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ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية  املوؤ�ص�صة  توا�صل 
التطورات  ور�صد  املعرفة  لن�صر  الرامي  دورها  ممار�صة  )�صمان( 
ب�صاأن مناخ ال�صتثمار فـي الدول العربية، وذلك من اأجل دعم جهود 
حكومات املنطقة باجتاه حت�صني جاذبية دولها لال�صتثمارات الأجنبية 

الأكرث م�صاهمة فـي حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية.

ويف هذا ال�صياق تقدم املوؤ�ص�صة لدولها الأع�صاء التقرير ال�صنوي الثالث 
والذي   ،2018 لعام  العربية  الدول  فـي  ال�صتثمار  ملناخ  والثالثني 
يت�صمن عر�صا وحتليال للبيانات واملوؤ�صرات املتعلقة باأداء جمموعات 
الدول العربية من حيث ا�صتقطاب التدفقات ال�صتثمارية اخلارجية، 
من  جمموعة  وفق  التدفقات  لتلك  جاذبيتها  على  بالرتكيز  وذلك 

املتغريات املف�ّصرة للتباين بني خمتلف دول العامل بهذا اخل�صو�ص. 

وقد توا�صل فـي تقرير هذا العام ر�صد تطورات مناخ ال�صتثمار فـي 
جلاذبية  �صمان  “موؤ�صر  خالل  من  عربية  دولة   16 منها  دول   109
ال�صتثمار”، والتي متثل يف جمموعها نحو 97 % من اإجمايل اأر�صدة 
من   % 96 ونحو  العامل  دول  لكل  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
العربية  للمنطقة  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اأر�صدة  اإجمايل 

بنهاية عام 2017.

وقد اعتمدت املوؤ�ص�صة على اأهم م�صادر البيانات واملعلومات الدولية 
كبديل  العربية  الدول  يف  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  عن  املن�صورة 
امل�صادر  من  املطلوبة  البيانات  على  املوؤ�ص�صة  ح�صول  يتعذر  عندما 
من  ممكن  قدر  اأكرب  لتحقيق  وذلك  املنا�صب.  الوقت  فـي  الوطنية 
ال�صمولية والتغطية اجلغرافـية ولتجاوز العقبات املتمثلة فـي نق�ص 
ال�صتثمار  واحلديثة حول  الدقيقة  الإح�صائية  والبيانات  املعلومات 

ومكوناته وم�صادره واجتاهاته القطاعية.

وبهذه املنا�صبة، اتقدم بجزيل ال�صكر والتقدير ملختلف اجلهات 
العربية املتعاونة مع املوؤ�ص�صة يف جمال تبادل البيانات واملعلومات 
دولة  من  ودقتها  وحداثتها  �صمولها  درجة  ح�صب  تتباين  التي 
لأخرى، واأدعو جميع اجلهات العربية لتعزيز جهودها فـي جمال 
تطوير وحتديث قواعد بياناتها وفق املعايري الدولية، كما اأ�صكر 
فريق عمل اإدارة البحوث واملخاطر القطرية القائم على اإعداد 
التقرير وكل من �صاهم من الإدارات الأخرى فـي تقدمي الدعم 

الإداري والفني لإجناز التقرير.

اجلهود  اإلى  بالإ�صافة  التقرير،  هذا  ي�صهم  اأن  املوؤ�ص�صة  وتاأمل 
اأ�ص�ص  و�صع  فـي  املوؤ�ص�صة،  اأن�صطة  وبقية  املبذولة  الوطنية 
الراأ�صمالية،  التدفقات  من  املزيد  جلذب  متينة  مو�صوعية 
وترحب باأي م�صاهمات اأو اآراء من �صاأنها تطوير حمتوى التقرير 
وتعزيز دور املوؤ�ص�صة فـي دعم التدفقات التجارية 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         
     يونيو 2018        

افتتاحية التقرير
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يت�صمن التقرير ال�صنوي الثالث والثالثني ملناخ ال�صتثمار فـي الدول العربية 
لعام 2018، عر�صا وحتليال للبيانات واملوؤ�صرات املتعلقة باأداء جمموعات الدول 
العربية من حيث ا�صتقطاب ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة مع ا�صتعرا�ص لعنا�صر 
جاذبيتها لتلك ال�صتثمارات وفق جمموعة من املتغريات املف�ّصرة للتباين بني 
خمتلف دول العامل بهذا اخل�صو�ص. وقد توا�صل فـي تقرير هذا العام العتماد 
على “موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار” مع ا�صتقرار عدد الدول التي يغطيها 
املوؤ�صر عند 109 دول والتي متثل يف جمموعها نحو 97   % 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 2017.

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

اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر فـي العامل خالل عام 2017
�صهدت تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الواردة يف العامل تراجعا كبريا بن�صبة 
التملك  �صفقات  انخفا�ص  ب�صبب  وذلك  دولر  مليار   1430 اإلى   ،%  23.4
والندماج عرب احلدود بن�صبة 21.8 % اإلى 694 مليار دولر. فـي حني ارتفعت 
اأر�صدة ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة الواردة لدول العامل مبعدل 14 % لتبلغ 

31524 مليار دولر بنهاية العام.

 ،2018 العاملي لعام  الواردة فـي تقرير ال�صتثمار  اآخر الإح�صائيات  وح�صب 
ا�صتقرت تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الواردة اإلى القت�صادات النامية 
اإلى  العاملية  التدفقات  ارتفاع ح�صتها من  مع  لكن  دولر،  مليار   670 حول 
46.9 % مقارنة مع 35.9 % العام ال�صابق يف املقابل تراجعت بحدة التدفقات 
الواردة اإلى الدول املتقدمة بن�صبة 37.1 % اإلى 712  مليار دولر عام 2017 
فقد  املتحولة  الدول  اأما  العاملية.   التدفقات  اإجمايل  من   % 49.8 لتمثل 
47 مليار دولر يف  27.1 %  لتبلغ  اإليها مبعدل  تراجعت التدفقات الواردة 

ا�صتمرار لالجتاه ال�صعودي مقارنة بالعام ال�صابق.

ور�صد التقرير ا�صتمرار الرتفاع الطفيف يف قيمة اأ�صول فروع ال�صركات 
103.4 تريليون دولر  اإلى اأكرث من  الأجنبية يف العامل بن�صبة 4.7 % 
بنهاية عام  2017، يف املقابل ارتفعت مبيعاتها مبعدل 6.1 % اإلى 30.8 
تريليون دولر فيما زاد حجم العمالة التي توظفها اإلى 73.2 مليون عامل، 
اأما العائد من ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الوارد فقد ارتفع مبعدل 1.1 % 

اإلى 1581 مليار دولر.

فـي  اجلديدة  املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  م�ساريع 
العامل خالل عام 2017

اأما على �صعيد امل�صاريع ال�صتثمارية الأجنبية املبا�صرة اجلديدة فـي العامل 
 ،”FDI Markets فت�صري قاعدة بيانات “اأ�صواق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر
 18800 10900 �صركة باإطالق نحو  2017 �صهد قيام نحو  اأن عام  اإلى 
ال�صتثمارية  تكلفتها  قدرت  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  جديد  م�صروع 
   2.4 من  اأكرث  توفري  يف  �صاهمت  دولر  مليارات   810 بنحو  الإجمالية 

مليون وظيفة جديدة.

يف  طفيف  ب�صكل  تراجعا   2017 عام  �صهد  فقد   2016 عام  مع  ومقارنة 
موؤ�صرات  تراجعت  كما  لها  املنفذة  ال�صركات  وعدد  امل�صاريع  عدد  موؤ�صر 

التكلفة ال�صتثمارية الإجمالية للم�صاريع والوظائف التي وفرتها.

املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  واأر�سدة  تدفقات 
ال�اردة اإلى الدول العربية لعام 2017 

العربية  الدول  اإلى  الواردة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تدفقات  �صهدت 
تراجعا بن�صبة 11.5 % من 32.4 مليار دولر عام  2016  اإلى 28.7 مليار 
دولر عام  2017. وقد مثلت ال�صتثمارات الواردة اإلى الـدول العربيـة ما 
ن�صبـته 2 %  من الإجمايل العاملي البالغ 1430  مليار دولر عام 2017، 
و 4.3 % من اإجمايل الدول النامية البالغ 671 مليار دولر لنف�ص العام. 

امللخ�ص التنفيذي
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فـي عدد حمدود من  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تركز   2017 العام  توا�صل خالل  وقد 
الدول العربية حيث ا�صتحوذت كل من الإمارات وم�صر على 61.8 %   من الإجمايل، بقيم بلغت 
الوافدة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اأر�صدة  التوايل. و�صهدت  7.4 مليارات دولر على  و   10.4
اإلى الدول العربية ارتفاعا اإلى 871.3 مليار دولر وبح�صة 2.8 % من الإجمايل العاملي البالغ 
31.5 تريليون دولر عام 2017. و�صاأنها �صاأن التدفقات، تركزت الأر�صدة فـي عدد حمدود من 
بقيم  الإجمايل  %من   54.2 على  والإمارات وم�صر  ال�صعودية  كل من  ا�صتحوذت  الدول حيث 

232.2 و 129.9، و 109.7 مليار دولر على التوايل.

العربية  الدول  يف  اجلديدة  املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  م�ساريع 
لعام 2017

2017 قيام  املبا�صر )FDI Markets(، �صهد عام  الأجنبي  اأ�صواق ال�صتثمار  بيانات  وفق قاعدة 
قدرت  وقد  العربية  الدول  يف  جديدة  اأجنبية  ا�صتثمارية  م�صروعات   809 باإن�صاء  �صركة   627

تكلفتها ال�صتثمارية باأكرث من 70.6 مليار دولر وفرت نحو 100 األف فر�صة عمل.

وقد حلت م�صر يف مقدمة الدول امل�صتقبلة مل�صاريع ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر لعام 2017 بقيمة 
دولر  مليارات   9.2 بقيمة  الإمارات  تلتها  الإجمايل،   من   %  53.4 متثل  دولر  مليار   37.7
وبح�صة بلغت 13 % ثم ال�صعودية بقيمة 7 مليارات دولر وبح�صة 10 %. ويف املقابل ت�صدرت 
رو�صيا قائمة اأهم امل�صتثمرين يف املنطقة لعام 2017 بقيمة 32.8 مليار دولر وبن�صبة 46.4 % 
من الإجمايل تلتها ال�صعودية بقيمة 4.8 مليارات دولر وبح�صة بلغت 6.7 % ثم الإمارات بنحو 

4 مليارات دوالر وبحصة بلغت 5.6 %.

وجنحت دول جمل�ص التعاون يف ا�صتقطاب 542 م�صروعا جديدا عام 2017 تخ�ص 443 �صركة 
وبتكلفة ا�صتثمارية نحو 22.7 مليار دولر حيث وفرت تلك امل�صاريع اأكرث من 51 األف فر�صة عمل 

جديدة، وقد ا�صتحوذت الإمارات على 60.5 % من تلك امل�صاريع.

م�ساريع اال�ستثمار العربي البيني اجلديدة لعام 2017

وفق بيانات اأ�صواق ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر )FDI Markets(، �صهد عام 2017 قيام 92 �صركة 
ال�صتثمارية  التكلفة  وقدرت  دولها  حدود  خارج  املنطقة  يف  جديدا  م�صروعا   172 باإن�صاء  عربية 

لتلك امل�صاريع بنحو 12.6 مليار دولر حيث وفرت 29400 فر�صة عمل جديدة. وت�صدرت م�صر قائمة 
الدول العربية با�صتحواذها على 41 % من اإجمايل ال�صتثمارات تلتها الإمارات بح�صة 24.3 % ثم 
ال�صعودية بح�صة 14.3 %.  ويف املقابل ت�صدرت ال�صعودية الدول امل�صدرة لال�صتثمارات بح�صة بلغت 
%. ويعد قطاع العقارات   17.1 % ثم الكويت   31.5 % من الإجمايل تلتها الإمارات بح�صة   37.9
الأهم فـي ا�صتقطابه للم�صاريع العربية البينية لعام 2017 حيث حظي با�صتثمارات بلغت قيمتها 7.4 
مليارات دولر وبح�صة تبلغ نحو 59 % من اإجمايل تكلفة امل�صاريع تاله قطاع الغذاء والتبغ ثم قطاع 

الطاقة املتجددة ثم املواد الكيمائية.

 48 امل�صتقبلة با�صتحواذها على  العربية  ال�صعودية قائمة الدول  امل�صاريع فقد ت�صدرت  وح�صب عدد 
اأقل من  الإمارات بح�صة  ثم   %  14 تلتها م�صر بح�صة  امل�صاريع  % من عدد   27.9 م�صروعاً متثل 
13.4 %. ويف املقابل ت�صدرت الإمارات الدول امل�صدرة بح�صة بلغت 44.1 % من عدد امل�صاريع تلتها 

الكويت بح�صة 16.9 % ثم ال�صعودية 12.8 %.

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 57 متغريا يف خمتلف املجالت القت�صادية والجتماعية واملوؤ�ص�صية. وبناء على 
قيم تلك املتغريات يف كل دولة يقوم املوؤ�صر 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 57 املكونة للموؤ�صر على 11 موؤ�صراً فرعياً 
اأداء  وبيئة  املوؤ�ص�صية،  والبيئة  التمويلية،  والقدرات  املالية  والو�صاطة  الكلي،  القت�صاد  ا�صتقرار  ت�صم 
التكلفة،  وعنا�صر  والطبيعية،  الب�صرية  واملوارد  اإليه،  النفاذ  و�صهولة  وفر�ص  ال�صوق  الأعمال، وحجم 
والأداء اللوج�صتي، واقت�صاديات التكتل، وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي. وفيما يتعلق مبوؤ�صر عام 
2018 فقد ا�صتقر عدد الدول املدرجة فـيه عند 109 دول من خمتلف اأنحاء العامل من بينها 16 دولة 

عربية.
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وقد �صهد موؤ�صر عام 2018 تغريين رئي�صيني يف مكوناته هما:

لل�صركات  ال�صوقية  القيمة  مكون  ا�صتبدال  مت  التمويلية  والقدرات  املالية  الو�صاطة  موؤ�صر  1 -   يف 
من  الدولة  ح�صة  هو  اآخر  مبكون  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  كن�صبة  املال  �صوق  يف  املدرجة 

جمموع عمليات الندماج وال�صتحواذ يف العامل.

2 -   يف موؤ�صر الأداء اللوج�صتي مت ا�صتبدال مكونني هما: نوعية الطرق الربية. واأداء النقل اجلوي 
وا�صتخدام مكون جودة البنية التحتية بدًل منهما، وبذلك يتقل�ص عدد مكونات املوؤ�صر العام 

من 58 اإلى 57 مكوناً.

ال��سع االإجمايل جلاذبية الدول العربية
ت�صري نتائج املوؤ�صر العام جلاذبية ال�صتثمار ل�صنة 2018 اإلى اأن جمموعة الدول العربية ا�صتقرت 
فـي املرتبة الرابعة على م�صتوى العامل من بني 7 جمموعات جغرافـية للعام اخلام�ص على التوايل. 
الأولى، تلتها دول  املرتبة  التعاون القت�صادي والتنمية قد حلت فـي  وكانت دول جمموعة منظمة 
�صرق اآ�صيا واملحيط الهادي 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.

ومقارنة بتقرير عام 2017 فقد ارتفعت جاذبية الدول العربية لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر بدرجة 
تو�صح  العربية  املجموعات  م�صتوى  وعلى  العربية.  الدول  فـي  املوؤ�صر  قيمة  ارتفاع  نتيجة  طفـيفة 
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، حيث حلت فـي املرتبة الأولى عربيا وذلك 
بعدما ارتفع اأداوؤها ب�صكل طفيف. كما حلت دول امل�صرق العربي )م�صر ولبنان والأردن( فـي املرتبة 
الثانية عربيا، مع ارتفاع اأدائها ثم جاءت دول املغرب العربي )تون�ص واجلزائر واملغرب( فـي املرتبة 

الثالثة عربيا ثم حلت اأخريا دول الأداء املنخف�ص.

جمموعة املتطلبات الأ�صا�صية: ويق�صد بها املقومات ال�صرورية التي متكن الدولة امل�صت�صيفة من 
اأربعة  املجموعة  وت�صم  امل�صتثمرين.  جذب  يف  ا�صتحالة  هناك  تكون  قد  وبدونها  ال�صتثمار  جذب 
الأداء  موؤ�صر  وهي:  للجاذبية  العام  للموؤ�صر  املكونة  الفرعية  ع�صر  الأحد  املوؤ�صرات  من  موؤ�صرات 

القت�صادي الكلي وموؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية وموؤ�صر البيئة املوؤ�ص�صية واأخريا موؤ�صر 
بيئة اأداء الأعمال. وقد جاءت الدول العربية فـي املرتبة الرابعة على م�صتوى العامل، علما باأن الأداء 

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

امل�صتثمرين  كبار  لها  ي�صتند  التي  العوامل  على  املجموعة  هذه  ترتكز  الكامنة:  العوامل  جمموعة 
بلد معني من عدمه  فـي  ال�صتثمار  ال�صركات متعددة اجلن�صية جتاه  اتخاذ قراراتهم وخ�صو�صا  يف 
وت�صم املجموعة 5 موؤ�صرات وهي: موؤ�صر حجم ال�صوق وفر�ص النفاذ اإليه، وموؤ�صر املوارد الب�صرية 
والطبيعية، وموؤ�صر عنا�صر التكلفة وموؤ�صر الأداء اللوج�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.

جمموعة العوامل اخلارجية الإيجابية: يق�صد بها العنا�صر املختلفة التي تعزز مقومات الدولة على 
�صعيد اندماجها فـي القت�صاد العاملي وكذلك امتالكها ملقومات التميز والتقدم التكنولوجي وت�صم 
التكنولوجي.  والتقدم  التميز  عوامل  وموؤ�صر  التكتل  اقت�صادات  موؤ�صر  وهما؛  موؤ�صرين  املجموعة 

وعامليا حلت الدول العربية فـي املرتبة الرابعة وتراجع اأداوؤها يف 2018 مقارنة بعام 2017. 

