العامل واملقدرة بنحو 233 الف م�صروع.
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•  تركزت �صركات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر فـي املنطقة خالل الفرتة ما بني عامي 2003  وحتى 
2016  فـي عدد حمدود من الدول اأولها الإمارات التي حظيت بـ 3705 �صركات، وبن�صبة 37.9 
الإجمايل  من   %  10.2 وبن�صبة  �صركة   995 بـ  ال�صعودية  وثانيها  العربي   الإجمايل  من   %

العربي، وجاءت املغرب فـي املرتبة الثالثة بـ 698 �صركة اأجنبية وبن�صبة7.1 % من الإجمايل.

الدول  فـي  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  مل�صروعات  الإجمالية  ال�صتثمارية  النفقات  اأو  •  التكلفة 
العربية خالل الفرتة ما بني عامي 2003 و 2016  مت تقديرها بقيمة تـزيـد علـى تريلـيــون 
دولر بن�صـبة 8.7 % من الإجمايل العاملي البالغ 12.6 تريليون دولر، كما مت تقدير اإجمايل 
فر�ص العمل التي وفرتها تلك امل�صروعات مبا يزيد عن 1.8 مليون فر�صة عمل بن�صبة 5.1 % 

من الإجمايل العايل البالغ 35.5 مليون فر�صة عمل.
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6.		مشــاريــع	االسـتـثـمـار	األجـنـبـي	الـمـبـاشر	الـجـديـدة	
في	دول	مجلس	التعاون	الخليجي

ب�صاأن م�صروعات   )FDI Markets(  املبا�صر الأجنبي  ال�صتثمار  اأ�صواق  بيانات   قاعدة  تو�صح 
ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر اجلديدة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي ما يلي:

•  جنحت دول جمل�ص التعاون يف ا�صتقطاب 527 م�صروعا جديدا عام 2016 تخ�ص 434 �صركة 
وبتكلفة ا�صتثمارية نحو 31 مليار دولر حيث وفرت تلك امل�صروعات اأكرث من 51 األف فر�صة 

عمل جديدة، وقد ا�صتحوذت الإمارات على 57.3 % من تلك امل�صروعات.

الدول  مقدمة  يف  فالهند  ال�صني  ثم  املتحدة  اململكة  ثم  الإمارات  ثم  املتحدة  الوليات  •  حلت 
امل�صتثمرة يف دول املجل�ص لعام 2016 فيما جاءت ال�صعودية والإمارات يف مقدمة الدول امل�صتقبلة 
للم�صروعات بنحو 21.6 مليار دولر متثل نحو 70 % من ال�صتثمارات الواردة لدول املجل�ص.

والغاز  والنفط  الفحم  ثم  الكيميائية  املواد  ثم  العقار  قطاعات  ا�صتحوذت   2016 عام  •  خالل 
الطبيعي ثم خدمات الأعمال على ن�صيب الأ�صد من ال�صتثمارات بح�صة تزيد عن 66 % من 

اإجمايل التكلفة ال�صتثمارية.

العقد  بداية  يف  اجلديدة  الأجنبي  ال�صتثمار  مل�صروعات  ن�صبيا  ا�صتقرارا  اخلليج  دول  •  �صهدت 
املا�صي حيث بلغت التكلفة ال�صتثمارية لتلك امل�صروعات 68.4 مليار دولر عام 2010 ثم بلغت 
67.5 مليار دولر عام 2011 قبل اأن ترتفع اإلى 71 مليار دولر عام 2012 حيث بداأت بعدها 

اجتاها عاما نزوليا قبل اأن ت�صل اإلى 51.2 مليار دولر عام 2016.

•  خالل الفرتة ما بني عامي 2010 و2016 ا�صتقطبت دول اخلليج 4629 م�صروعا تابعا لـ 3109 
�صركات اأجنبية بتكلفة ا�صتثمارية تقدر بنحو 199 مليار دولر حيث وفرت تلك امل�صروعات نحو 

408 اآلف فر�صة عمل جديدة، وقد ا�صتحوذت الإمارات على 68 % من تلك امل�صروعات.

•  خالل الفرتة ما بني عامي 2010 و2016 جاءت الوليات املتحدة يف مقدمة كبار امل�صتثمرين 

يف دول اخلليج بتكلفة ا�صتثمارية تقدر بنحو 31.8 مليار دولر متثل 16 % من الإجمايل تلتها 
الإمارات بقيمة 22 مليار دولر وبح�صة  11 % ثم الهند  بقيمة 21.1 مليار دولر وبح�صة  11 

% ثم فرن�صا بقيمة 18مليار دولر وبح�صة  9 %.

•  قطاعيا ا�صتحوذ العقار على 18 % من م�صروعات ال�صتثمار يف دول اخلليج خالل الفرتة ما بني 
عامي 2010 و2016 تاله قطاع املواد الكيميائية بح�صة 17 % ثم قطاع الفحم والنفط والغاز 

الطبيعي بح�صة 15 % ثم الفنادق وال�صياحة بح�صة 10 %.
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7.	مشاريع	االستثمار	العربي	البيني	لعام	2016
تكلفة	المشاريع	البينية	الجديدة	لعام	2016

ا�صتنادا اإلى بيانات اأ�صواق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر )FDI Markets(، والتي اأعدتها الفاينان�صيال 
امل�صاريع  جممل  لتغطية  �صمول  الأكرث  البيانات  قواعد  كاأحد   )Financial Times(تاميز
ال�صتثمارية الأجنبية املبا�صرة اجلديدة فـي جميع اأنحاء العامل وفـي كل القطاعات انطالقا من 

عام 2003، ميكن ا�صتخال�ص ما يلي:

•  �صهد عام 2016 قيام 91 �صركة عربية باإن�صاء 142 م�صروعا جديدا يف املنطقة خارج حدود دولها 
 26.6 22.2 مليار دولر حيث وفرت نحو  امل�صروعات بنحو  التكلفة ال�صتثمارية لتلك  وقدرت 

الف فر�صة عمل جديدة.

•  ح�صب الدول امل�صتقبلة لتدفقات ال�صتثمارات العربية البينية خالل عام 2016  ت�صدرت م�صر 
قائمة الدول العربية با�صتحواذها على 60.4 % من اإجمايل ال�صتثمارات تلتها ال�صعودية بح�صة 

23.4 % ثم الأردن بح�صة 3.4 %  . 

•  ح�صب الدول امل�صدرة لتدفقات ال�صتثمارات العربية البينية خالل عام 2016  ت�صدرت الإمارات 
بح�صة بلغت 69.4 %  من الإجمايل تلتها ال�صعودية بح�صة 20.9 % ثم م�صر 3.7 %.

2016 حيث حظي  •  يعد قطاع العقارات الأهم فـي ا�صتقطابه للم�صروعات العربية البينية لعام 
تكلفة  اإجمايل  من   % 85.2 نحو  تبلغ  وبح�صة  دولر  مليار   18.13 قيمتها  بلغت  با�صتثمارات 
الطاقة  قطاع  ثم   % 4.8 وبح�صة  دولر  مليار   بقيمة  والتبغ  الغذاء  قطاع  تاله  امل�صروعات  
املتجددة بقيمة 900 مليون دولر وبح�صة 4.2 % ثم قطاع الت�صالت فـي املرتبة الرابعة بقيمة 

483 مليون دولر وبح�صة 2.3  %.

بني  ما  الفرتة  خالل  البينية  العربية  ال�صتثمارات  مل�صروعات  الإجمالية  التكلفة  قيمة  •  قدرت 
عامي 2003 و 2016 مبا يزيد على 324 مليار دولر وبارتفاع بلغ 14 مليار دولر وبن�صبة 4.5 

% مقارنة مع  310 مليارات دولر بنهاية اأبريل 2016.

•  ح�صب الدول امل�صتقبلة لتدفقات ال�صتثمارات العربية البينية خالل الفرتة ما بني عام 2003 
و2016 ت�صدرت م�صر قائمة الدول العربية با�صتحواذها على م�صروعات بقيمة 81.8 مليار 
من اإجمايل ال�صتثمارات خالل الفرتة تلتها ال�صعودية بقيمة29.1  دولر وبح�صة 25.2 % 
مليار   24.3 9 %  من الإجمايل ثم اجلزائر فـي املرتبة الثالثة بقيمة  مليار دولر  وبن�صبة 

دولر وبح�صة 7.5 %.

•  ح�صب الدول امل�صدرة لتدفقات ال�صتثمارات العربية البينية خالل الفرتة ما بني عام 2003 
49.6 % من الإجمايل تلتها  160.9 مليار دولر وبن�صبة  2016 ت�صدرت الإمارات بقيمة  و 
يف  الكويت  وحلت   ،% 11.9 وبح�صة  دولر  مليار   38.5 بقيمة  الثانية  املرتبة  فـي  البحرين 

املرتبة الثالثة بقيمة 38 مليار دولر وبح�صة 11.7 % . 

توزيع إجمالي المشاريع االستثماراية العربية البينية (التكلفة االجمالية للمشروعات) 
 حسب الدول المستقبلة ما بين عامي 2003 و2016
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 عدد	المشاريع	البينية	الجديدة	لعام	2016
يعد قطاع العقارات الأهم فـي ا�صتقطابه للم�صروعات العربية البينية لعام 2016 بن�صبة 85.2 % 
امل�صروعات حيث حظي  املن�صوجات الول من حيث عدد  ال�صتثمارية فيما جاء قطاع  التكلفة  من 
 142 البالغ عددها  امل�صروعات  اإجمايل عدد  16.9 % من  نحو  تبلغ  وبح�صة  م�صروعا    24 بعدد 
م�صروعا تاله قطاع اخلدمات املالية والعقارات بعدد 16 م�صروعا لكل منهما وبن�صبة 11.3 % لكل 

منهما.

ت�صدرت  فقد   2016 عام  خالل  البينية  العربية  ال�صتثمارات  لتدفقات  امل�صتقبلة  الدول  ح�صب 
امل�صروعات تلتها �صلطنة عمان  21 % من عدد  با�صتحواذها على  العربية  ال�صعودية قائمة الدول 

بح�صة 12 % ثم م�صر بح�صة اأقل من 12 %  .

ت�صدرت  فقد    2016 عام  خالل  البينية  العربية  ال�صتثمارات  لتدفقات  امل�صدرة  الدول  وح�صب 
الإمارات بح�صة بلغت 64.1 %  من عدد امل�صروعات تلتها ال�صعودية بح�صة 10.6 % ثم الكويت 

.% 34.9

 2016 و   2003 عامي  بني  ما  الفرتة  خالل  البينية  العربية  ال�صتثمارات  م�صروعات  عدد  يقدر 
بنحو 2552 م�صروعا، وح�صب الدول امل�صتقبلة مل�صروعات ال�صتثمارات العربية البينية خالل نف�ص 
الفرتة فقد ت�صدرت ال�صعودية با�صتحواذها على 402 م�صروع وبح�صة 16 % من الإجمايل العربي، 
فـي  م�صر  ثم   % 11 وبح�صة  م�صروعا   283 على  با�صتحواذها  الثانية  املرتبة  فـي  الإمارات  تلتها 
املرتبة الثالثة با�صتحواذها على 247 م�صروعا وبح�صة  10 % ثم �صلطنة عمان فـي املرتبة الرابعة 

با�صتحواذها على 238 م�صروعا وبح�صة 9 % ثم بقية الدول.

2003 و  ح�صب الدول امل�صدرة مل�صروعات ال�صتثمارات العربية البينية خالل الفرتة ما بني عام 
2016 فقد ت�صدرت الإمارات با�صتحواذها على 1232 م�صروعا وبح�صة 48.3 % من الإجمايل 
11.1 % ثم  284 م�صروعا وبح�صة  العربي، تلتها ال�صعودية فـي املرتبة الثانية با�صتحواذها على 
الكويت فـي املرتبة الثالثة با�صتحواذها على 274 م�صروعا وبح�صة 10.7% ثم قطر فـي املرتبة 

الرابعة با�صتحواذها على 150 م�صروعا وبح�صة 5.9 %  ثم بقية الدول. 

توزيع إجمالي المشاريع االستثماراية العربية البينية ( عدد المشروعات)  
 حسب الدول المستثمرة ما بين عامي 2003 و2016

FDI Marketsقاعدة بيانات : المصدر 



مناخ اال�ستثمار فـي الدول العربية22

8. تطور	مشاريع	االستثمار	البيني	العربي
العربية  ال�صتثمارات  موؤ�صرات  �صهدت  و2016   2003 عامي  بني  ما  الفرتة  خالل 
والتكلفة  وامل�صروعات  ال�صركات  عدد  موؤ�صرات  �صهدت  حيث  وا�صحا،  تذبذبا  البينية 
ال�صتثمارية البينية بني الدول العربية ارتفاعا من عام 2003 اإلى عام 2006 قبل اأن 

ترتاجع تلك املوؤ�صرات مرة اأخرى عام 2007. 

موؤ�صرات  خمتلف  ارتفع  العاملية  املالية  الأزمة  نتاج  ظهور  وقبل   2008 عام  خالل 
املوؤ�صرات  منو  توا�صل  ثم   2009 عام  الرتاجع  تعاود  اأن  قبل  البيني  العربي  ال�صتثمار 
حتى عام 2012 حيث ظهرت بعدها تداعيات الربيع العربي ب�صكل عام يف املنطقة وبداأت 

تاأثريات الأحداث يف الظهور مع النخفا�ص املتتايل اعتبارا من عام 2011.

خالل الفرتة ما بني عامي 2003 و2016 �صهدت املوؤ�صرات اجتاها عاما للنمو حيث 
ارتفع عدد امل�صرعات من 69 عام 2003 اإلى 221 م�صروعا عام 2006 ثم تراجع اإلى 
108 م�صروعات عام 2007 قبل اأن يقفز اإلى 257 م�صروعا عام 2008 وذلك قبل اأن 
يتاأثر بالأزمة العاملية وينخف�ص ب�صدة اإلى 191 م�صروعا عام 2009 و212 م�صروعا 

عام 2010  مع حتقيق رقم قيا�صي بلغ 352 م�صروعا عام 2012. 

حيث  امل�صروعات  عدد  تطور  مع  البينية  للم�صروعات  ال�صتثمارية  التكلفة  تطور  حركة  توافقت 
ارتفعت من 4.2 مليارات دولر عام 2003  اإلى نحو 22.2 مليار دولر عام 2016  وبقيمة تراكمية 

خالل تلك الفرتة تقدر مبا يزيد على 324 مليار دولر. 

ويف املقابل �صهدت تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر ال�صادر من الدول العربية تراجعا بن�صبة 14 
% من 36.6 مليار دولر عام 2015 اإلى 31.3 مليار دولر عام 2016. ومثلت تدفقات ال�صتثمارات 
ال�صادرة من الدول العربية ما ن�صبته 2.2 %من الإجمايل العاملي البالغ 1542 مليار دولر، و 8.2 

% من اإجمايل الدول النامية البالغ 383 مليار دولر.

ال�صادرة  للتدفقات  الرئي�صية  امل�صادر  ولبنان  عمان  و�صلطنة  وقطر  وال�صعودية  الإمارات  ومثلت 

 2016إلى  2003تطور عدد المشروعات العربية البينية من 

من املنطقة بن�صبة 74 % لعام 2016، حيث ت�صدرت الإمارات القائمة بقيمة 15.7 مليار دولر 
يف  قطر  ثم   %  26.7 وبح�صة  مليارات   8.4 بقيمة  ال�صعودية  تلتها   %  50.2 بلغت  وبح�صة 
املرتبة الثالثة عربيا بقيمة 7.9 مليارات، فـي حني �صهدت الكويت عودة تدفقات �صادرة بقيمة 

6.3 مليارات دولر.

اأما على �صعيد اأر�صدة ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة ال�صادرة من الدول العربية فقد بلغت 352.4 
مليار دولر بنهاية عام 2016. ومثلت 1.4 % من الإجمايل العاملي البالغ 25.2 تريليون دولر. 

 32.1 بلغت  وبح�صة  دولر  مليار   113.2 بقيمة  العربية  الدول  قائمة  الإمارات  ت�صدرت  وقد 
% تلتها ال�صعودية بقيمة 80.4 مليار دولر وبح�صة 22.8 % ثم قطر يف املرتبة الثالثة عربيا 
مليار   31.3 بقيمة  الرابع  املركز  يف  الكويت  ثم   % 14.5 وبح�صة  دولر  مليار   51.2 بقيمة 

وبح�صة 8.9 % ثم ليبيا يف املرتبة اخلام�صة بقيمة 20.6 مليار وبح�صة 5.9 %.
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التغير	في	التوزيع	القطاعي
على �صعيد التغري فـي التوزيع القطاعي خالل العقد الأخري يت�صح اأن هناك تغريات ما بني التوزيع 
الوا�صح لالأهمية  الرتفاع  امل�صروعات يالحظ  2006 و2016، فح�صب عدد  فـي عامي  القطاعي 
الن�صبية لقطاع املن�صوجات من 5.4 اإلى نحو 16.9 % لي�صبح القطاع الأهم يف مقابل تراجع كبري 

لقطاع اخلدمات املالية من 23.5% اإلى اقل من %11.3.

العربية  البينية  للم�صروعات  القطاعي  التوزيع  �صهد  فقد  للم�صروعات  ال�صتثمارية  التكلفة  ح�صب 
العقارات ب�صورة  الن�صبية لقطاع  ا�صتقرت الأهمية  2006 و2016، حيث  اأي�صا ما بني عامي  تغريات 
كبرية من حول 80 %  مقابل تراجع كبري لالأهمية الن�صبية لقطاع الفحم والنفط والغاز من 5.6 % 

اإلى اقل من 1 % وكذلك تراجع قطاع الفنادق وال�صياحة من4.5 اإلى ن�صبة متدنية.

2003 و2016 جاءت �صركة اخلليج للتنمية )تعمري( البحرينية كاهم  خالل الفرتة ما بني عامي 
م�صتثمر يف م�صروعات ال�صتثمار العربي البيني بتكلفة ا�صتثمارية بلغت 21.6 مليار دولر تلتها �صركة 
مليار   13.8 بقيمة  الإمارتية  الفطيم  ماجد  جمموعة  ثم  دولر  مليار   18 بقيمة  الإماراتية  اإعمار 
دولر ثم �صركة املعرب الإماراتية بقيمة 11.6 مليار دولر ثم �صركة بروة العقارية القطرية بقيمية 
10.9 مليارات دولر.. وقد �صاهمت ال�صركات الع�صر الأكرب من حيث ال�صتثمارات بنحو 37 % من 

ال�صتثمارات العربية البينية خالل تلك الفرتة. 

فيما يتعلق بعدد امل�صروعات خالل الفرتة ما بني عامي 2003 و2016 جاءت جمموعة لندمارك 
ثم  م�صروعاً   68 بعدد  الإماراتية   EMKE جمموعة   تلتها  م�صروعا   86 بـ  املقدمة  يف  الإماراتية 
جمموعة ماجد الفطيم الإماراتية بـ 45 م�صروعا ثم �صركة اإعمار العقارية الإمارتية بـ 32 م�صروعا 
ثم جمموعة روتانا  الإماراتية للفنادق بـ 32 م�صروعا اأي�صا. وقد �صاهمت ال�صركات الع�صر الأكرب 

من حيث عدد امل�صروعات بنحو 17 % من عدد امل�صروعات العربية البينية خالل تلك الفرتة.

 توزيع المشاريع االستثمارية العربية البينية الجديدة (التكلفة اإلجمالية) حسب القطاعات الواردة إليھا

FDI Marketsقاعدة بيانات : المصدر 

 توزيع المشاريع االستثمارية العربية البينية الجديدة (التكلفة اإلجمالية) حسب القطاعات الواردة إليھا

FDI Marketsقاعدة بيانات : المصدر 
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اجلزء الثاين:
جاذبية الدول العربية لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر
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1.	مؤشر	ضمان	لجاذبية	االستثمار
بعد  تبنيه  مت  تعريف  اإلى  ال�صتثمار  جلاذبية  �صمان  موؤ�صر  بناء  ي�صتند 
ا�صتقراء الأدبيات التي تناولت املو�صوع، حيث ينظر للجاذبية الدولية على 
اأنها قدرة البلد فـي فرتة زمنية حمددة على جذب امل�صاريع ال�صتثمارية 
عنا�صر  وا�صتقطاب  متعددة  جمالت  فـي  املجدية  القت�صادية  والفر�ص 
الإنتاج املتنقلة من �صركات وروؤو�ص اأموال وخربات ومبدعني فـي خمتلف 
اأن جاذبية الدول  امليادين.  كما تو�صح الأدبيات القت�صادية املتخ�ص�صة 
من  رئي�صية  جمموعات  بثالث  وثيقة  �صلة  ذات  الأجنبي  لال�صتثمار 
)املعرب  الأ�صا�صية  املكونات  من  عدد  من  جمموعة  كل  تتاألف  املحددات، 
الأ�صا�صية  املتغريات  من  عدد  من  مكون  وكل  الفرعية(  باملوؤ�صرات  عنها 
واملعايري  واملوؤ�ص�صية  الكلية  العوامل  ح�صر  فـي  ت�صاهم  التي  والفرعية 
ال�صتثمار  جمال  فـي  الرئي�صي  والفاعل  املحرك  طرف  من  املعتمدة 
الدولة  لو�صع  تقييمها  عند  اجلن�صيات،  املتعددة  ال�صركات  اأي  الأجنبي، 

امل�صيفة املحتملة لال�صتثمار.

وعليه يتكون موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار من 3 جمموعات رئي�صية 
كمياً،  متغرياً   58 اإلى  بدورها  تتفرع  فرعياً  موؤ�صراً   11 حتتها  يندرج 
غالبيتها العظمى متو�صط قيمة املتغري خالل ال�صنوات الثالث املتوفرة 
)يف هذه الن�صخة من 2014 اإلى 2016( وذلك لتعزيز قوة النتائج وتقليل 
والداخلية  ال�صدمات اخلارجية  الناجمة عن  البيانات  فـي  التقلبات  اآثار 

والتي قد تبعد موؤقتاً بع�ص املتغريات عن م�صتواها العادي، مت جتميعها من م�صادر وقواعد بيانات 
دولية واإقليمية وحملية، تقي�ص فـي جمموعها قدرة الدول على جذب ال�صتثمار الأجنبي.

مناخ  لتقرير   28 رقم  الإ�صدار  مراجعة  )يرجى  املوؤ�صر  بناء  �صوابط  اإلى  التطرق  ثم  كذلك 
التي  املختلفة  واملجموعات  الدول  يف  ال�صتثمار  تغريات  تف�صري  على  قدرته  ل�صمان  ال�صتثمار( 

مكوناته  عن  وا�صحة  �صورة  لإعطاء  املوؤ�صر  هيكل  ا�صتعرا�ص  واأخريا  املوؤ�صر  داخل  اإدراجها  مت 
وموؤ�صراته الفرعية واملتغريات املدرجة فيها. 

وتبني القيم املرتفعة ملعامل الرتباط بني موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار ور�صيد ال�صتثمار 
الأجنبي املبا�صر الوارد قوة الرتباط من ناحية وتفوق املنهجية املتبعة فـي بناء املوؤ�صر. 
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2.	الوضع	اإلجمالي	لجاذبية	الدول	العربية
المؤشر	العام	للجاذبية

العربية حلت  الدول  اأن جمموعة  اإلى   2017 ل�صنة  ال�صتثمار  العام جلاذبية  املوؤ�صر  نتائج  ت�صري 
املوؤ�صر  لقيمة  7 جمموعات جغرافـية مبتو�صط  العامل من بني  الرابعة على م�صتوى  املرتبة  فـي 
يبلغ 41.6 نقطة، ومتو�صط لرتتيب الدول داخل املجموعة يبلغ  68 نقطه، وكانت دول جمموعة 
اآ�صيا واملحيط  منظمة التعاون القت�صادي والتنمية قد حلت فـي املرتبة الأولى، تلتها دول �صرق 
دول  جاءت  فـيما  الثالثة،  املرتبة  فـي  الو�صطى  واآ�صيا  اأوروبا  دول  ثم  الثانية،  املرتبة  فـي  الهادي 
فـي  اآ�صيا  جنوب  دول  ثم   اخلام�صة،  املرتبة  فـي  العربية  الدول  بعد  والكاريبي  الالتينية  اأمريكا 

املرتبة ال�صاد�صة واأخريا دول اأفريقيا فـي املرتبة ال�صابعة.

ومقارنة بتقرير عام 2016 فقد ارتفعت جاذبية الدول العربية لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر بدرجة 
طفـيفة نتيجة ارتفاع قيمة املوؤ�صر فـي الدول العربية.

وعلى م�صتوى املجموعات العربية تو�صح نتائج املوؤ�صر العام للجاذبية اأن دول اخلليج  )ال�صعودية، 
والإمارات، والكويت، وقطر، و�صلطنة عمان والبحرين( ب�صكل عام ت�صدرت الأداء باأف�صل اأداء عربي 
بقيمة 51.1 نقطة من اإجمايل 100 نقطة خالل العام 2017، حيث حلت فـي املرتبة الأولى عربيا 
وذلك بعدما ارتفع اأداوؤها ب�صكل طفيف مقارنة بعام  2016. كما حلت دول امل�صرق العربي)م�صر 
ولبنان والأردن( فـي املرتبة الثانية عربيا بقيمة 42.5 نقطة، مع ارتفاع اأدائها مقارنة مبوؤ�صر عام 
2016. ثم  جاءت دول املغرب العربي  )تون�ص واجلزائر واملغرب( فـي املرتبة الثالثة عربيا بقيمة 

40.3 نقطة ثم حلت اأخريا دول الأداء املنخف�ص .
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مجموعة	المتطلبات	األساسية
يق�صد مبجموعة املتطلبات الأ�صا�صية املقومات ال�صرورية التي متكن الدولة امل�صت�صيفة من جذب 
ال�صتثمار وبدونها قد تكون هناك ا�صتحالة يف جذب امل�صتثمرين. وت�صم املجموعة اأربعة موؤ�صرات 
من املوؤ�صرات الأحد ع�صر الفرعية املكونة للموؤ�صر العام للجاذبية وهي: موؤ�صر الأداء القت�صادي 
الكلي وموؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية وموؤ�صر البيئة املوؤ�ص�صية واأخريا موؤ�صر بيئة اأداء 

الأعمال.

جاءت الدول العربية فـي املرتبة الرابعة على م�صتوى العامل من بني �صبع جمموعات جغرافـية 
2017 مبتو�صط لقيمة املوؤ�صر  فـي موؤ�صر جمموعة املتطلبات الأ�صا�صية جلاذبية ال�صتثمار لعام 

ملجموعة الدول العربية يبلغ53.2 نقطة، ومتو�صط لرتتيب الدول داخل املجموعة يبلغ  71. 

وكانت دول جمموعة منظمة التعاون القت�صادي والتنمية قد حلت فـي املرتبة الأولى، تلتها دول 
�صرق اآ�صيا واملحيط الهادي فـي املرتبة الثانية، ثم دول اأوروبا واآ�صيا الو�صطى فـي املرتبة الثالثة، ثم 
دول اأمريكا الالتينية والكاريبي فـي املرتبة اخلام�صة ودول اأفريقيا فـي املرتبة ال�صاد�صة، واأخريا 

دول جنوب اآ�صيا فـي املرتبة ال�صابعة.