مل�ؤ�سرات  الفرعية  ع�سر  االأحد  امل�ؤ�سرات  فـي  العربية  الدول  و�سع 
عام 2018

موؤ�صر ا�صتقرار القت�صاد الكلي: الأداء العربي فـي هذا املوؤ�صر يعد الأف�صل مقارنة باملوؤ�صرات الأحد 
ع�صر الأخرى، كما ت�صدرت دول املغرب الأداء العربي، ثم دول اخلليج العربي ثم دول امل�صرق العربي 
يف املرتبة الثالثة باأداء �صعيف، كذلك دول الأداء املنخف�ص التي حلت فـي املرتبة الرابعة الأخرية رغم 
اأدائها اجليد يف متغريي عدد اأزمات �صعر ال�صرف. ومقارنة بعام 2017 تراجع اأداء جميع املجموعات 

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

موؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية: جاء الأداء العربي اقل من الأداء العاملي املتوا�صع كما 
ت�صدرت جمموعة دول املـ�صـرق الـعـربـي جمموعات الـدول العربية.

بني  كبرية  تباينات  وجود  مع  جدا  متوا�صعا  العربية  الدول  اأداء  ا�صتمر  املوؤ�ص�صية:  البيئة  موؤ�صر 
املجموعات العربية، ومقارنة بعام 2017 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية 
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موؤ�صر بيئة اأداء الأعمال: جاء اأداء الدول العربية اأف�صل من املتو�صط العاملي فـي متغريي ت�صجيل 
امللكية، وتنفيذ العقود فـيما كان الأداء اقل من املتو�صط يف بقية املكونات. مقارنة بعام 2017 ارتفع 

اأداء جميع املجموعات اجلغرافـية العربية وا�صتقر اأداء دول املغرب العربي.

موؤ�صر حجم ال�صوق وفر�ص و�صهولة النفاذ اإليه: ت�صدرت دول اخلليج الدول العربية باأداء متو�صط 
بحلولها فـي املرتبة الأولى ومبعدل اأعلى قلياًل من املتو�صط العاملي، وحلت دول امل�صرق العربي فـي 
املرتبة الثانية، وجاءت دول املغرب العربي فـي املرتبة الثالثة. ومقارنة بعام 2017 حت�صن اأداء دول 

امل�صرق ودول املغرب العربي فيما تراجع اأداء دول اخلليج ودول الأداء املنخف�ص.

موؤ�صر املوارد الب�صرية والطبيعية: الأداء العربي جاء قريبا جدا من الأداء العاملي وجاء اأف�صل من 
املتو�صط العاملي فـي متغري ن�صيب عوائد املوارد الطبيعية فـيما جاء اقل من امل�صتوى العاملي ب�صكل 
وا�صح يف موؤ�صري التعليم. ومقارنة بعام 2017 تراجع اأداء جميع املجموعات اجلغرافـية العربية 
فـي املوؤ�صر فيما عدا دول الأداء املنخف�ص التي �صهدت منواً ودول امل�صرق التي �صهدت ا�صتقراراً يف 

الأداء.

موؤ�صر عنا�صر التكلفة: الأداء العربي فـي هذا املوؤ�صر جاء اأقل من الأداء العاملي املرتفع اأ�صال، وتك�صف 
البيانات عن �صرورة اإ�صراع دول الأداء املنخف�ص فـي اتخاذ خطوات اإ�صالحية فـي جمال تكلفة الت�صدير، 
فـي حني يتعني على دول املغرب العربي التحرك على �صعيد معدل ال�صريبة وتكلفة الت�صدير. ومقارنة 

بعام 2017 تراجع اأداء جميع املجموعات العربية فيما ارتفع اأداء دول الأداء املنخف�ص.

موؤ�صر الأداء اللوج�صتي: الأداء العربي جاء اأقل من الأداء العاملي. ومقارنة بعام 2017 ا�صتقر اأداء 
جميع املجموعات العربية.

موؤ�صر الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات: الأداء العربي جاء اأقل من املتو�صط العاملي. وقد ت�صدرت 
دول  وحلت  املوؤ�صر،  يف  كبري  بفارق  العاملي  املتو�صط  على  وتفوقت  العربية  املجموعات  اخلليج  دول 
امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية بفارق كبري عن دول اخلليج ثم دول املغرب العربي. ومقارنة بعام 

2017 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية بن�صب متقاربة.

جاء  اأنه  اإل  املوؤ�صر  يف  العاملي  الأداء  من  اأقل  العربي  املتو�صط  اأداء  جاء  التكتل:  اقت�صاديات  موؤ�صر 
التي  ال�صتثمار  ت�صجيع  اتفاقيات  لعدد  الرتاكمي  للر�صيد  بالن�صبة  العاملي  املتو�صط  من  اأف�صل 
اأبرمتها الدولة. وقد ت�صدرت دول امل�صرق العربي املجموعات العربية وتفوقت على العامل، ثم دول 

املغرب العربي، ثم دول اخلليج العربي. ومقارنة بعام 2017 ارتفع اأداء جميع املجموعات فـي موؤ�صر 
اقت�صاديات التكتل فيما عدا دول املغرب العربي التي ا�صتقر اأداوؤها. 

موؤ�صر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي: اأداء املتو�صط العربي جاء اأقل ب�صكل وا�صح من متو�صط 
الأداء العاملي. كما جاء اقل من املتو�صط العاملي بالن�صبة جلميع املتغريات املكونة للموؤ�صر فيما عدا 
متغري احلكومة الإلكرتونية الذي كان قريبا يف اأدائه من امل�صتوى العاملي. ومقارنة بعام 2017 فقد 

تراجع اأداء جميع املجموعات العربية بن�صب متفاوتة.

فج�ة جاذبية الدول العربية:
ُتعرب فجوة اجلاذبية عن التحدي الذي تواجهه الدول العربية من اأجل حت�صني 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 30.59 % عام 2018 وهو م�صتوى اأقل 

من م�صتوى الفجوة الذي مت ر�صده عام 2017.

اأهمها:  �صعف  نقاط  من  ت�صكو  العربية  الدول  غالبية  اأن  يتبني  املوؤ�صر  نتائج  وتقييم  ر�صد  ومع 
العوامل اخلارجية الإيجابية ول�صيما انخفا�ص م�صتوى التقدم التكنولوجي وارتفاع معدل الت�صخم 
ون�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.

االأجنـبي  لال�ستثمـار  العربيــة  الــدول  جـاذبيـة  الثـالـث:  اجلــزء 
املبا�سر: املالمح القطرية

يحتوي هذا اجلزء على مالمح الدول العربية التي �صملها موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار موزعة 
على ثالثة حماور رئي�صية، الأول يربز تطور اهم موؤ�صرات الأداء القت�صادي العام مبا يف ذلك اأر�صدة 
ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة وو�صعية الدولة املعنية يف موؤ�صر �صمان املركب وموؤ�صراته الفرعية، 
القطاعي  وتوزيعها  وتطورها  اجلديدة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  م�صاريع  على  يركز  والثاين 
والثالث  تاميز،  للفاينان�صال  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  اأ�صواق  بيانات  لقاعدة  ا�صتناداً  واجلغرايف 

يو�صح التبادل التجاري للدولة املعنية مع العامل اخلارجي وتوزيعه ح�صب اهم الدول وال�صلع.
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اجلزء الرابع: مت�يل التجارة.. االآليات والتحديات والفج�ة
اإدراكا من املوؤ�ص�صة لالأهمية البالغة لق�صية متويل التجارة واأثرها على التنمية يف الدول العربية اأفردت 
يف تقرير هذا العام حمورا خا�صا لتلك الق�صية ت�صتعر�ص فيه املو�صوع يف جزءين رئي�صيني، الأول يركز 
اأ�صاليب وتقنيات متويل التجارة اخلارجية مبا يف ذلك قرو�ص متويل التجارة اخلارجية ق�صري  على 
الأجل ومتو�صط وطويل الأجل وكذلك و�صائل الدفع املعتمدة يف متويل التجارة اخلارجية التقليدية 
اإلى  اإ�صافة  الإلكرتوين  الدفع  وو�صائل  العتماد  وخطابات  امل�صتندي  التح�صيل  واأهمها  واحلديثة 

خماطر متويل التجارة.

لعام  دولر  تريليون   1.5 بنحو  حجمها  املقدر  العاملية  التجارة  متويل  فجوة  الثاين  اجلزء  ويتناول 
2016 والتي ميكن اإرجاع اأ�صبابها اإلى عدد من التحديات التي حتول دون توافر متويل كاٍف لعمليات 
التجارة اخلارجية بني خمتلف البلدان على اختالف انتماءاتها اجلغرافية وخمتلف املوؤ�ص�صات على 

اختالف اأحجامها.

وقد اأ�صارت درا�صات عدة اإلى حمورية دور البنوك يف وجود تلك الفجوة من خالل �صلوكياتها مع العمالء 
وطالبي متويل التجارة والتي تتباين من بنك لآخر اأو من دولة لأخرى اأو منطقة جغرافية لأخرى.  

وت�صهم �صناعة ال�صمان يف تقلي�ص تلك الفجوة عرب ت�صجيع جهات متويل التجارة وخ�صو�صا البنوك 
جهات  تقوم  حيث  معينة.  خماطر  م�صتويات  حتمل  قد  التي  العمليات  وقبول  عملها  ممار�صة  على 
متخ�ص�صة يف التاأمني �صد املخاطر عرب احلدود بتقدمي �صمان لتح�صيل قيمة �صند الدين املتولد عن 
ر�صوم  التاأمني �صده وذلك مقابل  الذي مت  التجارية وتقدمي تعوي�ص يف حال حتقق اخلطر  العملية 

متثل ن�صبة من القيمة امل�صمولة بال�صمان وتختلف بح�صب عدد وطبيعة املخاطر املغطاة.

امللحق االإح�سائي
التي  املتنوعة  الإح�صائية  واجلداول  واملعلومات  البيانات  ال�صتفادة من  دائرة  تو�صيع  رغبة يف 
تعدها �صنويا لأغرا�ص اإجناز التقرير، ت�صع املوؤ�ص�صة حتت ت�صرف الباحثني ومتخذي القرار 
بال�صتثمار  املتعلقة  الح�صائية  البيانات  من  جمموعة  والتنمية،  النمو  بق�صايا  واملعنيني 
الأجنبي املبا�صر، وبامل�صاريع ال�صتثمارية الأجنبية اجلديدة، وباأداء جمموعات الدول العربية 
يف موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار. و�صتكون هذه البيانات متوفرة ب�صيغة ملفات اإك�صل على 

الرابط التايل : 

http://dhaman.net/ar/research-studies/investment-climate-report-latest/

www.dhaman.org :املوقع ال�صبكي للموؤ�ص�صة
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اجلزء الأول:

اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر ال�ارد اإلى الدول العربية يف �سياق الع�ملة
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1. االستثمار األجنبي المباشر فـي العالم خالل عام 2017

ح�صول  يعك�ص  الذي  الدويل  ال�صتثمار  اأنواع  من  النوع  ذلك  هو  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
كيان مقيم )امل�صتثمر املبا�صر( فـي اقت�صاد ما على م�صلحة دائمة فـي موؤ�ص�صة مقيمة )موؤ�ص�صة 
ال�صتثمار املبا�صر( فـي اقت�صاد اآخر، وينطوي على وجود عالقة طويلة الأجل، اإ�صافة اإلى متتع 

امل�صتثمر بدرجة كبرية من النفوذ فـي اإدارة املوؤ�ص�صة.

ومن الناحية الإح�صائية، ت�صمل معامالت راأ�صمال ال�صتثمار املبا�صر تلك املعامالت التي توؤدي اإلى 
اإلغاء )رقم �صلبي للتدفقات(، واملعامالت التي توؤدي  اأو  اإيجابي للتدفقات(  اإن�صاء ا�صتثمارات )رقم 
اإلى احلفاظ على ا�صتمرارية ال�صتثمار اأو اإلى تو�صيع نطاقه اأو ت�صفـيته. ففـي حالة قيام طرف غري 
مقيم، لي�ص له اأي حقوق ملكية �صابقة فـي موؤ�ص�صة مقيمة قائمة، ب�صراء ن�صبة 10 % اأو اأكرث من 
امل�صرتاه،  امللكية  ال�صوقية حليازات حقوق  القيمة  فاإن  بها،  الت�صويتية  القوة  اأو  املوؤ�ص�صة  ملكية 
عالوة على اأي راأ�صمال اإ�صافـي م�صتثمر، ت�صجل كا�صتثمار مبا�صر. وفـي حالة حيازة غري املقيم 
حل�صة �صابقة تقل عن 10 % من ملكية املوؤ�ص�صة كا�صتثمارات حمفظة الأوراق املالية، ثم �صراء 
و�صعية  من  للتغيري  يوؤهلها  الذي  احلد  اإلى  حيازاته  اإجمايل  ي�صل  بحيث  اإ�صافـية  حيازات 
كمعاملة  ت�صجل  فال  اأكرث،  اأو    % 10 املبا�صرة  ال�صتثمارات  و�صعية  اإلى  احلافظة  ا�صتثمارات 

ا�صتثمار مبا�صر اإل احليازات الإ�صافـية فقط. 

�صـهدت تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الواردة تراجعا كبريا مبقدار 438 مليار دولر وبنـ�صبة 
23.4 % ، من 1868 مليار دولر عام 2016 اإلى 1430 مليار دولر عام 2017 وذلك مع انخفا�ص 
�صفقات التملك والندماج عرب احلدود مبقدار 193 مليار دولر وبن�صبة 21.8 % اإلى 694 مليار 
دولر. فـي حني ارتفعت ار�صدة ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة الواردة لدول العامل مبعدل 14 % 

لتبلغ 31524 مليار دولر بنهاية عام 2017.

تدفقات  ا�صتقرت   ،2018 لعام  العاملي  ال�صتثمار  تقرير  فـي  الواردة  الإح�صائيات  اآخر  وح�صب 
ارتفاع  مع  دولر،  مليار   671 حول   النامية  القت�صادات  اإلى  الواردة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 

ح�صتها من التدفقات العاملية لتبلغ 46.9 % عام 2017 مقارنة بح�صة بلغت 35.9 % عام 2016، 
 ،2017 476 مليار دولر عام  اإلى  اإلى الدول الآ�صيوية ب�صكل طفيف  وقد ارتفعت التدفقات الواردة 
تراجع  مقابل  يف  دولر  مليار   151 اإلى  والكاريبي  الالتينية  اأمريكا  اإلى  الواردة  التدفقات  وكذلك 

التدفقات الواردة اإلى اأفريقيا اإلى 42  مليار دولر.

 يف املقابل تراجعت بحدة التدفقات الواردة اإلى الدول املتقدمة بن�صبة 37.1 % اإلى 712 مليار دولر 
عام 2017 لتمثل 49.8 % من اإجمايل التدفقات العاملية، وذلك نتيجة تراجع التدفقات الواردة اإلى 
اأمريكا ال�صمالية بن�صبة 39.4 % اإلى 300 مليار دولر وكذلك التدفقات الواردة اإلى الحتاد الأوروبي 

مبعدل 42.1 % اإلى 304 مليارات لنف�ص العام.

 اأما الدول املتحولة فقد تراجعت التدفقات الواردة اإليها اأي�صا مبعدل 27.1 % خالل العام لتبلغ 47 
مليار دولر فقط بعدما �صهدت بدايات انتعا�ص يف العام ال�صابق.

التقرير  ر�صد  فقد  ال�صتثمار  �صعيد  على  ودورها  اجلن�صية  متعددة  ال�صركات  بن�صاط  يتعلق  وفيما 
تريليونات   103.4 اإلى  العامل  يف  الأجنبية  ال�صركات  فروع  اأ�صول  قيمة  يف   % 4.7 ارتفاعا مبعدل 
دولر بنهاية عام 2017، كما ارتفعت مبيعاتها اإلى 30.8 تريليون دولر فيما زاد حجم العمالة التي 

توظفها اإلى 73.2 مليون عامل.

وعلى �صعيد الدخل من ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الوارد فقد تراجع مبقدار 17 مليار دولر وبن�صبة 
اأر�صدة على   %  7 عند  العائد  هذا  معدل  ا�صتقر  كما   2017 عام  دولر  مليار   1581 اإلى   %  1.1

ال�صتثمارات لنف�ص العام.

العالم لعام في المباشرة األجنبیة االستثمارات وأرصدة شاملة لتدفقات 2017نظرة

13الصفحة

الشمالیة أمریكا

أوروبا

العربیة الدول

العربیة(أفریقیا الدول )دون

الالتینیة ومنط قة أمریكا
الكاریبي البحر

العربیة(آسیا الدول )دون

33%
28%

21%

$ملیار194 2

$ملیار580

$ملیار871

$ملیار430 1: اجمالي التدفقات
األرصدة $ملیار524 31: اجمالي

$ملیار334$ملیار418

$ملیار300$ملیار419

$ملیار29$ملیار32

$ملیار461$ملیار320

$ملیار28$ملیار11

$ملیار151$ملیار17

الو المباشرة األجنبیة االستثمارات اردةأرصدة

الص المباشرة األجنبیة االستثمارات ادرةتدفقات

ا المباشرة األجنبیة االستثمارات لواردةتدفقات

للتجارةقاعدة بیانات: المصدر المتحدة األمم .(UNCTAD)والتنمیةمؤتمر

$ملیار 362 10

$ملیار891 8

3%

$ملیار678 6

7%

2%

العالم%  إلى الواردة األرصدة إجمالي من

الوارد المباشر األجنبي االستثمار
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2017نظرة شاملة لتدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبیة المباشرة في العالم لعام 

13الصفحة

أمریكا الشمالیة

أوروبا

الدول العربیة

)دون الدول العربیة(أفریقیا
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33%
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$ملیار 580
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$ملیار 430 1: اجمالي التدفقات 
$ملیار 524 31: اجمالي األرصدة 

$ملیار 334$ملیار 418

$ملیار 300$ملیار 419

$ملیار 29$ملیار 32

$ملیار 461$ملیار 320
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اردةأرصدة االستثمارات األجنبیة المباشرة الو

ادرةتدفقات االستثمارات األجنبیة المباشرة الص

لواردةتدفقات االستثمارات األجنبیة المباشرة ا

.(UNCTAD)والتنمیة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة قاعدة بیانات : المصدر 

$ملیار  362 10

$ملیار 891 8

3%

$ملیار 678 6

7%

2%

من إجمالي األرصدة الواردة إلى العالم% 

االستثمار األجنبي المباشر الوارد
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2.  مشاريع االسـتـثـمـار األجنـبـي الـمباشر الجديدة 
فـي العالم خالل عام 2017

اأعدتها  التي   )FDI Markets( »املبا�صر الأجنبي  ال�صتثمار  »اأ�صواق  بيانات  قاعدة  ت�صري 
قيام نحو  �صهد   2017 عام  اأن  اإلى    )Financial Times( تاميز الفاينان�صيال  موؤ�ص�صة 
10970 �صركة باإطالق نحو 18859 م�صروع جديد يف خمتلف اأنحاء العامل قدرت تكلفتها 
لكل م�صروع.  دولر  43 مليون  دولر مبتو�صط  مليار   811 بنحو  الإجمالية  ال�صتثمارية 
وقد �صاهمت تلك امل�صاريع يف توفري اأكرث من 2.4   مليون وظيفة جديدة مبتو�صط 128 

وظيفة من كل م�صروع.