ومقارنة مبوؤ�صر عام 2016 فقد ارتفعت قيمة املوؤ�صر فـي الدول العربية، وكذلك ارتفع الأداء فـي 
جمال املتطلبات الأ�صا�صية فـي بقية املجموعات اجلغرافـية التي ير�صدها املوؤ�صر، علما باأن الأداء 

العربي يقل ب�صكل طفـيف ن�صبيا عن اأداء املتو�صط العاملي.

كذلك تك�صف بيانات املوؤ�صر التفوق الن�صبي لدول اخلليج، حيث ت�صري النتائج اإلى ت�صدرها قائمة 
بقيمة  عربيا  الثانية  املرتبة  فـي  العربي  املغرب  دول  تليها  نقطة،   60.6 بقيمة  العربي  الرتتيب 
الثالثة، وفـي املركز الرابع والأخري عربيا  54.2 نقطة. ثم حلت دول امل�صرق العربي فـي املرتبة 

جاءت جمموعة دول الأداء املنخف�ص .

تلتها  الكلي  القت�صادي  ال�صتقرار  فـي موؤ�صر  الأداء  العربي على �صعيد  دول اخلليج  كما متيزت 
وبفارق �صئيل دول املغرب العربي . ومتيزت دول امل�صرق العربي فـي موؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات 
التمويلية. و�صهد موؤ�صرا البيئة املوؤ�ص�صية وبيئة اأداء الأعمال تفوقا وا�صحا لدول اخلليج وبفارق 

كبري عن بقية املجموعات العربية.
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مجموعة	العوامل	الكامنة
ترتكز هذه املجموعة اإلى العوامل التي ي�صتند لها كبار امل�صتثمرين يف اتخاذ قراراتهم وخ�صو�صا 
ال�صركات متعددة اجلن�صية جتاه ال�صتثمار فـي بلد معني من عدمه، خ�صو�صا واأن تلك ال�صركات 
اأن وجودها يعترب حافزا  املبا�صر، كما  الأجنبي  الدويل وال�صتثمار  التمويل  اهم قنوات  احد  تعد 
رئي�صيا لدخول املزيد من ال�صركات وال�صتثمارات، ل�صيما مع قدراتها ال�صخمة و�صيطرتها على ما 
يزيد على 80% من حركة التجارة العاملية. وت�صم املجموعة 5 موؤ�صرات من املوؤ�صرات الأحد ع�صر 
الفرعية املكونة للموؤ�صر العام للجاذبية وهي: موؤ�صر حجم ال�صوق وفر�ص النفاذ اإليه، موؤ�صر املوارد 
الب�صرية والطبيعية، موؤ�صر عنا�صر التكلفة وموؤ�صر الأداء اللوجي�صتي واأخريا موؤ�صر الت�صالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

جاء ترتيب الدول العربية فـي املرتبة الرابعة على م�صتوى العامل من بني 7 جمموعات جغرافـية فـي 
2017 مبتو�صط لقيمة املوؤ�صر ملجموعة الدول العربية يبلغ  موؤ�صر جمموعة العوامل الكامنة لعام 
49.6 نقطة، ومتو�صط لرتتيب الدول، داخل املجموعة، يبلغ 63 نقطة وكانت دول جمموعة منظمة 
التعاون القت�صادي والتنمية قد حلت فـي املرتبة الأولى، تلتها دول �صرق اآ�صيا واملحيط الهادئ فـي 
املرتبة الثانية، ثم دول اأوروبا واآ�صيا الو�صطى فـي املرتبة الثالثة، فـيما جاءت دول اأمريكا الالتينية 
والكاريبي بعد الدول العربية فـي املرتبة اخلام�صة، ثم دول جنوب اآ�صيا فـي املرتبة ال�صاد�صة واأخريا 

دول اأفريقيا فـي املرتبة ال�صابعة.

بقية  وكذلك  الكامنة  العوامل  جمموعة  فـي  العربية  الدول  اأداء  ارتفع   2016 بعام  ومقارنة 
املجموعات فيما عدا دول �صرق اآ�صيا واملحيط الهادئ. 

اإلى ت�صدر  اأي�صا ا�صتمرار التفوق الن�صبي لدول اخلليج ب�صكل عام، حيث ت�صري النتائج  ويالحظ 
دول اخلليج قائمة الرتتيب العربي بدرجة 61.4 نقطة باأداء متو�صط يزيد قليال على املتو�صط 
العاملي البالغ 52.8 نقطة، ثم حلت جمموعة دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية بفارق كبري 

تلتها دول املغرب العربي واأخريا جمموعة دول الأداء املنخف�ص .

كما حققت دول اخلليج اأداًء اأف�صل من بقية املجموعات العربية ومقارنة باملتو�صطات العاملية فـي 
املوؤ�صرات اخلم�صة املكونة ملجموعة العوامل الكامنة .

وجاء اأداء دول امل�صرق العربي يف موؤ�صري عنا�صر التكلفة والت�صالت وتكنولوجيا املعلومات اأف�صل 
كثريا من دول املغرب العربي وكذلك دول الأداء املنخف�ص.
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مجموعة	العوامل	الخارجية	اإليجابية
يق�صد مبجموعة العوامل اخلارجية الإيجابية العنا�صر املختلفة التي تعزز مقومات الدولة على 
�صعيد اندماجها فـي القت�صاد العاملي وكذلك امتالكها ملقومات التقدم التكنولوجي والعنا�صر 
الأخرى التي متيزها عن الدول الأخرى فـي العامل. وت�صم املجموعة موؤ�صرين من املوؤ�صرات 
وموؤ�صر  التكتل  اقت�صادات  موؤ�صر  وهما؛  للجاذبية  العام  للموؤ�صر  املكونة  الفرعية  ع�صر  الأحد 

عوامل التميز والتقدم التكنولوجي.

عامليا حلت الدول العربية فـي املرتبة الرابعة من بني 7 جمموعات جغرافـية فـي موؤ�صر جمموعة 
2017 مبتو�صط لقيمة املوؤ�صر ملجموعة  العوامل اخلارجية الإيجابية جلاذبية ال�صتثمار لعام 
الدول العربية يبلغ 23 نقطة، ومتو�صط لرتتيب الدول داخل املجموعة يبلغ 71 نقطة. وكانت 
دول جمموعة منظمة التعاون القت�صادي والتنمية قد حلت فـي املرتبة الأولى مبتو�صط لقيمة 
املوؤ�صر يبلغ 40.5 نقطة ومتو�صط ترتيب يبلغ 22 نقطة، تلتها دول �صرق اآ�صيا واملحيط الهادي 
اأمريكا  الثالثة، فـيما جاءت دول  اأوروبا واآ�صيا الو�صطى فـي املرتبة  الثانية، ثم دول  فـي املرتبة 
الالتينية والكاريبي فـي املرتبة اخلام�صة، ثم دول جنوب اآ�صيا فـي املرتبة ال�صاد�صة واأخريا دول 

اأفريقيا فـي املرتبة ال�صابعة.

ومقارنة بعام 2016 تراجع اأداء الدول العربية وكذلك بقية املجموعات فيما عدا اأفريقيا. 

وتو�صح البيانات ت�صدر دول اخلليج مرة اأخرى الأداء العربي بقيمة 29.4 نقطة ومب�صتوى اأداء 
28.9 نقطة، ثم حلت دول امل�صرق العربي فـي املرتبة  متو�صط مقارنة باملتو�صط العاملي البالغ 
الثانية ثم دول املغرب العربي فـي املرتبة الثالثة واأخريا حلت دول الأداء املنخف�ص فـي املرتبة 

الرابعة بفارق كبري عن بقية املجموعات.

وتك�صف البيانات متيز اأداء جمموعتي دول امل�صرق واملغرب العربي فـي موؤ�صر اقت�صادات التكتل، 
و�صعف اأداء املجموعات اجلغرافـية العربية فـي موؤ�صر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي فيما 

عدا دول اخلليج.
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3.	وضع	الدول	العربية	فـي	المؤشرات	األحد	عشر	الفرعية
يقي�ص املوؤ�صر العام جاذبية الدول لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر من خالل احد ع�صر موؤ�صرا فرعيا 
ير�صد كل منها مقوماً من املقومات الأ�صا�صية لقدرة دولة ما على جذب التدفقات الراأ�صمالية وهي:  
موؤ�صر ا�صتقرار القت�صاد الكلي، موؤ�صر القدرات التمويلية، موؤ�صر البيئة املوؤ�ص�صية، موؤ�صر بيئة اأداء 
الأعمال، موؤ�صر حجم ال�صوق وفر�ص و�صهولة النفاذ اإليه، موؤ�صر املوارد الب�صرية والطبيعية، موؤ�صر 
عنا�صر التكلفة، موؤ�صر الأداء اللوجي�صتي، موؤ�صر الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات، موؤ�صر تاأثري 

التكتل القت�صادي، موؤ�صر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي.

وت�صم تلك املوؤ�صرات الفرعية 58 متغريا ير�صد ب�صورة اأكرث تف�صيال املتغريات احلاكمة لقدرة الدولة 
على جذب ال�صتثمار وحتديد و�صعيتها فـي موؤ�صر اجلاذبية بدقة �صديدة، وفـيما يلي التفا�صيل: 

مؤشر	استقرار	االقتصاد	الكلي		
يعد ا�صتقرار القت�صاد الكلي عن�صرا مهما جلذب ال�صتثمار حيث يتم قيا�ص هذا ال�صتقرار ودرجته 
وفق �صبعة متغريات اأ�صا�صية هي مدى تقلب معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي، معدل 
ال�صنوات الع�صر  اأزمات �صعر ال�صرف خالل  الت�صخم، تقلب �صعر ال�صرف احلقيقي الفعال، عدد 
الأخرية، ن�صبة احل�صاب اجلاري اإلى الناجت املحلي الإجمايل، ن�صبة امليزانية العمومية اإلى الناجت 

املحلي الإجمايل، ون�صبة الدين العام الإجمايل اإلى الناجت املحلي الإجمايل.

ووفق النتائج التي مت ر�صدها ميكن ا�صتخال�ص جمموعة من املالحظات الرئي�صية ابرزها ما يلي:

-  الأداء العربي فـي هذا املوؤ�صر يعد الأف�صل مقارنة باملوؤ�صرات الأحد ع�صر الأخرى حيث يقرتب 
متو�صط الأداء العربي البالغ 72.1 نقطة من املتو�صط العاملي البالغ 73 نقطة.

ومتيزت  العربي  الأداء  اخلليج  دول  ت�صدرت  فقد  العربية  اجلغرافـية  املجموعات  �صعيد  -  على 
باأدائها فـي ثالثة متغريات اأ�صا�صية هي ا�صتقرار �صعر ال�صرف احلقيقي الفعال وعدد اأزمات �صعر 

ال�صرف واأداء احل�صاب اجلاري واملعامالت اخلارجية.

اأداوؤها فـي موؤ�صر تقلب معدل منو الناجت  -  حلت دول املغرب العربي فـي املرتبة الثانية ومتيز 
ون�صبة فائ�ص اأو عجز املوازنة من الناجت.

باأداء �صعيف فـي املتغريات الفرعية، كذلك دول  الثالثة  -  جاءت دول امل�صرق العربي يف املرتبة 
الأداء املنخف�ص التي حلت فـي املرتبة الرابعة الأخرية رغم اأدائها اجليد يف متغريي عدد اأزمات 

�صعر ال�صرف واحل�صاب اجلاري.

-  مقارنة بعام 2016 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية فـي موؤ�صر ا�صتقرار القت�صاد الكلي
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مؤشر	الوساطة	المالية	والقدرات	التمويلية
يك�صف موؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية املقومات املالية الالزمة يف القت�صاد جلذب 
ال�صتثمار من خالل ر�صده لثالثة متغريات اأ�صا�صية هي: معدل عر�ص النقد مبفهومه الوا�صع 
اإلى الناجت املحلي الإجمايل، الئتمان املحلي املمنوح للقطاع اخلا�ص كن�صبة من الناجت املحلي 
الإجمايل، القيمة ال�صوقية لل�صركات املدرجة فـي �صوق املال كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل.

وفـي هذا ال�صياق ميكن ا�صتخال�ص جمموعة من النتائج املو�صحة لأداء الدول العربية فـي هذا 
املجال من بينها:

-  رغم توا�صع الأداء العاملي فـي موؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية مبتو�صط 15 نقطة 
فاإن الأداء العربي جاء منخف�صا وبفارق كبري عند 11.9 نقطة.

اأداء  -  الأداء العربي جاء �صعيفا على �صعيد توفـري الئتمان للقطاع اخلا�ص فـي حني يقرتب 
متغريي عر�ص النقود والقيمة ال�صوقية لأ�صواق املال من املتو�صطات العاملية.

-  ت�صدرت دول املـ�صـرق الـعـربـي الـدول العربية بزيادة عن املتو�صط العاملي البالغ 16 نقطة.

-  حلت دول اخلليج فـي املرتبة الثانية ثم جاءت دول املغرب العربي فـي املرتبة الثالثة واأخريا 
حلت دول الأداء املنخف�ص فـي املرتبة الرابعة والأخرية.

يف   عربيا  الأف�صل  العربي  امل�صرق  دول  كانت  فقد  للموؤ�صر  الأ�صا�صية  املتغريات  �صعيد  -  على 
فـيما  الإجمايل(  املحلي  الناجت  اإلى  الوا�صع  مبفهومه  النقد  عر�ص  )معدل  املالية  ال�صيولة 
متيز اأداء الأ�صواق املالية وقدرتها على متويل ال�صتثمار ) القيمة ال�صوقية لل�صركات املدرجة  
فـي �صوق املال كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل( فـي دول اخلليج العربي، فيما كان اأداء كل 
املجموعات متو�صطا فيما يتعلق  بالئتمان املحلي املمنوح للقطاع اخلا�ص كن�صبة من الناجت 

املحلي الإجمايل فـيما عدا دول الأداء املنخف�ص التي جاء اأداوؤها �صعيفاً جدا.

-  مقارنة بعام 2016 تراجع اأداء دول امل�صرق العربي ودول املغرب العربي وارتفع اأداء دول اخلليج 
وا�صتقر اأداء دول الأداء املنخف�ص.
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مؤشر	البيئة	المؤسسية
يتاأثر مناخ ال�صتثمار ب�صدة بالأو�صاع املوؤ�ص�صية والتنظيمية ول�صيما القوانني والت�صريعات ومدى 
تطبيقها و�صمان ا�صتمراريتها وثباتها وات�صاقها مع القوانني الدولية وجممل ال�صيا�صات النقدية 
فـي مرحلة  الأجنبي  للم�صتثمر  الثقة  والقانوين  املوؤ�ص�صي  الهيكلي  الإ�صالح  يعطي  كما  واملالية، 
تقييم خيارات املنطقة اجلغرافـية امل�صتهدفة بال�صتثمار، حيث ينخف�ص حجم املخاطرة والتكاليف 
املحتملة نتيجة لو�صوح قوانني واأ�صاليب عمل البيئة ال�صتثمارية امل�صتهدفة بجانب التقليل من 
حالة عدم التاأكد عند مواجهة امل�صتثمر الأجنبي م�صتقباًل لعوائق تنظيمية اأو قانونية توؤثر فـي 

�صري وا�صتمرارية العملية ال�صتثمارية. 
ومن هذا املنطلق تعترب البيئة املوؤ�ص�صية فـي البلد امل�صيف من اأهم العوامل املوؤثرة  على جاذبية 
الدولة لال�صتثمار وهو ما توؤكده التجارب ال�صابقة فـي العامل وما تعتربه املوؤ�ص�صات املالية والتنموية 
الدولية اأحد اأهم التحديات التي تواجهها دول الربيع العربي على �صعيد تثبيت وا�صرتجاع ثقة 

امل�صتثمر الأجنبي. 
املوؤ�صرات الفرعية املعنية على وجه  اأو  وفـي هذا ال�صياق، مت ر�صد جمموعة كبرية من املتغريات 
واملحا�صبة  امل�صاركة  اأهمها  من  املتغريات  من  عدداً  وتت�صمن  الدول  اأداء  مبتابعة  اخل�صو�ص 
وال�صتقرار ال�صيا�صي وفعالية ال�صيا�صات والإجراءات احلكومية ونوعية الأطر التنظيمية و�صيادة 

القانون وال�صيطرة على الف�صاد.
اأداء الدول العربية متوا�صعا جدا فـي جمال البيئة املوؤ�ص�صية حيث حققت دول املنطقة   وقد كان 
متو�صطاً لقيمة املوؤ�صر بلغ 36.8 نقطة مقارنة مبتو�صط عاملي بلغ 51.7 نقطة، مع وجود تباينات 

كبرية بني املجموعات العربية املدرجة فـي ح�صاب املوؤ�صر.
الأولى  املرتبة  فـي  العربي  اخلليج  دول  حلت  فقد  العربية  اجلغرافـية  باملجموعات  يتعلق  وفـيما 
املرتبة  فـي  العربي  املغرب  دول  تلتها  العاملي  املتو�صط  اعلى من  باأداء  نقطة    52.8 بقيمة  عربيا 
الثانية بفارق كبري ثم دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثالثة بفارق �صئيل، واأخريا حلت دول الأداء 

املنخف�ص فـي املرتبة الرابعة والأخرية.

وكان من الالفت حتقيق دول اخلليج اأداء جيداً فـي موؤ�صرات ال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب العنف 
وفعالية ال�صيا�صات والإجراءات احلكومية ونوعية الأطر التنظيمية و�صيادة القانون وال�صيطرة 

على الف�صاد.
ومقارنة بعام 2016 ارتفع اأداء جميع املجموعات العربية يف املوؤ�صر وا�صتقر اأداء دول اخلليج.
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مؤشر	بيئة	أداء	األعمال
الأجنبي  لال�صتثمار  الدول  جلاذبية  احلاكمة  العوامل  من  الأعمال  اأداء  بيئة  اأن  املعروف  من 
ويتم قيا�صها �صمن املوؤ�صر الفرعي انطالقا من 7 متغريات اأ�صا�صية منتقاة هي: بدء الأعمال، 
والتعامل مع تراخي�ص البناء وت�صجيل امللكية واحل�صول على الكهرباء واحل�صول على الئتمان، 

وحماية امل�صتثمرين وتنفـيذ العقود. 

وجتدر الإ�صارة اإلى اأن موؤ�صر بيئة اأداء الأعمال الوارد �صمن املوؤ�صر العام للجاذبية يختلف فـي 
مكوناته ومتغرياته عن املوؤ�صر العام لبيئة اأداء الأعمال الذي ي�صدر �صنويا عن جمموعة البنك 
الدويل واإن كان يعتمد على نف�ص م�صدر البيانات وبالتايل من الطبيعي اأن يختلفا فـي نتائجهما 

على امل�صتويني العربي والدويل خ�صو�صا بالن�صبة لو�صعية وترتيب دول املنطقة والعامل.

وفـي �صياق القراءة التحليلية لنتائج املوؤ�صر ميكن ا�صتخال�ص جمموعة من املالحظات الأ�صا�صية 
من اأهمها:

-  حلت جمموعة الدول العربية يف املرتبة الرابعة عامليا، بفارق �صئيل عن جمموعة دول امريكا 
الالتينية والكاريبي، وباأداء )65.9 نقطة( اأقل من املتو�صط العاملي )69.8 نقطة(.

-  جاء اأداء الدول العربية اأف�صل من املتو�صط العاملي فـي متغريات التعامل مع تراخي�ص البناء 
وت�صجيل امللكية واحل�صول على الكهرباء وتنفيذ العقود فـيما كان الأداء اقل من املتو�صط يف 

مكونات بدء امل�صروع و احل�صول على الئتمان وحماية امل�صتثمرين.

-  ت�صدرت دول اخلليج املجموعات العربية املدرجة فـي املوؤ�صر بح�صولها على 70.2 نقطة باأداء 
اف�صل من املتو�صط العاملي، ثم حلت دول املغرب العربي فـي املرتبة الثانية ثم دول امل�صرق فـي 

املرتبة الثالثة واأخريا حلت دول الأداء املنخف�ص.

اأداء دول اخلليج فـي موؤ�صرات التعامل مع الرتاخي�ص وت�صجيل امللكية واحل�صول على  -  متيز 
امللكية  ت�صجيل  موؤ�صري  فـي  املنخف�ص  الأداء  دول  اأداء  متيز  كما  العقود،  وتنفيذ  الكهرباء 

واحل�صول على الكهرباء.

بدء  موؤ�صري  فـي  اخلليج  دول  قبل  من  عاجلة  اإ�صالحات  اإجراء  �صرورة  عن  املوؤ�صر  يك�صف   -
الأعمال واحل�صول على الئتمان وكذلك قيام بقية املجموعات باإ�صالحات عاجلة يف موؤ�صر حماية 

امل�صتثمرين  وبدء الأعمال واحل�صول على الئتمان.

- مقارنة بعام 2016 ارتفع اأداء جميع املجموعات اجلغرافـية العربية فـي موؤ�صر بيئة اأداء الأعمال.
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مؤشر	حجم	السوق	وفرص	وسهولة	النفاذ	إليه
حجم ال�صوق وفر�ص و�صهولة النفاذ اإليه يعد من املقومات الرئي�صية اجلاذبة لال�صتثمار الأجنبي، 
بح�صب الدرا�صات والتجارب العملية. وقد مت ت�صميم هذا املوؤ�صر لري�صد تلك املقومات من خالل 
قيا�ص 6 متغريات حاكمة هي: الطلب املحلي احلقيقي للفرد، تقلبات الطلب املحلي، موؤ�صر الأداء 
التجاري، ن�صبة التجارة اخلارجية اإلى الناجت املحلي الإجمايل، تطبيق التعرفة اجلمركية، واأخريا 

كلفة التجارة عرب احلدود.

وتو�صح نتائج الر�صد ما يلي:

-  لدى الدول العربية و�صعية قريبة من املتو�صط العاملي فـيما يتعلق مبوؤ�صر حجم ال�صوق وفر�ص 
و�صهولة النفاذ اإليه.

التجارة  ن�صبة  متغري  فـي  العاملي  الأداء  متو�صط  من  اأف�صل  بو�صعية  العربية  الدول  -  حتظى 
فـي  العاملي  املتو�صط  من  اأقل  الو�صعية  كانت  حني  فـي  الإجمايل،  املحلي  الناجت  اإلى  اخلارجية 
متغريات الطلب املحلــــي احلقيقــــي للفـــــــرد وتقلبه والأداء التجـــــاري وتطبيق التعرفة اجلمركية  

والنفتاح على العامل اخلارجي.

-  ت�صدرت دول اخلليج الدول العربية باأداء متو�صط بحلولها فـي املرتبة الأولى  ومبعدل اأعلى من 
العربي فـي  املغرب  الثانية، وجاءت دول  املرتبة  العربي فـي  امل�صرق  العاملي، وحلت دول  املتو�صط 

املرتبة الثالثة واأخريا حلت دول الأداء املنخف�ص فـي املرتبة الرابعة وبفارق كبري. 

-  متيز اأداء دول اخلليج عامليا فـي موؤ�صر الطلب املحلى احلقيقي للفرد، وكذلك فـي موؤ�صري الأداء 
التجاري ون�صبة التجارة اخلارجية اإلى الناجت املحلي الإجمايل. 

- تفوقت دول امل�صرق يف موؤ�صر تقلبات الطلب املحلي وتطبيق التعرفة اجلمركية .

-  يك�صف املوؤ�صر عن �صرورة اإجراء اإ�صالحات عاجلة من قبل دول املغرب العربي فـي موؤ�صر تطبيق 
تطبيق  موؤ�صري  فـي  عاجلة  باإ�صالحات  املنخف�ص  الأداء  دول  قيام  وكذلك  اجلمركية  التعرفة 

التعرفة اجلمركية والنفتاح على العامل اخلارجي.

-  مقارنة بعام 2016 حت�صن اأداء دول امل�صرق ودول املغرب العربي فيما تراجع اأداء دول اخلليج 
ودول الأداء املنخف�ص .
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مؤشر	الموارد	البشرية	والطبيعية
هناك العديد من اأمناط ال�صتثمار فـي العامل ت�صتهدف املوارد الطبيعية اأو تعطي اأولوية لتواجد 
العن�صر الب�صري الكفء واملدرب فـي البلد امل�صتهدف بال�صتثمار، وفـي هذا ال�صياق مت اإدراج موؤ�صر 
خا�ص باملوارد الب�صرية والطبيعية يقي�ص تلك املقومات وفق �صتة متغريات نوعية وكمية هي: 
ن�صيب عوائد املوارد الطبيعية من اإجمايل الناجت املحلي، متو�صط منو اإنتاجية العمل، متو�صط 

�صنوات الدرا�صة للبالغني، �صنوات التعليم املتوقعة لالأطفال، واأخريا موؤ�صر التنمية الب�صرية .

وفـي هذا ال�صياق ميكن ا�صتخال�ص جمموعة من النتائج لأداء الدول العربية فـي هذا املجال 
من بينها:

- الأداء العربي فـي هذا املوؤ�صر جاء قريبا جدا  من الأداء العاملي حول 50 نقطة لكل منهما. 

-  الأداء العربي جاء اأف�صل من املتو�صط العاملي فـي متغري ن�صيب عوائد املوارد الطبيعية من 
اإجمايل الناجت املحلى الإجمايل مبا يزيد على ال�صعف بكثري وذلك بف�صل توافر النفط فـي 

دول اخلليج وليبيا واجلزائر وموارد تعدينية اأخرى فـي موريتانيا واليمن وال�صودان. 

من  اقل  جاء  فـيما  الب�صرية،  التنمية  موؤ�صر  فـي  العاملي  الأداء  من  قريبا  العربي  الأداء  -  جاء 
امل�صتوى العاملي ب�صكل وا�صح فـي موؤ�صر اإنتاجية العمل واقل ب�صكل طفيف يف بقية املوؤ�صرات. 

دول  العاملي، وحلت  املتو�صط  وبفارق كبري عن  املوؤ�صر  العربية يف  الدول  -  تقدمت دول اخلليج 
امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية عربيا  ثم دول املغرب العربي بفارق قليل واأخريا جاءت دول 

الأداء املنخف�ص فـي املرتبة الرابعة ومب�صتوى اأداء �صعيف جدا.

العمل  اإنتاجية  اإ�صالحات من قبل دول اخلليج فـي موؤ�صر منو  اإجراء  املوؤ�صر �صرورة  -  يو�صح 
وكذلك قيام دول الأداء املنخف�ص باإ�صالحات فـي جميع املوؤ�صرات الفرعية فيما عدا ن�صيب 

عوائد املوارد الطبيعية من اإجمايل الناجت املحلي.