ومقارنة مع عام 2016 �صهد عام 2017 تراجعا ب�صكل طفيف عن العام ال�صابق يف موؤ�صر 
ال�صتثمارية  التكلفة  موؤ�صرات  تراجعت  كما  لها  املنفذة  ال�صركات  وعدد  امل�صاريع  عدد 

الإجمالية للم�صاريع والوظائف التي وفرتها.

اأما خالل الفرتة ما بني عامي 2003 و2017 فقد �صهد العامل قيام نحو 86600 األف 
تكلفتها  قدرت  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  جديد  م�صروع  األف   249 نحو  باإطالق  �صركة 
دولر  مليون     53.5 مبتو�صط  دولر  تريليون   13.3 من  باأكرث  الإجمالية  ال�صتثمارية 
37.5 مليون وظيفة جديدة  اأكرث من  لكل م�صروع، وقد �صاهمت تلك امل�صاريع يف توفري 

مبتو�صط 150 وظيفة من كل م�صروع.

55-63-39

205-163-79

99-107-70

233-231-218

اجمالي المشاريع
فرص العملجمالي إ859 18

2 419 713

االستثمارجمالي إ
مليار دوالر811

أكبر بلد مصدر لالستثمار
الواليات المتحدة

دوالراتمليار208

ثمارالستمستقبل لأكبر قطاع 
العقارات

مليار دوالر84
تثمارأكبر بلد مستقبل لالس
الواليات المتحدة

مليار دوالر183

2017نظرة شاملة للمشاريع االستثمارية الجديدة في العالم لعام 

FDI Marketsقاعدة بيانات : المصدر 

Illustration No 3

14الصفحة
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3.  االسـتـثـمـار األجـنـبي الـمـبـاشـر فـي الـدول الـعـربية 
خالل عام 2017

تراجعت تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الواردة اإلى الدول العربية تراجعا بن�صبة 11.5 % 
من 32.4 مليار دولر عام 2016 اإلى 28.7 مليـار دولر عام 2017.

وقد مثلت ال�صتثمارات الواردة اإلى الدول العربية ما ن�صبته 2 % من الإجمايل العاملي البالغ 
1430 مليار دولر، و 4.3 % من اإجمايل الدول النامية البالغ   671 مليار دولر. وا�صتقرت 
ح�صة الدول العربية من اإجمايل التدفقات العاملية حول م�صتوى الـ 3 % منذ عام 2008 وحتى 
�صبق  التي  م�صتوياتها  قريبة من  م�صتويات  اإلى   2017 العام  يف  اأن ترتاجع  قبل   2016 العام 

وبلغتها خالل الفرتة ما بني عامي 2005 و 2007.

فـي عدد حمدود من  الوارد  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  تركز   2017 العام  توا�صل خالل  وقد 
الدول العربية حيث ا�صتحوذت كل من الإمارات وم�صر على نحو 61.8 % من اإجمايل التدفقات 
الواردة للدول العربية. وت�صدرت الإمارات بنحو 10.4 مليارات دولر وبح�صة 36.1 %، تلتها 
م�صر فـي املركز الثاين بقيمة 7.4 مليارات دولر وبح�صة 25.7 %، كما جاء املغرب فـي املرتبة 
رابعا  لبنان  ثم حل  العربي،  الإجمايل  9.2 %  من  وبن�صبة  دولر  2.65 مليار  بقيمة  الثالثة 

بقيمة 2.63 مليار دولر وبح�صة 9.2 %.

و�صهدت اأر�صدة ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الواردة اإلى الدول العربية ارتفاعا مبعدل 4.4 % لتبلغ 
871.3 مليار دولر عام 2017، ومثلت الأر�صدة الواردة اإلى الدول العربية ما ن�صبته 2.8 % من 

الإجمايل العاملي البالغ 31.5 تريليون دولر عام 2017.

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   ،%  26.7 وبح�صة  دولر  مليار   232.2 بقيمة  ال�صعودية  ت�صدرت 
الثـانـي بقيـمة 129.9 مليـار دولر وبحـ�صـة 14.9 % ، كمــا جـاءت م�صر فـي املرتبة الثالثة بقيمة 

109.7 ملـيار دولر وبن�صبة 12.6 % من الإجمايل العربي.  

%)(نصیب الدول العربیة والدول النامیة من مجموع أرصدة االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى العالم 
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4.  مشـاريـع االسـتـثـمـار األجنبي الـمـبـاشر فـي الدول العربية 
لعام 2017

 35 بزيادة  العربية  الدول  يف  جديدة  اأجنبية  ا�صتثمارية  م�صروعات   809 اإن�صاء   2017 عام   �صهد 
م�صروعاً عن 2016، وتخ�ص تلك امل�صاريع 627 �صركة. وقد قدرت تكلفتها ال�صتثمارية باأكرث من 

70.6 مليار دولر حيث وفرت تلك امل�صاريع نحو 100 األف فر�صة عمل.

وا�صتحوذت دول جمل�ص التعاون اخلليجي على 542 م�صروعا جديدا عام 2017 تخ�ص 443 �صركة 
وبتكلفة ا�صتثمارية نحو 22.7 مليار دولر حيث وفرت تلك امل�صاريع اأكرث من 51 األف فر�صة عمل 

جديدة، وقد ا�صتحوذت الإمارات على 60.5 % من تلك امل�صاريع.

كما حلت م�صر يف مقدمة الدول امل�صتقبلة مل�صاريع ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر لعام 2017 بقيمة 
37.7 مليار دولر متثل 53.4 % من الإجمايل تلتها الإمارات بقيمة 9.2 مليارات دولر وبح�صة 

بلغت 13 % ثم ال�صعودية بقيمة 7 مليارات دولر وبح�صة 10 %.

32.8 مليار دولر وبن�صبة  2017 بقيمة  اأهم امل�صتثمرين يف املنطقة لعام   وت�صدرت رو�صيا قائمة 
46.4 % من الإجمايل تلتها ال�صعودية بقيمة 4.8 مليارات دولر وبح�صة بلغت 6.7 % ثم الإمارات 

بنحو 4 مليارات دولر وبح�صة بلغت 5.6 %.

وتاريخيا ارتفع عدد م�صاريع ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر فـي الدول العربية من 460 م�صروعا عام 
2008 ثم �صهد اجتاها عاما للهبوط مع ظهور تداعيات الأزمة 1324 م�صروعا عام  2003 اإلى 
يعاود  اأن  قبل  وذلك   ،2015 عام  م�صروعا   769 بلغ  حتى   2009 عام  من  اعتبارا  العاملية  املالية 

ال�صعود اإلى 809 م�صروعات عام 2017.
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مليار دوالر70.6

مستثمر أكبر بلد
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وخالل الفرتة ما بني عامي 2003 وحتى 2017 يقدر عدد ال�صركات الأجنبية العاملة فـي الدول 
امل�صتثمرة خارج حدودها  ال�صركات  اإجمايل عدد  % من   8.5 بن�صبة  �صركة   7350 بنحو  العربية 
فـي العامل واملقدر عددها بنحو 86600 األف �صركة، كما ت�صتثمر تلك ال�صركات فـي ما يزيد على 
13 األف م�صروع فـي املنطقة العربية وبن�صبة تبلغ نحو 5.2 % من اإجمايل عدد امل�صاريع الأجنبية

القائمة فـي العامل واملقدرة بنحو 249 األف م�صروع.

 كما تركزت �صركات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر فـي املنطقة خالل الفرتة ما بني عامي 2003 وحتى 
 %  53.9 3959 �صركة، وبن�صبة  بـ  اأولها الإمارات التي حظيت  2017 فـي عدد حمدود من الدول 

من الإجمايل العربي وثانيها ال�صعودية بـ 1035 �صركة وبن�صبة 14.1 % من الإجمايل العربي، 
وجاءت املغرب فـي املرتبة الثالثة بـ 761 �صركة اأجنبية وبن�صبة 10.4 % من الإجمايل.

 كذلك مت تقدير التكلفة اأو النفقات ال�صتثمارية الإجمالية مل�صاريع ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر 
فـي الدول العربية خالل الفرتة ما بني عامي 2003 و2017 بقيمة تـزيـد علـى 1.1 تريلـيــون 
دولر بن�صـبة 8.5 % من الإجمايل العاملي البالغ 13.3 تريليون دولر، كما مت تقدير اإجمايل 
فر�ص العمل التي وفرتها تلك امل�صاريع مبا يزيد عن 1.9 مليون فر�صة عمل بن�صبة 5.1 % من 

الإجمايل العاملي البالغ 37.5 مليون فر�صة عمل.

تكلفة اإلجمالية بالمليون دوالرالدولة المستقبلة %ال
37,66953.4مصر

9,19813.0اإلمارات
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1,3902.0الجزائر
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4380.6قطر
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توزيع إجمالي مشاريع االستثمارات األجنبية المباشرة الجديدة الواردة
 إلى الدول العربية لعام 2017
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5. مشاريع االستثمار العربي البيني الجديدة لعام 2017
1.5 تكلفة المشاريع البينية الجديدة لعام 2017

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  كاأحدى   )Financial Times(تاميز
اأنحاء العامل وفـي كل القطاعات انطالقا من  ال�صتثمارية الأجنبية املبا�صرة اجلديدة فـي جميع 

عام 2003، ميكن ا�صتخال�ص ما يلي:

•  �صهد عام 2017 قيام 92 �صركة عربية باإن�صاء 172 م�صروعا جديدا يف املنطقة خارج حدود دولها 
وقدرت التكلفة ال�صتثمارية لتلك امل�صاريع بنحو 12.6 مليار دولر حيث وفرت 29400 فر�صة 

عمل جديدة.

2017 ت�صدرت م�صر  البينية خالل عام  العربية  امل�صتقبلة لتدفقات ال�صتثمارات  الدول  •  ح�صب 
اإجمايل ال�صتثمارات تلتها الإمارات بح�صة  41 % من  قائمة الدول العربية با�صتحواذها على 

24.3 % ثم ال�صعودية بح�صة 14.3 %. 

•  ح�صب الدول امل�صدرة لتدفقات ال�صتثمارات العربية البينية خالل عام 2017 ت�صدرت ال�صعودية 
بح�صة بلغت 37.9 % من الإجمايل تلتها الإمارات بح�صة 31.5 % ثم الكويت 17.1 %.

حظي  حيث   2017 لعام  البينية  العربية  للم�صاريع  ا�صتقطابه  فـي  الأهم  العقارات  قطاع  •  يعد 
با�صتثمارات بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولر وبح�صة تبلغ نحو 59 % من اإجمايل تكلفة امل�صاريع 
بقيمة  املتجددة  الطاقة  8.2 % ثم قطاع  بقيمة مليار دولر وبح�صة  والتبغ  الغذاء  تاله قطاع 
 676 بقيمة  الرابعة  املرتبة  فـي  الكيميائية  املواد  ثم قطاع   %  7.5 وبح�صة  دولر  939 مليون 

مليون دولر وبح�صة 5.4 %.

•   قدرت قيمة التكلفة الإجمالية مل�صاريع ال�صتثمارات العربية البينية خالل الفرتة ما بني عامي 
4 % مقارنة مع  13 مليار دولر وبن�صبة  بلغ  337 مليار دولر وبارتفاع  و2017 بنحو   2003

324 مليارات دولر بنهاية 2016.

•   ح�صب الدول امل�صتقبلة لتدفقات ال�صتثمارات العربية البينية خالل الفرتة ما بني عام  2003 و2017 
ت�صدرت م�صر قائمة الدول العربية با�صتحواذها على م�صاريع بقيمة 86.9 مليار دولر وبح�صة 25.9 % 
من اإجمايل ال�صتثمارات خالل الفرتة تلتها ال�صعودية بقيمة 32.2 مليار دولر وبن�صبة 9.6 % من 

الإجمايل ثم الأردن فـي املرتبة الثالثة بقيمة 24.6 مليار دولر وبح�صة 7.3 %.

 2003 عام  بني  ما  الفرتة  خالل  البينية  العربية  ال�صتثمارات  لتدفقات  امل�صدرة  الدول  •   ح�صب 
و2017 ت�صدرت الإمارات بقيمة 164.8 مليار دولر وبن�صبة 48.9 % من الإجمايل تلتها الكويت 
11.9 %، وحلت البحرين يف املرتبة الثالثة  40.2 مليار دولر وبح�صة  فـي املرتبة الثانية بقيمة 

بقيمة 38.8 مليار دولر وبح�صة 11.5 %. 

(يعالتكلفة اإلجمالية للمشار) توزيع إجمالي المشاريع االستثمارية العربية البينية 
2017-2003حسب الدول المستقبلة ما بين عامي 

مليار دوالر337

FDIقاعدة بيانات: المصدر Markets
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2.5 عدد المشاريع االستثمار العربي البيني الجديدة لعام 2017
 يعد قطاع العقارات الأهم فـي ا�صتقطابه للم�صاريع العربية البينية لعام 2017 بن�صبة 59 % من 
التكلفة ال�صتثمارية فيما جاء قطاع اخلدمات املالية الأول من حيث عدد امل�صاريع حيث حظي بعدد 
25 م�صروعا وبح�صة تبلغ نحو 14.9 % من اإجمايل عدد امل�صاريع البالغ عددها 168 م�صروعا تاله 

قطاع املنتجات ال�صتهالكية بعدد 24 م�صروعا لكل منهما وبن�صبة 14.3 %.

 وح�صب الدول امل�صتقبلة لتدفقات ال�صتثمارات العربية البينية خالل عام 2017 ت�صدرت ال�صعودية 
قائمة الدول العربية با�صتحواذها على 48 م�صروعاً متثل 27.9 % من عدد امل�صاريع تلتها م�صر 

بح�صة 14 % ثم الإمارات بح�صة اأقل من 13.4 %.

 اأما ح�صب الدول امل�صدرة لتدفقات ال�صتثمارات العربية البينية خالل عام 2017 فقد ت�صدرت الإمارات 
بح�صة بلغت 44.1 % من عدد امل�صاريع تلتها الكويت بح�صة 16.9 % ثم ال�صعودية 12.8 %.

 ويقدر عدد م�صاريع ال�صتثمارات العربية البينية خالل الفرتة ما بني عامي 2003 و2017 بنحو 
2724 م�صروعا، وح�صب الدول امل�صتقبلة مل�صاريع ال�صتثمارات العربية البينية خالل نف�ص الفرتة 
ت�صدرت ال�صعودية با�صتحواذها على 444 م�صروعاً وبح�صة 16.4 % من الإجمايل العربي، تلتها 
فـي  م�صر  ثم   %  11.3 وبح�صة  م�صروعات   306 على  با�صتحواذها  الثانية  املرتبة  فـي  الإمارات 

املرتبة الثالثة با�صتحواذها على 271 م�صروعا وبح�صة 10 %.

 2003 عامي  بني  ما  الفرتة  خالل  البينية  العربية  ال�صتثمارات  مل�صاريع  امل�صدرة  الدول   وح�صب 
الإجمايل  48.1 % من  1308 م�صروعات وبح�صة  با�صتحواذها على  الإمارات  ت�صدرت   2017 و 
العربي، تلتها ال�صعودية فـي املرتبة الثانية با�صتحواذها على 306 م�صروعات وبح�صة 11.3 % ثم 

الكويت فـي املرتبة الثالثة با�صتحواذها على 303 م�صروعات وبح�صة 11.1 %. 
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3.5  تطور مشاريع االستثمار العربي البيني
تذبذبا  البينية  العربية  ال�صتثمارات  موؤ�صرات  �صهدت  و2017   2003 عامي  بني  ما  الفرتة  خالل 
الدول  بني  البينية  ال�صتثمارية  والتكلفة  وامل�صاريع  ال�صركات  عدد  موؤ�صرات  �صهدت  حيث  وا�صحا، 
العربية ارتفاعا من عام 2003 اإلى عام 2006 قبل اأن ترتاجع عام 2007. وخالل عام 2008 وقبل 
تعاود  اأن  قبل  البيني  العربي  ال�صتثمار  موؤ�صرات  خمتلف  ارتفع  العاملية  املالية  الأزمة  نتاج  ظهور 
الرتاجع عام 2009 ثم توا�صل منو املوؤ�صرات حتى عام 2012 حيث ظهرت بعدها تداعيات اأحداث 

2017إلى 2003تطور عدد المشاريع العربية البينية من 

FDI Marketsقاعدة بيانات : المصدر 
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النزويل  الجتاه  توقف  حتى  وا�صتمر   2013 عام  من  اعتبارا  الظهور  يف  تاأثرياتها  وبداأت  املنطقة 
اعتباراً من عام 2017.

التكلفة ال�صتثمارية  و2017 توافقت الى حد ما حركة تطور   2003 وخالل الفرتة ما بني عامي 
للم�صاريع البينية مع تطور عدد امل�صاريع حيث ارتفعت من 4.2 مليارات دولر عام 2003 اإلى نحو 

12.6  مليار دولر عام 2017 وبقيمة تراكمية خالل تلك الفرتة تقدر بنحو 337 مليار دولر.
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4.5 التغير في التوزيع القطاعي
على �صعيد التغري فـي التوزيع القطاعي خالل العقد الأخري يت�صح اأن هناك تغريات فـي التوزيع 
القطاعي ما بني عامي 2007 و2017، فح�صب عدد امل�صاريع يالحظ الرتفاع الوا�صح لالأهمية 
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 تغريات  البينية  للم�صاريع  القطاعي  التوزيع  �صهد  للم�صاريع  ال�صتثمارية  التكلفة  وح�صب 
اأي�صا ما بني عامي 2007 و2017، حيث ا�صتقرت الأهمية الن�صبية لقطاع العقارات ب�صورة كبرية 
 % 1 اإلى اقل من   % 16.3 املعادن من  الن�صبية لقطاع  % مقابل تراجع كبري لالأهمية   67 حول 

وكذلك تراجع قطاع الفنادق وال�صياحة من 5.4 % اإلى اأقل من 1 % اأي�صا.