-   مقارنة بعام 2016 تراجع اأداء جميع املجموعات اجلغرافـية العربية فـي املوؤ�صر فيما عدا دول 
امل�صرق العربي.
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مؤشر	عناصر	التكلفة
تعد تكلفة عنا�صر الإنتاج لأي م�صروع ا�صتثماري واختالفها من بلد لآخر موؤ�صرا حاكما ورئي�صيا 
جلذب ال�صتثمار الأجنبي ل�صيما مع وجود تباين كبري بني دول العامل فـي هذا املجال، ويقي�ص 
اأنواع رئي�صية من املتغريات هي: �صريبة العمل وامل�صاهمات كن�صبة من   4 موؤ�صر عنا�صر التكلفة 
لدفع  الالزم  الوقت  التجارية،  الأرباح  من  كن�صبة  ال�صريبة  معدل  اإجمايل  التجارية،  الأرباح 
ال�صرائب بال�صاعات �صنويا، تكلفة الت�صدير وال�صترياد حيث مت تغيري طريقة قيا�ص هذا املتغري 

من دولر لكل حاوية منطية اإلى تكلفة الت�صدير وفق اللتزامات املوثقة. 

ومن واقع قراءة الو�صعية الن�صبية للدول العربية فـي هذا املوؤ�صر ميكننا ا�صتخال�ص جمموعة من 
النتائج منها ما يلي:

- الأداء العربي فـي هذا املوؤ�صر جاء م�صاوياً لالأداء العاملي  املرتفع اأ�صال، عند 76 نقطة.

-  ت�صدرت دول اخلليج الدول العربية وتفوقت على املتو�صط العاملي بقيمة 85 نقطة، وجاءت دول 
امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية ثم دول املغرب العربي فـي املرتبة الثالثة واخريا جاءت دول 

الأداء املنخف�ص.

-  متيز اأداء دول اخلليج فـي غالبية املتغريات فيما عدا تكلفة الت�صدير مقارنة باملتو�صط العاملي 
وجاء اأداء دول امل�صرق جيدا ودول املغرب منخف�صا فـي موؤ�صر معدل ال�صريبة.

-  دول الأداء املنخف�ص عليها الإ�صراع فـي اتخاذ خطوات اإ�صالحية فـي جمال تكلفة الت�صدير فـي 
الأرباح  من  كن�صبة  ال�صريبة  معدل  �صعيد  على  التحرك  العربي  املغرب  دول  على  يتعني  حني 

التجارية.

-  مقارنة بعام 2016 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية فيما ا�صتقر اداء دول اخلليج.
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مؤشر	األداء	اللوجيستي
تتوقف قدرة الدولة على جذب ال�صتثمار الأجنبي على جودة البنية التحتية واملرافق ول�صيما فـي 
جمالت النقل واخلدمات اللوج�صتية، كونها عن�صرا حاكما فـي تاأ�صي�ص امل�صروعات ال�صتثمارية 

على خمتلف اأنواعها وتعزيز القدرة التناف�صية لتلك امل�صروعات داخليا وخارجيا.

من هذا املنطلق مت اإدراج موؤ�صر الأداء اللوجي�صتي الذي يتكون من ثمانية متغريات هي: كفاءة 
و�صفافـية اإجراءات التخلي�ص اجلمركي، كفاءة اأداء البنية التحتية للتجارة والنقل، اأداء ال�صحن 
اجلوي، جودة وكفاءة اخلدمات اللوج�صتية، تتبع وتعقب الأداء، زمن اإجناز الإجراءات، نوعية 

الطرق الربية، موؤ�صر اأداء النقل اجلوي.

ومن واقع قراءة لو�صعية الدول العربية فـي هذا املوؤ�صر ميكننا ا�صتخال�ص جمموعة من النتائج 
منها ما يلي:

- متو�صط الأداء العربي فـي املوؤ�صر بلغ 44.2 نقطة جاء اأقل من الأداء العاملي البالغ 51.5 نقطة. 

-  الأداء العربي جاء اأقل مـن املتو�صــط العاملــي فـي جميع املتغريات فيما عدا موؤ�صر النقل اجلوي 
الذي حققت فيه الدول العربية اأداء اف�صل من الأداء العاملي.

-  ت�صدرت دول اخلليج املجموعات العربية وتفوقت على املتو�صط العاملي ب�صكل وا�صح، وحلت دول 
امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية بفارق كبري عن دول اخلليج  ثم جاءت  دول املغرب العربي  ثم 

دول الأداء املنخف�ص فـي املرتبة الرابعة والأخرية .

اأداًء  العربية  املجموعات  بقية  و�صجلت  الفرعية  املتغريات  جميع  فـي  اخلليج  دول  اأداء  -  متيز 
متباينا فيما عدا دول الأداء املنخف�ص فقد �صجلت اأداء �صعيفاً جدا يف غالبية املتغريات .

-  يو�صح املوؤ�صر اأن دول الأداء ال�صعيف عليها الإ�صراع فـي تنفـيذ اإ�صالحات ت�صمل جميع متغريات املوؤ�صر.

املغرب  دول  عدا  فيما  كبرية  بن�صب  العربية  املجموعات  اأداء جميع  ارتفع   2016 بعام  -  مقارنة 
العربي.
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مؤشر	االتصاالت	وتكنولوجيا	المعلومات
الإنتاجية  القطاعات  جميع  وتطور  منو  فـي  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  قطاع  لدور  نظرا 
واخلدمية فـي اأي اقت�صاد فقد اأ�صبح من العنا�صر الهامة واملوؤثرة على جاذبية الدول لال�صتثمارات 
الأجنبية، ولذا مت اإدراج موؤ�صر فرعي لقيا�ص اأداء قطاع الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات من خالل 
ن�صبة م�صتخدمي  ن�صمة،   100 لكل  الثابت  الهاتف  ا�صرتاكات  رئي�صية هي:  اأربعة متغريات  ر�صد 
الإنرتنت من ال�صكان، ا�صرتاكات الهاتف النقال لكل 100 من ال�صكان، ا�صرتاكات خدمات النطاق 

العري�ص )الربودباند(.

ومن واقع قراءة الو�صعية الن�صبية للدول العربية فـي هذا املوؤ�صر ميكننا ا�صتخال�ص جمموعة من 
النتائج منها ما يلي:

-  متو�صط الأداء العربي فـي هذا املوؤ�صر بلغ 34.7 نقطة وجاء اأقل من املتو�صط العاملي البالغ 40.6 
نقطة. 

-  الأداء العربي كان اأعلى من املتو�صط العاملي يف متغريي ن�صبة م�صتخدمي النرتنت وا�صرتاكات 
الهاتف النقال.

املوؤ�صر  يف  كبري  بفارق  العاملي  املتو�صط  على  وتفوقت  العربية  املجموعات  اخلليج  دول  -  ت�صدرت 
وحلت دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية بفارق كبري عن دول اخلليج ثم دول املغرب العربي 

ثم دول الأداء املنخف�ص.

-  متيزت دول اخلليج باأداء متميز فـي غالبية املتغريات فـيما �صجلت جمموعة امل�صرق العربي اأداء 
دول  تفوقت  فيما  النقال،  والهاتف  الإنرتنت  م�صتخدمي  ن�صبة  يف  العاملي  املتو�صط  من  قريباً 

املغرب العربي عامليا يف ا�صرتاكات الربود باند والنقال .

- تك�صف البيانات �صرورة حترك دول الأداء املنخف�ص لتح�صني و�صعها على �صعيد غالبية املتغريات.

- مقارنة بعام 2016 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية بن�صب متقاربة.
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مؤشر	اقتصاديات	التكتل
فـي  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  حركة  فـي  حموري  بدور  اجلن�صية  املتعددة  ال�صركات  تقوم 
هذا  وفـي  ال�صتثمارات،  جذب  على  قدرتها  يف  مهما  عن�صرا  يعد  معها  الدول  وارتباط  العامل، 
ال�صياق مت اإدراج موؤ�صر اقت�صاديات التكتل الذي يرتكز على ثالثة متغريات رئي�صية هي:  عدد 
والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  من  دولة   24 اإلى  املنتمية  اجلن�صيات  املتعددة  ال�صركات 
الر�صيد  العاملي،  الإجمايل  كن�صبة من  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  ر�صيد  الدولة،  داخل 

الرتاكمي لعدد اتفاقيات ت�صجيع ال�صتثمار التي اأبرمتها الدولة.

ووفق ما جاء ر�صده من  اأداء الدول العربية فـي املوؤ�صر ومتغرياته الثالثة الرئي�صية نو�صح ما 
يلي: 

-  جاء اأداء املتو�صط العربي بقيمة 13.2 نقطة فـي هذا املوؤ�صر اأقل من الأداء العاملي البالغ 15.9 
نقطة. 

اتفاقيات  لعدد  الرتاكمي  للر�صيد  بالن�صبة  العاملي  املتو�صط  من  اأف�صل  العربية  الدول  -  اأداء 
ت�صجيع ال�صتثمار التي اأبرمتها الدولة .

-

-

-
.

 تصدرت دول المشرق العربي المجموعات العربیة والعالم، ثم دول المغرب العربي، ثم دول الخلیج العربي في 
. المرتبة الثالثة ثم دول األداء المنخفض في المرتبة الرابعة واألخیرة

 تك�صف البيانات �صرورة حترك دول الأداء املنخف�ص لتح�صني جاذبيتها لل�صركات متعددة  .
الجنسیات في العالم وكذلك دول المشرق العربي والخلیج ولكن بدرجة أقل

   مقارنة بعام 2016 ارتفع اأداء جميع املجموعات فـي موؤ�صر اقت�صاديات التكتل فيما عدا دول 
الأداء املنخف�ص
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مؤشر	عوامل	التميز	والتقدم	التكنولوجي
تلعب عوامل التميز والتقدم التكنولوجي دورا مهما يف جذب ال�صتثمارات التي تبحث عن ميزة 
الذي  املوؤ�صر  ت�صميم  مت  لذلك  ونتيجة  الربحية،  لتعظيم  كو�صيلة  املنتج  ومتيز  لتنويع  تناف�صية 
يت�صمن خم�صة اأنواع رئي�صية من املتغريات هي:  موؤ�صر تطور ال�صوق، وموؤ�صر تطور بيئة الأعمال، 
وموؤ�صر  لهاي،  نظام  وعرب  املبا�صرة  الت�صميم  طلبات  اإجمايل  فـي  وامل�صاركة  املعرفة،  وموؤ�صر 

احلكومة الإلكرتونية. 

ووفق ما جاء فـي اجلدول رقم 114 وال�صكلني 127 و 128 اللذين ير�صدان اأداء الدول العربية 
فـي املوؤ�صر ومتغرياته ال�صبعة الرئي�صية نو�صح ما يلي:

-  اأداء املتو�صط العربي فـي هذا املوؤ�صر بلغ  27.2 نقطة وجاء اأقل ب�صكل وا�صح من متو�صط الأداء 
العاملي البالغ 34.5 نقطة.

-  اأداء الدول العربية جاء اقل من املتو�صط العاملي بالن�صبة جلميع املتغريات املكونة للموؤ�صر فيما 
عدا متغري احلكومة الإلكرتونية كان قريبا يف ادائه من امل�صتوى العاملي. 

-  ت�صدرت دول اخلليج املجموعات العربية وبزيادة عن املتو�صط العاملي ثم حلت دول امل�صرق العربي 
فـي املرتبة الثانية ثم دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثالثة ثم دول املغرب العربي باأداء �صعيف 

واأخريا دول الأداء املنخف�ص باأداء �صعيف جدا.

-  من واقع ر�صد املتغريات الأ�صا�صية املكونة للموؤ�صر يالحظ وجود متيز لدول اخلليج على �صعيد 
تطور احلكومة الإلكرتونية ثم تطور ال�صوق، فـي مقابل تراجع وا�صح لدول املغرب العربي فـي 

موؤ�صر تطور بيئة الأعمال ودول الأداء املنخف�ص فـي جميع املتغريات الأ�صا�صية للموؤ�صر.

العربية بن�صب متفاوتة وخ�صو�صا دول  اأداء جميع املجموعات  2016 فقد تراجع  -  مقارنة بعام 
امل�صرق العربي.
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4.	فجوة	جاذبية	الدول	العربية
من املهم مقارنة اأداء الدول العربية يف موؤ�صر اجلاذبية مع الدول املتقدمة ممثلة يف دول منظمة 
اإلى �صورة تقريبية عن الفروق اجلوهرية  اأن ن�صل  OECD حتى ميكننا  التعاون القت�صادي 
القوة  عنا�صر  ا�صتخال�ص  ميكننا  وبالتايل  ال�صتثمار،  جذب  اإمكانات  يف  املجموعتني  بني  فيما 
وال�صعف على �صعيد املوؤ�صرات الفرعية املختلفة جلاذبية ال�صتثمار ومتغرياتها الرئي�صية، ويف 
هذا الطار ميكننا قيا�ص تلك الفروق من خالل ما ي�صمى فجوة اجلاذبية التي تقي�ص الفارق 
العنا�صر  واهمها  املبا�صرة.  الأجنبية  ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  عنا�صر  توافر  فـي  الختالف  اأو 
3 جمموعات رئي�صية هي املتطلبات  اإلى  العام للجاذبية واملنق�صمة  املوؤ�صر  واملكونات املدرجة يف 

الأ�صا�صية والعوامل الكامنة والعنا�صر اخلارجية الإيجابية .

انطالقا من هذا املفهوم ُتعرب فجوة اجلاذبية عن التحدي الذي تواجهه الدول العربية من اأجل 
ويتم  الأجنبي.  ال�صتثمار  ا�صتقطاب  فـي  التناف�صي  موقعها  حت�صني 
احت�صاب الفجوة كن�صبة مئوية تقي�ص الفرق بني اأداء الدول العربية 
على �صعيد اجلاذبية معربا عنها مبتو�صط القيمة التي ح�صلت عليها 
يف موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار  مع متو�صط القيمة التي ح�صلت 
عليها دول منظمة التعاون القت�صادي OECD يف ذات املوؤ�صر من�صوبا 

.OECD اإلى اأداء دول منظمة التعاون القت�صادي

قيمة  بطرح  العربية  للمنطقة  اجلاذبية  فجوة  ح�صاب  ميكن  وعليه 
املوؤ�صر العام جلاذبية الدول العربية والبالغ قيمته 41.6 نقطة لعام 
2017 من قيمته ملجموعة دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية 
قيمته  اإلى  من�صوبا  العام   لنف�ص  نقطة،   60 بلغ  الذي   OECD
وفق   OECD والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  دول  ملجموعة 

املعادلة التالية: )60-41.6(/60 اأي 30.6 %.

العام  املوؤ�صر  واإمكاناتها يف جذب ال�صتثمار وفق  اقل يف قدراتها  العربية  الدول  اأن  وهو ما يعني 
بن�صبة 30.7 % عن دول منظمة التعاون القت�صادي OECD كما ميكن قيا�ص حجم الفجوة بني 
الدول العربية والدول املتقدمة على م�صتوى املجموعات الثالث املكونة للموؤ�صر وكذلك للموؤ�صرات 

الفرعية ولكل مكون اأو متغري من مكونات املوؤ�صرات الفرعية.

ويف هذا ال�صياق ميكن ا�صتعرا�ص و�صع الفجوة يف الدول العربية على �صعيد املجموعات الثالثة 
واأكربها فجوة العوامل اأو املوؤثرات اخلارجية الإيجابية التي بلغت 43.24 % عام 2017 وثانيها 
امل�صبقة،  اأو  الأ�صا�صية  املتطلبات  فجوة  ثم   2017 عام   % 27.25 بن�صبة  الكامنة  العوامل  فجوة 
والتي تربز ب�صكل وا�صح اأهمية التحديات التي تواجه القت�صاديات العربية من اأجل جذب املزيد 

من التدفقات الراأ�صمالية.

20162017201620172016201720162017
27.526.045.143.557.756.643.141.7إفريقيا

28.826.439.537.548.745.438.736.1
25.724.433.533.243.241.233.532.4أمريكا الالتينية والك��اريبي

24.123.529.027.243.143.231.330.6المنطقة العربي�ة
11.612.79.87.828.827.415.514.8   دول الخليج العربي
28.327.229.826.435.535.930.629.1   دول المشرق العربي
23.522.035.234.544.444.533.532.8 دول المغرب العربي
40.238.052.751.669.471.554.053.7 دول األداء المنخ���
17.215.617.417.225.424.619.318.5أوروبا وآسيا الوس�ط�

10.28.716.617.015.813.814.413.6شرق آسيا والمحيط ال��اد�

 فجوة الجاذبية بالمقارنة مع جاذبية مجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (%)

جنوب آسيا

مجموعة المتطلبات 
األساسية

مجموعة العوام�� 
الكامنة

مجموعة العوام�� 
الخارجية االيجابي�ة

المؤشر الع�ا� لجاذبية 
االستثمار المجموعة الج�رافي��ة
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5.	عناصر	القوة	والضعف	في	جذب	االستثمار
يعد ميزان اجلاذبية اآلية متكننا من  حتديد مكامن القوة وال�صعف لكل دولة اأو جمموعة جغرافـية 
اأو املكونات  املبا�صر بالن�صبة للموؤ�صرات الفرعية  معينة على �صعيد جاذبيتها لال�صتثمار الأجنبي 

الرئي�صية للموؤ�صر العام للجاذبية. 

وفـي �صياق ذلك، يعترب اأداء دولة ما نقطة قوة اإذا ما كان موقعها فـي الثلث الأعلى من الرتتيب 
اإذا ما كان ترتيبها فـي  املوؤ�صر الفرعي للجاذبية، ونقطة �صعف  بالن�صبة للمتغري الذي يت�صمنه 

الثلث الأخري من قيم املتغري حتت الدرا�صة. 

امليزان الإجمايل الذي يتم قيا�صه بطرح جمموع نقاط ال�صعف من جمموع  اإلى نتائج  وا�صتناداً 
نقاط القوة، مُيكن اإعادة ترتيب الدول ح�صب هذا امليزان الذي ي�صكل نظام معلومات ي�صرت�صد به 

�صاحب القرار لتقليل اخل�صوم اأو نقاط ال�صعف وحتويلها اإلى اأ�صول اأو نقاط قوة.

اأي  اأو نقاط القوة من جمموع النقاط املحتملة،  اأعلى ن�صبة الأ�صول  اأن  وتو�صح نتائج التحليل  
جمموع نقاط البيانات وهي ت�صاوي عدد الدول فـي املنطقة اجلغرافـية م�صروبا يف عدد املتغريات 
الثالث  الرئي�صية  املجموعات  فـي  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  دول  حققتها  الرئي�صية، 
املكونة للموؤ�صر العام بن�صب مئوية 58.4 % و64.2 % و71.2 % ملجموعات املتطلبات الأ�صا�صية 
والعوامل الكامنة وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي على التوايل. كما ح�صلت كل من جمموعة 
دول �صرق اآ�صيا واملحيط الهادي على ثاين اأعلى ن�صبة الأ�صول ثم حلت دول جمموعة دول اأوروبا 

واآ�صيا الو�صطى.

وتك�صف النتائج حلول الدول العربية باملرتبة الرابعة فـي ميزان اجلاذبية بن�صب مئوية لالأ�صول  
املرتبة  يف  حلت  ثم  الكامنة  والعوامل  الأ�صا�صية  املتطلبات  ملجموعتي   % و25.23   26.9 تبلغ 

ال�صاد�صة بقيمة 10.16 % يف جمموعة عوامل التميز والتقدم التكنولوجي.

اأو اخل�صوم ونقاط  ال�صعف  التقرير من حتديد دقيق لأهم نقاط  فـي  املعتمدة  املنهجية  ومتكن 
العربية  الدول  الن�صبي جلاذبية  الو�صع  انطالقا من حتليل  ر�صدها  يتم  التي  الأ�صول  اأو  القوة 

لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر.
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 2017 ل�صنة  للجاذبية  العام  املوؤ�صر  عن  تتفرع  التي  الفرعية  املوؤ�صرات  كل  وتقييم  ر�صد  مع 
العربية ت�صكو من نقاط �صعف تكمن بالأ�صا�ص فـي  الدول  اأن غالبية  ال�صابقة يتبني  وال�صنوات 

املجالت التالية:

ا�صتمرار  اإلى  بالأ�صا�ص  ويعود  احلقيقي:  االإجمايل  املحلي  الناجت  من�  معدل  •  تقلب 
فـي دول جمل�ص  الإجمايل  املحلى  الناجت  تكوين  فـي  النفط وم�صتقاته  املفرط على  العتماد 
التعاون اخلليجي والعراق وليبيا واجلزائر وذلك ب�صكل مبا�صر وكذلك الدول العربية الأخرى 
املرتبطة بها عرب التعاون فـي جمالت التجارة وال�صتثمار والعمالة وامل�صاعدات وغريها، وهو 
ما يجعل النمو فـي غالبية الدول العربية مرتبطاً بتقلبات اأ�صعار النفط فـي الأ�صواق العاملية.

العربية  الدول  غالبية  فـي  كبري  ب�صكل  الت�صخم  معدل  ارتفاع   : الت�سخم  معدل  •  ارتفاع 
ول�صيما الدول غري النفطية يعد من العوائق التي تقلل من جاذبية امل�صتثمر الأجنبي خ�صو�صا 
واأنه يوؤدي اإلى انخفا�ص القوة ال�صرائية للنقود وبالتايل القيمة احلقيقية لال�صتثمار الأجنبي 
داخل تلك الدولة، وبالتايل يرفع من م�صتوى عدم التاأكد بالن�صبة للم�صتثمرين ب�صاأن قيمة 

ا�صتثماراتهم والعوائد عليها فـي امل�صتقبل. 

•  ارتفاع ن�سبة عجز امليزانية العم�مية اإلى الناجت املحلي االإجمايل:  وهو اأحد العوامل 
ال�صلبية غري املبا�صرة املنفرة لال�صتثمار التي تظهر وب�صكل وا�صح فـي العديد من الدول العربية 
غري النفطية لأنها ت�صاهم فـي زيادة معدلت الت�صخم والغمو�ص وعدم التاأكد بالن�صبة للو�صع 
القت�صادي ب�صكل عام خ�صو�صا اذا ما تزامن مع اأجواء ال�صطرابات الجتماعية التي قد تزيد 

من حدة عجز املوازنة وتبعاته ال�صلبية فـي امل�صتقبل.

جهود  من  العربية  الدول  بع�ص  بذلته  ما  رغم   : امل�ؤ�س�سية  بالبيئة  املرتبطة  •  الع�امل 
للعديد من  بالنظر  املجال لزال متوا�صعا  فـي هذا  و�صعها  اأن  اإل  املوؤ�ص�صية،  البيئة  لتطوير 
الدول املناف�صة فـي جذب ال�صتثمار ف�صال عن وجود تباينات كبرية فـي هذا املجال بني دول 
املنطقة، وهذا يف�صر �صعف الأداء والو�صع ال�صلبي مليزان اجلاذبية بالن�صبة لهذه العوامل. وهو 

ما ي�صتدعي �صرورة تكثيف الإ�صالحات املوؤ�ص�صية فـي املنطقة مبختلف اأ�صكالها وجمالتها.

العربية  الدول  فـي  رئي�صيا  حتديا  متثل  لزالت  االأعمال:  اأداء  ببيئة  اخلا�سة  •  املك�نات 
ميزان  حتقيق  من  كمجموعة  املنطقة  دول  تتمكن  مل  ولذا  الدول،  من  حمدود  عدد  با�صتثناء 
جاذبية اإيجابي فـي العديد من املحاور املتعلقة بهذا املجال وذلك رغم ما مت اإجنازه من اإ�صالحات 

فـي املوؤ�صرات املختلفة لبيئة اأداء الأعمال ول�صيما خالل ال�صنوات القليلة املا�صية.

الطيبة  التناف�صية  الو�صعية  الرغم من  اإليه:  على  النفاذ  و�سه�لة  ال�س�ق وفر�ص  •  حجم 
ن�صبيا للدول العربية عموما ودول جمل�ص التعاون على وجه اخل�صو�ص فـي هذا املجال، فاإن عدداً 

كبرياً من دول املنطقة ي�صكو من ميزان �صلبي ملوؤ�صر النفتاح على العامل اخلارجي.

املنطقة ل تعاين من  اأن غالبية دول  اأو ن�عية راأ�ص املال الب�سري : رغم  •  امل�ارد الب�سرية 
نق�ص على م�صتوى الكوادر الب�صرية من حيث الكم اإل اأن هناك م�صكلة لزالت قائمة على �صعيد 
الكيف واملتمثلة فـي امل�صتوى التعليمي واملهارى لتلك الكوادر وهو ما يوؤدي اإلى تدين فـي م�صتوى 
اإنتاجيتها مقارنة بالعديد من دول العامل الأخرى وذلك ب�صبب عوامل عديدة اأهمها عدم التح�صن 
فـي نوعية التعليم بكل مراحله وخ�صو�صاً فـي مرحلته الأ�صا�صية. ويوؤكد هذا الو�صع �صلبية ميزان 

اجلاذبية اخلا�ص مبتو�صط �صنوات الدرا�صة للبالغني وب�صنوات التعليم املتوقعة لالأطفال.

•  االأداء الل�ج�ستي: على الرغم من التح�صن الن�صبي يف املوؤ�صر العام لالأداء اللوج�صتي ت�صكو 
اأداء التخلي�ص  العديد من الدول العربية من ميزان جاذبية �صالب على م�صتوى موؤ�صر كفاءة 
اجلمركي وموؤ�صر اأداء البنية التحتية للتجارة والنقل وموؤ�صر جودة وكفاءة اخلدمات اللوج�صتية 
وموؤ�صر تتبع وتعقب العمليات اللوج�صتية وموؤ�صر كثافة الطرق الربية وهو ما يوؤثر �صلبا بالطبع 
وال�صتثمار  التجارة  بني  ما  الكبري  الرتباط  مع  وخ�صو�صا  لال�صتثمار  الدولة  جاذبية  على 

ول�صيما ال�صتثمارات ذات التوجه الت�صديري اأو املعتمدة على م�صتلزمات اإنتاج من اخلارج.