البحرينية  )تعمري(  للتنمية  اخلليج  �صركة  جاءت  و2017   2003 عامي  بني  ما  الفرتة  وخالل 

FDIقاعدة بيانات: المصدر Markets
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كاأهم م�صتثمر يف م�صاريع ال�صتثمار العربي البيني بتكلفة ا�صتثمارية بلغت 21.6 مليار دولر تلتها 
�صركة اإعمار الإماراتية بقيمة 18 مليار دولر ثم جمموعة ماجد الفطيم الإمارتية بقيمة 14 مليار 
11.6 مليار دولر ثم �صركة بروة العقارية القطرية بقيمة  دولر ثم �صركة املعرب الإماراتية بقيمة 
10.9 مليارات دولر. وقد �صاهمت ال�صركات الع�صر الأكرب من حيث ال�صتثمارات بنحو 35.2 % من 

ال�صتثمارات العربية البينية خالل تلك الفرتة. 

اخلليج  �صركة  اأي�صا  جاءت  و2017   2003 عامي  بني  ما  الفرتة  خالل  امل�صاريع  بعدد  يتعلق  فيما 
للتنمية )تعمري( البحرينية يف املقدمة بـ 87 م�صروعا تلتها جمموعة �صركات اإعمار الإماراتية بعدد 
79 م�صروعاً ثم جمموعة ماجد الفطيم الإماراتية بـ 52 م�صروعا ثم �صركة املعرب الإمارتية بـ 34 
م�صروعا. وقد �صاهمت ال�صركات الع�صر الأكرب من حيث عدد امل�صاريع بنحو 14.3 % من عدد امل�صاريع 

العربية البينية خالل تلك الفرتة.
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FDI Marketsقاعدة بيانات : المصدر 
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اجلزء الثاين:

جاذبية الدول العربية لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر
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القيم المتوقعة          القيم الفعلية

ار اإلنحدار الخطي البسيط باعتب
احد مؤشر ضمان متغير تفسيري و

لرصيد االستثمار

ياقوة االرتباط بين مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر الوارد فعل

24الصفحة

1. مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
تو�صح الأدبيات القت�صادية املتخ�ص�صة اأن جاذبية الدول لال�صتثمار الأجنبي 
ذات �صلة وثيقة بثالث جمموعات رئي�صية من املحددات، تتاألف كل جمموعة 
من عدد من املوؤ�صرات الفرعية التي ت�صاهم فـي ح�صر العوامل الكلية واملوؤ�ص�صية 
ال�صتثمار  جمال  فـي  الرئي�صي  والفاعل  املحرك  طرف  من  املعتمدة  واملعايري 
الأجنبي، اأي ال�صركات املتعددة اجلن�صيات، عند تقييمها لو�صع الدولة امل�صيفة 

املحتملة لال�صتثمار.

وعليه يتكون موؤ�صر �صمان جلاذبية ال�صتثمار من 3 جمموعات رئي�صية يندرج 
حتتها 11 موؤ�صراً فرعياً تتفرع بدورها اإلى 57 متغرياً كمياً، غالبيتها العظمى 
الن�صخة  هذه  )يف  املتوافرة  الثالث  ال�صنوات  خالل  املتغري  قيمة  متو�صط 
فـي  التقلبات  اآثار  وتقليل  النتائج  قوة  لتعزيز  وذلك   )2017 اإلى   2015 من 
موؤقتاً  تبعد  قد  والتي  والداخلية  اخلارجية  ال�صدمات  عن  الناجمة  البيانات 
وقواعد  م�صادر  من  جتميعها  مت  وقد  العادي،  م�صتواها  عن  املتغريات  بع�ص 
بيانات دولية واإقليمية وحملية، تقي�ص فـي جمموعها قدرة الدول على جذب 

ال�صتثمار الأجنبي.

�سهد م�ؤ�سر عام 2018 تغريين رئي�سيني يف مك�ناته:

1 -  يف موؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية مت ا�صتبدال القيمة ال�صوقية لل�صركات املدرجة يف �صوق املال كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل مبكون اآخر هو ح�صة الدولة من جمموع عمليات 
الندماج وال�صتحواذ يف العامل.

2 -  يف موؤ�صر الأداء اللوج�صتي مت ا�صتبدال مكونني هما: نوعية الطرق الربية. واأداء النقل اجلوي وا�صتخدام مكون جودة البنية التحتية بدًل منهما وبذلك يتقل�ص عدد مكونات املوؤ�صر العام من 
58 اإلى 57 مكوناً.

كذلك مت اعتماد �صوابط لبناء املوؤ�صر وذلك ل�صمان قدرته على تف�صري تغريات ال�صتثمار يف الدول واملجموعات املختلفة التي مت اإدراجها داخل املوؤ�صر 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 من الناحية الثانية. )يرجى مراجعة الإ�صدار رقم 28 لتقرير مناخ 

ال�صتثمار(.
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2. الوضع اإلجمالي لجاذبية الدول العربية

اأو�صحت نتائج املوؤ�صر العام جلاذبية ال�صتثمار ل�صنة 2018 اأن جمموعة الدول العربية حلت فـي 
7 جمموعات جغرافـية مبتو�صط لقيمة املوؤ�صر يبلغ  املرتبة الرابعة على م�صتوى العامل من بني 
68، وكانت دول جمموعة منظمة  يبلغ   املجموعة  داخل  الدول  40.9 نقطة، ومتو�صط لرتتيب 
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، 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.

بدرجة  املبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار  العربية  الدول  جاذبية  ارتفعت   2017 عام  بتقرير  ومقارنة 
تو�صح  العربية  املجموعات  م�صتوى  وعلى  العربية.  الدول  فـي  املوؤ�صر  قيمة  ارتفاع  نتيجة  طفـيفة 
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 52.3 نقطة من اإجمايل 100 نقطة 
ب�صكل طفيف  اأداوؤها  ارتفع  الأولى عربيا وذلك بعدما  املرتبة  فـي  2018، حيث حلت  العام  خالل 
مقارنة بعام 2017. كما حلت دول امل�صرق العربي )م�صر ولبنان والأردن( فـي املرتبة الثانية عربيا 
بقيمة 42 نقطة، مع ارتفاع اأدائها مقارنة مبوؤ�صر عام 2017. وجاءت دول املغرب العربي )تون�ص 
واجلزائر واملغرب( فـي املرتبة الثالثة عربيا بقيمة 39.2 نقطة ثم حلت اأخريا دول الأداء املنخف�ص.
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1.2 مجموعة المتطلبات األساسية
جذب  من  امل�صت�صيفة  الدولة  متكن  التي  ال�صرورية  املقومات  اأو  الأ�صا�صية  املتطلبات  اأن  ل�صك 
اأربعة  الأ�صا�صية  املتطلبات  جمموعة  وت�صم  امل�صتثمرين.  جذب  يف  اأ�صا�صيا  �صرطاً  تعد  ال�صتثمار 
الأداء  موؤ�صر  وهي:  للجاذبية  العام  للموؤ�صر  املكونة  الفرعية  ع�صر  الأحد  املوؤ�صرات  من  موؤ�صرات 
واأخريا  املوؤ�ص�صية  البيئة  وموؤ�صر  التمويلية  والقدرات  املالية  الو�صاطة  وموؤ�صر  الكلي  القت�صادي 

موؤ�صر بيئة اأداء الأعمال.

وقد جاءت الدول العربية فـي املرتبة الرابعة على م�صتوى العامل من بني �صبع جمموعات جغرافـية 
2018 مبتو�صط لقيمة املوؤ�صر  فـي موؤ�صر جمموعة املتطلبات الأ�صا�صية جلاذبية ال�صتثمار لعام 

ملجموعة الدول العربية يبلغ 51.7 نقطة، ومتو�صط لرتتيب الدول داخل املجموعة يبلغ 70. 

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، 
اآ�صيا فـي املرتبة ال�صاد�صة،  اأمريكا الالتينية والكاريبي فـي املرتبة اخلام�صة ودول جنوب  ثم دول 

واأخريا دول اأفريقيا فـي املرتبة ال�صابعة.

ومقارنة مبوؤ�صر عام 2017 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 عدا دول اخلليج، علما 

باأن الأداء العربي يقل ب�صكل طفـيف ن�صبيا عن متو�صط الأداء 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،   60.3 بقيمة  العربي  الرتتيب 
52.8 نقطة. ثم حلت دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثالثة، وفـي املركز الرابع والأخري عربيا 

جاءت جمموعة دول الأداء املنخف�ص.

تلتها  الكلي  القت�صادي  ال�صتقرار  موؤ�صر  فـي  الأداء  �صعيد  على  العربي  املغرب  دول  متيزت  كما 
املالية  الو�صاطة  موؤ�صر  فـي  العربي  امل�صرق  دول  ومتيزت  العربي.  اخلليج  دول  �صئيل  وبفارق 
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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2.2 مجموعة العوامل الكامنة
وخ�صو�صا  قراراتهم  اتخاذ  يف  امل�صتثمرين  كبار  لها  ي�صتند  التي  العنا�صر  الكامنة  بالعوامل  يق�صد 
ال�صركات متعددة اجلن�صية جتاه ال�صتثمار فـي بلد معني من عدمه، خ�صو�صا واأن تلك ال�صركات تعد 
اأن وجودها يعترب حافزا رئي�صيا  املبا�صر، كما  الأجنبي  الدويل وال�صتثمار  التمويل  اهم قنوات  اأحد 
لدخول املزيد من ال�صركات وال�صتثمارات، ل�صيما مع قدراتها ال�صخمة و�صيطرتها على ح�صة مهمة 
الفرعية  ع�صر  الأحد  املوؤ�صرات  من  موؤ�صرات   5 املجموعة  وت�صم  العاملية.  ال�صتثمارات  حركة  من 
املكونة للموؤ�صر العام للجاذبية وهي: موؤ�صر حجم ال�صوق وفر�ص النفاذ اإليه، موؤ�صر املوارد الب�صرية 
واأخريا موؤ�صر الت�صالت وتكنولوجيا  اللوج�صتي  الأداء  التكلفة وموؤ�صر  والطبيعية، موؤ�صر عنا�صر 

املعلومات.

وجاء ترتيب الدول العربية فـي املرتبة الرابعة على م�صتوى العامل من بني 7 جمموعات جغرافـية 
العربية  الدول  املوؤ�صر ملجموعة  لقيمة  2018 مبتو�صط  لعام  الكامنة  العوامل  فـي موؤ�صر جمموعة 
64 نقطة وكانت دول جمموعة  47.4 نقطة، ومتو�صط لرتتيب الدول، داخل املجموعة، يبلغ  يبلغ 
منظمة التعاون القت�صادي والتنمية قد حلت فـي املرتبة الأولى، تلتها دول اأوروبا واآ�صيا الو�صطى فـي 
املرتبة الثانية مت دول �صرق اآ�صيا واملحيط الهادئ يف 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.

ومقارنة بعام 2017 ارتفع اأداء الدول العربية فـي جمموعة العوامل الكامنة وكذلك بقية املجموعات. 

ويالحظ اأي�صا ا�صتمرار التفوق الن�صبي لدول اخلليج ب�صكل عام، حيث ت�صري النتائج اإلى ت�صدر دول 
63.1 نقطة باأداء متو�صط يزيد قليال على املتو�صط العاملي  اخلليج قائمة الرتتيب العربي بدرجة 
البالغ 51.4 نقطة، ثم حلت جمموعة دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية بفارق كبري تلتها دول 

املغرب العربي واأخريا جمموعة دول الأداء املنخف�ص.

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

وجاء اأداء دول امل�صرق العربي يف موؤ�صرات عنا�صر التكلفة والأداء اللوج�صتي والت�صالت وتكنولوجيا 
املعلومات اأف�صل كثريا من دول املغرب العربي وكذلك دول الأداء املنخف�ص.
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3.2 مجموعة العوامل الخارجية اإليجابية
مقومات  تعزز  التي  املختلفة  العنا�صر  باأنها  الإيجابية  اخلارجية  العوامل  جمموعة  اإلى  ي�صار 
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 
التكتل  اقت�صادات  العام للجاذبية وهما؛ موؤ�صر  للموؤ�صر  املكونة  الفرعية  الأحد ع�صر  املوؤ�صرات 

وموؤ�صر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي.

موؤ�صر  فـي  جغرافـية  جمموعات   7 بني  من  اخلام�صة  املرتبة  فـي  العربية  الدول  حلت  وعامليا 
جمموعة العوامل اخلارجية الإيجابية جلاذبية ال�صتثمار لعام 2018 مبتو�صط لقيمة املوؤ�صر 
 71 24.3 نقطة، ومتو�صط لرتتيب الدول داخل املجموعة يبلغ  ملجموعة الدول العربية يبلغ 
نقطة. وكانت دول جمموعة منظمة التعاون القت�صادي والتنمية قد حلت فـي املرتبة الأولى 
مبتو�صط لقيمة املوؤ�صر يبلغ 47.8 نقطة ومتو�صط ترتيب يبلغ 22 نقطة، تلتها دول �صرق اآ�صيا 
واملحيط الهادي فـي املرتبة الثانية، ثم دول اأوروبا واآ�صيا الو�صطى فـي املرتبة الثالثة، فـيما جاءت 
ال�صاد�صة  املرتبة  فـي  اآ�صيا  الرابعة، ثم دول جنوب  املرتبة  فـي  والكاريبي  الالتينية  اأمريكا  دول 

واأخريا دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء فـي املرتبة ال�صابعة. 

تراجع  التي  العاملية  املجموعات  بقية  وكذلك  العربية  الدول  اأداء  تراجع   2017 بعام  ومقارنة 
ن�صفها وا�صتقر ن�صفها الآخر. 

وتو�صح البيانات ت�صدر دول اخلليج مرة اأخرى الأداء العربي بقيمة 32.4 نقطة ومب�صتوى اأداء 
32.6 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، 
التكنولوجي  والتقدم  التميز  عوامل  موؤ�صر  فـي  العربية  اجلغرافـية  املجموعات  اأداء  و�صعف 

مقارنة باملتو�صط العاملي.
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3. وضع الدول العربية فـي المؤشرات األحد عشر الفرعية
ميكن قيا�ص جاذبية الدول لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر من خالل املوؤ�صر العام للجاذبية الذي يرتكز 
على اأحد 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 
املوارد  اإليه، موؤ�صر  النفاذ  ال�صوق وفر�ص و�صهولة  اأداء الأعمال، موؤ�صر حجم  املوؤ�ص�صية، موؤ�صر بيئة 
الب�صرية والطبيعية، موؤ�صر عنا�صر التكلفة، موؤ�صر الأداء اللوج�صتي، موؤ�صر الت�صالت وتكنولوجيا 
املعلومات، موؤ�صر تاأثري التكتل القت�صادي، موؤ�صر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي. وت�صم تلك 
على  الدولة  لقدرة  احلاكمة  املتغريات  تف�صيال  اأكرث  ب�صورة  ير�صد  متغريا   57 الفرعية  املوؤ�صرات 

جذب ال�صتثمار وحتديد و�صعيتها فـي موؤ�صر اجلاذبية بدقة �صديدة، وفـيما يلي التفا�صيل: 

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

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 اأبرزها ما يلي:

•  يقرتب متو�صط الأداء العربي البالغ 66.3  نقطة من املتو�صط العاملي البالغ 69.4 نقطة.
•   ت�صدرت دول املغرب الأداء العربي ومتيزت باأدائها فـي تقلب معدل منو الناجت املحلي الإجمايل 

احلقيقي ون�صبة عجز اأو فائ�ص امليزانية العمومية اإلى الناجت املجلي الإجمايل.
•   حلت دول اخلليج العربي فـي املرتبة الثانية ومتيز اأداوؤها فـي موؤ�صري الت�صخم ون�صبة فائ�ص اأو 

عجز فائ�ص احل�صاب اجلاري من الناجت.
•   جاءت دول امل�صرق العربي يف املرتبة الثالثة باأداء �صعيف فـي املتغريات الفرعية، كذلك دول الأداء 
املنخف�ص التي حلت فـي املرتبة الرابعة الأخرية رغم اأدائها اجليد يف متغري عدد اأزمات �صعر ال�صرف.
•   مقارنة بعام 2017 تراجع اأداء جميع املجموعات العربية فـي موؤ�صر ا�صتقرار القت�صاد فيما عدا 

دول امل�صرق العربي.
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قيمة المؤشر متوسط الترتيب عالميا  

2018االستقرار االقتصادي مؤشر أداء مجموعات الدول العربية في 

أفضل أداء 
في المنطقة
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تطور قيم وترتيب مؤشراالستقرار االقتصادي الكلي في الدول العربية
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2.3 مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية
جلذب  القت�صاد  يف  الالزمة  املالية  املقومات  التمويلية  والقدرات  املالية  الو�صاطة  موؤ�صر  يقي�ص 
ال�صتثمار من خالل ر�صده لثالثة متغريات اأ�صا�صية هي: معدل عر�ص النقد مبفهومه الوا�صع اإلى 
الناجت املحلي الإجمايل، والئتمان املحلي املمنوح للقطاع اخلا�ص كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل، 
القيمة  العامل. وذلك بدًل من متغري  الدولة من جمموع عمليات الندماج وال�صتحواذ يف  وح�صة 

ال�صوقية لل�صركات املدرجة يف �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:

 16.4 التمويلية مبتو�صط  املالية والقدرات  الو�صاطة  فـي موؤ�صر  العاملي  الأداء  �صياق توا�صع  •   يف 
نقطة فاإن الأداء العربي جاء مقاربا عند 14.4 نقطة.

يف  وال�صتحواذ  الندماج  عمليات  جمموعة  من  احل�صة  �صعيد  على  �صعيفا  جاء  العربي  •   الأداء 
اخلا�ص  للقطاع  املمنوح  املحلي  والئتمان  النقود،  عر�ص  متغريي  اأداء  يقرتب  حني  يف  العامل 

كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل من املتو�صطات العاملية.

العاملي  املتو�صط  عن  وبزيادة  نقطة   23.7 بقيمة  العربية  الـدول  الـعـربـي  املـ�صـرق  دول  •   ت�صدرت 
البالغ 16.4 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.