•  انخفا�ص م�ست�ى التقدم التكن�ل�جي : لدى الدول العربية ميزان جاذبية �صالب على م�صتوى 
والتكنولوجية  الب�صرية  التنمية  على  الإنفاق  تدين  مع  ل�صيما  ومتغرياته  التكنولوجي  التقدم 
والبحث العلمي ب�صكل عام، وغياب خطط وبرامج البحث والتطوير والربط بينها وبني القطاعات 

الإنتاجية واخلدمية، وتزايد الفجوة بينها وبني الدول النا�صئة واملتقدمة فـي هذا املجال.
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التوصيات
ت�صري البيانات اإلى اأن ح�صة املنطقة العربية من الأر�صدة الرتاكمية لال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة 
2016، كذلك تت�صم ال�صتثمارات الواردة لدول املنطقة  3.5 % بنهاية العام  يف العامل مل تتجاوز 
بالرتكز فـي عدد حمدود من الدول واجتاهها ب�صكل رئي�صي اإلى قطاع اخلدمات. ولذا ركز موؤ�صر 
�صمان جلاذبية ال�صتثمار على تف�صري اأ�صباب ذلك من خالل  الت�صخي�ص الدقيق ملكامن قوة و�صعف 
توفـري  اأجل  من  اخلارجي  لال�صتثمار  اخل�صو�ص   وجه  على  والعربية  عموما  القت�صادات  جاذبية 
اأمثل  ا�صتغالل  على  قادرة  وفعالة  عملية  حلول  اقرتاح  اإلى  تقود  و�صاملة  دقيقة  معرفـية  قاعدة 
لعنا�صر القوة ومعاجلة كافـية لعنا�صر ال�صعف. وقد خل�ص التقرير اإلى التو�صيات العامة  التالية :

ومعلومات  بيانات  قواعد  اإلى  بال�صتناد  ال�صتثمار  بيئة  يف  وال�صعف  القوة  عنا�صر  •  حتديد 
دقيقة وحديثة و�صاملة عن البيئة ال�صتثمارية وذلك وفق منهجية حمكمة ومتكاملة تراعي 
املعايري العاملية، وت�صمن اإمكانية تقييم العوائد من الإجراءات وال�صيا�صات املتبعة وكذلك اأثر 
تلك ال�صتثمارات على الأداء التنموي داخل الدولة امل�صت�صيفة، وكذلك مبتابعة و�صع الدولة 
التقارير واملوؤ�صرات الدولية التي تر�صد وتقيم مناخ ال�صتثمار ومنها موؤ�صر �صمان جلاذبية 

ال�صتثمار ال�صادر عن املوؤ�ص�صة.
ال�صتثمار مب�صاركة خمتلف  املوؤثرة يف جذب  العوامل  وا�صرتاتيجيات لتح�صني  •  و�صع خطط 
اجلهات ذات ال�صلة وعلى خمتلف الأ�صعدة املوؤ�ص�صية والت�صريعية والقت�صادية والجتماعية 
تاأهيل وتطوير عنا�صر الإنتاج الرئي�صية جلذب ال�صتثمارات واأهمها توفري  ول�صيما �صمان 
الأرا�صي املرفقة الالزمة لإن�صاء امل�صروعات واإعادة تخطيط وهيكلة املوارد الب�صرية وتعزيز 
ت�صهيل  و  املحلي  بالإنتاج  وربطها  والبتكارات  العلمي  البحث  وتطوير  ومهارتها  اإنتاجيتها 

وتي�صري اإجراءات متويل امل�صروعات ودعم وتاأهيل اأجيال جديدة من امل�صتثمرين.
ب�صكل عام  مب�صاركة كل اجلهات  للبلد كموقع جاذب لال�صتثمار والأعمال  ال�صامل  •  الرتويج 
وفعالية  حتديدا  اأكرث  ا�صتثمارية  وبرامج  امل�صتجدات  تراعي  مرنة  �صيا�صات  ووفق  املعنية 

ول�صيما جتاه ال�صركات متعددة اجلن�صية.
الأولوية  ملنح  معايري  بو�صع  وذلك  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  من  العوائد  •  تعظيم 
للم�صروعات ذات الأثر الإيجابي فـي موؤ�صرات القيمة امل�صافة والت�صدير والت�صغيل والرواتب 

والأجور والإيرادات ال�صريبية وتكوين راأ�ص املال الثابت والبحث العلمي والتطوير.
�صوء  ال�صيا�صات يف  ومرونة  الدولة   لدى  ال�صتثماري  لإمكانات اجلذب  الدورية  •  املراجعة 
الكفاءة القت�صادية والقدرة  اإجراءات والرتكيز على تعزيز  املناف�صة من  ما تتخذه الدول 
و�صفافة  وفعالة  بيئة حرة  والبتكار يف  والتجديد  والإنتاجية  ومعايري اجلودة  التناف�صية، 

للم�صتثمرين. 
للتعرف ب�صكل تف�صيلي على عنا�صر القوة وال�صعف بالن�صبة للمجموعات العربية املدرجة   
يف املوؤ�صر فيما يتعلق بقدرتها على جذب ال�صتثمار الأجنبي، ميكننا مقارنة اأدائها مع الدول 
اإلى �صورة تقريبية  OECD حتى ن�صل  املتقدمة ممثلة يف دول منظمة التعاون القت�صادي 
عن الفروق اجلوهرية فيما بني املجموعتني يف اإمكانات جذب ال�صتثمار، وبالتايل التو�صيات 

الواجب اتخاذها لتح�صني و�صعية كل جمموعة كما يلي:
العربية،  املجموعات  ببقية  املجموعة مقارنة  دول  اأداء  الرغم من متيز  •  دول اخلليج: على 
هنالك حاجة ل�صتمرار تطوير اأ�صواق املال واإتاحة التمويالت اإلى القطاع اخلا�ص وملوا�صلة 

حت�صينات البيئة املوؤ�ص�صية  وبيئة اأداء الأعمال.
القت�صادي،  التعاون  منظمة  ودول  املجموعة  دول  بني  القائمة  الفجوة  تربز  امل�صرق:  •  دول 
وا�صتعادة  الأعمال  اأداء  وبيئة  املوؤ�ص�صية  البيئة  لتح�صني  �صريعة  اإجراءات  اتخاذ  �صرورة 
قطاع  تطوير  وكذلك  فعالة  تنظيمية  باإجراءات  ال�صفافية  وتعزيز  الأمني  ال�صتقرار 
الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات اإ�صافة اإلى حت�صني اأداء القطاع اللوجي�صتي ول�صيما النقل 

مبختلف اأ�صكاله.  
•  دول املغرب العربي: تربز البيانات على غرار جمموعة دول امل�صرق، �صرورة حت�صني البيئة املوؤ�ص�صية 
وتكنولوجيا  الت�صالت  قطاع  تطوير  وكذلك  ال�صفافية  وتعزيز  الأمني  ال�صتقرار  وا�صتعادة 

املعلومات ثم حت�صني اأداء القطاع اللوجي�صتي والتكنولوجي وتوفري التمويل للقطاع اخلا�ص.  
يف  عاجلة  اإ�صالحية  اإجراءات  اتخاذ  �صرورة  املجموعة  هذه  تواجه  املنخف�ص:  الأداء  •  دول 
للقطاع  التمويل  وتوفري  الأعمال  اأداء  وبيئة  املوؤ�ص�صية  البيئة  املوؤ�صرات وخ�صو�صا  غالبية 

اخلا�ص وكذلك تطوير قطاع الت�صالت والتكنولوجيا و حت�صني اأداء القطاع اللوجي�صتي.



47 م�ؤ�سر �سمان جلاذبية اال�ستثمار 2017

اجلزء الثالث:
جاذبية الدول العربية لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر: املالمح القطرية
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اجلزء الرابع:
خماطر اال�ستثمار والتجارة والتم�يل واآليات التعامل معها
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مقدمة
على �صعيد الوحدات القت�صادية الفردية، ي�صعب على امل�صتثمر اأو امل�صدر اأن يحدد بدقة معدل العائد 
املتوقع على ال�صتثمار اأو على ال�صفقة التجارية الدولية، واإن كان ي�صتطيع اأن يقدر عدد الحتمالت 
املمكنة وقيمة كل احتمال وقيمة العائد املتوقع يف ظله، فهو يواجه �صرورة تقدير العائد املتوقع اأن 
يتولد عن ال�صتثمار اأو التبادل التجاري، وكذلك تقدير املخاطر التي يتعر�ص لها هذا العائد حتى 

تتم التغطية املنا�صبة للعائد واملخاطر اللذين يعدان املحددين الأ�صا�صيني لقراره القت�صادي.

وعلى �صعيد املوؤ�ص�صات املالية، ي�صعب ب�صكل م�صتمر حتقيق التوافق بني حجم وتواريخ ا�صتحقاق 
عن  ينتج  كما  الأجنبية،  العملة  خلطر  معر�صة  تكون  وبالتايل  الأجنبية  وخ�صومها  اأ�صولها 
احتفاظها باأ�صول يف بلد اأجنبي حتملها لنوع اآخر من خماطر ال�صتثمار الأجنبي يدعى باملخاطر 
ال�صيادية، وهو خمتلف عن خطر الئتمان الذي تواجهه املوؤ�ص�صة املالية التي ت�صرتي اأ�صوًل حملية 
ك�صندات وقرو�ص ال�صركات املحلية. فقد تعجز ال�صركة الأجنبية عن �صداد املبلغ الأ�صلي وفوائد 
القر�ص حتى ولو كانت تريد ذلك، فحكومة البلد الذي يوجد فيه املركز الرئي�صي لل�صركة قد متنع 

اأو حتدد �صداد الديون تبعاً لوجود نق�ص اأو عجز يف العملة الأجنبية اأو اأحداث �صيا�صية معادية.

اأما على ال�صعيد الدويل، فقد ت�صطر بع�ص الدول اإلى تاأجيل �صداد ديونها ومنها ال�صندات اإلى 
ما بعد تاريخ ال�صتحقاق، وذلك يف حالة احلروب وزيادة الإنفاق الع�صكري وحاجتها ال�صتثنائية 
املالية  املوؤ�ص�صات  املعنية  الدولة  تلزم  وقد  العام،  والدين  املوازنة  عجز  تفاقم  حالة  يف  اأو  للموارد 
بالكتتاب ب�صندات جديدة تقوم باإ�صدارها لتمويل الإنفاق احلربي اأو العجز الرتاكمي، ومن هذا 

املنطلق تتعر�ص تلك املوؤ�ص�صات اإلى خماطر �صيا�صية. 

واأثرها  الدولية  املالية  الأزمات  الأموال، وظهور  روؤو�ص  املالية وحرية حركة  العوملة  اأثر  تزايد  واأمام 
على اأداء القطاع امل�صريف واملايل، ويف ظل عامل عدم التاأكد، كان لبد من تقدير م�صتويات املخاطر يف 
املعامالت امل�صرفية و املالية، حيث مت اإ�صدار اأول موؤ�صرات اجلدارة الئتمانية من �صركة Moody’s يف 
عام 1909. ويوجد اليوم الع�صرات من وكالت الت�صنيف  الئتماين املعرتف بها والتي تعمل يف جمال 
قيا�ص خماطر التمويل وال�صتثمار والتجارة وتقوم باإ�صدار ت�صنيفات للحكومات وال�صركات والقطاع 
املايل وهيئات التمويل والأوراق املالية باأنواعها واآجالها، بالإ�صافة اإلى ن�صر البحوث والتحليالت املالية 

80 % من �صوق الت�صنيف  على الأ�صهم وال�صندات. لكن اثنتني فقط من هذه الوكالت حتتكران 
العاملي، وهما وكالة موديز ووكالة �صتاندرد اأند بورز، تليهما وكالة فيت�ص التي تهيمن على 14 % من 
�صوق الت�صنيف العاملي املقدرة. كما اأ�صبحت الت�صنيفات الئتمانية التي متنحها وكالت الت�صنيف 
عليها،  للح�صول  املختلفة  املالية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  الكثري من  ت�صعى  ذاته  العاملية هدفا يف حد 

باعتبار هذا الت�صنيف �صهادة دولية توؤكد ح�صن اأداء املوؤ�ص�صة اأو البنك وقوة مركزه املايل.

ومل يقف الأمر عند هذا احلد بل ظهرت اأدوات واأ�صاليب متخ�ص�صة ومتطورة يف ر�صد املخاطر 
التجارية وغري جتارية وخ�صو�صا املخاطر ال�صيا�صية وت�صنيفها وتقييمها ثم التعامل معها عرب 

اآليات متعددة منها القبول والتجنب والتقلي�ص والنقل. 

التاأمني �صد  و�صركات متخ�ص�صة( تقدم خدمة  اآخر )موؤ�ص�صات  اإلى طرف  املخاطر  نقل  ويعد 
الآليات  اأهم  اأحد  احلدود  عرب  اأو  الواحدة  الدولة  داخل  التجارية  وغري  التجارية  املخاطر 
اأو  للممول  املوؤ�ص�صات  تلك  تقدم  حيث  املخاطر،  مع  التعامل  يف  الفعالة  وال�صتباقية  الوقائية 
امل�صتثمر اأو امل�صدر تعوي�صا منا�صبا عند حتقق اخلطر مقابل ر�صوم �صنوية متثل ن�صبة متغرية 
موؤ�ص�صة   50 نحو  اليوم  العامل  يف  ويوجد  اخلطر.  معدل  بح�صب  تختلف  عملياتهم  قيمة  من 
اإقليمية ودولية و�صركة تقدم هذا النوع من خدمة ال�صمان العابرة للحدود بقيمة تبلغ �صنويا 
بحدود تريليوين دولر تغطي نحو 10 % من ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة والتجارة العاملية.

يف  العربية  الدول  اأ�ص�صتها  التي  ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية  املوؤ�ص�صة  وتعد 
الكويت يف منت�صف ال�صبعينيات اأول منظمة متعددة الأطراف لتقدمي هذا النوع من اخلدمات 
والتي زادت جممل عمليات �صمان ال�صتثمار و�صمان ائتمان ال�صادرات التي قدمتها عن 14.6 
مليار دولر بنهاية العام 2016، والتي �صاهمت ب�صكل كبري يف اإقناع م�صتثمرين عرب واأجانب يف 
دخول الدول العربية يف ظل املخاطر ال�صيا�صية التي ت�صهدها املنطقة منذ منت�صف ال�صبعينيات.

ويف هذا ال�صياق، ونظرا لأهمية اإدارة املخاطر يف حتديد حجم وطبيعة ووجهة تدفقات روؤو�ص 
التقرير حمورا خا�صا ملخاطر ال�صتثمار والتجارة  الأموال وال�صلع والأعمال ب�صكل عام، يفرد 
والتمويل ي�صتعر�ص فيه اأنواع املخاطر، واأهمية تقييمها، واأدوات تقييمها واآليات التعامل معها.
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1.	أنواع	المخاطر	
ُتعرف املخاطر باأنها احتمالية تعر�ص املوؤ�ص�صة املالية اأو املن�صاأة القت�صادية اإلى خ�صائر اأو حدث غري 
متوقع وغري خمطط له، و/اأو تذبذب العائد املتوقع على ا�صتثمار معني، مما ينتج عنه اآثار �صلبية 
لها قدرة على التاأثري على حتقيق اأهداف املوؤ�ص�صة اأو املن�صاأة املرجوة وتنفيذ ا�صرتاتيجياتها بنجاح. 

وقيا�ص  املحتملة  املخاطر  حتديد  مبوجبها  يتم  التي  العملية  اأنها  على  املخاطر  تقييم  وتعرف 
ا�صتثماريا  م�صروعاً  كانت  �صواء  تنفيذها  املراد حتقيقها/  الأعمال  على  الواقعة  املخاطرة  درجة 
اأو �صفقة جتارية اأو عملية اإقرا�ص اأو عملية اقت�صادية يراد تنفيذها يف وقت اأو مكان اأو كمية اأو 
كيفية معينة، ويكون قيا�ص درجة املخاطرة بقيا�ص مدى التاأثري الواقع على حتقيق املراد. فجميع 
التقييم بطريقة  يتم  اأمكن  ُتقيم بطريقة و�صفية وب�صورة منتظمة، وحيثما  اأن  املخاطر يجب 

كمية، كما يجب اأن ياأخذ تقييم املخاطر يف احل�صبان تاأثري الأحداث املتوقعة وغري املتوقعة.

اأما اإدارة املخاطر فهي العملية التي يتم مبوجبها قيا�ص وتقييم املخاطر التي تواجه املن�صاأة اأو 
املوؤ�ص�صة املالية واتخاذ الإجراءات املنا�صبة لتخفيف وقع اخلطر عند حدوثه والتقليل من اآثاره 
اأخرى، وذلك يف �صوء حتليل التكلفة والعائد، وال�صعي  اإلى جهة  اأو نقله  على النتائج املنتظرة 
لتحقيق التوازن بني درجة املخاطرة املمكن حتملها وم�صتوى الفائدة العائدة من حتقق املراد. 
فالغاية من اإدارة املخاطر هي تخفي�ص احتمالت حدوث اخل�صارة وتخفي�ص اآثارها ال�صلبية عند 
وقوعها و اخلطوة الأ�صا�صية يف هذا الجتاه تبداأ بالتعرف على جميع م�صادر اخلطر املتوقعة 
وحتليلها و تقدير احلد الأق�صى لقيمة اخلطر املتوقع منها ثم بعد ذلك تاأتي مرحلة التعامل 

مع هذه املخاطر. 

و ميكن تق�صيم املخاطر اإلى اأنواع عدة بناء على معايري خمتلفة نذكر من بينها انتظام املخاطر 
اأو عدم انتظامها )ال�صتثمارات املالية واملخاطر التي تتاأثر بها عوائد الأوراق املالية( اأو اجلهة 
امل�صتثمر  امل�صتورد،  اأو  امل�صدر  القت�صادية،  املن�صاأة  املالية،  )املوؤ�ص�صات  للمخاطر  تتعر�ص  التي 
املحلي اأو الأجنبي( اأو اأ�صل اخلطر اأو طبيعة هذا اخلطر، و�صوف يتم الرتكيز على معيار اجلهة 

املعنية باملخاطر يف الأجزاء التالية من املحور.

مخاطرالتحدید األسباب التي قد تنتج عنھا 
یتعلق فمخاطر اإلقراض قد ال تكون نتیجة سبب مباشر
روف بالمقترض وشروط القرض بل قد تكون نتیجة ظ
ي عامة تؤثر في االقتصاد القومي أو في القطاع الذ
طیل ینتمي إلیھ المقترض وتؤدي إلى شح المواد أو تع

اإلنتاج

الخطرقیاس درجة 
ننا من باستخدام معاییر علمیة وموضوعیة بطریقة تمك
قارنة تصنیفھا والتعرف على درجتھا بشكل واضح وم
ضھا المخاطر المتضمنة في القرارات المختلفة مع بع

البعض ثم مع العائد المتوقع من كل استثمار

تحدید مستوى المخاطر 
یتطلب موازنة بین المخاطر والعائد من وراء كل 

مخاطرة

إدارة العمل بمستوى مقبول من المخاطر 
وجود نظام مناسب للرقابة والمتابعة مع تفویض

سات الصالحیات للعناصر األكثر كفایة ضمن السیا
العامة الموضوعة

مراحل إدارة المخاطر

36رقم 
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1.1.	المخاطر	التي	تتعرض	لها	المؤسسات	المالية
تواجه املوؤ�ص�صات املالية اأنواعاً متعددة من املخاطر اأهمها:

اأن التدفقات  1 -  خماطر االئتمان )Credit Risk( : تن�صاأ خماطر الئتمان نتيجة لحتمال 
املالية  للموؤ�ص�صات  العائدة   )financial	 claims( املالية  املطالبات  عن  الناجمة  النقدية 
التي  املالية  املوؤ�ص�صات  اأن  اإلى  الإ�صارة  ويجدر  كامل.  ب�صكل  ت�صدد  ل  وال�صندات  كالقرو�ص 
اأكرب  ب�صكل  املخاطر  النوع من  لهذا  الأجل معر�صة  �صندات طويلة  ت�صرتي  اأو  قرو�صاً  ُتقدم 
اأو ت�صرتي �صندات ق�صرية الأجل. فالبنوك و�صركات  من املوؤ�ص�صات املالية التي ُتقدم قرو�صاً 
و�صركات  امل�صرتكة  ال�صناديق  اأكرث من  ب�صكل  الئتمان  ُمعر�صة ملخاطر  التاأمني على احلياة 
يف  باأ�صول  الأولى  املجموعة  لحتفاظ  يعود  وهذا  املدنية  وامل�صوؤولية  املمتلكات  على  التاأمني 
حمافظهم املالية ذات تواريخ ا�صتحقاق اأكرب من تواريخ ا�صتحقاق الأ�صول التي حتتفظ بها 

املجموعة الأولى.    

مالكو  يطلب  عندما  ال�صيولة  خماطر  تزداد   :  )Liquidity Risk( ال�سي�لة  2 -  خماطر 
اخل�صوم كاملودعني وحاملي بوال�ص اأو �صهادات التاأمني ال�صداد الفوري للمطالبات املالية التي 
ميلكونها لدى اإحدى املوؤ�ص�صات املالية، اأو عندما يطلب حاملو وعود القرتا�ص خارج امليزانية 
القرتا�ص.  يف  حقهم  ا�صتخدام  فجاأة   )off-balance-sheet	 loan	 commitments(
عندما يطلب حاملو اخل�صوم ال�صداد املبا�صر للنقد، فاملطالبات املالية ُتعاد اإلى املوؤ�ص�صة املالية 
ملقابلة  لديها  املتواجدة  الأ�صول  بع�ص  تبيع  اأو  اإ�صافية  مبالغ  تقرت�ص  اأن  اإما  بدورها  التي 
اإلى  مالكي اخل�صوم  قبل  املالية من  باملوؤ�ص�صات  الثقة  انخفا�ص  ويقود  تلك.  ال�صحب  طلبات 
الزيادة  تلك  بع�صها  اأو  املالية  املوؤ�ص�صات  تواجه كل  امل�صحوبات عما هو متوقع، فعندما  زيادة 
يف امل�صحوبات فاإنها ت�صطر لبيع اأ�صولها الأقل �صيولة. وقد ت�صطر لت�صييل اأ�صولها باأ�صعار 
منخف�صة ويف بع�ص الأحيان اأقل من القيمة ال�صوقية العادلة، مما يوؤثر على ربحيتها وقدرتها 

على الوفاء بالديون وي�صبب اإخفاقها.

3 -  خماطر �سعر الفائدة )Interest rate risk( : نوع من املخاطر التي تواجهها املوؤ�ص�صات 
املالية يف حالة عدم التوافق )mismatching( يف تواريخ ال�صتحقاق بني الأ�صول واخل�صوم، 

وعندما يحدث تقلب يف معدل الفائدة. ففي حالة جتاوز تاريخ ا�صتحقاق الأ�صول لتاريخ 
ا�صتحقاق اخل�صوم املمولة، يت�صبب ارتفاع معدل الفائدة  يف تعر�ص املوؤ�ص�صة املالية ملخاطر 
اإعادة التمويل )risk	refinancing(، وهذا اخلطر هو نوع من خماطر معدل الفائدة وفيه 
اأرباح  تتاأثر  امل�صتثمرة، وبالتايل  الأ�صول  املحقق على  العائد  اأكرب من  التمويل  تكون كلفة 
املوؤ�ص�صة املالية �صلبا. ويف حالة جتاوز تاريخ ا�صتحقاق اخل�صوم لتاريخ ا�صتحقاق الأ�صول، 
معدل  حول  تاأكد  عدم  تواجه  فهي  الفائدة،  معدل  ملخاطر  معر�صة  املالية  املوؤ�ص�صة  تكون 
الفائدة الذي من خالله ت�صتطيع اإعادة ا�صتثمار اأموالها يف ال�صنة الثانية، وهي اإذن معر�صة 
ملخاطر اإعادة ال�صتثمار )reinvestment risk( من خالل احتفاظها باأ�صول ذات تاريخ 
ا�صتحقاق اأقل من اخل�صوم التي مولتها وفيه جند اأن العائد املحقق على الأموال امل�صتثمرة 

يف الأ�صول اأقل من كلفة هذه الأموال مما يوؤثر �صلبا على اأرباح املوؤ�ص�صة. 

متوافقة  غري  ا�صتحقاق  تواريخ  ذات  وخ�صوم  باأ�صول  املالية  املوؤ�ص�صة  احتفاظ  كان  ما          واإذا 
يعر�صها ملخاطر معدل الفائدة، فاإنها ت�صتطيع التحوط وحماية نف�صها �صد هذه املخاطر 
اأن  من  الرغم  وعلى  ال�صتحقاق،  تواريخ  نف�ص  لها  وخ�صوم  باأ�صول  الحتفاظ  خالل  من 
التوافق هذا يقلل من خماطر معدل الفائدة اإل اأنه يقلل كذلك من ربحية املوؤ�ص�صة املالية.

املالية  املوؤ�ص�صات  تقوم  عندما  ال�صوق  خماطر  تن�صاأ   :  )Market Risk( ال�س�ق  4 -  خماطر 
لأغرا�ص  طويلة  لفرتات  بها  احتفاظها  من  اأكرث  وامل�صتقات  واخل�صوم  الأ�صول  مببادلة 
وخطر  الفائدة  معدل  بخطر  ال�صوق  خماطر  وترتبط  التحوط.  اأو  والتمويل  ال�صتثمار 
النوع من  املالية ككل له دور موؤثر يف هذا  املوؤ�ص�صة  اأن خطر  املبادلت الأجنبية وكذلك جند 
 ،)trading	activity( املخاطر، اإ�صافة اإلى اأنه ي�صيف بعداً اآخر للخطر وهو فعاليات املبادلة
اإذن هو خطر اإ�صايف تتعر�ص له املوؤ�ص�صة املالية عندما يرتبط خطر املبادلت الأجنبية ومعدل 
الفائدة با�صرتاتيجية املبادلة. فخطر ال�صوق اأو خطر املبادلة هو اخلطر الذي ميكن التعر�ص 
غري  اأو  مفتوحاً   )short( ق�صرياً  اأو   )long( طوياًل  و�صعاً  املالية  املوؤ�ص�صة  تاأخذ  عندما  له 
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متحوط عليه على ال�صندات، وحقوق امللكية، والب�صائع، وامل�صتقات، حيث اإن الأ�صعار رمبا تتغري 
اأما  �صراء،  بعملية  القيام  هو  الطويل  بالو�صع  املق�صود  اأن  العلم  مع  للمتوقع،  معاك�ص  باجتاه 

الو�صع الق�صري فيق�صد به القيام بعملية بيع.

5 -  املخاطر خارج امليزانية )Off-Balance-Sheet Risk( : ت�صهد معظم املوؤ�ص�صات املالية 
احلديثة منو الفعاليات خارج امليزانية لديها، واإن اأكرث املخاطر خارج امليزانية يرتبط بخطر 
تقليل  اأو  للتحوط  ُت�صتخدم  اأن  ال�صرف فيمكن  �صعر  الئتمان، وخطر  الفائدة، خطر  ُمعدل 
تلك املخاطر. ُيعترب خطاب العتماد امل�صمون )ي�صمن الوعد ب�صداد الفائدة ومبلغ القر�ص 
للم�صتثمرين الذين يواجهون تق�صرياً يف �صداد التزاماتهم يف امل�صتقبل( واحداً من الفعاليات 
 loan( معني  مبلغ  باإقرا�ص  املُقر�ص  التزام  تت�صمن  اأُخرى  فعاليات  وهناك  امليزانية،  خارج 
commitments(، وعقود خدمة الرهن )contracts	servicing	mortgage( بوا�صطة 
موؤ�ص�صات الدخار، العقود الآجلة وامل�صتقبلية، اإ�صافة اإلى اأنواع اأخرى من امل�صتقات املحتفظ 
بها بوا�صطة املوؤ�ص�صات املالية الكبرية. على الرغم من اأن هذه الفعاليات قد �ُصكلت لتخفي�ص 
اإ�صافة  اإدارتها  اأن �صوء  اإل  خماطر التعر�ص خلطر الئتمان، معدل الفائدة وخماطر اأخرى 

اإلى ا�صتخدامها يف امل�صاربة ميكن اأن يوؤدي اإلى خ�صائر كبرية للموؤ�ص�صة املالية.

6 -        خماطر �سعر ال�سرف )Foreign Exchange Risk( : لحظت املوؤ�ص�صات املالية وب�صكل
من  يو�صعان  الأجنبية  ال�صتثمار  وحمفظة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  من  كاًل  اأن    متزايد 
الفوائد املالية والت�صغيلية املتاحة على ال�صتثمار املحلي. على الرغم من ذلك جند اأن فعاليات 
ال�صتثمار الأجنبية ُتعر�ص املوؤ�ص�صة املالية ملخاطر املبادلت الأجنبية حيث اإن التغري يف �صعر 
ال�صرف )rate	exchange( ميكن اأن يوؤثر عك�صياً على قيمة اأ�صول وخ�صوم املوؤ�ص�صة املالية 

املقيمة بالعمالت الأجنبية.

التي  املالية  املوؤ�ص�صة  : تتعر�ص   )Country or Sovereign Risk( ال�سيادة  7 -  خماطر 
ل تقوم باإيجاد توافق بني حجم وتواريخ ا�صتحقاق اأ�صولها وخ�صومها الأجنبية خلطر العملة 
الأجنبية، كما يعر�صها احتفاظها باأ�صول يف بلد اأجنبي لنوع اآخر من خماطر ال�صتثمار الأجنبي 
املالية التي  املوؤ�ص�صة  ال�صيادية، وهو خمتلف عن خطر الئتمان الذي تواجهه  يدعى باملخاطر 

ت�صرتي اأ�صوًل حملية ك�صندات وقرو�ص ال�صركات املحلية. فقد تعجز ال�صركة الأجنبية عن �صداد 
املبلغ الأ�صلي وفوائد القر�ص حتى ولو كانت تريد ذلك اإذا منعت اأو حددت ال�صداد حكومة البلد 
الذي يوجد فيه املركز الرئي�صي لل�صركة تبعاً لوجود نق�ص اأو عجز يف العملة الأجنبية، اأو اأحداث 
�صيا�صية معادية. ويت�صمن قيا�ص مثل هذا النوع من املخاطر حتليل ق�صايا القت�صاد الكلي مثل 

�صيا�صة املبادلة، الو�صع املايل للبلد )العجز والفائ�ص التجاري(.
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2.1.	المخاطر	التي	يتعرض	لها	المستثمر	األجنبي
تنق�صم املخاطر التي يتعر�ص لها امل�صتثمر ب�صفة عامة اإلى خماطر جتارية وخماطر غري جتارية اأو 
امل�صروع ال�صتثماري.  اإقامة  الناجمة عن  الأول بحالت الإفال�ص واخل�صائر  الق�صم  �صيا�صية. ويعنى 
اإل اأّن هذه املخاطر لي�صت حكًرا على ال�صتثمار الأجنبي دون غريه، واإمنا تتعلق بجميع ال�صتثمارات، 
�صواء كانت وطنية اأو اأجنبية. اأما املخاطر ال�صيا�صية، التي تغطيها دون �صواها اأنظمة اأو اأجهزة �صمان 
ال�صتثمارات الوطنية والدولية، فهي ت�صمل جميع املخاطر التي اإما تت�صم بطابع �صيا�صي اأو حكومي 
اأو تن�صاأ عن تدابري تتخذها الدولة امل�صيفة لال�صتثمار ب�صفة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة. و�صوف يقع 

الرتكيز هنا على هذا الق�صم فقط من املخاطر.
1	-		خطر امل�سادرة والتاأميم: ويتمثل يف اتخاذ ال�صلطات العامة بالقطر امل�صيف بالذات اأو بالوا�صطة 
واي  اجلربي  وال�صتيالء  امللكية  ونزع  الإدارية  احلرا�صة  وفر�ص  والتاأميم  كامل�صادرة  اإجراءات 
اإجراءات تدريجية اأخرى يكون لها مبرور الزمن نف�ص الأثر واأي اإجراء اآخر اإذا كان من موؤداه 

حرمان امل�صتثمر من حقوقه اجلوهرية على ا�صتثماره، وتتمثل هذه احلقوق يف ما يلي:
       - حقه يف ا�صتالم م�صتحقاته من اأ�صل ال�صتثمار اأو عوائده.

       - حقه يف الت�صرف فيما ميلكه يف امل�صروع امل�صتفيد.
       - حقه يف ال�صيطرة الفعلية يف القطر امل�صيف على ما ا�صتلمه من اأ�صل ال�صتثمار اأو عوائده.

       - حقه يف ا�صتعمال اأو ا�صتغالل جزء اأ�صا�صي من ممتلكاته.
القطر  اأو عن  اأجنبية  2	-		خطر احلرب واال�سطرابات االأهلية: كل عمل ع�صكري �صادر عن جهة 
امل�صيف  لال�صتثمار وتتعر�ص له اأ�صول امل�صتثمر  املادية  تعر�صا مبا�صرا، وكذلك ال�صطرابات 
الأهلية العامة كالثورات والنقالبات والفنت واأعمال العنف ذات الطابع العام والأعمال الإرهابية  
والتخريبية ذات الدوافع ال�صيا�صية التي يكون لها نف�ص الأثر،  كما ي�صمل هذا اخلطر النقطاع 
الكلي وامل�صتمر لالأعمال ال�صرورية ل�صتمرارية امل�صروع امل�صتفيد من الناحية املالية وذلك لفرتة 
زمنية حمددة على اأن يكون هذا التوقف ناجتا ب�صكل مبا�صر عن واحد اأو اكرث من الأحداث ذات 

الدوافع ال�صيا�صية املذكورة اأعاله.
قدرة  جوهرية  ب�صورة  تقّيد  التي  التدابري  بجميع  املخاطر  هذه  تعنى  التح�يل:  عدم  3	-		خطر 

وفوائ�ص  الأق�صاط  فيها  مبا  منه،  الناجت  الربح  اأو  ا�صتثماره  اأ�صل  حتويل  على  امل�صتثمر 
القرو�ص. كما ت�صمل تاأّخر ال�صلطات النقدية للدولة امل�صيفة عن املوافقة على التحويل من 
دون مرّبر، اأو فر�ص ال�صلطات العامة عند التحويل �صعر �صرف متييزي بني امل�صتثمر املوؤّمن 

له وغريه من امل�صتثمرين. 
4	-		خطر االإخالل بعقد اال�ستثمار: ويتمثل يف اخل�صارة الناجتة عن عدم مقدرة امل�صتثمر على تنفيذ 
حكم اأو قرار حتكيمي �صادر ل�صاحله �صد القطر امل�صيف لال�صتثمار ب�صرط  اأن يكون احلكم 
اأو ف�صخ حكومة القطر امل�صيف بالتزامات  �صادر ل�صداد مبالغ مالية حمددة ويتعلق باإخالل 
تعاقدية واردة يف عقد يتعلق بامل�صروع امل�صتفيد واملربم بينها وبني امل�صتثمر اأو امل�صروع امل�صتفيد 
واأن ي�صتنفذ امل�صتثمر كافة الو�صائل املتاحة والقيام باملجهودات الالزمة املعقولة لتنفيذ احلكم 
ال�صادر وذلك خالل فرتة النتظار املحددة من تاريخ �صدور احلكم، واأن ينطوي عدم تنفيذ 

احلكم من جانب حكومة القطر امل�صيف على متييز �صد امل�صتثمر.
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3.1.	المخاطر	التي	يتعرض	لها	المصدر	أو	المستورد
يتعر�ص امل�صدر اأثناء العملية الت�صديرية اإلى خماطر قد تكون نتاج عوامل جتارية اأو غري جتارية 

اأو عوامل اأخرى ل ميكن ت�صنيفها يف الأولى ول يف الثانية:

1 - املخاطر التجارية : 

ويق�صد بها املخاطر التي يكون م�صدرها امل�صتورد اأو اأو�صاعه املالية )خماطر امل�صرتي اأو امل�صتورد(، 
وتوؤدي اإلى عدم ا�صتالم امل�صدر لكامل م�صتحقاته يف الآجال املتفق عليها ونذكر من اأهمها ما يلي:

اإذا  اأو  امل�صتورد  باإفال�ص  اأو ت�سفيته: �صدور حكم ق�صائي  اإع�ساره  اأو  امل�ست�رد )امل�سرتي(  •  اإفال�ص 
تقررت ت�صفيته جربا، مما قد يوؤدي بامل�صتورد اإلى عدم �صداده لديونه يف املواعيد املتفق عليها.

•  امتناع امل�ست�رد عن �سداد ما اأ�ستحق عليه للم�سدر: ويعني ذلك عدم وفاء امل�صتورد مبا ا�صتحق 
عليه للم�صدر اأو عجزه عن ذلك رغم قيام هذا الأخري بالوفاء بجميع التزاماته قبل امل�صتورد .        

•  رف�ص امل�سرتي ا�ستالم الب�ساعة امل�سح�نة: ويعني ذلك رف�ص امل�صرتي اأو امتناعه عن ا�صتالم 
م�صتندات الب�صاعة امل�صحونة رغم قيام امل�صدر بالوفاء بجميع التزاماته قبل امل�صرتي.

2 - املخاطر غري التجارية اأو ال�سيا�سية: 

ويق�صد بها املخاطر التي تخرج عن اإرادة امل�صتورد والتي يكون م�صدرها �صلطات البلد امل�صتورد اأو 
اأو وقائع معينة ي�صهدها البلد  �صلطات بلد العبور، واأي�صا تلك التي تكون نتاج ا�صطرابات عامة 
امل�صتورد. اأي ت�صمل جممل املخاطر الناجتة عن عجز م�صتورد عن ال�صداد ب�صبب عوامل �صيا�صية 

ونذكر من اأهمها:

•  اأي اإجراء قد تتخذه حكومة القطر امل�صتورد فيمنع كليا اأو جزئيا اإمتام تنفيذ عقد البيع اأو اإلى 
تعر�ص اأ�صول امل�صتورد اإلى اأ�صرار توؤدي اإلى عجزه عن ال�صداد.

•  اأي اأحداث �صيا�صية اأو م�صاعب اقت�صادية اأو اأية اإجراءات ت�صريعية اأو اإدارية يتم اتخاذها يف خارج 
بلد امل�صدر فتمنع اأو توؤخر حتويل املدفوعات.

•  وقوع حرب اأو ثورة اأو حرب اأهلية وما �صاكل ذلك مما يحول دون اإمتام تنفيذ عقد البيع اأو اإلى 
تعر�ص اأ�صول امل�صتورد اإلى اأ�صرار توؤدي اإلى عجزه عن ال�صداد. 

• اإلغاء اأو عدم جتديد رخ�صة ال�صترياد اأو فر�ص قيود جديدة على ال�صادرات بعد اإبرام عقد البيع.

•  ف�صل اأو رف�ص امل�صرتى اأن يتقيد باأي �صرط من �صروط عقد البيع اذا كان ذلك امل�صرتى جهة اأو 
موؤ�ص�صة حكومية �صبق اأن اأجازت الوكالة التعامل معها.

هذا ويغطي م�صطلح املخاطر ال�صيا�صية جانبا وا�صعا من املخاطر التي ميكن ت�صنيفها اإلى خماطر 
كلية وخماطر جزئية، من ناحية، واإلى خماطر داخلية وخماطر خارجية، من ناحية اأخرى.
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3 - خماطــــر اأخـــرى:
وت�صمل على �صبيل املثال ل احل�صر:

ال�صادرات،   لت�صجيع  مهمة  اأداة  املعار�ص  تعترب  جديدة:  اأ�س�اق  عن  والبحث  املعار�ص  •  خطر 
اأن  دون  هامة  م�صاريف  تدفع  الدولية  املعار�ص  يف  منتجاتها  عر�ص  تريد  التي  فاملوؤ�ص�صات 
تكون متاأكدة من بيع منتجاتها وحتى من ا�صرتجاع م�صاريف العر�ص، هذا ما يجعل اأغلب 
املوؤ�ص�صات ترتدد يف امل�صاركة يف املعار�ص الدولية، وهنا يبدو دور موؤمن الئتمان لتقلي�ص هذا 
اخلطر من خالل تعوي�ص ال�صركة العار�صة مل�صاريف النقل والعر�ص وفق اتفاق معني ي�صمل 

ن�صبة تغطية م�صاريف العر�ص ومدة التاأمني ونوع التاأمني املختار.

احلالة  ففي  للتغري،  قابلة  اأو  ثابتة  الأ�صعار  تكون  العقد  اإم�صاء  فعند  االأ�سعار:  •  خطر تقلب 
على  الزائدة  القيمة  لتغطية  الئتمان  موؤمن  يتدخل  ل  ثابتة  الأ�صعار  تكون  عندما  الأولى 
ال�صعر الثابت الناجت عن تقلب اأ�صعار مواد اخلام والأجور، اأما يف احلالة الثانية ويف حالة وجود 
اأحكام يف العقد متعلقة بتغري الأ�صعار، يلتزم املوؤمن بتو�صيع ال�صمان اإلى املبلغ املكمل ) ال�صعر 

الزائد ( الناجت عن تنفيذ هذه الأحكام وفق �صروط معينة.

•  خطر االرتفاع املفرط لتكاليف االإنتاج: قد ل يقوم امل�صدر بالتقييم اجليد لتاأثري  الت�صخم على 
تكاليف اإنتاجه )املواد الأولية، اليد العاملة...الخ(، مما يجعل اأ�صعار عنا�صر الإنتاج غري مالئمة 
للتطور القت�صادي يف بلده، وميكن للم�صدر تعوي�ص اأو تدارك هذا اخلطر بوا�صطة و�صع بند يف 
اإلى احلد من تناف�صيته وقد  اأن هذا الإجراء يعر�صه  اإل  الأ�صعار  التجاري يتعلق مبراجعة  العقد 
يوؤدي اإلى التنازل اأو التخلي عن هذه الطلبية، من هنا يتعر�ص امل�صدر خل�صارة مردودية العملية 

الت�صديرية.

•  االأخطار على املخزونات املن�ساأة باخلارج: بهدف ت�صهيل وت�صريع بيع منتجاته اإلى اخلارج يعمد 
امل�صدر يف بع�ص الأحيان اإلى اإن�صاء خمزونات ملنتجاته باخلارج، وهو اإذن عر�صة خلطر تلف املخزون 
تبعا لأحداث ذات طبيعة �صيا�صية اأو عر�صية طارئة ويكون هذا �صواء خالل مرحلة نقل الب�صائع اأو 
املنتجات من خالل دولة واحدة اأو جمموعة من الدول، وي�صاف اإلى هذا اخلطر عدم قدرة امل�صدر 

على اإعادة  الب�صائع ملخزوناته اإلى وطنه.
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تقييم	المخاطر	أو	التصنيفات	االئتمانية	السيادية		 	.2
1.2.	التصنيف	االئتماني	والتصنيف	االئتماني	السيادي

ملوؤ�ص�صة  العامة  الئتمانية  املالءة  وكالة متخ�ص�صة يف  راأي  عبارة عن  هو  الئتماين  الت�صنيف 
معينة، اأي قدرتها ورغبتها يف الوفاء بالتزاماتها املالية ودرجة املخاطر املالية التي تواجهها، اأو 
املالءة الئتمانية لإ�صدار معني من ال�صندات اأو اأي التزامات مالية اأخرى، وذلك اعتمادا على 
املخاطر ذات العالقة. ويعد الت�صنيف من قبل �صركات الت�صنيف العاملية مبثابة الهوية للبنوك 
واملوؤ�ص�صات املالية اأمام العامل ومقيا�ص ملعرفة الأو�صاع املالية لأية موؤ�ص�صة. وهو كذلك مقيا�ص 

لتقدير مدى قدرة اجلهة املقرت�صة على الوفاء بالتزاماتها يف مواجهة املقر�صني.

وُتقيم الت�صنيفات الئتمانية ال�صيادية قدرة احلكومات على خدمة ديونها يف اإطار املدى الزمني 
املتفق عليها بني  ال�صروط  اأخذا يف العتبار طبيعة  الديون،  املحددة لهذه  لتواريخ ال�صتحقاق 
احلكومة وبني املقر�صني لها عند عقد القر�ص. وبا�صتخدام جمموعة من املوؤ�صرات الكلية يتم 
حتويل هذا التقييم يف �صورة ت�صنيف حمدد للدولة يعك�ص املخاطر ال�صيادية بالن�صبة لها، وهو 
مبثابة التقييم لحتمال خطر توقف دولة ما عن خدمة ديونها. وجتدر الإ�صارة اإلى اأن احتمال 
توقف الدولة عن خدمة ديونها ل يخ�ص فقط توقفها عن �صداد مدفوعات الفائدة على الدين اأو 
اأق�صاط الدين، اإمنا ي�صمل اأي�صا احتمالت عملية تبادل هذا الدين اأو اإعادة الهيكلة الإجبارية له. 
كما يحدد الت�صنيف الئتماين ال�صيادي قدرة احلكومة املركزية للدولة على احرتام التزاماتها 

نحو املقر�صني من امل�صادر اخلا�صة )م�صتثمرين اأو موؤ�ص�صات ائتمانية خا�صة(.

 Outlook امل�صتقبلة  اأو للدولة ما ي�صمى النظرة  املالية  وي�صحب الت�صنيف الئتماين للموؤ�ص�صة 
للت�صنيف الئتماين، الذي يعك�ص تقييم وكالة الت�صنيف حول و�صع الت�صنيف املمنوح للموؤ�ص�صة 
اأو للدولة يف املدى املتو�صط )بني �صنة اإلى ثالث �صنوات( والذي ياأخذ ب�صكل عام اإحدى احلالت 
الثالث التالية:  وهي اإيجابي  Positive، ويعك�ص تفاوؤل الوكالة با�صتمرار احتمالت حت�صن اأداء 
 Negative املوؤ�ص�صة املالية اأو احلكومة الئتماين واحتمالت ارتفاع ت�صنيفها يف امل�صتقبل، و�صلبي
ويعك�ص ت�صاوؤم املوؤ�ص�صة با�صتمرار احتمال تراجع اأداء املوؤ�ص�صة اأو احلكومة وتراجع الت�صنيف املمنوح 
لها يف امل�صتقبل، وم�صتقر  Stable، ويعك�ص ثقة املوؤ�ص�صة با�صتمرار الت�صنيف احلايل للموؤ�ص�صة اأو 

للدولة كما هو عرب املدى املتو�صط.

وترجع اأهمية الت�صنيفات الئتمانية ال�صيادية اإلى ا�صتخدامها الوا�صع من جانب امل�صتثمرين على 
اختالف اأ�صكالهم، حيث يوؤمن امل�صتثمرون باأن هذه الت�صنيفات متثل موؤ�صرات منا�صبة لحتمالت 
تتحدد  اأن  التقييم  لهذا  وفقا  ويفرت�ص  املدينة،  الدول  حكومات  جانب  من  ال�صداد  عن  التوقف 
تقوم  التي  ال�صندات  على  امل�صتثمرون  يطلبها  التي   Risk Premium املخاطرة  بدل  اأو  عالوة 
الذي  العائد  الأدنى من  اإ�صارات حول احلد  املطلوبة  املخاطرة  باإ�صدارها، وتعطي عالوة  الدولة 
منه  يعك�ص يف جانب كبري  اأن  والذي يجب  الدولة  �صندات  ال�صتثمار يف  على  امل�صتثمرون  يطلبه 

الت�صنيف املحدد للمخاطر ال�صيادية للدولة املعنية.
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2.2.	معايير	التصنيف	السيادي
تتناول معايري الت�صنيف ال�صيادي لدى وكالت الت�صنيف العوامل التي توؤثر على ا�صتعداد احلكومة 
ال�صيادية وقدرتها على الوفاء بديونها كاملة ويف الوقت املحدد. ويركز حتليل ذلك ال�صتعداد على 
اأداء احلكومات ال�صيادية خالل الدورات القت�صادية وال�صيا�صية ال�صابقة، وكذلك على العوامل التي 
خالل  القت�صادية  ال�صيا�صة  مرونة  انخفا�ص  اأو  لرتفاع  الت�صنيف،  وكالة  نظر  وجهة  من  ت�صري، 
الدورات القت�صادية امل�صتقبلية. وحتظى العوامل اخلم�صة التالية باهتمام خا�ص يف عملية الت�صنيف 

الئتماين ال�صيادي:

1.	الفعالية املوؤ�ص�صية وفعالية احلوكمة واملخاطر الأمنية، التي تنعك�ص يف التقييم املوؤ�ص�صي. 

2.	الهيكل القت�صادي واآفاق النمو، التي تنعك�ص يف التقييم القت�صادي.

3.	ال�صيولة اخلارجية والو�صع ال�صتثماري الدويل، التي تنعك�ص يف التقييم اخلارجي.

4.	الأداء واملرونة املالية، بالإ�صافة اإلى عبء الديون، والذي ينعك�ص يف التقييم املايل.

5.	املرونة النقدية، التي تنعك�ص يف التقييم النقدي.

الأ�ص�ص  على  ال�صيا�صيات  و�صنع  احلكومية  املوؤ�ص�صات  تاأثري  كيفية  املوؤ�ص�صي  التقييم  ويعك�ص 
النمو  وتعزيز  العام،  التمويل  ا�صتدامة  �صروط  تقدير  خالل  من  ال�صيادية  للحكومة  الئتمانية 
القت�صادي املتوازن، وال�صتجابة لل�صدمات القت�صادية اأو ال�صيا�صية. كما يعك�ص التقييم املوؤ�ص�صي 
�صفافية ودقة البيانات والعمليات واملوؤ�ص�صات؛ و ثقافة ت�صديد الديون لدى احلكومة ال�صيادية؛ و 

املخاطر الأمنية اخلارجية والداخلية املحتملة.

ال�صيادية وعبء الديون املرتتب  ا�صتمرارية العجز لدى احلكومة  اأما التقييم املايل فيعك�ص حتليل 
ونقاط  الأمد  طويلة  املالية  والتوجهات  املالية،  املرونة  العتبار  بعني  التقييم  هذا  وياأخذ  عليها. 
ال�صعف، وهيكل الديون واحل�صول على التمويل، واملخاطر املحتملة الناجمة عن اللتزامات الطارئة. 

اأهدافها  اإجناز  على  النقدية  ال�صلطة  قدرة  النقدي  للتقييم  الرئي�صية  العنا�صر  �صمن  وُيدرج 
اأي �صدمات مالية  اأو تخفيف  مع احلفاظ على التوازن القت�صادي وعلى القدرة على امت�صا�ص 
واقت�صادية كربى. ويتم التو�صل اإلى التقييم النقدي من خالل حتليل قدرة احلكومة ال�صيادية 

على تن�صيق ال�صيا�صة النقدية مع ال�صيا�صات املالية والقت�صادية الأخرى لدعم النمو القت�صادي 
الت�صخم  اأخرى، بتوجهات  التي تقا�ص، من بني عوامل  النقدية  ال�صيا�صة  امل�صتدام؛ وموثوقية 
القت�صاد  على  ال�صوق  نحو  املوجهة  النقدية  الآليات  وتاأثريات  القت�صادية؛  الدورة  خالل 

احلقيقي، والتي تتوقف اإلى حد كبري على عمق وتنوع النظام املايل للدولة واأ�صواق راأ�ص املال.

العملة لدى احلكومة  اأ�صا�صية هي:حالة  للدولة على ثالثة عوامل  التقييم اخلارجي  ويرتكز 
ال�صيادية يف التعامالت الدولية؛ وال�صيولة اخلارجية للدولة؛ ومديونيتها اخلارجية التي تربز 

اأ�صول والتزامات املقيمني باملقارنة مع بقية اأنحاء العامل.
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3.2.	درجات	التصنيف	االئتماني	
من  تختلف  معينة  درجات  من  مكون  ملقيا�ص  وفقاً  التقييم  عوامل  من  عامل  كل  حتديد  يتم 
وكالة ت�صنيف اإلى اأخرى. فعلى �صبيل املثال، تعتمد وكالة "�صتاندرد اآند بورز خلدمات الت�صنيف 
40 % من �صوق ال�صندات التي يتم اإ�صدارها يف جميع اأنحاء  الئتماين"، التي متثل اأكرث من 
العامل، على مقيا�ص مكون من �صت درجات من 1 )الأقوى( اإلى 6 )الأ�صعف(. وت�صكل �صل�صلة 
من العوامل الكمية والعتبارات النوعية الأ�صا�ص يف حتديد هذه التقييمات امل�صتقبلية. كما يتم 
بعد ذلك مبوجب املعايري جمع تلك التقييمات اخلا�صة مبجمل العوامل اخلم�ص لت�صكل الو�صع 
املوؤ�ص�صي والقت�صادي للحكومة ال�صيادية املعنية ) متو�صط التقييم املوؤ�ص�صي ال�صيا�صي والتقييم 
القت�صادي( وو�صع املرونة والأداء لديها )متو�صط التقييم اخلارجي، والتقييم املايل، والتقييم 

النقدي(. وي�صتخدم هذان الو�صعان بعد ذلك يف حتديد "م�صتوى الت�صنيف الدليل".

اإ�صافة نقطتني  اآند بورز بتحديد الت�صنيف ال�صيادي بالعملة املحلية من خالل  وتقوم �صتاندرد 
من  اأعلى  املحلية  بالعملة  ال�صيادية  الت�صنيفات  تاأتي  اأن  وميكن  الأجنبية.  العملة  ت�صنيف  على 
تكون  اأن  ميكن  املحلية  للعملة  الئتمانية  اجلدارة  لأن  الأجنبية  بالعملة  ال�صيادية  الت�صنيفات 
مدعومة بعوامل خا�صة تتمتع بها احلكومات ال�صيادية داخل حدودها، مبا يف ذلك اإ�صدار العملة 
املحلية و الرقابة التنظيمية على النظام املايل املحلي. وعندما تكون احلكومة ال�صيادية ع�صوا يف 
احتاد نقدي وتتخلى عن ال�صيا�صة النقدية و اأ�صعار ال�صرف ل�صالح البنك املركزي العام، اأو عند 
هذه  معايري  مبوجب  املحلية،  بالعملة  الت�صنيف  فاإن  اأخرى،  �صيادية  حكومة  لعملة  ا�صتخدامها 

الوكالة، يعادل الت�صنيف بالعملة الأجنبية.

اآند  )�صتاندارد  الدولية  الت�صنيف  وكالت  لأهم  الئتماين  الت�صنيف  درجات  اأن  الوا�صح  ومن 
بورز وفيت�ص وموديز( هي توليفات من احلروف A حتى  D. فبالن�صبة لـ ''�صتاندارد اآند بورز'' 
و''فيت�ص'' اأعلى ت�صنيف ائتماين هو AAA )احتمال التوقف عن خدمة الدين ال�صيادي للدولة 
�صفر(، واأدنى ت�صنيف ائتماين هو D )احتمال التوقف عن خدمة الدين ال�صيادي مرتفع جدا(، 
بينما يتمثل اأعلى ت�صنيف ائتماين ملوؤ�ص�صة فيت�ص يف الت�صنيف Aaa واأقل ت�صنيف ائتماين هو  
C . وكلما قل ت�صنيف الدولة ائتمانيا ارتفع احتمال توقف الدولة عن الوفاء بالتزاماتها نحو 

حملة �صندات الدين اخلا�ص بها، ووفقا للجدول فاإن هناك مرتبتني للت�صنيف:

وهي  ال�صيادي،  دينها  يف  لال�صتثمار  املوؤهلة  الدول  مرتبة  يف  الدولة  ت�صع  التي  1.		الت�صنيفات 
الرتتيبات التي تبداأ من AAA حتى BBB- بالن�صبة لـ ''�صتاندارد اآند بورز'' و''فيت�ص''، ومن 

Aaa حتى Baa3 بالن�صبة ملوديز.