ال�صيولة  يف  عربيا  الأف�صل  العربي  امل�صرق  دول  كانت  للموؤ�صر  الأ�صا�صية  املتغريات  �صعيد  •   على 
املالية اأي معدل عر�ص النقد مبفهومه الوا�صع اإلى الناجت املحلي الإجمايل، فـيما متيز اأداء دول 
اخلليج العربي يف موؤ�صر احل�صة من جمموعة عمليات الندماج وال�صتحواذ يف العامل، وكان اأداء 
كل املجموعات متو�صطا فيما يتعلق بالئتمان املحلي املمنوح للقطاع اخلا�ص كن�صبة من الناجت 

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

•  مقارنة بعام 2017 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية يف موؤ�صر 2018.
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قيمة المؤشر متوسط الترتيب عالميا  

مؤشرأداء مجموعات الدول العربية في 
2018الوساطة المالية و القدرات التمويلية 

أفضل أداء 
في المنطقة
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قيمة المؤشر متوسط الترتيب عالميا  

عربيةتطور قيم وترتيب مؤشرالوساطة المالية والقدرات التمويلية في الدول ال
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3.3 مؤشر البيئة المؤسسية
القوانني  ول�صيما  والتنظيمية  املوؤ�ص�صية  بالأو�صاع  ب�صدة  يتاأثر  ال�صتثمار  مناخ  اأن  املوؤكد  من 
والت�صريعات ومدى تطبيقها و�صمان ا�صتمراريتها وثباتها وات�صاقها مع القوانني الدولية وجممل 
للم�صتثمر  الثقة  والقانوين  املوؤ�ص�صي  الهيكلي  الإ�صالح  يعطي  كما  واملالية،  النقدية  ال�صيا�صات 
الأجنبي فـي مرحلة 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. 
املوؤثرة على جاذبية  العوامل  اأهم  امل�صيف من  البلد  فـي  املوؤ�ص�صية  البيئة  تعترب  ال�صياق  ويف هذا 
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. 
اخل�صو�ص  وجه  على  املعنية  الفرعية  املوؤ�صرات  اأو  املتغريات  من  كبرية  جمموعة  ر�صد  مت  وقد 
مبتابعة اأداء الدول وتت�صمن عدداً من املتغريات من اأهمها امل�صاركة واملحا�صبة وال�صتقرار ال�صيا�صي 
وال�صيطرة  القانون  و�صيادة  التنظيمية  الأطر  ونوعية  احلكومية  والإجراءات  ال�صيا�صات  وفعالية 
على الف�صاد. وقد كان اأداء الدول العربية متوا�صعا جدا فـي جمال البيئة املوؤ�ص�صية حيث حققت 
دول املنطقة متو�صطاً لقيمة املوؤ�صر بلغ 39.6 نقطة مقارنة مبتو�صط عاملي بلغ 53.8 نقطة، مع 

وجود تباينات كبرية بني املجموعات العربية املدرجة فـي ح�صاب املوؤ�صر.

املرتبة الأولى عربيا  العربي فـي  العربية حلت دول اخلليج  وفـيما يتعلق باملجموعات اجلغرافـية 
الثانية  املرتبة  فـي  العربي  املغرب  دول  تلتها  العاملي  املتو�صط  اعلى من  باأداء  نقطة   54.6 بقيمة 
بفارق كبري ثم دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثالثة بفارق �صئيل، وحلت دول الأداء املنخف�ص فـي 
املرتبة الرابعة والأخرية. وكان من الالفت حتقيق دول اخلليج اأداء جيداً فـي موؤ�صرات ال�صتقرار 
التنظيمية  الأطر  ونوعية  احلكومية  والإجراءات  ال�صيا�صات  وفعالية  العنف  وغياب  ال�صيا�صي 
و�صيادة القانون وال�صيطرة على الف�صاد. ومقارنة بعام 2017 ارتفع اأداء جميع املجموعات العربية 

يف املوؤ�صر وا�صتقر اأداء دول اخلليج.
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2018البيئة المؤسسية مؤشر أداء مجموعات الدول العربية في 
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تطور قيم وترتيب مؤشرالبيئة المؤسسية في الدول العربية
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4.3 مؤشر بيئة أداء األعمال
تعد بيئة اأداء الأعمال من العوامل احلاكمة جلاذبية الدول لال�صتثمار الأجنبي ويتم قيا�صها �صمن 
اأ�صا�صية منتقاة هي: بدء الأعمال، والتعامل مع تراخي�ص  7 متغريات  الفرعي انطالقا من  املوؤ�صر 
البناء وت�صجيل امللكية واحل�صول على الكهرباء واحل�صول على الئتمان، وحماية امل�صتثمرين وتنفـيذ 

العقود. 

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

اأمريكا  •   حلت جمموعة الدول العربية يف املرتبة الرابعة عامليا، بفارق �صئيل عن جمموعة دول 
الالتينية والكاريبي، وباأداء )63.3 نقطة( اأقل من املتو�صط العاملي )65.6 نقطة(.

•   جاء اأداء الدول العربية اأف�صل من املتو�صط العاملي فـي متغريي ت�صجيل امللكية، وتنفيذ العقود 
فـيما كان الأداء اقل من املتو�صط يف بقية املكونات.

باأداء  73.8 نقطة  املوؤ�صر بح�صولها على  فـي  املدرجة  العربية  املجموعات  •   ت�صدرت دول اخلليج 
اأف�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.

•   متيز اأداء دول اخلليج فـي جميع املكونات فيما كان اأداء دول الأداء املنخف�ص لفتا يف موؤ�صري بدء 
الأعمال، وتنفيذ العقود.

فـي  العربية  املجموعات  غالبية  قبل  من  عاجلة  اإ�صالحات  اإجراء  �صرورة  عن  املوؤ�صر  •   يك�صف 
موؤ�صرات ت�صجيل امللكية واحل�صول على الئتمان وحماية امل�صتثمرين.

•   مقارنة بعام 2017 ارتفع اأداء جميع املجموعات اجلغرافـية العربية فـي موؤ�صر بيئة اأداء الأعمال 
وا�صتقر اأداء دول املغرب العربي.
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قیمة المؤشر متوسط الترتیب عالمیاً 
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5.3 مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه
يعد حجم ال�صوق وفر�ص و�صهولة النفاذ اإليه من املقومات الرئي�صية اجلاذبة لال�صتثمار الأجنبي، 
وقد مت ت�صميم هذا املوؤ�صر لري�صد تلك املقومات من خالل قيا�ص 6 متغريات حاكمة هي: الطلب 
املحلي احلقيقي للفرد، وتقلبات الطلب املحلي، وموؤ�صر الأداء التجاري، ون�صبة التجارة اخلارجية 

اإلى الناجت املحلي الإجمايل، وتطبيق التعرفة اجلمركية، واأخريا النفتاح على العامل اخلارجي.

وتو�صح نتائج الر�صد ما يلي:

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

•  حتظى الدول العربية بو�صعية اأقل من متو�صط الأداء العاملي فـي جميع املتغريات.

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

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

اأداء دول اخلليج عامليا فـي موؤ�صر الطلب املحلى احلقيقي للفرد، وكذلك فـي موؤ�صرات  •   متيز 
والنفتاح  التعرفة اجلمركية  وتطبيق  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإلى  اخلارجية  التجارة  ن�صبة 

على العامل اخلارجي. 

موؤ�صر  العربي يف  املغرب  دول  وتفوقت  التجاري  الأداء  موؤ�صر  العربي يف  امل�صرق  دول  •   تفوقت 
تقلبات الطلب املحلي.

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

تطبيق التعرفة اجلمركية، والنفتاح على العامل اخلارجي.

•   مقارنة بعام 2017 حت�صن اأداء دول امل�صرق ودول املغرب العربي فيما تراجع اأداء دول اخلليج 
ودول الأداء املنخف�ص.
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قيمة المؤشر متوسط الترتيب عالميا  
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يةالنفاذ إليه في الدول العربوسهولة تطور قيم وترتيب مؤشرحجم السوق 

34الصفحة



35م�ؤ�سر �سمان جلاذبية اال�ستثمار 2018

6.3 مؤشر الموارد البشرية والطبيعية
تك�صف التجارب العاملية عن اأن هناك العديد من اأمناط ال�صتثمار فـي العامل ت�صتهدف املوارد 
امل�صتهدف  البلد  فـي  واملدرب  الكفء  الب�صري  العن�صر  لتواجد  اأولوية  تعطي  اأو  الطبيعية 
تلك  يقي�ص  والطبيعية  الب�صرية  باملوارد  خا�ص  موؤ�صر  اإدراج  مت  ال�صياق  هذا  وفـي  بال�صتثمار، 
املقومات وفق �صتة متغريات نوعية وكمية هي: ن�صيب عوائد املوارد الطبيعية من اإجمايل الناجت 
التعليم  و�صنوات  للبالغني،  الدرا�صة  �صنوات  ومتو�صط  العمل،  اإنتاجية  منو  ومتو�صط  املحلي، 

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 45 نقطة لكل منهما. 

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

تعدينية اأخرى فـي عدد من الدول وكذلك يف متغري متو�صط منو اإنتاجية العمل. 

•   جاء الأداء العربي قريبا من الأداء العاملي فـي موؤ�صر التنمية الب�صرية، فـيما جاء اقل من 
امل�صتوى العاملي ب�صكل وا�صح يف موؤ�صري التعليم. 

•   تقدمت دول اخلليج الدول العربية يف املوؤ�صر وبفارق كبري عن املتو�صط العاملي، وحلت دول 
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.

•   يو�صح املوؤ�صر �صرورة اإجراء اإ�صالحات من قبل دول امل�صرق واملغرب والأداء املنخف�ص فـي 
موؤ�صر منو اإنتاجية العمل 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 2017 تراجع اأداء جميع املجموعات اجلغرافـية العربية فـي املوؤ�صر فيما عدا 
دول الأداء املنخف�ص التي �صهدت منواً ودول امل�صرق التي �صهدت ا�صتقرار يف الأداء.
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7.3 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  والوقت  التجارية،  الأرباح  من  كن�صبة  ال�صريبة  معدل  واإجمايل  التجارية،  الأرباح 

ال�صرائب بال�صاعات �صنويا، وتكلفة الت�صدير وال�صترياد. 

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 اأقل من الأداء العاملي املرتفع اأ�صال، عند 76 نقطة.

•   ت�صدرت دول اخلليج الدول العربية وتفوقت على املتو�صط العاملي بقيمة 83.2 نقطة، وجاءت 
دول امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية ثم دول املغرب العربي فـي املرتبة الثالثة واأخريا 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.

فـي  اإ�صالحية  خطوات  اتخاذ  فـي  الإ�صراع  عليها  العربي  املغرب  ودول  املنخف�ص  الأداء  •   دول 
جمال ال�صرائب وتكلفة الت�صدير.

•   مقارنة بعام 2017 تراجع اأداء جميع املجموعات العربية فيما ارتفع اأداء دول الأداء املنخف�ص.
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8.3 مؤشر األداء اللوجستي
عن�صرا  اللوج�صتية،  واخلدمات  النقل  جمالت  فـي  ول�صيما  واملرافق  التحتية  البنية  جودة  متثل 
لتلك  التناف�صية  القدرة  وتعزيز  اأنواعها  خمتلف  على  ال�صتثمارية  امل�صاريع  تاأ�صي�ص  فـي  حاكما 

امل�صاريع داخليا وخارجيا.

ومن هذا املنطلق مت اإدراج موؤ�صر الأداء اللوج�صتي الذي يتكون من �صبعة متغريات هي: كفاءة اإجراءات 
التخلي�ص اجلمركي، كفاءة اأداء البنية التحتية للتجارة والنقل، اأداء ال�صحن اجلوي، جودة اخلدمات 
اللوج�صتية، تتبع وتعقب الأداء، زمن اإجناز الإجراءات، واأخريا جودة البنية التحتية وهو املتغري الذي 

مت اإدراجه بدل من متغريي نوعية الطرق الربية وموؤ�صر اأداء النقل اجلوي.

ب�صبب  وذلك   ،2017 ال�صابق  العام  بيانات  مع  تتطابق  العام  هذا  موؤ�صر  بيانات  اأن  املالحظ  ومن 
عدم قيام م�صدر البيانات وهو البنك الدويل بتحديث البيانات بالن�صبة جلميع الدول للفرتة التي 

ير�صدها املوؤ�صر العام للجاذبية.

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

•  ب�صكل عام جاء متو�صط الأداء العربي فـي املوؤ�صر اأقل من متو�صط الأداء العاملي البالغ 52.5 نقطة. 
• الأداء العربي جاء اأقل مـن املتو�صــط العاملــي فـي جميع املتغريات ولكن بفوارق متباينة.

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

الأداء املنخف�ص فـي املرتبة الرابعة والأخرية.

•  متيز اأداء دول اخلليج فـي جميع املتغريات الفرعية مقارنة باملتو�صطات العاملية و�صجلت بقية 
املجموعات العربية اأداًء متباينا فيما عدا دول الأداء املنخف�ص فقد �صجلت اأداء �صعيفاً جدا يف 

غالبية املتغريات.

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

• مقارنة بعام 2017 ا�صتقر اأداء جميع املجموعات العربية.
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9.3 مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
القطاعات  جميع  وتطور  منو  فـي  حموري  بدور  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  قطاع  يقوم 
واملوؤثرة على جاذبية  الهامة  العنا�صر  اأ�صبح من  ولذا فقد  اقت�صاد  اأي  فـي  الإنتاجية واخلدمية 
الت�صالت  قطاع  اأداء  لقيا�ص  فرعي  موؤ�صر  اإدراج  مت  فقد  وعليه  الأجنبية،  لال�صتثمارات  الدول 
وتكنولوجيا املعلومات من خالل ر�صد اأربعة متغريات رئي�صية هي: ا�صرتاكات الهاتف الثابت لكل 
100 من  النقال لكل  الهاتف  ال�صكان، وا�صرتاكات  الإنرتنت من  100 ن�صمة، ون�صبة م�صتخدمي 

ال�صكان، وا�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 نقطة وجاء اأقل من املتو�صط العاملي البالغ 40.9 
نقطة. 

الإنرتنت  م�صتخدمي  ن�صبة  متغريي  يف  العاملي  املتو�صط  من  اأعلى  ا�صتمر  العربي  •   الأداء 
وا�صرتاكات الهاتف النقال.

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

الأداء املنخف�ص.

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

عامليا يف ا�صرتاكات النقال.

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

•  مقارنة بعام 2017 حت�صن اأداء جميع املجموعات العربية بن�صب متقاربة.
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10.3 مؤشر اقتصاديات التكتل
فـي  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  حلركة  الرئي�صي  املحرك  اجلن�صية  املتعددة  ال�صركات  تعد 
العامل، كما اأن ارتباط الدول معها يعد عن�صرا مهما يف قدرتها على جذب ال�صتثمارات، وفـي هذا 
عدد  هي:  رئي�صية  متغريات  ثالثة  على  يرتكز  الذي  التكتل  اقت�صاديات  موؤ�صر  اإدراج  مت  ال�صياق 
ال�صركات املتعددة اجلن�صيات العاملة داخل الدولة، ر�صيد ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر الوارد كن�صبة 

من الإجمايل العاملي، الر�صيد 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: 

اأداء املتو�صط العربي بقيمة 13.4 نقطة فـي هذا املوؤ�صر اأقل من الأداء العاملي البالغ  •   جاء 
16 نقطة. 

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

•   ت�صدرت دول امل�صرق العربي املجموعات العربية وتفوقت على العامل، ثم حلت دول املغرب 
املرتبة  فـي  املنخف�ص  الأداء  دول  ثم  الثالثة  املرتبة  فـي  العربي  اخلليج  دول  ثم  العربي، 

الرابعة والأخرية.

لل�صركات متعددة  لتح�صني جاذبيتها  املنخف�ص  الأداء  دول  البيانات �صرورة حترك  •   تك�صف 
اجلن�صيات فـي العامل وكذلك دول املغرب العربي واخلليج ولكن بدرجة اأقل.

•   مقارنة بعام 2017 ارتفع اأداء جميع املجموعات فـي موؤ�صر اقت�صاديات التكتل فيما عدا دول 
املغرب العربي التي ا�صتقر اأداوؤها.

2018اقتصاديات التكتل أداء مجموعات الدول العربية في مؤشر
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11.3 مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي
تقوم عوامل التميز والتقدم التكنولوجي بدور مهم يف جذب ال�صتثمارات التي تبحث عن ميزة 
املوؤ�صر الذي  املنتج كو�صيلة لتعظيم الربحية، ونتيجة لذلك مت ت�صميم  تناف�صية لتنويع ومتييز 
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. 

ومن واقع ر�صد اأداء الدول العربية يف هذا املوؤ�صر نو�صح ما يلي:

•   اأداء املتو�صط العربي فـي هذا املوؤ�صر بلغ 29 نقطة وجاء اأقل ب�صكل وا�صح من متو�صط الأداء 
العاملي البالغ 39.7 نقطة.

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

دول  حلت  ثم  العاملي  املتو�صط  عن  طفيفة  وبزيادة  العربية  املجموعات  اخلليج  دول  •   ت�صدرت 
امل�صرق العربي فـي املرتبة الثانية ثم دول املغرب العربي فـي املرتبة الثالثة واأخريا دول الأداء 

املنخف�ص باأداء �صعيف جدا.

على  اخلليج  لدول  متيز  وجود  يالحظ  للموؤ�صر  املكونة  الأ�صا�صية  املتغريات  ر�صد  واقع  •   من 
�صعيد تطور احلكومة الإلكرتونية، 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.

•  مقارنة بعام 2017 تراجع اأداء جميع املجموعات العربية بن�صب متفاوتة.
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106

دول الخليج العربي دول المشرق العربي دول المغرب العربي دول األداء المنخفض

قيمة المؤشر متوسط الترتيب عالميا  

مؤشرأداء مجموعات الدول العربية في 
2018عوامل التميز والتقدم التكنولوجي 

أفضل أداء 
في المنطقة

28.029.430.129.229.629.0
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قيمة المؤشر متوسط الترتيب عالميا  

ربيةتطور قيم وترتيب مؤشرعوامل التميز والتقدم التكنولوجي في الدول الع
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4. فجوة جاذبية الدول العربية
ُتعرب فجوة اجلاذبية عن التحدي الذي تواجهه الدول العربية من اأجل حت�صني موقعها التناف�صي 
فـي ا�صتقطاب ال�صتثمار الأجنبي. ويتم احت�صاب الفجوة كن�صبة مئوية تقي�ص الفرق بني اأداء الدول 
�صمان  موؤ�صر  يف  عليها  ح�صلت  التي  القيمة  مبتو�صط  عنها  معربا  اجلاذبية  �صعيد  على  العربية 
التعاون  منظمة  )دول  املتقدمة  الدول  عليها  ح�صلت  التي  القيمة  متو�صط  مع  ال�صتثمار  جلاذبية 

.OECD يف ذات املوؤ�صر من�صوبا اإلى اأداء دول منظمة التعاون القت�صادي )OECD القت�صادي

ومن املهم مقارنة اأداء الدول العربية يف موؤ�صر اجلاذبية مع الدول املتقدمة ممثلة يف دول منظمة التعاون 
القت�صادي OECD حتى ميكننا اأن ن�صل اإلى �صورة تقريبية عن الفروق اجلوهرية فيما بني املجموعتني 
يف اإمكانات جذب ال�صتثمار، وبالتايل يت�صنى لنا ا�صتخال�ص عنا�صر القوة وال�صعف على �صعيد املوؤ�صرات 
الفرعية املختلفة جلاذبية ال�صتثمار ومتغرياتها الرئي�صية، ويف هذا الإطار ميكننا قيا�ص تلك الفروق من 
خالل ما ي�صمى فجوة اجلاذبية التي تقي�ص الفارق اأو الختالف فـي توافر عنا�صر ا�صتقطاب ال�صتثمارات 
الأجنبية املبا�صرة. واهمها العنا�صر واملكونات املدرجة يف املوؤ�صر العام للجاذبية واملنق�صمة اإلى 3 جمموعات 

رئي�صية هي املتطلبات الأ�صا�صية والعوامل الكامنة والعنا�صر اخلارجية الإيجابية.