2.   الت�صنيفات التي ت�صع الدين ال�صيادي للدولة يف مرتبة امل�صاربة عليه ل ال�صتثمار فيه، وهي 
الت�صنيفات التي تبداأ من BB+ حتى D  ملوؤ�ص�صتي �صتاندارد اآند بورز وفيت�ص، ومن Ba1 حتى 

C بالن�صبة لـ ''موديز''. 

ب�صكل  ي�صتخدمان  ما  كثريا  املخاطر  من  نوعان  اأي�صا  هناك  للدول،  ال�صيادية  املخاطر  بجانب 
املخاطر  وهي  الدولة،  عليه  حت�صل  الذي  الئتماين  الت�صنيف  يف  ما  ب�صكل  ويوؤثران  متبادل 
ال�صيا�صية Political Risk وخماطر الدولة  Country Risk، وت�صمل تاأثري الأحداث ال�صيا�صية 
مثل احلرب، واملواجهات الداخلية واخلارجية للدولة، وتاأثري الهجمات الإرهابية، كما ت�صمل اأي�صا 
تاأثريات العوامل الجتماعية مثل عدم ال�صتقرار املدين نتيجة للعوامل الأيديولوجية واملواجهات 

العقائدية، اأو عدم العدالة يف توزيع الدخل.

ويتمثل تاأثري املخاطر ال�صيا�صية يف اأثرها املتوقع على احتمال اأن تقوم الدولة املدينة بفر�ص قيود 
�صرائب  بفر�ص  الدولة  تقوم  اأن  اأو  الأموال  روؤو�ص  على حتركات  قيود  اأو  الأجنبي  ال�صرف  على 
اأو  اأن تقوم بتجميد الأ�صول اململوكة للم�صتثمرين  اأ�صواأ الأحوال  اأو يف  اإ�صافية على امل�صتثمرين، 
م�صادرتها، ومثل هذه الت�صرفات ميكن اأن حتمل اآثارا كارثية على العوائد املتوقعة لال�صتثمارات. 
اأما خماطر الدولة فهي احتمالت التعر�ص خل�صائر نتيجة حتقق خماطر حمددة تقع معظمها 
حتت �صيطرة احلكومة التي يحتمل اأن توؤثر �صلبا يف مناخ ال�صتثمار يف الدولة بالن�صبة لل�صركات 

العاملة فيها.
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واالقتصادي أخذا بعين االعتبار المرونة واألداءالمؤسسي لوضع مستويات التصنيف الداللية ل

ستاندر آند بورز: المصدر 
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3. 	نقل	المخاطر:	دور	نظم	ضمان	ائتمان	الصادرات	وضمان	االستثمار	
1.3.	ضمان	ائتمان	الصادرات

الذين  للم�صدرين  حماية  توفري  على  تعمل  مالية  اأداة  هو  ال�صادرات  ائتمان  �صمان  اأو  تاأمني 
ينتج  اأن  الذي ميكن  امل�صتوِرد(  اأو  د  )املورِّ �صداد م�صرتيهم  بالئتمان من خماطر عدم  يبيعون 
من اإفال�ص  امل�صرتي، اأو الف�صل املحتمل، اأو عدم قبول الب�صائع، اأو ب�صبب الأحوال القت�صادية 
وال�صيا�صية اخلارجة عن �صيطرة امل�صدر وامل�صرتي. من هذا التعريف، ميكن النظر اإلى بولي�صة 
ر على ا�صتقرار التدفقات النقدية لديه  تاأمني الئتمان على اأنها اأداة لإدارة املخاطر ت�صاعد امل�صدِّ

وحتمي م�صتحقاته التجارية يف ظل متغريات املناف�صة ومناخ العمل القت�صادي. 

ويرجع �صبب ظهور نظم �صمان ائتمان ال�صادرات على امل�صتوى الوطني والإقليمي والدويل اإلى 
عوامل اأ�صا�صية، نوجزها يف ثالث نقاط:

املالية  الو�صعية  حول  الالزمة  املعلومات  للم�صدر  يوفر  العامل  هذا  اإن  حيث  •  ال�قاية: 
اأو  الزبائن  باختيار  للم�صدرين  �صي�صمح  وبالتايل  الأجانب،  للم�صتوردين  والقت�صادية 
بتجنب  اأي�صا  لهم  وي�صمح  الت�صديد،  على  عالية  وقدرة  مبالءة  يتمتعون  الذين  امل�صتوردين 

امل�صتوردين الذين يحملون ن�صبة خماطرة عالية.

ديونه  اأو  �صادراته   قيمة  حت�صيل  احلالت  من  كثري  يف  امل�صدر  ي�صتطيع  ل  قد  •  التح�سيل: 
النا�صئة عن الت�صدير للم�صتورد الأجنبي، لعجز هذا الأخري عن �صداد م�صتحقات امل�صدر ب�صبب 
نق�ص يف موارده املالية، اأو لأ�صباب خارجة عن اإرادته كاإجراءات ا�صتثنائية تتخذها دولة املورد 
ب�صاأن منع اأو حتديد حتويل الأموال اإلى اخلارج. يف هذه احلالة تقوم الهيئات اأو املوؤ�ص�صات اأو 
الوكالت بالتكفل بتح�صيل ديون اأو حقوق امل�صدر بناء على فعالية تلك الهيئات واخلربة التي 

تتمتع بها والتي تك�صبها قوة اإقناع امل�صتوردين الأجنبيني للعدول عن فكرة عدم ال�صداد. 

قد  التي  اخل�صائر  عن  امل�صدرين  بتعوي�ص  ال�صمان  هيئات  اأو  موؤ�ص�صات  تقوم  •  التع�ي�ص: 
اإفال�ص امل�صتوردين، وذلك وفق �صروط معينة ون�صب حمددة   اأو  اإع�صار  يتعر�صون لها نتيجة 

م�صبقا اأي قبل اإجراء عملية التاأمني. 
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كما ميكن اإبراز اأهمية �صمان ائتمان ال�صادرات يف املزايا التالية:

تقت�صي  اخلارج  اإلى  البيع  فعملية  الت�صدير،  �صفقات  يف  ال�صداد  اأخطار  من  امل�صدر  1	-		حماية 
على  احل�صول  �صعوبة  نتيجة  املحلي  ال�صوق  يف  البيع  من  خماطرة  اأكرث  ائتمانية  �صروطاً 
املعلومات الدقيقة حول امل�صرتين واملوردين الأجانب، وقدرتهم املالية من جهة ، وكذا حلالة 

عدم التاأكد، اأو عدم اليقني التي تتعر�ص لها التبادلت القت�صادية الدولية من جهة ثانية.

2	-		متويل العملية الت�صديرية، عندما ل يكون املورد يف مركز ي�صمح له بتمويل �صفقاته بنف�صه، 
بداية  مع  بلغت  فقد  النامية،  للدول  اخلارجي  التمويل  لتعزيز  هاما  م�صدرا  يعد  حيث 
الت�صعينات من القرن املا�صي قرو�ص ال�صادرات املوؤمنة طويلة الأجل خم�ص مديونية الدول 
مديونية  ن�صف  الأجل  ق�صرية  املوؤمنة  ال�صادرات  قرو�ص  بلغت  حني  يف  الإجمالية،  النامية 

الدول النامية ق�صرية الأجل.

ر يف احل�صول على  3	-		ترفع بولي�صة التاأمني من جودة كمبيالة الت�صدير، و ترفع من جدارة امل�صدِّ
الئتمان، مما يوؤدي اإلى حتريك روؤو�ص الأموال التي مل يكن من املمكن اإتاحتها دون تغطية 

للمخاطر وعدم اليقني.

الأ�صواق  يف  والبديلة  املثيلة  امل�صتوردة  املنتجات  مع  املناف�صة  جمال  يف  اأف�صل  �صروط  4	-		توفري 
الدولية من خالل تقدمي �صروط �صداد مي�صرة للم�صرتي.

اأن املتداولني  5	-		تن�صيط تداول الأوراق التجارية املرتبطة بعمليات الت�صدير املغطاة بال�صمان طاملا 
لهذه الأوراق مطمئنون للح�صول على قيمتها عند ا�صتحقاقها واآمنون من خطر الرجوع عليهم 

عند الوفاء بها.

6	-		حتفيز القطاع امل�صريف على توفري الت�صهيالت الئتمانية الالزمة لتمويل  التجارة اخلارجية 
دون احلاجة اإلى قيام البنوك املركزية مبنح ال�صمانات الالزمة اأو دون احلاجة اإلى ا�صرتاط 

توفر اعتماد م�صتندي معزز كو�صيلة مقبولة لل�صداد.

التعاون  ي�صبح  ثم  ومن  باحلاجة،  يفي  الوطني  امل�صتوى  على  ال�صادرات  متويل  يكون  ل  وقد 

كما  القائمة.  الفجوة  ل�صد  مبكان  الأهمية  من  ال�صادرات  متويل  جمال  يف  والدويل  الإقليمي 
ميثل التعاون الإقليمي والدويل و�صيلة جمدية لإقامة عالقات بني الهيئات واملوؤ�ص�صات الوطنية 
خماطر  وتوزع  جتمع  قد  والدولية  الإقليمية  النظم  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�صافة  املعلومات،  وتبادل 
التجارة غري التقليدية بني العديد من الدول وبذلك تتحقق املنفعة امل�صرتكة للدول الأع�صاء. 

كما اأن املوؤ�ص�صات الإقليمية والدولية جتد �صهولة اأكرث يف  الدخول اإلى الأ�صواق املالية العاملية.

المؤسسة	العربية	لضمان	االستثمار	وائتمان	الصادرات
يف هذا ال�صدد وعلى م�صتوى الدول العربية، ن�صاأت املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان 
ال�صادرات "�صمان" عام 1974 كهيئة عربية م�صرتكة مملوكة من قبل الدول العربية بالإ�صافة 

اإلى اأربع هيئات مالية عربية وهي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها.

وتقوم "�صمان" بتوفري تغطية تاأمينية �صد خماطر الئتمان واملخاطر ال�صيا�صية، كما اأنها ُتعد 
تدفق  ت�صجيع  اإلى  "�صمان"  وتهدف  العامل.  يف  ال�صتثمار  لتاأمني  الأطراف  متعددة  هيئة  اأول 
ال�صتثمارات العربية والأجنبية املبا�صرة اإلى الدول العربية من خالل توفري التغطية التاأمينية 
تعزيز  اإلى  تهدف  كما  والأجانب.  العرب  واملمولني  للم�صتثمرين  التجارية  غري  املخاطر  �صد 
وغري  التجارية  املخاطر  �صد  التاأمينية  التغطية  توفري  خالل  من  العربية  ال�صادرات  ودعم 
خالل  من  املحلية  العربية  التجارة  بدعم  اأي�صا  "�صمان"  وتقوم  العرب.  للُم�صدرين  التجارية 
توفري التغطية التاأمينية �صد املخاطر التجارية للمبيعات املحلية كما تدعم النمو القت�صادي 
يف البلدان العربية من خالل توفري التغطية التاأمينية �صد املخاطر التجارية وغري التجارية 
والب�صائع  الأ�صا�صية  املدخالت  توريد  اأو  متويل  عند  العرب  غري  واملوردين  املالية  للموؤ�ص�صات 

الراأ�صمالية وال�صلع ال�صرتاتيجية ومثيلها من ال�صلع واخلدمات التنموية للدول العربية.

وتوفر "�صمان" ثالثة اأنواع من عقود التاأمني للُم�صدرين العرب وهي كما يلي:

•  عقد تاأمني ائتمان �صامل: يغطي هذا العقد كافة املخاطر التجارية وغري التجارية لعمليات 
الت�صدير ق�صرية الأجل )حتى 365 يوماً( اإلى م�صرتين عرب اأو اأجانب وافقت "�صمان" على 

تاأمينهم م�صبقاً، وميكن اأن ت�صمل التغطية التاأمينية م�صرتين من ال�صوق املحلي.
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لعملية  التجارية  غري  و/اأو  التجارية  املخاطر  العقد  هذا  يغطي  حمدد:  ائتمان  تاأمني  •  عقد 
ت�صدير حمددة متو�صطة اأو طويلة الأجل اأي باأجل ائتمان يرتاوح بني �صنة واحدة و�صبع �صنوات. 

•  عقد تاأمني خطاب اعتماد غري معزز: يغطي هذا العقد املخاطر التجارية وغري التجارية لعدم 
وفاء البنك املُ�صدر لالعتماد امل�صتندي يف اإطار عملية حمددة.

برنامج	تمويل	التجارة	العربية
برنامج متويل التجارة العربية موؤ�ص�صة مالية عربية م�صرتكة ذات �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة 
مقرها مدينة اأبو ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة، اأن�صئت �صنة 1989 مبوجب قرار من 
مع  بال�صرتاك  دولر  مليون   500 قدره  مال  براأ�ص  العربي  النقد  �صندوق  حمافظي  جمل�ص 
1991 يف متويل التجارة العربية.  املالية �صنة  اأخرى، وبداأت عملياتها  موؤ�ص�صات مالية عربية 
ومع زيادة وتطور ن�صاط الربنامج ومنو حجم طلبات التمويل، مت زيادة راأ�ص املال امل�صرح به يف 
عام 2013 لي�صبح مليار دولر بهدف تنمية التبادل التجاري العربي وتعزيز القدرة التناف�صية 

للم�صدر العربي. ومن اأهم اأهداف هذا الربنامج ما يلي:

وامل�صرفية  املالية  الأجهزة  عرب  جدا،  منا�صبة  بتكلفة  املوؤهلة  العربية  للتجارة  التمويل  1.		اإتاحة 
واملتعارف عليها يف جمال متويل  ال�صائدة  واملعايري  املمار�صات  العربية ووفق  الدول  القائمة يف 

التجارة.

2.		اإمكانية توفري التمويل دون حق الرجوع اإلى امل�صدر، وذلك بالتن�صيق مع الوكالت الوطنية 
واجلهات ال�صامنة.

3.		توفري املعلومات الالزمة للم�صدرين وامل�صتوردين واجلهات املعنية يف الدول العربية، حول 
اأن�صطة التجارة العربية واملتعاملني فيها والإمكانيات الكامنة لتطوير تلك التجارة، وذلك 
من خالل �صبكة معلومات جتارية حديثة، يعمل الربنامج على اإن�صائها حاليا مبقره بالتعاون 

مع مركز التجارة الدولية يف جنيف وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

4.		كما ميول الربنامج جتارة العديد من ال�صلع، التي تت�صمن املنتجات الزراعية والغذائية، واملواد 
اخلام، وال�صلع الو�صيطة، والبرتوكيمياويات، وال�صلع ال�صتهالكية امل�صنعة، وال�صلع الراأ�صمالية، 

ويف املقابل ل يتم متويل جتارة النفط اخلام، وال�صلع امل�صتعملة، وال�صلع املعاد ت�صديرها.

العربية  التجارة  متويل  برنامج  بني  اتفاقية  على  التوقيع  مت  فقد  بال�صمانات،  يتعلق  وفيما 
واملوؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات، تقدم املوؤ�ص�صة مبوجبها �صمانات تغطي 
اأ�صا�ص  العمليات املالية للربنامج، علما باأنه يف الوقت احلايل يتعامل الربنامج مع املوؤ�ص�صة على 

كل حالة على حدة.

2.3.	ضمان	االستثمار
ودعم  الراأ�صمالية  التدفقات  ان�صياب  لت�صهيل  الأهمية  يف  متزايدة  اأداة  ال�صتثمار  �صمان  ميثل 
اآلية  فهو  امل�صاريع.  لها  تتعر�ص  التي  التجارية  غري  املخاطر   من  احلد  يف  ت�صهم  حيث  التنمية 

للتخفيف من املخاطر بغية تعزيز ثقة امل�صتثمر الأجنبي يف الدول  امل�صيفة خا�صة النامية منها.

يف  الأجنبي  امل�صتثمر  لها  يتعر�ص  التي  ال�صيا�صية  للمخاطر  الت�صدي  يجري  الدويل،  امل�صتوى  وعلى 
الدولة امل�صيفة  يف اإطار الوكالت املتخ�ص�صة، مثل املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 

)1974( ووكالة �صمان ال�صتثمار املتعددة الأطراف )1988( التابعة ملجموعة البنك الدويل. 

وتوفر املوؤ�ص�صة ال�صمان للم�صتثمرين العرب والأجانب على ا�صتثماراتهم املبا�صرة وغري املبا�صرة 
والأعمال  املدنية  وال�صطرابات  وامل�صادرة واحلرب  التحويل  قيود  العربية �صد  الدول  املنفذة يف 
التاأمني  عقود  من  نوعني  خدماتها  وتت�صمن  الدولة.  عقود  وانتهاك  والتخريبية  الإرهابية 

للم�صتثمرين الأجانب كما يلي:

•  عقد �سمان ا�ستثمار مبا�سر: يغطي هذا العقد ال�صتثمارات العربية وغري العربية املبا�صرة وغري 
القائمة  اأو  اجلديدة  �صواء  الأ�صلية  اأوطانهم  يف  العرب  املغرتبني  ا�صتثمارات  وكذلك  املبا�صرة، 
املنفذة يف الدول العربية �صواء كانت يف �صكل ملكية كاملة للم�صاريع ال�صتثمارية اأو ملكية جزئية 

عرب اأ�صهم اأو حمافظ ا�صتثمارية.

قبل  من  امل�صتخدمة  املتنقلة  الأ�صول  قيمة  العقد  هذا  يغطي  املقاوالت:  معدات  �سمان  •  عقد 
املقاولني العرب يف الدولة املُ�صيفة للم�صروع �صد املخاطر غري التجارية فقط.
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املالحق االح�سائية
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201420152016201420152016
5639841,0327081,1731,044الدول المتقدمة 

272566533221666515االتحاد االوروبي 
231390425353370365امريكا الشمالية 

704752646473389383الدول النامية 
716159281818افريقيا 

460524443412339363اسيا 
257318260289237291شرق اسيا 

130127101895635شرق وجنوب شرق اسيا 
4151541286جنوب اسيا 
312828233831غرب اسيا 

17016514231311امريكا الالتينية والكاريبي 
222111أوقيانوسيا

573868733225الدول المتحولة 
1,3241,7741,7461,2531,5941,452العالم 

 تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة والصادرة لمناطق العالم بالمليار دوالر

المنطقة 
التدفقات الصادرة التدفقات الواردة

المصدر:  االونكتاد- تقرير االستثمار في العالم 2017
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2007201420152016–19902005البيان 

2051,4261,3241,7741,746تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة

2441,4591,2531,5941,452تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الصادرة

2,19714,49625,10825,19126,728أرصدة االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة

2,25415,18424,68624,92526,160أرصدة االستثمارات االجنبية المباشرة الصادرة

821,0251,6321,4801,511الدخل من االستثمار األجنبي المباشر الوارد 

47766%معدل العائد على االستثمار األجنبي المباشر الوارد

1281,1011,5331,3821,376الدخل من االستثمار األجنبي المباشر الصادر

68666%معدل العائد على االستثمار األجنبي المباشر الصادر

98729428735869صفقات التملك واالندماج عبر الحدود

5,09719,97333,47636,06937,570مبيعات فروع الشركات األجنبية

1,0734,6367,3558,0688,355القيمة المضافة من فروع الشركات األجنبية

4,59541,140104,931108,621112,833إجمالي أصول فروع الشركات األجنبية

1,4444,9767,8546,9746,812صادرات فروع الشركات األجنبية

21,43849,47875,56579,81782,140(باآلالف)التوظيف عن طريق فروع الشركات األجنبية 

  مؤشرات االستثمار األجنبي المباشر واإلنتاج الدولي في العالم 
باالسعار الجارية وبالمليار دوالر

2017تقرير االستثمار في العالم - االونكتاد:  المصدر



مناخ اال�ستثمار فـي الدول العربية116

20152016الدولة
الحصة من 

االجمالي لعام 
2016 (%)

الحصة من االجمالي 20152016الدولة(%)نسبة التغير قيمة التغير
(%)نسبة التغير قيمة التغير(%) 2016لعام 

130.02229األردن4-61-1,6001,5395.0األردن

6-980-16,69215,71153.7اإلمارات8,7958,98629.21912اإلمارات

66-327-4971700.6البحرين7972820.91,079135-البحرين

19340.11575تونس4-44-1,0029583.1تونس

47-48-103550.2الجزائر5841,5465.02,130365-الجزائر

5,3908,35928.62,96955السعودية1241600.53629جيبوتي

1483041.0157106العراق8-688-8,1417,45324.2السعودية

2948622.9568193سلطنة عمان38-665-1,7281,0643.5السودان

731140.44055فلسطين3063391.13311الصومال

4,0237,90227.03,87996قطر19.21,84124-5,911-7,752-العراق

216-11,665-21.4-6,258-5,407الكويت2,6921420.52,834105-سلطنة عمان

6627732.611117لبنان1032690.9166161فلسطين

14-53-3953411.2ليبيا28-297-1,0717742.5قطر

1822070.72514مصر6-19-2932750.9الكويت

2-14-6536392.2المغرب2,3532,5648.32119لبنان

8190.111134موريتانيا32-233-7264931.6ليبيا

6350.128443اليمن6,9258,10726.31,18217مصر

15-5,284-34,55329,270100اإلجمالي العربي29-933-3,2552,3227.5المغرب
( من المصدر2015تم تعديل بيانات ) 2017تقرير االستثمار في العالم - األونكتاد : المصدر 3,532-546-1.8-561-15-اليمن

24,58230,7981006,21625اإلجمالي العربي
( من المصدر2015تم تعديل بيانات ) 2017تقرير االستثمار في العالم - األونكتاد : المصدر 

  تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة 
2016 و 2015لعامي  (بالمليون دوالر)الى الدول العربية 

  تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة
2016 و 2015لعامي  (بالمليون دوالر)من الدول العربية 
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الحصة من االجمالي 20152016الدولة
نسبة التغير قيمة التغير(%) 2016لعام 

الحصة من االجمالي 20152016الدولة(%)
(%)نسبة التغير قيمة التغير(%) 2016لعام 

6096130.231األردن30,62932,1483.91,5205األردن

97,530113,24132.115,71116اإلمارات108,959117,94414.18,9868اإلمارات 

14,62514,7954.21701البحرين28,32428,6063.42821البحرين

10-33-3192860.1تونس16-5,385-34,68929,3053.5تونس

1,8221,8770.5553الجزائر26,23227,7783.31,5466الجزائر

63,12180,42422.817,30427السعودية1,6291,7890.216010جيبوتي

550.000سورية224,050231,50227.87,4533السعودية

2,1042,4080.730414العراق24,40425,4673.11,0644السودان

7,4888,3502.486212سلطنة عمان10,74310,7431.300سورية

4454450.100فلسطين1,6231,9620.233921الصومال

43,28751,18914.57,90218قطر38-5,911-15,4099,4981.1العراق

1-236-31,57731,3428.9الكويت18,40618,5482.21421سلطنة عمان

12,69113,4643.87736لبنان2,5112,5880.3773فلسطين

20,27920,6205.93412ليبيا33,16933,9434.17742قطر

7,0207,2272.12073مصر2-344-14,60414,2601.7الكويت

4,5575,3591.580218المغرب58,45561,0197.32,5644لبنان

80990.01923موريتانيا19,23719,7302.44933ليبيا

6616960.2355اليمن94,307102,32412.38,0179مصر

308,219352,43910044,22114اإلجمالي العربي49,67154,7846.65,11410المغرب
( من المصدر2015تم تعديل بيانات ) 2017تقرير االستثمار في العالم - األونكتاد : المصدر 6,4786,7500.82724موريتانيا

-561-3,4262,8650.3اليمن

806,954833,55410026,6003اإلجمالي العربي
( من المصدر2015تم تعديل بيانات ) 2017تقرير االستثمار في العالم - األونكتاد : المصدر 

   أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة 
2016 و 2015لعامي  (بالمليون دوالر)الى الدول العربية 

   أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة
2016 و 2015لعامي  (بالمليون دوالر)من الدول العربية 
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20062007200820092010201120122013201420152016الدولة

3.542.622.832.411.691.491.551.952.181.601.54األردن

12.8114.195.061.138.807.158.839.4910.828.808.99اإلمارات

0.800.28-2.910.912.640.260.160.101.553.731.52البحرين

3.311.622.761.691.511.151.601.121.061.000.96تونس

0.581.55-1.891.742.632.752.302.581.501.681.51الجزائر

0.110.200.230.070.040.080.110.290.150.120.16جيبوتي

18.2924.3239.4636.4629.2316.3112.188.868.018.147.45السعودية

1.841.501.651.732.061.732.311.691.251.731.06السودان

0.661.241.472.571.470.800.000.000.000.000.00سورية

0.100.140.090.110.110.100.110.260.280.310.34الصومال

5.91-7.75-10.34-3.26-0.380.971.861.601.401.883.40العراق

2.690.14-1.603.332.951.491.241.631.371.611.51سلطنة عمان

0.020.030.050.300.210.350.060.180.160.100.27فلسطين

0.841.041.070.77-3.504.703.788.124.670.940.40قطر

0.011.111.303.262.871.430.950.290.27-0.120.11الكويت

3.133.384.004.383.713.143.112.662.912.352.56لبنان

2.063.853.183.311.910.001.430.700.050.730.49ليبيا

0.486.034.264.616.938.11-10.0411.589.496.716.39مصر

2.452.802.491.951.572.572.733.303.563.252.32المغرب

0.56-0.02-0.23-0.13-0.53-0.52-1.120.921.550.130.19اليمن

69.8980.1588.1678.2969.9544.2550.5938.9731.0124.5830.80اإلجمالي العربي

2017تقرير االستثمار في العالم - األونكتاد : المصدر 

تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة 
2016 و 2006بين عامي  (بالمليون دوالر)الى الدول العربية 
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20062007200820092010201120122013201420152016الدولة

138.0848.1012.8272.3928.4530.855.3515.6383.380.993.24-األردن

10,891.7614,567.7315,820.302,722.902,015.002,178.002,536.018,828.3411,735.9016,691.6015,711.40اإلمارات

393.62497.34170.21-920.21515.96531.91-1,791.49334.04-980.051,669.151,620.48البحرين

37.5784.29120.1291.83111.78702.5244.8247.3931.8119.3733.98تونس

18.30103.2255.00-268.29-41.30-33.97150.63317.98214.81220.49533.51الجزائر

134.833,497.622,177.273,906.853,429.924,401.554,943.295,395.995,389.938,358.66-38.56-السعودية

305.007.9033.6071.90124.90366.00489.50227.10241.50147.70304.30العراق

36.00585.00109.001,498.001,222.00884.00934.001,358.00294.00862.00-276.00سلطنة عمان

48.33187.6073.30113.70-128.0829.09-4.2869.3184.42-129.4243.86فلسطين

127.435,160.253,657.773,214.571,863.1710,108.531,840.118,021.436,748.354,023.357,901.92قطر

6,258.28-10,468.265,406.98-8,210.539,784.189,090.578,581.835,889.8410,772.926,741.3016,648.03الكويت

874.65848.09986.581,125.77486.83936.651,025.691,980.921,255.02661.72773.21لبنان

77.49394.80341.38-474.003,947.005,888.201,165.002,722.00131.002,509.00706.83ليبيا

148.40664.801,920.20571.101,175.50625.50211.10301.00252.70181.70206.60مصر

444.88621.61485.19470.26588.77178.99406.12331.96436.34653.29639.10المغرب

2.6818.6229.377.9818.65-2.7816.751.46-1.282.99-0.06موريتانيا

9.2539.49229.8671.8871.2657.898.495.3911.546.4334.90اليمن

22,766.3437,464.9644,265.0118,935.5721,138.0630,227.4521,604.1243,225.2216,809.8334,553.6929,269.99اإلجمالي العربي

2017تقرير االستثمار في العالم - األونكتاد : المصدر 

تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة
2016 و 2006بين عامي  (بالمليون دوالر)من الدول العربية 
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20062007200820092010201120122013201420152016الدولة

12,713.1319,012.7220,405.8020,761.4121,898.5923,384.6524,933.1026,945.9429,059.4230,628.5232,148.43األردن

40,313.7148,874.7453,937.7155,072.0063,868.7771,020.8779,849.2489,340.23100,163.61108,958.71117,944.41اإلمارات

11,190.6612,103.6914,741.1814,998.1415,153.9922,332.4523,875.0027,603.7229,122.3428,324.4728,606.38البحرين

21,961.3026,019.5028,525.0831,276.8531,374.2331,757.4934,059.0733,773.0031,562.9734,689.4529,304.80تونس

10,110.1811,853.5114,485.2217,238.9819,540.2022,120.5623,619.9825,312.8726,819.6026,232.2927,778.29الجزائر

322.32517.67751.67851.67878.47956.471,066.471,352.471,505.481,629.481,789.48جيبوتي

50,659.0073,479.73112,935.47148,088.80176,377.95186,758.13199,032.13207,896.96215,908.75224,049.77231,502.31السعودية

8,742.7810,247.1611,900.2813,626.5815,690.3117,424.6919,736.1521,424.0422,675.3224,403.6925,467.46السودان

3,191.004,432.965,898.628,469.559,938.7510,742.9110,742.9110,742.9110,742.9110,742.9110,742.91سورية

118.19259.19346.19454.19566.19668.19775.521,033.521,316.521,622.521,961.52الصومال

2,143.313,115.114,970.816,569.117,965.319,847.6113,248.0118,379.2123,161.0115,408.719,497.51العراق

5,974.759,306.7512,258.7513,743.7514,986.7516,614.7517,979.7519,591.7521,097.7518,405.7518,547.75سلطنة عمان

1,578.431,606.721,658.231,958.702,175.302,328.002,336.002,459.002,487.002,511.002,588.00فلسطين

10,655.0315,355.0317,768.8925,893.6230,563.9531,502.4731,898.3531,057.9632,098.3533,169.2333,943.13قطر

773.32945.428,721.6310,231.2711,883.5015,175.9618,144.3216,097.1515,732.9214,603.6714,259.72الكويت

28,819.7032,195.6836,197.7540,576.6544,285.0347,422.0850,533.4053,194.5056,101.6258,454.8261,018.75لبنان

4,085.507,935.5011,115.5014,425.5016,334.5016,334.5017,759.5018,461.5018,511.5019,237.1619,729.72ليبيا

38,924.7050,502.8059,997.4066,709.0073,094.6072,611.9078,643.0082,893.0087,485.0094,307.00102,324.00مصر

29,938.7238,613.2639,388.3542,581.1045,081.5944,515.9445,245.6751,815.9651,192.0449,670.5254,784.22المغرب

1,762.621,901.992,244.762,241.692,372.222,960.974,349.565,475.245,976.286,478.356,750.00موريتانيا

1,924.282,985.124,539.744,668.934,857.564,339.143,808.143,674.543,441.443,425.992,864.99اليمن

285,902.63371,264.26462,789.03540,437.49608,887.75650,819.71701,635.26748,525.47786,161.80806,954.01833,553.76اإلجمالي العربي

2017تقرير االستثمار في العالم - األونكتاد : المصدر 

تطور أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة 
2016 و 2006بين عامي  (بالمليون دوالر)الى الدول العربية 
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20062007200820092010201120122013201420152016الدولة

311.57359.66372.38444.37473.10503.94509.30524.93608.31609.30612.54األردن

20,434.0035,001.7350,822.0353,544.9355,559.9357,737.9360,274.0069,102.3480,838.2497,529.84113,241.24اإلمارات

6,050.527,719.669,340.137,548.677,882.7113,476.0613,992.0214,523.9414,127.6614,625.0014,795.21البحرين

88.66117.15152.68230.78287.22298.81310.20309.10287.45318.61286.03تونس

608.82759.441,077.431,292.241,512.732,046.242,004.941,736.651,718.351,821.571,876.57الجزائر

17,205.2117,047.4720,444.0022,621.2026,528.0029,957.9234,359.4739,302.7644,698.7563,120.5180,424.17السعودية

5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00سورية

393.70401.60435.20507.10632.00998.001,487.501,714.601,956.102,103.802,408.10العراق

640.00604.001,189.001,298.002,796.054,018.424,902.685,836.007,194.007,488.008,350.00سلطنة عمان

40.0083.8679.59148.90240.90192.20231.90171.00358.00444.80445.00فلسطين

1,075.916,236.167,467.2110,681.7912,544.9622,653.4924,493.6032,515.0339,263.3843,286.7351,188.66قطر

10,845.1514,665.2022,436.5023,715.5428,189.2232,250.2731,023.3737,153.1434,310.4531,577.0431,341.53الكويت

3,383.894,231.985,218.566,344.336,831.167,767.808,793.5010,774.4212,029.4412,691.1613,464.37لبنان

2,892.676,839.6712,727.8713,892.8716,614.8716,745.8719,254.8719,961.6919,884.2020,279.0020,620.38ليبيا

1,115.701,780.503,700.704,272.905,448.406,074.006,285.006,586.006,839.007,020.007,227.00مصر

1,053.641,337.141,699.091,861.381,913.981,981.092,156.722,554.724,187.014,557.275,358.80المغرب

9.848.5711.558.7725.5326.9924.3142.9372.3080.2798.93موريتانيا

158.69198.18428.04499.92571.18629.07637.56642.95654.49660.92695.81اليمن

66,312.9597,396.96137,606.97148,918.67168,056.94197,363.10210,745.94243,457.19269,032.12308,218.81352,439.32اإلجمالي العربي

2017تقرير االستثمار في العالم - األونكتاد : المصدر 

تطور أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة
2016 و 2006بين عامي  (بالمليون دوالر)من الدول العربية 
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33547,35970,515265األردن
4,492152,345391,6053,705اإلمارات
63734,97181,922519البحرين

41027,27995,965336تونس
39964,661104,040331الجزائر
305,0185,41028جيبوتي

1,369163,577153,069995السعودية
718,89816,84757السودان
16228,32440,582136سورية

181,0861,29717الصومال
32061,51150,819246العراق

57149,62895,679418سلطنة عمان
151,2143,1749فلسطين

76590,85589,754650قطر
34612,60939,671286الكويت

24315,41842,064217لبنان
16031,65431,355148ليبيا

877185,730241,218633مصر
88864,382241,772698المغرب

315,4048,17027موريتانيا
5313,69514,50049اليمن

12,1921,065,6181,819,4289,770اإلجمالي
FDI Markets: المصدر

المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة الواردة الى الدول العربية 
2016 إلى 2003خالل الفترة من 

التكلفة عدد المشروعاتالدول المستقبلة
عدد الشركات عدد الوظائف(مليون دوالر)
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33547,35970,515265األردن
4,492152,345391,6053,705اإلمارات
63734,97181,922519البحرين

41027,27995,965336تونس
39964,661104,040331الجزائر
305,0185,41028جيبوتي

1,369163,577153,069995السعودية
718,89816,84757السودان
16228,32440,582136سورية

181,0861,29717الصومال
32061,51150,819246العراق

57149,62895,679418سلطنة عمان
151,2143,1749فلسطين

76590,85589,754650قطر
34612,60939,671286الكويت

24315,41842,064217لبنان
16031,65431,355148ليبيا

877185,730241,218633مصر
88864,382241,772698المغرب

315,4048,17027موريتانيا
5313,69514,50049اليمن

12,1921,065,6181,819,4289,770اإلجمالي
FDI Markets: المصدر

المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة الواردة الى الدول العربية 
2016 إلى 2003خالل الفترة من 

التكلفة عدد المشروعاتالدول المستقبلة
عدد الشركات عدد الوظائف(مليون دوالر)

%  من العالمالقيمة%  من العالمالقيمة%  من العالمالقيمة
20167734.393,94910.2115,0654.5

20157694.243,8645.095,5963.9

20148184.263,3307.4109,3454.4

20139544.657,7056.1102,0354.1

20121,0745.747,2196.3115,9365.2

20111,1685.761,1796.3126,0534.6

20101,0455.663,3486.8139,1755.3

20091,1596.8110,88610.4166,0766.3

20081,3257.0171,75112.2290,1628.0

20077195.055,9106.4117,0704.3

20068496.6113,70413.9178,9617.0

20056415.977,54812.2123,7846.2

20044364.258,1718.967,9243.5

20034604.847,0406.572,2023.6

12,1905.31,065,6038.61,819,3845.2اإلجمالي
FDI Markets :المصدر

873

تطورالمشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة الواردة إلى الدول العربية من دول العالم

عدد الشركات المستثمرةعدد الوظائفالتكلفة )مليون دوالر(عدد المشروعاتالسنوات

616

610

644

724

764

363

394

6,946

797

892

988

615

635

513
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اإلجماليالكويتاألردنعمان سلطنةالبحرينالعراقالمغربالجزائراإلماراتالسعوديةمصرالوجهة/  المصدر
22,489.731.52,285.93,428.0595.154.59.7580.029,474.4الصين

8,984.34,534.7110.0478.13.6144.5246.8528.6156.115,186.7اإلمارات
281.84,017.41,609.7881.02.919.515.2102.643.66,973.7المتحدة الواليات
1,549.126.9378.9299.86.52,623.117.115.14,916.5المتحدة المملكة

3,916.2164.4129.4146.564.4219.5.94,641.3السعودية
33.333.3356.23,466.73,889.6روسيا
1,786.721.3108.5231.71,211.07.1223.17.13,596.5إيطاليا

45.740.0134.93,151.4199.83,571.7سنغافورة
26.8617.5716.9640.1512.22.929.52,546.0الهند

403.83.6440.915.379.89.01,200.03.62,156.0إسبانيا
919.08.7908.01,835.7الدانمرك
27.321.3909.8359.86.5340.01,664.7اليابان
7.9455.81,011.290.447.91,613.2كندا

5.71,600.01,605.7ماليزيا
332.07.2270.859.1556.23.6133.83.61,366.3فرنسا
608.745.1159.8813.6مصر

200.367.1439.0706.4البرتغال
35.260.5299.5185.351.56.13.720.0661.8ألمانيا
536.036.815.13.63.6595.1لبنان
12.320.063.027.7387.0510.0الجنوبية كوريا
11.93.6.5420.118.715.3470.1تركيا

450.0450.0التشيك جمهورية
2.9422.4425.3النرويج
150.0133.85.8289.6أفريقيا جنوب
219.5219.5تايوان
204.0204.0إيران

177.814.2192.0قطر 
11.594.315.350.87.14.56.2189.7سويسرا
175.4175.4تايالند
19.9106.231.0157.1أوكرانيا
138.518.2156.7الكويت
44.527.230.4102.1عمان سلطنة
25.166.391.4فنلندا
77.32.079.3بلجيكا

6.765.872.5أستراليا
65.86.572.3هولندا

27.235.963.1لوكسمبورغ
62.062.0نيبال

22.233.956.1موناكو
45.545.5المغرب

22.215.137.3سيريالنكا
36.136.1أيرلندا
29.71.53.634.8السويد
38.438.2193.06.8.0.043.3.0.0.0319.7أخرى

40,913.711,774.89,824.37,429.26,595.93,950.93,807.43,421.93,322.51,285.892,326.5اإلجمالي
FDI Markets: المصدر

 (حسب الدول المستثمرة ) توزيع إجمالي مشاريع االستثمارات الجديدة الواردة إلى الدول العربية 
2016 بالمليون دوالر لعام 



125 م�ؤ�سر �سمان جلاذبية اال�ستثمار 2017

عدد الشركاتعدد الوظائفالتكلفة )مليون دوالر(عدد المشروعاتالسنوات
201614222,16426,58591
201515713,91620,870104
201416211,39033,86895
201324113,71532,420136
201235320,54346,781158
201125814,24429,237143
201021217,19939,829139
200919133,93848,400146
200825764,72198,896165
200710817,83126,87287
200622156,27091,487137
200511832,03951,26981
2004631,9758,56951
2003694,1838,97153

2,552324,129564,0541,036اإلجمالي
FDI Markets :المصدر

تطورالمشاريع االستثمارية العربية البينية
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االجمالي موريتانياالصومالجيبوتيفلسطيناليمنتونسالسودانليبياسوريالبنانالمغربالجزائرالعراقالكويتاألردنقطرالبحرينسلطنة عمانمصراإلماراتالسعوديةالوجهة / المصدر 
25812215511715262924828615318141916816111,232اإلمارات
685220371217132131291147331284السعودية

3469221842172583189123111274الكويت
25279244315254105633212150قطر

82816447155186117151136لبنان
332669118128414141211132البحرين

1825613916124158821110مصر
10141317411442131984األردن

13101145131111253سلطنة عمان
2121123313147تونس

5733119المغرب
111121119اليمن

4116العراق
1315الجزائر

1214ليبيا
213سوريا

22فلسطين
11السودان
11جيبوتي

40228324723822722014713810198929275544936191211652,552االجمالي
FDI Markets: المصدر

 2016 و2003ما بين عامي   (عدد المشروعات ) إجمالي المشاريع االستثمارية العربية البينية 
حسب الترتيب التنازلي إلجمالي عدد المشروعات
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االجمالي موريتانياالصومالفلسطينالكويتجيبوتياليمنالسودانتونسسوريالبنان قطرسلطنة عمانالبحرينالمغرباإلمارات العراقليبيااألردنالجزائر السعوديةمصرالوجهة / المصدر 

46,48118,00315,25715,97687414,10413,8224,6795,1788,0817,7633,7408498436031,7262,869151115160,889اإلمارات 

3,7339421,98720,1811671,19319715042,8881001786,0001501781511838,531البحرين

6,0232,6251,1211398517,4188877,2682,0517312,0495,099271196018652838,043الكويت

15,6762,8272,1503593881,240105213,5641054522451,0568088651531,0502731,089 قطر

7,0809332,822671156,6194331,2375591081,901420611355579315023,290السعودية

2,4924,3381,1783827869831553773433515296191,79842713,595مصر

1,75313363195113,7441,1521128798029811228227,807لبنان

291806877739462478185351536671273,414األردن

2681,164213730020510513178431632,460سلطنة عمان

2831071,0233456302245221,881تونس

451218501,015الجزائر

129517883111776المغرب

223219352ليبيا

315315فلسطين

141100241سوريا

1612715158العراق

150150جيبوتي

1115171515151111111اليمن

1111السودان

81,76229,11424,31223,68322,91120,58320,51115,66213,55412,87512,42211,97510,5347,6084,2353,8173,5043,3101,19248581324,129االجمالي

FDI Markets: المصدر

 2016 و2003بالمليون دوالر ما بين عامي   (التكلفة اإلجمالية للمشروعات ) إجمالي المشاريع االستثمارية العربية البينية 
حسب الترتيب التنازلي إلجمالي التكلفة
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التكلفةعدد المشروعاتالقطاع
عدد الشركاتعدد الوظائف(مليون دوالر) 

253185,020266,828139العقارات
4932,5028,22130الفحم والنفط والغازالطبيعي

17323,99137,69070الفنادق والسياحة
5816,15233,11637المعادن

1699,25945,16751الغذاء والتبغ
5448,81412,058184الخدمات المالية

1318,23111,06069االتصاالت
557,93012,56131البناء ومواد البناء
325,7556,07916المواد الكيميائية

125,1111,3868المتجددة/ الطاقة البديلة 
304,7548,71314التخزين

1662,00536,14658المنتجات االستهالكية
221,8906,96412  الترفيه

1891,8764,894108خدمات األعمال
941,4395,48946وسائل النقل

431,3618,65816الرعاىة الصحية
2511,27022,33452المنسوجات
211,0341,71415بالستيك

158645,73413المنتجات الصيدالنية
848494,01658البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

145933,6517مكونات الكترونية
175682,8469سيراميك و زجاج

355224,09214الكترونيات
294082,13917اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

123981,80711السيارات 
83841,1017المشروبات

93416685الورق، الطباعة والتغليف
92591,6748اآلالت والمعدات

22025,0212المعادن
131217339مركبات أخرى غير السيارات

2643122المطاط
3456303مكونات السيارات

2431112الفضاء
1353001الفضاء والدفاع

3281161التكنولوجيا الحيوية
111131المحركات والتوربينات

13121المنتجات الخشبية

2,552324,129564,0541,036اإلجمالي
FDI Markets: المصدر

 (حسب التوزيع القطاعي ) إجمالي مشاريع االستثمارات العربية البينية 
2016 و2003ما بين عامي 
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اإلجماليالسوداناليمنجيبوتيالعراقسوريافلسطينليبياالمغربالجزائرتونسعمان سلطنةاألردنلبنانمصرالسعوديةقطرالكويتالبحريناإلماراتالمصدر/  القطاع
99,298.030,361.725,252.618,339.07,156.23,388.21,224.7185,020.4العقارات

20,075.6200.0285.05,442.22,015.3562.33,000.026.644.4850.232,501.6والغازالطبيعي والنفط الفحم

14,941.8140.12,992.31,464.12,139.01,122.12.7868.2321.023,991.3والسياحة الفنادق

7,007.81,776.82,114.82,408.71,086.5754.71,002.916,152.2المعادن

3,228.91,176.02.72,029.614.01,818.8395.3350.0161.382.09,258.6والتبغ الغذاء

3,139.0594.11,106.1588.5634.7371.71,177.1476.0307.7121.096.022.015.160.493.411.08,813.8المالية الخدمات

1,847.91,292.11,056.61,449.6693.9579.2150.0531.3150.030.0300.0150.08,230.5االتصاالت

749.8995.81,010.2178.21,566.03,115.7314.17,929.8البناء ومواد البناء

216.3319.51,438.42,166.246.81,061.4506.25,754.8الكيميائية المواد

952.03,500.0439.5219.55,111.0المتجددة/  البديلة الطاقة

2,275.1859.41,528.963.527.24,754.1التخزين

1,035.869.3222.566.6299.628.445.364.025.573.873.82,004.6االستهالكية المنتجات

1,071.354.5462.2302.01,890.0الترفيه  

986.148.0266.055.6262.057.650.369.813.347.313.66.51,876.1األعمال خدمات

783.4146.0187.075.868.215.397.530.615.38.710.81,438.6النقل وسائل

395.3341.8570.727.525.71,361.0الصحية الرعاىة

680.118.0268.928.8124.0138.111.91,269.8المنسوجات

296.4159.8262.4114.320.0180.81,033.7بالستيك

58.714.8123.4557.164.745.5864.2الصيدالنية المنتجات

405.211.662.463.612.1171.752.217.411.625.416.0849.2المعلومات وتكنولوجيا البرمجيات

85.42.9491.413.7593.4الكترونية مكونات

331.0190.346.9568.2زجاج و سيراميك

452.712.353.33.9522.2الكترونيات

327.714.44.461.0407.5واألدوات والمعدات الصناعية اآلالت

67.012.7160.069.088.8397.5السيارات

150.1234.1384.2المشروبات

54.985.4197.23.9341.4والتغليف الطباعة الورق،

27.868.692.869.9259.1والمعدات اآلالت

2.1200.0202.1المعادن

31.610.815.32.560.6120.8السيارات غير أخرى مركبات

2.861.063.8المطاط

36.48.544.9السيارات مكونات

15.027.542.5الفضاء

35.235.2والدفاع الفضاء

27.527.5الحيوية التكنولوجيا

10.610.6والتوربينات المحركات

2.72.7الخشبية المنتجات

160,888.638,531.038,043.231,089.423,289.513,595.37,806.93,414.32,460.01,881.41,015.4775.8351.7315.1241.4158.4150.0110.711.0324,129.0اإلجمالي

FDI Markets: المصدر

 (حسب التوزيع القطاعي وحسب الدولة المستثمرة ) توزيع إجمالي تكلفة المشاريع االستثمارية العربية البينية الجديدة 
2016 و2003 بالمليون دوالر ما بين عامي 
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اإلجماليموريتانياالصومالفلسطينالكويتجيبوتياليمنالسودانتونسسوريالبنانقطر دولةعمان سلطنةالبحرينالمغرباإلماراتالعراقليبيااألردنالجزائرالسعوديةمصرالوجهة/  القطاع

53,737.818,428.46,936.418,091.220,687.97,691.68,375.35,785.37,120.43,066.27,614.47,578.77,447.46,028.3921.51,300.92,594.71,248.1350.016.0185,020.5العقارات

9,512.271.0965.0375.08,424.11,984.96,422.226.62,492.2100.0558.0558.0990.222.232,501.6والغازالطبيعي والنفط الفحم

1,200.53,922.41,180.6214.51,008.41,662.21,970.82,421.82,389.72,055.63,327.91,505.580.0390.3154.3479.327.523,991.3والسياحة الفنادق

559.5234.39,709.6236.7202.5616.71,753.5574.71,321.35.8300.0112.039.0270.0216.716,152.3المعادن

6,076.6271.333.2145.837.5113.3347.222.8406.2463.1258.737.844.5133.4363.4365.2138.69,258.6والتبغ الغذاء

724.1658.9342.1695.5364.6470.61,034.9307.6969.2650.0566.8279.5713.876.8232.118.611.0517.8135.922.022.08,813.8المالية الخدمات

1,645.2561.4483.0543.17.5852.61,082.615.0861.2321.927.828.97.5257.5313.97.564.0700.0450.08,230.6االتصاالت

661.61,035.21,528.1479.4963.91,058.9402.0392.1466.9159.8412.8356.412.77,929.8البناء ومواد البناء

87.8919.02,162.41,406.2506.2526.612.412.270.019.426.46.25,754.8الكيميائية المواد

4,300.9219.5219.5371.15,111.0المتجددة/  البديلة الطاقة

1,394.2190.5850.0127.0127.0449.8300.163.5127.063.563.5220.0700.078.04,754.1التخزين

246.8369.1110.7106.273.8296.073.895.0166.1167.637.57.136.936.9181.12,004.6االستهالكية المنتجات

274.5462.2296.7118.276.238.1168.898.1126.1231.11,890.0الترفيه  

92.0551.361.239.047.692.2313.023.7103.5203.5171.633.913.055.428.26.840.21,876.1األعمال خدمات

301.1250.145.969.030.662.7113.361.0138.992.067.362.830.630.615.352.115.31,438.6النقل وسائل

136.571.7170.98.851.4422.7175.5289.034.51,361.0الصحية الرعاىة

328.6153.935.751.035.710.882.835.7122.3108.0127.743.27.211.93.6111.61,269.7المنسوجات

282.6144.336.510.081.742.737.1265.6131.22.01,033.7بالستيك

102.261.196.768.94.2531.1864.2الصيدالنية المنتجات

62.3143.917.4105.55.85.8289.723.231.239.648.625.45.819.619.65.8849.2المعلومات وتكنولوجيا البرمجيات

207.061.825.013.716.6152.974.442.0593.4الكترونية مكونات

35.0240.524.922.0161.410.873.6568.2زجاج و سيراميك

36.9211.212.33.977.973.877.712.33.912.3522.2الكترونيات

2.9184.880.05.659.65.87.958.02.9407.5والمعدات الصناعية اآلالت

44.288.810.112.743.612.725.4160.0397.5السيارات

153.1100.09.019.07.096.1384.2المشروبات

109.863.689.323.854.9341.4والتغليف الطباعة الورق،

150.82.612.992.8259.1والمعدات اآلالت

200.02.1202.1المعادن

7.513.378.45.09.12.52.52.5120.8السيارات غير أخرى مركبات

61.02.863.8المطاط

18.28.518.244.9السيارات مكونات

15.027.542.5الفضاء

35.235.2والدفاع الفضاء

27.527.5الحيوية التكنولوجيا

10.610.6والتوربينات المحركات

2.72.7الخشبية المنتجات

81,761.429,114.024,312.323,683.222,911.220,583.220,510.815,662.013,554.112,874.712,422.311,974.610,533.57,608.14,235.43,817.13,504.33,309.81,191.7484.780.8324,129.2اإلجمالي

FDI Markets: المصدر

 (حسب التوزيع القطاعي وحسب الدولة المستقبلة )توزيع إجمالي تكلفة المشاريع االستثمارية العربية البينية الجديدة 
2016 و2003 بالمليون دوالر ما بين عامي 

التكلفةعدد المشاريعالقطاعات
 )مليون دوالر(

1618,133.8العقارات
101,019.9الغذاء والتبغ

6900.6الطاقة البديلة / المتجددة
9482.7االتصاالت

16297.0الخدمات المالية
4256.4المعادن

3181.4البناء ومواد البناء
9165.8البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

196.1المشروبات
2494.7المنسوجات
290.7التخزين

1184.7خدمات األعمال
963.9المنتجات االستهالكية

558.9وسائل النقل
145.5المنتجات الصيدالنية

340.7اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات
236.4مكونات السيارات

228.1الفحم، النفط والغاز الطبيعي
326.3الفنادق والسياحة

225.4مركبات أخرى غيرالسيارات
116.4الترفيه

216.2مكونات الكترونية
12.7بالستيك

14222,164.3اإلجمالي
FDI Markets :المصدر

المشاريع االستثمارية البينية للدول العربية 
حسب التوزيع القطاعي لعام 2016

التكلفةعدد المشاريعالقطاعات
 )مليون دوالر(

5142,185.4العقارات
23,022.2الفحم، النفط والغاز الطبيعي

232,438.5الفنادق والسياحة
72,209.4مواد كيميائية

51,558.4البناء ومواد البناء
21,400.0التخزين
5869.6المعادن

52793.6الخدمات المالية
14537.2االتصاالت

14266.9الغذاء والتبغ
14249.8خدمات األعمال

1200.0المعادن
1118.2الترفيه

192.8آالت األعمال والمعدات
180.0اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

571.9وسائل النقل
244.0بالستيك

1243.2المنسوجات
126.0المنتجات الصيدالنية

423.2البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات
117.4مكونات الكترونية