وعليه يتم احت�صاب فجوة اجلاذبية للمنطقة العربية بطرح قيمة املوؤ�صر العام جلاذبية الدول العربية 
والبالغ قيمته 40.9 نقطة لعام 2018 من قيمته ملجموعة دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية 
OECD الذي بلغ 62 نقطة، لنف�ص العام من�صوبا اإلى قيمته ملجموعة دول منظمة التعاون القت�صادي 

والتنمية OECD وفق املعادلة التالية: )62-40.9(/62 اأي 34.0 %.
وهو ما يعني اأن الدول العربية اقل يف قدراتها واإمكاناتها يف جذب ال�صتثمار وفق املوؤ�صر العام بن�صبة 
الدول  بني  الفجوة  حجم  قيا�ص  ميكن  كما   .  OECD القت�صادي  التعاون  منظمة  دول  عن   %  34
العربية والدول املتقدمة على م�صتوى املجموعات الثالث املكونة للموؤ�صر وكذلك للموؤ�صرات الفرعية 

ولكل مكون اأو متغري من مكونات املوؤ�صرات الفرعية.
الثالثة  املجموعات  �صعيد  على  العربية  الدول  يف  الفجوة  و�صع  ا�صتعرا�ص  ميكن  ال�صياق  هذا  ويف 
واأكربها فجوة العوامل اأو املوؤثرات اخلارجية الإيجابية التي بلغت 49.1 % عام 2018 وثانيها فجوة 
العوامل الكامنة بن�صبة 30.9 % عام 2018 ثم فجوة املتطلبات الأ�صا�صية اأو امل�صبقة بن�صبة 23.7 % 
عام 2018، والتي تربز ب�صكل وا�صح اأهمية التحديات التي تواجه القت�صاديات العربية من اأجل جذب 

املزيد من التدفقات الراأ�صمالية.

20172018201720182017201820172018

29.928.850.850.761.161.647.547.3أفريقيا
27.625.844.643.951.651.641.040.1جنوب آسيا

24.423.938.038.145.646.035.535.5أمريكا الالتينية والكاريبي
23.423.730.830.948.349.133.634.0المنطقة العربية

9.910.97.58.031.432.214.915.7   دول الخليج العربي

27.126.031.931.840.641.532.432.3   دول المشرق العربي

21.722.039.639.750.050.736.436.8   دول المغرب العربي

42.342.358.158.278.378.960.560.9   دول األداء المنخفض

14.213.318.218.026.827.018.918.6أوروبا وآسيا الوسطى
8.57.519.919.615.815.715.214.7شرق آسيا والمحيط الهادئ

فجوة الجاذبية في مجموعات الدول العربية بالمقارنة مع جاذبية مجموعة 
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )%(

المجموعة الجغرافية
مجموعة المتطلبات 

مجموعة العواملمجموعة العوامل الكامنةاألساسية
الخارجية االيجابية

المؤشر العام لجاذبية 
االستثمار

والتنميةاالقتصاديالتعاونمةمنظودولالعربيةالدولبيناألداءفيالفارققياسخاللمناحتسابهاويتماألجنبياالستثماراستقطابفيالتنافسيموقعهالتحسينالمنطقةدولتواجههالذيالتحديهيالعربيةالدولفيالجاذبيةفجوة
.والتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةدولأداءإلىمنسوبا  
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5. عناصر القوة والضعف في جذب االستثمار
ميكن حتديد مكامن القوة وال�صعف لكل دولة اأو جمموعة جغرافـية معينة على �صعيد جاذبيتها 
لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر بالن�صبة للموؤ�صرات الفرعية اأو املكونات الرئي�صية للموؤ�صر العام للجاذبية 

وهو ما ي�صمى مبيزان اجلاذبية. 

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 لالأ�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 59.9 % و 66.3 %  و 70.5 % ملجموعات املتطلبات الأ�صا�صية 
والعوامل الكامنة والعوامل اخلارجية 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.

مئوية  بن�صب  اجلاذبية  ميزان  فـي  الرابعة  باملرتبة  العربية  الدول  حلول  عن  النتائج  وتك�صف 
يف  حلولها  ثم  الكامنة،  والعوامل  الأ�صا�صية  املتطلبات  ملجموعتي   % و22.5   25 تبلغ  لالأ�صول 

املرتبة اخلام�صة بقيمة 11.7 % 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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 2018 ل�صنة  للجاذبية  العام  املوؤ�صر  عن  تتفرع  التي  الفرعية  املوؤ�صرات  كل  وتقييم  ر�صد  ومع   
فـي  بالأ�صا�ص  تكمن  �صعف  نقاط  من  ت�صكو  العربية  الدول  غالبية  اأن  يتبني  ال�صابقة  وال�صنوات 

املجالت التالية:

•  معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي: ي�صهد تقلباً يعود بالأ�صا�ص اإلى ا�صتمرار العتماد 
التعاون  جمل�ص  دول  فـي  الإجمايل  املحلى  الناجت  تكوين  فـي  وم�صتقاته  النفط  على  املفرط 
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.

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

•   ن�صبة عجز امليزانية العمومية اإلى الناجت املحلي الإجمايل: يعد ارتفاعه اأحد العوامل ال�صلبية 
غري املبا�صرة املنفرة لال�صتثمار والتي تظهر وب�صكل وا�صح فـي العديد من الدول العربية غري 
للو�صع  بالن�صبة  التاأكد  وعدم  والغمو�ص  الت�صخم  معدلت  زيادة  فـي  ت�صاهم  لأنها  النفطية 
القت�صادي ب�صكل عام، خ�صو�صا اذا ما تزامن هذا الرتفاع مع اأجواء ال�صطرابات الجتماعية 

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

املوؤ�ص�صية،  البيئة  لتطوير  جهود  من  العربية  الدول  بع�ص  بذلته  ما  رغم  املوؤ�ص�صية:  •   البيئة 
جذب  فـي  املناف�صة  الدول  من  للعديد  بالنظر  متوا�صعا  لزال  املجال  هذا  فـي  و�صعها  اأن  اإل 
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 للعوامل املرتبطة بها. وهو ما ي�صتدعي �صرورة 

تكثيف الإ�صالحات املوؤ�ص�صية فـي املنطقة مبختلف اأ�صكالها وجمالتها.

اأداء الأعمال: لزالت متثل حتديا رئي�صيا فـي الدول العربية با�صتثناء عدد حمدود من  •   بيئة 
الدول، ولذا مل تتمكن دول املنطقة كمجموعة من حتقيق ميزان 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.

   حجم ال�صوق وفر�ص و�صهولة النفاذ اإليه: عدد كبري من دول املنطقة لزال ي�صكو من ميزان �صلبي 
 ملوؤ�صر النفتاح على العامل اخلارجي. على الرغم من الو�صعية التناف�صية الطيبة ن�صبيا للدول 

العربية عموما ودول جمل�ص التعاون على وجه اخل�صو�ص فـي هذا املجال.

   املوارد الب�صرية: غالبية دول املنطقة ل تعاين من 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. 

   الأداء اللوج�صتي: ت�صكو العديد من الدول العربية من ميزان جاذبية �صالب على م�صتوى موؤ�صر كفاءة 
 اأداء التخلي�ص اجلمركي وموؤ�صر اأداء البنية التحتية للتجارة والنقل وموؤ�صر جودة وكفاءة اخلدمات 
 اللوج�صتية وموؤ�صر تتبع وتعقب العمليات اللوج�صتية وموؤ�صر جودة البنية التحتية وهو ما يوؤثر �صلبا 
 بالطبع على جاذبية الدولة لال�صتثمار وخ�صو�صا مع الرتباط الكبري ما بني التجارة وال�صتثمار 

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

   التقدم التكنولوجي: تعاين الدول العربية من ميزان جاذبية �صالب على م�صتوى التقدم 
 التكنولوجي ومتغرياته ب�صبب عوامل عدة منها تدين الإنفاق على التنمية الب�صرية 
  والتكنولوجية 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
 و هذا املجال. و
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الخالصة
من خالل ر�صد تطور و�صع جمموعة الدول العربية وجمموعات الدول العربية الأربعة يف موؤ�صر 
ن�صخته  وحتى   2013 عام  الأولى  انطالقته  منذ  الفرعية،  وموؤ�صراته  ال�صتثمار،  جلاذبية  �صمان 
ال�صاد�صة يف العام 2018، ميكننا اأن ن�صتخل�ص عدداً من املالحظات التي تك�صف و�صعية كل جمموعة 
يف كل موؤ�صر فرعي والتطور الذي �صهدته تلك املجموعة يف ذات املوؤ�صر على مدى ال�صنوات ال�صت 

املا�صية وفق ما يلي:

جمم�عة دول اخلليج العربي:

العاملي طوال  املتو�صط  اأف�صل من  اأداء عربي مبتو�صط ترتيب  كاأف�صل  •   حافظت على موقعها 
الفرتة ما بني عامي 2013 و2018 لكن مع اجتاه عام للرتاجع الطفيف يف متو�صط ترتيبها 
باملوؤ�صر العام للجاذبية )مركزان فقط( حيث بلغ 41 من اإجمايل 109 دول مدرجة يف املوؤ�صر 

مقارنة مع 39 عام 2013.

•   توا�صل الأداء املتميز لدول اخلليج مقارنة باملجموعات العربية الأخرى والعامل يف 3 موؤ�صرات 
املوارد  12 عامليا ثم موؤ�صر  التكلفة مبتو�صط ترتيب  اأف�صلها موؤ�صر عنا�صر  بدرجات متفاوتة 
اأداء الأعمال مبتو�صط ترتيب  17 عامليا ثم موؤ�صر بيئة  الب�صرية والطبيعية مبتو�صط ترتيب 

35 عامليا.

 2018 و    2013 الفرتة ما بني عامي  الفرعية خالل  املوؤ�صرات  الأداء يف  •   فيما يتعلق بتطور 
ميكن اإيجاز اأبرز التطورات فيما يلي:

-    اجتاه عام للتح�صن يف الأداء يف موؤ�صرات الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية )14 مركزا( ثم بيئة 
اأداء الأعمال )5 مراكز( ثم الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات واقت�صاديات التكتل وعوامل التميز 

والتقدم التكنولوجي )مركزان( واأخريا حجم ال�صوق وفر�ص و�صهولة النفاذ اإليه )مركز واحد(.

وعنا�صر  مركزا(   44  ( الكلي  القت�صادي  ال�صتقرار  موؤ�صرات  يف  الأداء  يف  للرتاجع  عام  -   اجتاه 
التكلفة ) 7 مراكز( والأداء اللوج�صتي ) 3 مراكز( و البيئة املوؤ�ص�صية واملوارد الب�صرية والطبيعية 

) مركزان( خالل الفرتة.   

جمم�عة دول امل�سرق العربي:

•   حافظت على موقعها كثاين اأف�صل اأداء عربي مبتو�صط ترتيب اأقل من املتو�صط العاملي طوال 
متو�صط  للرتاجع )6 مراكز( يف  عام  اجتاه  لكن مع  و2018   2013 عامي  ما بني  الفرتة 

ترتيبها باملوؤ�صر العام للجاذبية اإلى املركز الـ 68 عامليا.

•   توا�صل الأداء املتميز لدول امل�صرق العربي مقارنة باملجموعات العربية الأخرى والعامل يف 
موؤ�صرين رئي�صيني هما الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية مبتو�صط ترتيب 27 عامليا ثم 

موؤ�صر اقت�صاديات التكتل مبتو�صط ترتيب 38 عامليا.

2013 و2018  •   فيما يتعلق بتطور الأداء يف املوؤ�صرات الفرعية خالل الفرتة ما بني عامي 
ميكن اإيجاز اأبرز التطورات فيما يلي:
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-   اجتاه عام للتح�صن يف الأداء يف موؤ�صرات الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية )7 مراكز( ثم الت�صالت 
التكنولوجي  التميز والتقدم  التكتل واأخريا موؤ�صر عوامل  املعلومات وكذلك اقت�صاديات  وتكنولوجيا 

)3 مراكز(.

اأداء الأعمال )7 مراكز(  -   اجتاه عام للرتاجع يف الأداء يف موؤ�صرات  عنا�صر التكلفة )14 مركزا( وبيئة 
واملوارد  اإليه،  النفاذ  و�صهولة  وفر�ص  ال�صوق  وحجم  اللوج�صتي،  والأداء  مراكز(   6( املوؤ�ص�صية  والبيئة 

الب�صرية والطبيعية) 3 مراكز(  واأخريا موؤ�صر ال�صتقرار القت�صادي الكلي )مركزا واحدا(.

جمم�عة دول املغرب العربي:

اأقل من املتو�صط العاملي طوال  اأداء عربي مبتو�صط ترتيب  اأف�صل  •   ا�صتقرت يف موقعها كثالث 
الفرتة ما بني عامي 2013 و2018 لكن مع اجتاه عام للرتاجع )3 مراكز( يف متو�صط ترتيبها 

باملوؤ�صر العام للجاذبية اإلى املركز الـ 75 عامليا.

 3 يف  الأخرى  العربية  باملجموعات  مقارنة  العربي  املغرب  لدول  ن�صبيا  اجليد  الأداء  •   توا�صل 
ال�صتقرار  ثم  عامليا   41 ترتيب  مبتو�صط  التكتل  اقت�صاديات  هما  متفاوت  ب�صكل  موؤ�صرات 
التمويلية  القدرات  املالية  الو�صاطة  موؤ�صر  ثم  عامليا   47 ترتيب  مبتو�صط  الكلي  القت�صادي 

مبتو�صط ترتيب 48 عامليا.

•   فيما يتعلق بتطور الأداء يف املوؤ�صرات الفرعية خالل الفرتة ما بني عامي 2013 و2018 ميكن 
اإيجاز اأبرز التطورات فيما يلي:

والأداء  مركزا(  التمويلية )11  والقدرات  املالية  الو�صاطة  موؤ�صرات  الأداء يف  للتح�صن يف  عام  -     اجتاه 
 4( اإليه  النفاذ  و�صهولة  وفر�ص  ال�صوق  مراكز( وحجم   6( الأعمال  اأداء  وبيئة  مراكز(   7( اللوج�صتي 

مراكز( وموؤ�صر املوارد الب�صرية والطبيعية )مركز واحد(.

التكلفة  وعنا�صر  )23 مركزا(   الكلي  القت�صادي  ال�صتقرار  موؤ�صرات  الأداء يف  للرتاجع يف  عام  -   اجتاه 
)7 مراكز( ثم البيئة املوؤ�ص�صية، والت�صالت وتكنولوجيا املعلومات، واقت�صاديات التكتل، وعوامل التميز 

والتقدم التكنولوجي ) مركزان(.

جمم�عة دول االأداء ال�سعيف:

•   ا�صتقرت يف املرتبة الرابعة والأخرية مبتو�صط ترتيب اأقل كثريا من املتو�صط العاملي طوال الفرتة 
ما بني عامي 2013 و2018 لكن مع اجتاه عام للرتاجع )3 مراكز( يف متو�صط ترتيبها باملوؤ�صر 

العام للجاذبية اإلى املركز الـ 106 عامليا.

•  ت�صهد ب�صكل عام اأداء �صعيفاً يف جميع املوؤ�صرات الأحد ع�صر الفرعية.

اأداء الأعمال، واملوارد الب�صرية والطبيعية، وعنا�صر التكلفة، واقت�صاديات التكتل  •   موؤ�صرات بيئة 
اأداوؤها اأف�صل ن�صبيا من بقية املوؤ�صرات.

•   كل املوؤ�صرات الفرعية ت�صهد اجتاها عاما للرتاجع فيما عدا موؤ�صر ال�صتقرار القت�صادي الكلي 
الذي ي�صهد حت�صنا طفيفا، كما ي�صهد موؤ�صر الو�صاطة املالية والقدرات التمويلية ا�صتقرارا خالل 

الفرتة ما بني عامي 2013 و2018 .
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اجلزء الثالث:

جاذبية الدول العربية لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر: املالمح القطرية
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42.6(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

2.5(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

6,011(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

1.5 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

30.7من الناتج المحلي % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

3.6-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.5-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 14.8(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
22.9(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

16.8(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

8.8عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

70.3من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

7.3(مليون نسمة)عدد السكان 

…من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-April 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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التكلفةالدولة
عدد عدد المشاريع(مليون دوالر)

الشركات
10,03233روسيا
1,60011ماليزيا
1,12911مصر

1,0391813اإلمارات
75011استونيا

74942السعودية
44333إيطاليا

43921البرتغال
2881313الواليات المتحدة

22011اليابان
8203025أخرى

17,5077764اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

10,000روسيا

1,600ماليزيا

1,129مصر

750إستونيا

439السعودية

FDI Markets

Rosatom

YTL

Amer Group

Eesti Energia
ACWA Power 
International

 شركات مستثمرة في األردن5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في األردن 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى األردن حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى األردن 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

1,028

3,323

474

1,730

10,953

1,484

2,866

2,143

2,518

11,882

1,171

4,946

2,526

154
1,190

12,350

2,474

1,624

227

192

160

137

127

64

38

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

المتجددة/ الطاقة البديلة 

العقارات

الخدمات المالية

الفنادق والسياحة

االتصاالت

اتالبرمجيات وتكنولوجيا المعلوم

الغذاء والتبغ

التخزين

خدمات األعمال

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

10,781.861.6

2,013.011.5

1,869.910.7

1,377.47.9

1,129.06.4

335.91.9

المملكة األردنية الهاشمية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
1,72931.4الواليات المتحدة1,49820.11مستلزمات المالبس واالكسسوارات1
82515.0السعودية6688.92منتجات صيدالنية2
69012.5الهند6578.83االسمدة3
3496.3أندونيسيا4466.04الملح والكبريت والحجر والجص والكلس واألسمنت4
2795.1الصين3855.15المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة5
1883.4الكويت3805.16الخضراوات والجذور والدرنات6
1132.0تركيا3624.87اآلالت و األجهزة الكهربائية وأجزاؤها7
1051.9الجزائر2703.68البالستيك ومصنوعاته8
1031.9مصر2533.49الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها9
781.4كندا2233.010اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية10

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
2,81116.9الصين3,40716.71الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير1
1,96311.8الواليات المتحدة2,07410.22مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 2
1,2327.4السعودية2,0179.93اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية3
8635.2ألمانيا1,2266.04اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها4
7894.7إيطاليا7083.55البالستيك ومصنوعاته5
6834.1تركيا6893.46الحبوب6
6483.9كوريا الجنوبية6463.27الآللئ الطبيعية أو المستزرعة واألحجار الكريمة7
5473.3اليابان5572.78المنتجات الصيدالنية8
5463.3هولندا5152.59المالبس واالكسسوارات المحبوكة9
5133.1سويسرا4232.110الحديد والفوالذ10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى األردن عام 2017أهم السلع التي تستوردها األردن عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من األردن عام 2017أهم السلع التي تصدرها األردن عام 

المملكة األردنية الهاشمية الصادرات والواردات السلعية
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411.8(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

2.0(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

39,802(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

4.2 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

31.0من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

21.8(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

5.3من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 414.2(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
351.6(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

104.5(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

3.6عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

56.0من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

10.4(مليون نسمة)عدد السكان 

…من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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41

68

47
55

القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

اإلمارات الدول العربية المتوسط العالمي
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مجموعة المتطلبات 
األساسية 

مجموعة العوامل الكامنة مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء

اإلمارات الدول العربية المتوسط العالمي
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تطور األداء في مؤشر ضمان

اإلمارات الدول العربية المتوسط العالمي
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مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية  

مؤشر البيئة المؤسسية  

مؤشر بيئة أداء األعمال 

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه

مؤشر عناصر التكلفةمؤشر الموارد البشرية والطبيعية

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  

اإلمارات الدول العربية المتوسط العالمي

80,588
90,352

101,424
109,975

119,580

129,934

9,567 9,765

11,072

8,551
9,605

10,354

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

األرصدة الواردة التدفقات الواردة

اإلمارات العربية المتحدة 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد
 المشاريع

عدد 
الشركات

9,893130117الهند
6,277362333الواليات المتحدة 
3,840288268المملكة المتحدة

3,6804946اليابان
2,8893628الصين

2,8642120السعودية
2,0379478ألمانيا

1,9752312الكويت
1,7409083فرنسا
1,6704038هولندا
12,040524485أخرى

48,9051,6571,508اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

4,000الهند

2,617الهند

1,800السعودية

1,444الصين

1,389الكويت

FDI Markets

 شركات مستثمرة في اإلمارات5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في اإلمارات 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى اإلمارات حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى اإلمارات 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

Sobha )Sobha Developers(

Apar Industries

ACWA Power International

Harbin Electric

Agility

9,167
9,831

9,498

13,016

7,392

10,246

9,231
10,831

11,292

22,223

10,241

16,144

9,727

3,984

8,790

9,254

8,298

3,306

2,935

2,719

2,641

2,401

2,168

2,065

1,633

عيالفحم والنفط والغاز الطبي

العقارات

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

االتصاالت

المتجددة/ الطاقة البديلة 

البرمجيات وتكنولوجيا 
المعلومات

مواد كيميائية

خدمات األعمال

منتجات استهالكية

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

20,176.541.3

13,181.927.0

7,520.715.4

6,331.112.9

797.61.6

603.41.2

293.50.6

9,254

8,298

3,306

2,935

2,719

2,641

2,401

2,168

2,065

1,633

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

العقارات

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

االتصاالت

المتجددة/ الطاقة البديلة 

البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

مواد كيميائية

خدمات األعمال

منتجات استهالكية

اإلمارات العربية المتحدة مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
20,75012.9اليابان82,95151.61الوقود المعدني والزيوت ومنتجات تقطير1
16,67810.4الهند35,50322.12اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة 2
12,2247.6الصين6,4564.03األلومنيوم ومصنوعاته3
10,0116.2سويسرا5,6573.54البالستيك ومصنوعاته4
9,5455.9كوريا الجنوبية3,1972.05اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها5
8,8255.5سنغافورة2,8881.86اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية6
8,2165.1السعودية2,0241.37النحاس ومصنوعاته7
7,9444.9سلطنة عمان1,9381.28الحديد والفوالذ8
7,8574.9تايالند1,7971.19مستلزمات من الحديد والصلب9
7,5244.7باكستان1,4020.910الملح والكبريت والحجر والجص واالسمنت10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
28,84215.1الصين34,07417.81اللؤلؤ و األحجار الكريمة والمعادن الثمينة 1
20,78010.9الهند23,59012.32اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء2
20,00510.5الواليات المتحدة22,94112.03المعدات الكهربائية وااللكترونية3
12,7026.6ألمانيا13,7447.24مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 4
9,6135.0المملكة المتحدة10,3505.45الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها5
9,1844.8تركيا8,4234.46الوقود المعدني والزيوت  ومنتجات التقطير6
7,7384.0هونغ كونغ، الصين4,4102.37البالستيك ومصنوعاته7
7,6874.0السعودية3,7362.08مستلزمات من الحديد والصلب8
7,2143.8اليابان3,7031.99مستلزمات المالبس واالكسسوارات المحبوكه9
6,0033.1إيطاليا3,3131.710مستلزمات المالبس واالكسسوارات الغير محبوكة10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى اإلمارات عام 2017أهم السلع التي تستوردها اإلمارات عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من اإلمارات عام 2017أهم السلع التي تصدرها اإلمارات عام 

اإلمارات العربية المتحدة الصادرات والواردات السلعية
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37.8(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

3.0(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

26,276(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

2.9 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

16.4من الناتج المحلي % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

1.2-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.2-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 29.8(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
25.9(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

2.5(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

1.2عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

179.4من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

1.5(مليون نسمة)عدد السكان 

3.7من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة  وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد
 المشاريع

عدد 
الشركات

2,7451717المملكة المتحدة
1,8104630اإلمارات

9571916الهند
8971512الكويت
65511برمودا
58655الصين

3541514الواليات المتحدة
23022هونغ كونغ

21898السعودية
192123سلطنة عمان

7805453أخرى

9,425195161اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

2,617المملكة المتحدة

655برمودا

558الكويت

558الهند

456اإلمارات

FDI Markets

 شركات مستثمرة في البحرين5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في البحرين 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى البحرين حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى البحرين 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

Greenergy

Teekay Corporation

Kuwait Petroleum (KPC)

Ion Exchange India

Rotana Hotels

1,276

3,807

2,146

1,018

1,178

1,353

3,774

2,466

2,086

7,531

715

5,713

1,910

402

870

3,272

1,127

1,037

913

670

533

284

187

165

161

عيالفحم والنفط والغاز الطبي

مواد كيميائية

العقارات

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

االتصاالت

الغذاء والتبغ

خدمات األعمال

منتجات استهالكية

وسائل النقل

 األقاليم
المستثمرة

التكلفة
%(دوالر مليون) 

3,197.433.9

3,146.933.4

1,864.719.8

655.06.9

362.73.8

131.01.4

67.40.7

مملكة البحرين مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
1,30817.6السعودية2,37432.01الوقود المعدني، والزيوت، ومنتجات التقطير1
1,03413.9الواليات المتحدة2,33331.52األلومنيوم ومصنوعاته2
3945.3كوريا الجنوبية3154.33الحديد والفوالذ3
3785.1اليابان2613.54مستلزمات الحديد والصلب4
3715.0جنوب أفريقيا1732.35الخامات والخبث والرماد5
3064.1الهند1722.36البالستيك ومصنوعاته6
3044.1الكويت1562.17اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء7
2603.5سنغافورة1522.18األسمدة8
2303.1فرنسا1371.89الآللئ الطبيعية أو المستزرعة  واألحجار الكريمة9
2112.9هولندا1201.610المواد الكيميائية العضوية10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
1,57616.7السعودية1,50716.01اآلالت والمعدات الكهربائية 1
9079.6الواليات المتحدة1,11511.82مركبات أخرى غير السكك الحديدية2
9049.6الصين8729.33اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية3
6797.2اليابان4835.14السفن والقوارب والهياكل العائمة4
6366.8المملكة المتحدة3383.65الخامات والخبث والرماد5
5085.4ألمانيا3043.26ألمنيوم ومصنوعاته6
3964.2الهند2682.87مصنوعات من حديد أو صلب7
3393.6البرازيل2472.68الطائرات ومركبات الفضاء وأجزاؤها8
3083.3فرنسا2442.69البالستيك ومصنوعاته9
2903.1كوريا الجنوبية2332.510السلع غير المحددة في مكان آخر10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى البحرين عام 2017أهم السلع التي تستوردها البحرين عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من البحرين عام 2017أهم السلع التي تصدرها البحرين عام 

مملكة البحرين الصادرات والواردات السلعية
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40.3(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

2.4(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

3,568.9(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

7.0 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

30.1من الناتج المحلي % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

3.7-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.2-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 17.3(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
22.0(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

6.3(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

3.5عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

79.7من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

11.6(مليون نسمة)عدد السكان 

15.0من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام
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مجموعة المتطلبات 
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مجموعة العوامل الكامنة مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء
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الجمهورية التونسية 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

97622النمسا
9621917فرنسا

41788الواليات المتحدة
36977إسبانيا
30541بلجيكا
22811اليابان
22333الصين
13011تايالند

9244سويسرا
8833السويد
2782727أخرى

4,0677974اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

976النمسا

636فرنسا

305بلجيكا

228اليابان

156الصين

FDI Markets

OMV

Auchan Group

WindVision

Yazaki Group

China National Building 
Material Group Corporation 

 شركات مستثمرة في تونس5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في تونس 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى تونس حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى تونس 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

787

311

405

2,117

446
1,157

1,2921,632

7,599

3,288

4,454

787

1,639

647

1,504

999

624

616

312

260

223

197

177

167

95

عيالفحم والنفط والغاز الطبي

الغذاء والتبغ

المتجددة/ الطاقة البديلة 

مكونات السيارات

الفنادق والسياحة

االتصاالت

اآلالت الصناعية والمعدات 
واألدوات

الخدمات المالية

خدمات األعمال

السيارات

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

2,895.371.2

611.115.0

487.012.0

32.40.8

29.20.7

11.90.3

الجمهورية التونسية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
4,74033.9فرنسا3,97428.41المعدات اإللكترونية والكهربائية1
2,50117.9إيطاليا2,16815.52مستلزمات المالبس واالكسسوارات الغير محبوكه 2
1,99514.3ألمانيا8906.43مستلزمات المالبس واالكسسوارات المحبوكه3
4883.5إسبانيا6884.94الوقود المعدني والزيوت و منتجات التقطير4
4783.4الواليات المتحدة6084.35األحذية ومنتجاتها5
3302.4الجزائر5423.96اآلالت والمفاعالت النووية وغاليات الماء6
2732.0بلجيكا5243.77مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 7
2131.5المغرب4713.48اجهزة طبية و بصرية8
2061.5تركيا4132.99منتجات حيوانية والدهون النباتية والزيوت 9
2041.5سويسرا3832.710البالستيك ومصنوعاته10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
3,66819.1فرنسا2,72014.21الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
3,60218.8إيطاليا2,69614.12المعدات االلكترونية و الكهربائية2
1,8199.5ألمانيا1,7889.33اآلالت و المفاعالت النووية وغاليات الماء3
1,3276.9الصين1,3206.94مركبات غير السكك الحديدية أو الترام 4
9715.1إسبانيا1,1315.95البالستيك ومصنوعاته5
9154.8تركيا6643.56الحبوب6
7533.9الجزائر6063.27الحديد والفوالذ7
5512.9الواليات المتحدة4562.48اجهزة طبية و بصرية8
4332.3مصر4372.39منتجات صيدالنية9
4212.2بلجيكا4212.210القطن10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى تونس عام 2017أهم السلع التي تستوردها تونس عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من تونس عام 2017أهم السلع التي تصدرها تونس عام 

الجمهورية التونسية الصادرات والواردات السلعية
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197.6(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

3.0(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

4,845.3(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

7.4 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

36.9من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

18.4-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.3-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 43.0(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
60.5(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

82.6(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

16.4عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

2.0من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

42.3(مليون نسمة)عدد السكان 

11.2من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر(IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار 

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

(مليون دوالر)أرصدة  وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

3,539105الصين
3,15131سنغافورة

2,565106إسبانيا
2,31344تركيا

38077ألمانيا
35011جنوب أفريقيا

3301210فرنسا
33044سويسرا

23211إيطاليا
21222المملكة المتحدة

8922828أخرى

14,2938269اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

3,300الصين

3,151سنغافورة

2,209إسبانيا

1,397تركيا

900تركيا

FDI Markets

 شركات مستثمرة في الجزائر5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في الجزائر 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى الجزائر حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى الجزائر 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

China State Construction 
Engineering Corporation

Indorama

Grupo Ortiz Construccion y 
Servicios Del Mediterraneo

Tosyali Holding

Taypa Tekstil

1,390

7,429

768
560
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1,3671,505
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المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 
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االتصاالت

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة



مناخ اال�ستثمار فـي الدول العربية 62

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرات والواردات السلعية

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
5,59918.8إيطاليا33,82396.11الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
5,16917.3إسبانيا3831.12المواد الكيميائية غيرالعضوية والمعادن الثمينة2
3,98913.4الواليات المتحدة3270.93األسمدة3
3,83312.9فرنسا2280.64السكريات والحلويات والسكر4
2,3137.8البرازيل560.25المواد الكيميائية العضوية5
1,7395.8المملكة المتحدة560.26الملح والكبريت والحجر والجص واإلسمنت6
1,3184.4ألمانيا530.17الفاكهة والمكسرات7
1,2294.1بلجيكا420.18اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء8
9323.1الهند310.19الزجاج واألواني الزجاجية9
9013.0هولندا190.110سفن وقوارب وهياكل عائمة10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
6,78914.5الصين80117.41اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء1
5,63112.1فرنسا3988.62اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها2
4,6219.9روسيا3447.53مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 3
3,5707.6ألمانيا2926.34مستلزمات من الحديد والصلب4
3,4427.4إيطاليا2756.05الحبوب5
3,0146.5إسبانيا2415.26الحديد والفوالذ6
1,7133.7تركيا2044.47البالستيك ومصنوعاته7
1,4713.1األرجنتين1944.28الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير8
1,2382.7كوريا الجنوبية1894.19منتجات صيدالنية9
1,2102.6بلجيكا1413.110منتجات األلبان 10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى الجزائر عام 2017أهم السلع التي تستوردها الجزائر عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من الجزائر عام 2017أهم السلع التي تصدرها الجزائر عام 
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748.0(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

1.7(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

22,538.8(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

3.7 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

36.4من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

40.4(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

5.4من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 267.3(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
203.9(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

495.0(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

29.1عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

23.6من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

33.0(مليون نسمة)عدد السكان 

…من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر(IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه

مؤشر عناصر التكلفةمؤشر الموارد البشرية والطبيعية

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  

السعودية الدول العربية المتوسط العالمي
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4141
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القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

السعودية الدول العربية المتوسط العالمي
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مجموعة المتطلبات 
األساسية 

مجموعة العوامل الكامنة مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء

السعودية الدول العربية المتوسط العالمي
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المملكة العربية السعودية 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

9,49612265اإلمارات 
8,8168471الواليات المتحدة  

3,9582316فرنسا
2,981178سنغافورة

2,4072320اليابان
2,012159الكويت
2,00011ماليزيا

1,64622هونغ كونغ
1,4844535المملكة المتحدة
1,34786كوريا الجنوبية

7,202153128أخرى

43,349493361اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

3,741اإلمارات

3,400الواليات المتحدة

2,617فرنسا

2,410اإلمارات

2,000ماليزيا

FDI Markets

 شركات مستثمرة في السعودية5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في السعودية 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى السعودية حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى السعودية 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

Majid Al Futtaim Group 
)MAF Group(
ExxonMobil

Total

EMKE Group

Shahed International

7,019

11,775

6,205

10,282

8,068

8,640

13,950

8,852

15,459

34,375

8,313

19,801

2,043

14,006

1,811

13,348

12,001

3,429

3,069

2,974

2,147

1,051

781

622

437

مواد كيميائية

العقارات

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

السيارات

الفنادق والسياحة

البالستيك
اآلالت الصناعية والمعدات 

واألدوات
االتصاالت

الخدمات المالية

ماتالبرمجيات وتكنولوجيا المعلو

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

12,186.328.1

11,661.026.9

9,305.521.5

9,278.521.4

800.61.8

116.90.3

المملكة العربية السعودية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
31,75216.2الصين170,24577.41الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
27,74514.2اليابان16,9927.72البالستيك ومصنوعاته2
19,61110.0الواليات المتحدة9,7634.43المواد الكيميائية العضوية3
19,56110.0كوريا الجنوبية2,2231.04السفن والقوارب والهياكل العائمة األخرى4
15,4427.9الهند2,1431.05األلومنيوم ومصنوعاته5
9,1564.7سنغافورة1,6410.76مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 6
6,8763.5تايوان1,6270.77االالت والمفاعالت وغاليات الماء7
6,2593.2تايالند1,1200.58منتجات األلبان8
4,6572.4فرنسا1,0570.59المعدات اإللكترونية والكهربائية 9
4,1582.1إسبانيا9350.410اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة 10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
18,32116.9الصين16,47913.01االالت والمفاعالت وغاليات الماء1
16,26115.0الواليات المتحدة14,21611.22المعدات اإللكترونية والكهربائية 2
7,5056.9ألمانيا12,89510.23مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 3
5,4015.0المملكة المتحدة5,6004.44السلع غير المحددة 4
5,1604.8كوريا الجنوبية5,1954.15منتجات صيدالنية5
5,0924.7فرنسا4,1003.26مستلزمات من الحديد والصلب6
4,3934.1إيطاليا3,4732.77اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن الثمينة 7
3,7773.5الهند2,9022.38البالستيك ومصنوعاته8
3,7353.4اليابان2,9012.39اجهزة طبية وبصرية9
3,1402.9هولندا2,7452.210الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى السعودية عام 2017أهم السلع التي تستوردها السعودية عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من السعودية عام 2017أهم السلع التي تصدرها السعودية عام 

المملكة العربية السعودية الصادرات والواردات السلعية
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41.7(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