115.3مركبات أخرى غيرالسيارات
13.9مكونات الكترونية
12.7المنتجات الخشبية

22156,269.7اإلجمالي
FDI Markets :المصدر

المشاريع االستثمارية البينية للدول العربية 
حسب التوزيع القطاعي لعام 2006
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التكلفةعدد المشاريعالقطاعات
 )مليون دوالر(

1618,133.8العقارات
101,019.9الغذاء والتبغ

6900.6الطاقة البديلة / المتجددة
9482.7االتصاالت

16297.0الخدمات المالية
4256.4المعادن

3181.4البناء ومواد البناء
9165.8البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

196.1المشروبات
2494.7المنسوجات
290.7التخزين

1184.7خدمات األعمال
963.9المنتجات االستهالكية

558.9وسائل النقل
145.5المنتجات الصيدالنية

340.7اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات
236.4مكونات السيارات

228.1الفحم، النفط والغاز الطبيعي
326.3الفنادق والسياحة

225.4مركبات أخرى غيرالسيارات
116.4الترفيه

216.2مكونات الكترونية
12.7بالستيك

14222,164.3اإلجمالي
FDI Markets :المصدر

المشاريع االستثمارية البينية للدول العربية 
حسب التوزيع القطاعي لعام 2016

التكلفةعدد المشاريعالقطاعات
 )مليون دوالر(

5142,185.4العقارات
23,022.2الفحم، النفط والغاز الطبيعي

232,438.5الفنادق والسياحة
72,209.4مواد كيميائية

51,558.4البناء ومواد البناء
21,400.0التخزين
5869.6المعادن

52793.6الخدمات المالية
14537.2االتصاالت

14266.9الغذاء والتبغ
14249.8خدمات األعمال

1200.0المعادن
1118.2الترفيه

192.8آالت األعمال والمعدات
180.0اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

571.9وسائل النقل
244.0بالستيك

1243.2المنسوجات
126.0المنتجات الصيدالنية

423.2البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات
117.4مكونات الكترونية

115.3مركبات أخرى غيرالسيارات
13.9مكونات الكترونية
12.7المنتجات الخشبية

22156,269.7اإلجمالي
FDI Markets :المصدر

المشاريع االستثمارية البينية للدول العربية 
حسب التوزيع القطاعي لعام 2006
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المقر الرئيسي عدد المشروعاتالشركة األم
للشركة

التكلفة 
عدد الشركات التابعةعدد الوظائف(مليون دوالر)

1Al Khaleej Development (Tameer)1321,626.17,1362البحرين
2Emaar Properties3218,032.131,39510اإلمارات
3Majid Al Futtaim Group (MAF Group)4513,836.330,4766اإلمارات
4Al Maabar International411,626.87,7501اإلمارات
5Barwa Real Estate410,893.26,8932قطر
6Gulf Finance House (GFH)1610,151.210,8572البحرين
7Al Habtoor Group49,119.04,3583اإلمارات
8Dana Gas108,033.71,7011اإلمارات
9DAMAC Holding147,968.010,9932اإلمارات
10Al-Futtaim Group306,914.612,8507اإلمارات
11Rotana Hotels325,744.66,0532اإلمارات
12Qatar Petroleum (QP)25,600.03,7252قطر
13Dubai Aluminium (Dubal)15,400.03,0001اإلمارات
14Orascom Group185,170.37,5817مصر
15International Petroleum Investment Company (IPIC)35,013.01,0373الكويت
16Emirates International Investment Company15,000.03,0001اإلمارات
17Qatari Diar114,741.29,1442قطر
18Kuwait Finance House194,676.96,6796الكويت
19Bonyan International Investment34,035.93,8881اإلمارات
20Aref Investment Group14,000.03,0001اإلمارات
21Emaar13,900.03,0001مصر
22Sisban Holding13,600.03,0001اإلمارات
23Terra Sola13,500.09301اإلمارات
24EMKE Group683,441.717,7054اإلمارات
25Crescent Petroleum43,029.61,5172اإلمارات
26Make Oil13,000.06041اإلمارات
27Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA)72,835.75353اإلمارات
28Abu Dhabi Investment House (ADIH)62,775.19,8171اإلمارات
29Al Fawares Construction and Development12,610.03,0001اإلمارات
30Hospitality Management Holdings142,430.92,2193اإلمارات
31Landmark Group862,405.313,02914اإلمارات
32Dubai Islamic Bank (DIB)172,361.03,7183اإلمارات
33The Land Holding22,150.03,0651اإلمارات
34ACWA Power International52,143.12732السعودية
35Sorouh Real Estate22,039.71,0941اإلمارات
36Mabanee11,866.05831الكويت
37Qatar Electricity and Water Company11,820.01781قطر
38Gulf Holding Company (GHC)31,800.09,0001البحرين
39Al-Tuwairqi Group (ATG)51,732.34,3581السعودية
40Dubai Holding131,654.72,9586اإلمارات
41Emirates Telecommunications (Etisalat)51,582.91,1654اإلمارات
42Zain (Mobile Telecommunications Company) (MTC)191,575.21,4668البحرين
43Dubai World81,506.23,7055اإلمارات
44Al Mazaya Holding91,497.04,4932الكويت
45DP World41,470.03,0471اإلمارات
46Bayan Holding21,465.81,7501قطر
47Abyaar Real Estate Development11,400.03,0001اإلمارات
48Al Hamdi Group11,400.03501اإلمارات
49Spinneys101,397.71,8532لبنان
50Arab Swiss Engineering Company (ASEC)51,392.62,3073مصر

Others1,986 90,763.7288,819909 

324,129564,0541,036 2,552اإلجمالي 
FDI Markets: المصدر

2016 و2003 الشركات العربية المستثمرة في الدول العربية  ما بين عامي 
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

60.02160.02169.52367.82268.22268.12140.52242.222منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

51.84351.34263.44460.94656.64856.84634.94135.542شرق آسيا والمحيط الهادئ

48.94748.44758.65556.25656.44656.24530.64331.544أوروبا وآسيا الوسطى

41.66841.26753.27151.47049.66348.36523.07124.069المنطقة العربية

51.14150.74160.64659.94262.83361.43529.44930.148دول الخليج العربي

42.56741.66750.68548.68250.26147.86426.06327.260دول المشرق العربي

40.37339.97154.27051.87144.77544.17522.57623.574دول المغرب العربي

27.810627.610643.110140.510233.010332.210311.610512.9104دول األداء المنخفض

40.57339.97352.57250.47145.67245.37123.87024.070أمريكا الالتينية والكاريبي

38.37936.88151.18148.38442.68041.28222.27621.778جنوب آسيا

34.98734.18851.47949.28038.58937.49017.69017.990أفريقيا

47.05546.65558.95556.95553.35552.85528.95529.855المتوسط العالمي
(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

.2016 عام 67 دول مقارنة بمتوسط ترتيب 109 من أصل 68كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 41.2 مقارنة بــ 41.6بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2017201620172016

2017أداء مجموعات الدول في المجموعات الثالث لمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب 
التنازلي لقيمة المؤشر

العوامل الخارجيةالعوامل الكامنةمجموعة المتطلبات األساسيةمؤشر ضمان

2017201620172016
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

40.52242.22225.53225.93147.02249.222منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

34.94135.54221.53821.63740.74141.542شرق آسيا والمحيط الهادئ

30.64331.54417.74017.74036.14637.446أوروبا وآسيا الوسطى

23.87024.0708.0788.07730.66630.966أمريكا الالتينية والكاريبي

23.07124.06913.25512.85627.27228.870المنطقة العربية

29.44930.14813.35312.65536.34437.545دول الخليج العربي

26.06327.26018.43818.33829.37131.166دول المشرق العربي

22.57623.57416.14115.64225.38326.977دول المغرب العربي

11.610512.91046.7826.88213.610615.5105دول األداء المنخفض

22.27621.77814.65414.95425.48224.687جنوب آسيا

17.69017.9906.1885.98922.58923.088أفريقيا

28.95529.85515.95515.95534.55535.755المتوسط العالمي
(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

.2016 عام 69 دول مقارنة بمتوسط ترتيب 109 من أصل 71كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016  عام 24.0 مقارنة بــ 23.0بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2016

2017أداء مجموعات الدول في مجموعة العوامل الخارجية اإليجابية لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي لقيمة 
المؤشر

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجيمؤشر اقتصاديات التكتلمؤشرالعوامل الخارجية االيجابية

20172016201720162017
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

77.42072.32586.24686.04692.75482.85171.53464.63768.03344.13482.44682.74896.84894.048100.01100.01شرق آسيا والمحيط الهادئ

74.94669.75182.95082.05192.94283.64269.43663.04065.14340.54969.97169.87396.74593.94698.8698.86منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

73.76067.46485.84086.73791.08673.89269.03563.23662.05338.05782.54782.35094.07988.37985.24985.249جنوب آسيا

72.36167.86080.54981.04691.66780.86353.98050.97958.76737.46482.34884.04695.45991.36192.32292.329أفريقيا

72.16568.75276.36073.66494.03884.94056.77057.66153.67339.67278.25779.85495.45391.05297.51298.87المنطقة العربية

76.53775.71074.76972.76797.3594.3571.03877.21860.85555.84689.92492.02197.04594.247100.01100.01دول الخليج العربي

74.94971.33893.71992.82392.84583.74552.68950.68949.78731.59082.94883.74898.81398.510100.01100.01دول المغرب العربي

67.69563.69182.85482.15891.27577.68545.99142.88844.59922.610557.510158.59995.25992.75793.430100.01دول المشرق العربي

66.89660.19860.98354.29492.15477.05646.59044.88352.47033.97272.78174.67590.79179.38795.12395.123دول األداء المنخفض

70.87465.77265.18660.28591.65780.35967.54162.14363.44941.24183.04384.54394.37290.66884.24188.131أوروبا وآسيا الوسطى

69.56364.76479.56080.65884.27672.17859.86955.26956.16136.35883.84284.24488.86085.65884.43683.041أمريكا الالتينية والكاريبي

73.05568.35579.75578.95591.55581.05563.05558.75560.95539.55578.25579.05594.95591.45593.61994.019المتوسط العالمي
(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

.2016 عام 52 دول مقارنة بمتوسط ترتيب 109 من أصل 65كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 68.7 مقارنة بــ 72.1  بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2017أداء مجموعات الدول في مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي لعام 
نسبة عجز أو فائض الميزانية 
العمومية إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي
20172016

نسبة الدين العام اإلجمالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي

20172016 2017201620172016 20172016201720162017

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي 
لقيمة المؤشر

مؤشر االستقرار االقتصادي 
الكلي

تقلب معدل نمو الناتج  المحلي 
عدد أزمات سعر الصرف خالل تقلب سعر الصرف الحقيقي الفعالمعدل التضخماإلجمالي الحقيقي

السنوات العشر األخيرة

نسبة عجز أو فائض الحساب 
الجاري إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي
201720162016
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

30.92730.32830.72530.32543.33141.33318.62719.328شرق آسيا والمحيط الهادئ

22.42922.82816.73516.93443.92844.2276.5357.336منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

11.95911.56013.34512.74818.36417.0664.1524.752المنطقة العربية

16.64216.74219.32319.12325.65025.1494.9445.941دول المشرق العربي

14.74413.54814.63513.34223.15020.0556.3307.130دول الخليج العربي

12.95213.05214.83314.83220.85820.6573.2603.859دول المغرب العربي

3.4993.41005.6875.5893.71023.81011.0861.086دول األداء المنخفض

11.75711.15913.74213.04317.26315.5664.3484.947جنوب آسيا

11.06311.36110.76610.86519.85920.3572.5672.966أوروبا وآسيا الوسطى

8.0757.9756.1846.28315.76914.8692.4702.769أمريكا الالتينية والكاريبي

7.0846.8846.5826.48211.68511.1842.9713.071أفريقيا

15.05515.05513.25513.15526.55526.0555.4525.952المتوسط العالمي
(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

2017201620172016

.2016 عام 60 دول مقارنة بمتوسط ترتيب 109 من أصل 59كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 11.5 مقارنة بــ 11.9     بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2017أداء مجموعات الدول في مؤشرالوساطة المالية والقدرات التمويلية لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي لقيمة 
المؤشر

معدل عرض النقد بمفهومه الواسع إلى الناتج مؤشرالوساطة المالية والقدرات التمويلية
المحلي اإلجمالي

االئتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من 
الناتج المحلي اإلجمالي

القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق المال 
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

2017201620172016
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

78.32178.62182.82082.82079.62981.02977.82177.82177.72278.92281.02281.02270.82370.323منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

51.75451.05437.97238.87262.15462.55558.64456.64656.15055.45153.05251.15342.55341.454شرق آسيا والمحيط الهادئ

50.05649.25751.75751.55762.55364.75250.15447.35653.55252.75348.95847.15833.16331.764أوروبا وآسيا الوسطى

39.86839.06950.65750.45757.26256.46435.07533.47438.17237.97132.08030.08025.77425.773أمريكا الالتينية والكاريبي

36.87436.67323.58924.08843.67544.47539.56838.16839.17038.97043.16642.16531.96431.963المنطقة العربية

52.84952.84819.69320.39367.84769.34559.14257.64257.54557.24561.44061.53951.33751.137دول الخليج العربي

37.27436.37337.57336.37343.78243.78239.76738.36531.18230.38140.36638.76631.16030.758دول المغرب العربي

34.18034.07929.58431.18132.39333.09235.47533.67338.67039.56841.26940.16727.87026.969دول المشرق العربي

14.510514.210514.49915.29915.510016.210113.110412.110418.010117.310019.310216.91026.51037.7102دول األداء المنخفض

36.07635.37641.46840.67050.06951.66830.28228.28134.77834.37835.77533.87524.27623.576أفريقيا

29.38927.29034.37733.47829.99327.89631.48128.28324.49322.09532.58030.68123.37621.080جنوب آسيا

51.75551.45552.95552.85560.35561.35550.85549.45551.95551.95552.65551.45541.95541.355المتوسط العالمي
(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

2017أداء مجموعات الدول في مؤشر البيئة المؤسسية لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب 
التنازلي لقيمة المؤشر

فعالية السياسات واالجراءات االستقرار السياسي وغياب العنفالمشاركة والمحاسبةمؤشر البيئة المؤسسية
السيطرة على الفسادسيادة القانوننوعية األطر التنظيميةالحكومية

20172016

.2016 عام 73 دول مقارنة بمتوسط ترتيب 109من أصل 74كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 36.6 مقارنة بــ 36.8   بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على

201620172016201720162017 201620172016201720162017
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

76.63275.82988.13485.63280.54679.34580.84181.14077.64977.54867.63967.83761.83759.03680.04180.240منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

74.33871.84187.73585.83278.35371.66781.63980.84465.37666.77167.43663.33957.74352.04582.13682.435أوروبا وآسيا الوسطى

73.54770.95175.86869.36471.56070.45976.25277.64983.23280.73769.13465.23864.14159.44374.44774.148شرق آسيا والمحيط الهادئ

65.96964.06978.76472.76678.05176.45377.34977.54977.25077.44634.88433.08437.67433.47678.05177.751المنطقة العربية

71.24970.24878.46172.76580.23981.33685.13085.03178.14678.04648.47347.47247.05745.45681.423981.139دول الخليج العربي

65.76762.27078.16771.76778.75475.75771.16172.15977.14976.84837.48431.98837.17627.68380.244379.943دول المغرب العربي

62.18359.78483.85078.65672.77368.87667.38167.28276.05672.85935.48035.47831.18926.68768.698268.483دول المشرق العربي

61.08759.48775.57768.87578.25075.45877.84378.04476.95180.33611.810210.310428.58825.09178.265177.952دول األداء المنخفض

65.66864.06769.77462.17672.06771.86368.27468.67471.46371.86165.24565.74142.16938.16870.17170.270أمريكا الالتينية والكاريبي

64.27863.27472.68267.17868.86570.85570.36476.65772.26471.66651.06344.86949.95446.95264.37764.576جنوب آسيا

62.97860.58077.86670.46875.76174.75966.77566.97569.96168.26441.07238.77342.86839.06766.17665.878أفريقيا

69.85568.15580.65575.55576.75575.25575.05575.55574.35573.85556.45354.85351.15447.35574.75574.655المتوسط العالمي

(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

. دول109 من أصل 69كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 64.0  مقارنة بــ 65.9   بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2017201620172016 201720162017201620172016 201720162017201620172016

2017أداء مجموعات الدول في مؤشر بيئة أداء األعمال لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي 
لقيمة المؤشر

تنفيذ العقودحماية المستثمرينالحصول على االئتمانالحصول على الكهرباءتسجيل الملكيةالتعامل مع تراخيص البناءسهولة بدء األعمالمؤشر بيئة أداء األعمال
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

60.92261.02246.12146.72184.23085.12938.32938.22919.84918.65083.33383.03393.62194.523منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

50.84851.44714.16414.16459.97559.17338.33338.43237.13736.43773.75073.15081.75287.152شرق آسيا والمحيط الهادئ

50.54650.24912.45412.25476.94475.44725.85425.25524.64123.94074.05573.15489.13491.235أوروبا وآسيا الوسطى

43.86544.36416.95716.85763.46661.76821.57420.27518.04918.24775.94674.14869.57678.177المنطقة العربية

48.45348.75336.82636.52562.07256.87720.18118.68223.23323.53075.04474.64373.27181.968دول الخليج العربي

46.35646.4587.0667.26676.24769.95729.74828.54817.15117.15075.14874.84772.77281.171دول المشرق العربي

42.96543.5676.1686.06971.45768.26126.95626.15715.45615.35366.96767.36670.97178.280دول المغرب العربي

35.79136.8842.6892.58849.78158.26813.49511.79712.76813.36484.63379.34257.59570.094دول األداء المنخفض

41.17341.3747.6657.66568.56166.86225.26424.56411.07611.37364.57263.57170.17274.475أمريكا الالتينية والكاريبي

37.88339.4812.8902.79069.15969.65527.85326.5576.7956.49553.37351.97167.18279.377جنوب آسيا

35.88637.5853.9873.88854.97754.77618.38317.78214.26113.46359.06759.06664.77976.675أفريقيا

47.95548.55520.75520.85569.75569.35528.45527.95518.65518.05571.95271.25278.75484.354المتوسط العالمي

(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

.2016 عام 64 دول  مقارنة بمتوسط ترتيب 109 من أصل 65كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 44.3 مقارنة بــ 43.8   بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2016 201620172016201720162017 201620172016201720162017

2017أداء مجموعات الدول في مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي 
لقيمة المؤشر

مؤشر حجم السوق وفرص 
نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج األداء التجاريتقلبات الطلب المحليالطلب المحلي الحقيقي للفردوسهولة النفاذ

االنفتاح على العالم الخارجي تطبيق التعرفة الجمركيةالمحلي اإلجمالي

2017
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

62.72462.5253.7824.08162.46062.36586.12385.52371.92171.52189.62089.320منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

58.34058.93812.55714.75661.46464.05983.42982.82958.94358.24475.44574.845أوروبا وآسيا الوسطى

49.45849.65836.63040.02758.84657.65449.27248.67241.06840.86861.26260.762المنطقة العربية

62.72563.02655.31258.71263.34563.05062.75761.95752.55352.25379.83879.439دول الخليج العربي

48.06748.46617.23919.33868.82370.23343.88043.08150.25850.45859.77059.169دول المغرب العربي

46.57246.3736.5718.36755.78253.98259.96059.56046.26546.06564.26463.863دول المشرق العربي

32.68932.79145.81851.41347.03842.95325.19624.89612.910112.810132.19331.692دول األداء المنخفض

48.86249.2616.5668.06263.23265.33661.45861.05746.76346.36466.45665.656شرق آسيا والمحيط الهادئ

47.76748.66610.95111.15360.45766.94455.66654.76648.75948.55962.66561.865أمريكا الالتينية والكاريبي

41.47740.38115.45113.95271.12769.84138.88437.88435.17835.07646.37945.279جنوب آسيا

34.89034.49023.33223.93562.45862.45233.38832.68824.99024.69029.99328.693أفريقيا

50.65550.75515.15516.15561.95462.95461.65560.95549.85549.55564.65563.955المتوسط العالمي

(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

. دول109 من أصل 58كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 49.6 مقارنة بــ 49.4   بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2017201620172016 201720162017201620172016

2017أداء مجموعات الدول في مؤشرالموارد البشرية والطبيعية لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي 
لقيمة المؤشر

نصيب عوائد الموارد الطبيعية مؤشر الموارد البشرية والطبيعية
 مؤشرالتنمية البشريةسنوات التعليم المتوقعة لألطفالمتوسط سنوات الدراسة للبالغينمتوسط نمو إنتاجية العملمن إجمالي الناتج المحلي

20172016
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

80.93781.33571.63871.63880.13881.03890.74690.84781.35381.749شرق آسيا والمحيط الهادئ

78.94779.04755.86355.36373.85874.65893.04093.34092.92392.622منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

76.45576.05651.37350.37375.75376.65391.25091.65187.43885.338أوروبا وآسيا الوسطى

76.05675.25866.35266.45180.14180.94192.14092.54065.47961.183المنطقة العربية

85.02485.22375.83375.83396.6596.9498.2598.3569.38269.977دول الخليج العربي

77.35374.66060.96460.96480.23981.13990.65291.25277.86165.173دول المشرق العربي

68.18366.48950.58249.98158.29358.99490.55690.35773.47166.482دول المغرب العربي

67.48567.38568.24868.74771.65773.15785.37286.57144.49541.098دول األداء المنخفض

74.76174.66171.04470.94573.65774.55786.66987.46867.67565.776أفريقيا

73.96674.26466.55266.25273.85574.85585.88486.08469.57469.869جنوب آسيا

68.37168.17163.95563.25661.67362.47377.38478.38470.47068.769أمريكا الالتينية والكاريبي

76.05575.85562.95562.55573.85574.75588.95589.45578.35476.854المتوسط العالمي

(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

.2016 عام 58 دول مقارنة بمتوسط ترتيب 109 من أصل 56كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 75.2 مقارنة بــ 76.0   بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2017أداء مجموعات الدول في مؤشرعناصر التكلفة لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي 
لقيمة المؤشر

ضريبة العمل والمساهماتمؤشر عناصر التكلفة
 كنسبة من األرباح التجارية

إجمالي معدل الضريبة 
كنسبة من األرباح التجارية

زمن دفع الضرائب
تكلفة التصدير وفق االلتزامات الموثقة بالساعات سنوياً

2017201620172016 201620172016201720162017
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

25.53225.93121.32521.72510.32911.22844.83844.837منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

21.53821.63716.23815.5399.73010.03138.64539.144شرق آسيا والمحيط الهادئ

17.74017.7407.8467.9462.7533.05342.53542.135أوروبا وآسيا الوسطى

14.65414.9544.9734.7722.5622.66336.64737.546جنوب آسيا

13.25512.8562.4772.3771.9641.96435.24634.248المنطقة العربية

16.14115.6424.1534.0531.7601.76042.63241.133دول المغرب العربي

13.35312.6552.5722.4722.3572.45735.24533.148دول الخليج العربي

18.43818.3382.1752.0772.1542.15451.12650.925دول المشرق العربي

6.7826.8821.11041.11051.2851.28517.97518.175دول األداء المنخفض

8.0788.0774.0663.9662.4652.66517.67717.477أمريكا الالتينية والكاريبي

6.1885.9891.9841.8841.3891.39015.08314.584أفريقيا

15.95515.9559.95510.0555.1555.55532.65432.354المتوسط العالمي

(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

.2016 عام 56 دول  مقارنة بمتوسط ترتيب 109 من أصل 55كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 12.8 مقارنة بــ 13.2   بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2017201620172016

2017أداء مجموعات الدول في مؤشراقتصاديات التكتل لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب 
التنازلي لقيمة المؤشر

مؤشراقتصاديات التكتل
 24عدد الشركات المتعددة الجنسيات المنتمية ل

دولة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  داخل 
الدولة

  رصيد االستثمار األجنبي المباشر الوارد للدولة 
كنسبة من اإلجمالي العالمي

  الرصيد التراكمي لعدد اتفاقيات تشجيع االستثمار 
التي أبرمتها الدولة

2017201620172016
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الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة

47.02249.22257.22559.62444.52550.72643.92250.4225.3346.03477.92276.922منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

40.74141.54254.23456.23640.33944.34136.13740.14112.62512.72556.35853.059شرق آسيا والمحيط الهادئ

36.14637.44642.95847.65432.65536.65531.74837.1441.5551.65467.93962.642أوروبا وآسيا الوسطى

30.66630.96642.36044.86230.96233.66222.57924.1781.3601.46053.46350.062أمريكا الالتينية والكاريبي

27.27228.87031.97836.58025.67929.97323.47325.6701.1631.16550.66550.161المنطقة العربية

36.34437.54544.15345.96031.95939.74827.06028.8611.1641.16769.73768.434دول الخليج العربي

29.37131.16634.78739.18530.76334.95924.47228.1631.1521.15351.26950.964دول المشرق العربي

25.38326.97732.99139.08521.09824.09222.18024.5751.1501.14946.27345.270دول المغرب العربي

13.610615.510510.810118.810215.710615.910616.39217.8931.0791.08224.69925.994دول األداء المنخفض

25.48224.68738.47237.58525.18326.18621.58122.5802.5382.83838.38433.288جنوب آسيا

22.58923.08831.88336.58026.07827.08122.87723.5801.0831.08131.29128.492أفريقيا

34.55535.75544.05547.25533.95537.75531.35334.9543.4533.75356.75554.455المتوسط العالمي

(ضمان)المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : المصدر

.2016 عام 70 دول  مقارنة بمتوسط ترتيب 109 من أصل 72كما حصلت مجموعة دول المنطقة على متوسط ترتيب . 2016 عام 28.8 مقارنة بــ 27.2   بلغ متوسط قيمة المؤشر داخل مجموعة المنطقة العربية على 

2017201620172016 201720162017201620172016

2017أداء مجموعات الدول في مؤشرعوامل التميز والتقدم التكنولوجي لعام 

المجموعة الجغرافية حسب الترتيب 
التنازلي لقيمة المؤشر

المعرفةتطور بيئة األعمالتطور السوقمؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي
المشاركة في إجمالي طلبات 

التصميم 
(المباشرة وعبر نظام الهاي)

الحكومة اإللكترونية

20172016
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24959562aeldabh@dhaman.org-965+رئي�ص وحدة الدرا�سات والن�سراأحمد ال�سبع24959561mona@dhaman.org-965+رئي�ص وحدة البح�ث  واملعل�ماتمنى قمحية

24959529aymang@dhaman.org-965+�سكرترياأمين غازي24959553samer@dhaman.org-965+م�ساعد باحث�سامر ولد علي

لال�ستف�سار عن حمت�يات التقرير اأو طلب احل�س�ل على ن�سخة
 يرجى االت�سال على اإدارة البح�ث والدرا�سات

24959558riadh@dhaman.org-965+مدير اإدارة البح�ث والدرا�ساتد. ريا�ص بن جليلي
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