3.7(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

998.6(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

43.5 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

11.2من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

2.6-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.2-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 6.0(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
7.4(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

1.0(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

1.6عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

132.9من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

42.0(مليون نسمة)عدد السكان 

18.6من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر

25

104

41

68
47 55

القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

السودان الدول العربية المتوسط العالمي

39
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مجموعة المتطلبات 
األساسية 

مجموعة العوامل 
الكامنة

مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء

السودان الدول العربية المتوسط العالمي
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تطور األداء في مؤشر ضمان
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مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي  

مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية  

مؤشر البيئة المؤسسية  

مؤشر بيئة أداء األعمال 

همؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إلي

مؤشر عناصر التكلفةمؤشر الموارد البشرية والطبيعية

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  

السودان الدول العربية المتوسط العالمي

جمهورية السودان 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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41.7(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

3.7(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

998.6(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

43.5 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

11.2من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

2.6-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.2-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 6.0(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
7.4(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

1.0(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

1.6عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

132.9من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

42.0(مليون نسمة)عدد السكان 

18.6من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  
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جمهورية السودان 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

1,26454مصر
19233اإلمارات
15011البحرين
4511نيجيريا

1511السعودية
1211كوريا الجنوبية

1111قطر
1111أثيوبيا
811تركيا

1,7081514اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

1,058اإلمارات

160مصر

150البحرين

130اإلمارات

55اإلمارات

FDI Markets

Pharmaoverseas

Arab Swiss Engineering 
Company )ASEC(

Zain )Mobile 
Telecommunications 

Company( )MTC(
Hospitality Management 

Holdings

Delta Group of Companies

 شركات مستثمرة في السودان5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في السودان 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى السودان حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى السودان 

 قطاعات ما بين  10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013يناير 

18

1,556

68667772

2,292

1,889

1,249

253

420
271

666

558

531

160

158

130

67

55

31

12

7

يالفحم والنفط والغاز الطبيع

المنتجات الصيدالنية

مواد البناء والبناء

االتصاالت

الفنادق والسياحة

الخدمات المالية

الورق والطباعة والتغليف

وسائل النقل

االلكترونيات االستهالكية

خدمات األعمال

التكلفة
%(دوالر مليون) 

1,320.377.3

367.821.5

12.30.7

7.50.4

المستثمرة األقاليم

جمهورية السودان مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
63127.9السعودية66029.21الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
58025.7الصين59126.12الحيوانات الحية2
33915.0الهند42919.03زيت بذور الفواكة والحبوب والمنتجات الزيتية3
1044.6مصر1124.94لدائن ومصنوعاتها4
1024.5أندونيسيا1054.65القطن5
863.8تركيا632.86منتجات الحيوان والدهون النباتية والزيوت 6
843.7أثيوبيا542.47الخضراوات والجذور والدرنات7
622.8فرنسا391.78المخلفات والنفايات8
341.5األردن271.29الحبوب9
271.2إيطاليا221.010الخشب ومصنوعاته10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
2,22730.0الصين84911.41اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء1
6408.6الهند6258.42مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 2
6198.3السعودية5547.43الحبوب3
4476.0مصر4806.54اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها4
4385.9روسيا4315.85منتجات صيدالنية5
3955.3تركيا4065.56البالستيك ومصنوعاته6
3785.1أوغندا3875.27السكريات والحلويات والسكر7
2643.6ألمانيا2563.48الحديد والفوالذ8
1642.2كوريا الجنوبية1942.69مستلزمات من الحديد والصلب9
1562.1إيطاليا1832.510مستلزمات المالبس واالكسسوارات الغير محبوكة10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى السودان عام 2017أهم السلع التي تستوردها السودان عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من السودان عام 2017أهم السلع التي تصدرها السودان عام 

جمهورية السودان الصادرات والواردات السلعية
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223.3(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

3.1(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

5,709(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

2.0 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

38.6من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

0.4(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

0.2من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 87.7(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
85.6(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

59.4(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

8.3عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

34.7من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

39.9(مليون نسمة)عدد السكان 

...من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018)صندوق النقد الدولي : المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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مؤشر البيئة المؤسسية  

مؤشر بيئة أداء األعمال 

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه

مؤشر عناصر التكلفةمؤشر الموارد البشرية والطبيعية

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  

العراق الدول العربية المتوسط العالمي

24

106

41

68
47 55

القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

العراق الدول العربية المتوسط العالمي

جمهورية العراق 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

8,96674روسيا
4,8651814اإلمارات

2,1021311الواليات المتحدة
85011هولندا

85011كندا
45722الهند

45011التشيك
28286األردن
23022الفلبين
20522الكويت
1,0356052أخرى

20,29111596اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

8,094روسيا

3,000اإلمارات

1,650الواليات المتحدة

872اإلمارات

850هولندا

FDI Markets

 شركات مستثمرة في العراق5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في العراق 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى العراق حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى العراق 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

Gazprom

Emaar Properties

ExxonMobil

Abu Dhabi Water and 
Electricity Authority 
Royal Dutch Shell Plc

2,838

3,951

816

2,306

10,381

1,009

8,090

3,567

7,203

12,813

474

4,089

1,952
167

4,693

13,442

3,193

782

685

667

327

317

294

117

84

عيالفحم والنفط والغاز الطبي

العقارات

البناء ومواد البناء

الفنادق والسياحة

المعادن

االتصاالت

الخدمات المالية

التخزين 

خدمات األعمال

السيارات

%47.7
%28.2

%14.5

%5.5 %3.8
%0.3

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

9,677.147.7

5,713.328.2

2,951.714.5

1,108.75.5

777.03.8

63.60.3

جمهورية العراق مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة



71م�ؤ�سر �سمان جلاذبية اال�ستثمار 2018

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
13,78921.3الصين63,03797.531الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
11,51217.8الهند1,4092.182اللؤلؤ و األحجار الكريمة والمعادن2
11,15117.3الواليات المتحدة430.073الفاكهة والمكسرات3
6,3729.9كوريا الجنوبية330.054عجائن من خشب المواد السليلوزية الليفية4
3,5535.5اليونان260.045 (غير الفراء)الجلود الخام5
3,3125.1هولندا150.026اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية 6
3,1864.9إيطاليا110.027البالستيك ومصنوعاته7
1,6472.5سنغافورة80.018السلع غير المحددة8
1,5282.4تركيا60.019ألمنيوم ومصنوعاته9
1,4342.2إسبانيا60.0110اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها  10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
9,05728.3تركيا3,35310.51اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء1
8,34926.1الصين2,8298.82اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها2
1,4624.6كوريا الجنوبية1,8115.73مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 3
1,4034.4روسيا1,6135.04اللؤلؤ و األحجار الكريمة والمعادن4
1,1983.7الواليات المتحدة1,2633.95السلع غير المحددة5
9673.0الهند1,2293.86مستلزمات من الحديد والصلب6
8112.5البرازيل1,1663.67البالستيك ومصنوعاته7
7732.4ألمانيا1,1143.58مستلزمات المالبس واالكسسوارات محبوكة8
6422.0إيطاليا1,0813.49منتجات صيدالنية9
5421.7األردن9683.010االثاث واإلضاءة وتجهيزات المباني10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى العراق عام 2017أهم السلع التي تستوردها العراق عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من العراق عام 2017أهم السلع التي تصدرها العراق عام 

جمهورية العراق الصادرات والواردات السلعية



مناخ اال�ستثمار فـي الدول العربية 72

82.6(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

2.1(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

19,489(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

2.5 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

40.0من الناتج المحلي % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

5.1-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.2-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 41.7(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
33.3(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

15.6(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

5.6عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

81.3من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

4.3(مليون نسمة)عدد السكان 

…من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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26

52 47

24

57 51

33

مجموعة المتطلبات 
األساسية 

مجموعة العوامل الكامنة مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء

سلطنة ُعمان الدول العربية المتوسط العالمي
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تطور األداء في مؤشر ضمان

سلطنة ُعمان الدول العربية المتوسط العالمي
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مؤشر عناصر التكلفةمؤشر الموارد البشرية والطبيعية

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  

سلطنة ُعمان الدول العربية المتوسط العالمي
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68

47
55

القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

سلطنة ُعمان الدول العربية المتوسط العالمي

سلطنة ُعمان 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

3,2221713الواليات المتحدة
2,55777الصين

2,3266837اإلمارات
1,4663419الهند

1,28633النرويج
1,20833إسبانيا

95276سنغافورة
51798قطر

5161716المملكة المتحدة
44244الكويت
2,0364839أخرى

16,527217155اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

2,500الواليات المنحدة

2,300الصين

1,200إسبانيا

1,058اإلمارات

850النرويج

FDI Markets

 شركات مستثمرة في سلطنة ُعمان5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في سلطنة ُعمان 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى سلطنة ُعمان حسب 
2017  وديسمبر 2013األقاليم المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى سلطنة ُعمان 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

Omagine

Mingyuan Holdings Group

Sacyr Vallehermoso

Majid Al Futtaim Group

Det Norske Oljeselskap

4,509

3,422

1,232

4,177

3,187

4,838
4,415

3,861

7,776
8,096

1,940

1,310
1,240

1,181

2,768

5,241

2,805

1,841

989

970

733

641

555

481

388

العقارات

مواد كيميائية

خدمات األعمال

المعادن

الفحم والنفط والغاز الطبيعي

الخدمات المالية

االتصاالت

الفنادق والسياحة

الغذاء والتبغ

المنسوجات

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

5,787.035.0

3,602.421.8

3,327.220.1

3,255.419.7

328.72.0

226.61.4

سلطنة ُعمان مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
13,17046.9الصين20,96372.41الوقود المعدني، والزيوت ومنتجات تقطير1
2,7609.8الهند1,0463.62مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 2
2,3338.3كوريا الجنوبية9843.43المواد الكيميائية العضوية3
1,8766.7اليابان8002.84الخامات والخبث والرماد4
1,4235.1تايوان5892.05حديد وفوالذ5
1,2994.6السعودية4751.66األلومنيوم ومصنوعاته6
1,1304.0الواليات المتحدة4671.67األسمدة7
6562.3باكستان4021.48البالستيك ومصنوعاته8
6122.2جنوب أفريقيا3461.29المعدات االلكترونية الكهربائية9
3461.2أندونيسيا3041.010اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت النووية10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
2,38011.4المملكة المتحدة2,79513.91المعدات الكهربائية وااللكترونية1
2,33111.2اليابان2,22311.02مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 2
2,32511.1الصين1,4567.23اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء3
2,09610.0الواليات المتحدة1,1825.94الطائرات ومركبات الفضاء وأجزاؤها4
1,9129.2الهند1,0755.35مستلزمات من الحديد والصلب5
1,0515.0ألمانيا1,0335.16اللؤلؤ و األحجار الكريمة والمعادن الثمينة 6
9614.6السعودية8014.07الحديد والفوالذ7
7383.5إيطاليا6983.58الوقود المعدني والزيوت  ومنتجات التقطير8
6983.3هولندا6253.19الخامات والخبث والرماد9
6953.3البرازيل5732.810البالستيك ومصنوعاته10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى ُعمان عام 2017أهم السلع التي تستوردها ُعمان عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من ُعمان عام 2017أهم السلع التي تصدرها ُعمان عام 

سلطنة ُعمان الصادرات والواردات السلعية
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183.8(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

2.6(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

68,981.1(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

3.9 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

30.4من الناتج المحلي % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

4.7(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

2.5من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 94.8(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
69.8(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

19.6(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

3.4عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

86.6من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

2.8(مليون نسمة)عدد السكان 

…من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة  وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  
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القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

قطر الدول العربية المتوسط العالمي
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دولة قطر 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

1,4475141اإلمارات 
5673131الواليات المتحدة 

5071412إسبانيا
3933323المملكة المتحدة

29766سويسرا
28677إيطاليا
223118ألمانيا
18522مصر
1801512الهند

176109فرنسا
7275349أخرى

4,988233200اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

456اإلمارات

293اإلمارات

246إسبانيا

228إسبانيا

228سويسرا

FDI Markets

Rotana Hotels

Landmark Group

Acciona

Melia Hotels International

Kempinski Hotels & Resorts

 شركات مستثمرة في دولة قطر5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في دولة قطر 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى دولة قطر حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى دولة قطر 

 قطاعات 10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013ما بين  يناير 

438
744

934

1,225
1,646

2,089
3,7624,015

14,999

9,203

1,291

7,791

8,605

27,072

7,479

1,369

565

541

423

226

220

213

190

181

139

الفنادق والسياحة

االتصاالت

خدمات األعمال

الخدمات المالية

البرمجيات وتكنولوجيا 
المعلومات

المتجددة/ الطاقة البديلة 

العقارات

مواد البناء والبناء

منتجات المستهلك

الغذاء والتبغ

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

1,983.039.8

1,646.333.0

569.411.4

450.59.0

244.94.9

93.41.9

دولة قطر مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
11,26418.6كوريا الجنوبية51,99785.71الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
10,98318.1اليابان2,1643.62البالستيك ومصنوعاته2
6,38710.5الصين1,3312.23األلومنيوم ومصنوعاته3
5,9419.8الهند1,2612.14األسمدة4
5,1768.5سنغافورة1,1371.95المواد الكيميائية العضوية5
2,6464.4تايوان7711.36السلع غير المحددة في مكان آخر6
2,5444.2تايالند5450.97المواد الكيميائية غير العضوية7
1,6082.7باكستان2540.48الحديد والفوالذ8
1,5612.6المملكة المتحدة2300.49اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 9
1,3722.3مصر2220.410الملح والكبريت والحجر والجص والكلس واإلسمنت10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
3,11912.2الواليات المتحدة3,73814.71اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء1
3,11312.2المملكة المتحدة3,62714.22الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها2
2,4879.8ألمانيا2,2548.93المعدات االلكترونية و الكهربائية3
2,2788.9فرنسا2,1628.54مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 4
1,6846.6الصين1,3355.25اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 5
1,1904.7اليابان7923.16مستلزمات من الحديد والصلب6
1,0434.1إيطاليا7292.97السلع غير المحددة7
9773.8الهند6792.78األثاث و اإلضاءة و تجهيزات المباني8
9163.6هولندا5972.39سفن وقوارب وهياكل عائمة9
8273.2سلطنة عمان5552.210اجهزة طبية و بصرية 10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى قطرعام 2017أهم السلع التي تستوردها قطرعام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من قطرعام 2017أهم السلع التي تصدرها قطرعام 

دولة قطر الصادرات والواردات السلعية
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135.3(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

1.3(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

30,107(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

2.5 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

47.3من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

7.8(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

5.8من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 68.4(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
58.1(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

35.1(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

7.3عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

50.1من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

4.5(مليون نسمة)عدد السكان 

1.1من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر

54 59

32

52 47

24

57 51

33

مجموعة المتطلبات 
األساسية 

مجموعة العوامل الكامنة مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء

الكويت الدول العربية المتوسط العالمي
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55

2013 2014 2015 2016 2017 2018

تطور األداء في مؤشر ضمان

الكويت الدول العربية المتوسط العالمي

0
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100
مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي  

مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية  

مؤشر البيئة المؤسسية  

مؤشر بيئة أداء األعمال 

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه

مؤشر عناصر التكلفةمؤشر الموارد البشرية والطبيعية

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  

الكويت الدول العربية المتوسط العالمي

49 49
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68

47
55

القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

الكويت الدول العربية المتوسط العالمي

دولة الكويت 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
عدد عدد المشاريع(مليون دوالر)

الشركات
1,84477فرنسا
67054الصين

4993618اإلمارات
38711كوريا الجنوبية

13411اليابان
125128الهند

1121413الواليات المتحدة
601010المملكة المتحدة

4922سلطنة عمان
4886قطر

2153227أخرى

4,14212897اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

1,800فرنسا

580الصين

387كوريا الجنوبية

134اليابان

96اإلمارات

FDI Markets

Engie (GDF SUEZ) (Gaz de 
France)

China State Construction 
Engineering Corporation

Doosan

KDDI

Senaat (General Holding 
Corporation)

 شركات مستثمرة في الكويت5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في الكويت 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى الكويت حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى الكويت 

 قطاعات 10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013ما بين  يناير 

273

1,286

158
249

2,176

614

811

572

763

1,993

347

1,710

598

704

628

2,259

644

333

228

227

96

83

50

35

34

خدمات األعمال

العقارات

الخدمات المالية

منتجات استهالكية

االتصاالت

المشروبات

المنسوجات

الغذاء والتبغ

الرعاىة الصحية

اآلالت الصناعية والمعدات 

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

1,997.748.2

1,315.331.8

681.616.5

118.02.8

28.90.7

دولة الكويت مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
9,60618.8 كوريا الجنوبية49,60590.51الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
8,93117.5الصين1,2292.22المواد الكيميائية العضوية2
5,91111.6اليابان8541.63مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 3
4,7229.2الهند6611.24البالستيك ومصنوعاته4
3,5887.0تايوان2400.45االسمدة5
3,2246.3سنغافورة2370.46اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء6
3,0135.9الواليات المتحدة1940.47السلع غير المحددة7
1,6333.2هولندا1430.38المعدات الكهربائية واإللكترونية8
1,4682.9باكستان1050.29منتجات كيميائية متنوعة9
1,3992.7مصر1050.210اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
5,16720.3الواليات المتحدة4,93514.71اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء1
3,11512.2الصين4,28312.82المعدات الكهربائية وااللكترونية2
1,9597.7السعودية3,80911.33مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 3
1,5055.9ألمانيا1,9405.84مستلزمات من الحديد والصلب4
1,4255.6اليابان1,3664.15منتجات صيدالنية5
1,3035.1إيطاليا1,2013.66اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 6
1,1634.6 كوريا الجنوبية9852.97اجهزة طبية و بصرية7
9923.9الهند9362.88حديد وفوالذ8
7953.1المملكة المتحدة8022.49البالستيك ومصنوعاته9
7162.8هولندا7452.210األثاث واإلضاءة وتجهيزات المباني10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى الكويت عام 2017أهم السلع التي تستوردها الكويت عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من الكويت عام 2017أهم السلع التي تصدرها الكويت عام 

دولة الكويت الصادرات والواردات السلعية
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53.6(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

1.5(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

12,264(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

4.3 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

33.6من الناتج المحلي % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

13.9-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

25.8-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 20.5(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
35.2(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

37.5(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

12.8عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

202.3من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

4.6(مليون نسمة)عدد السكان 

…من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر(IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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مجموعة المتطلبات 
األساسية 

مجموعة العوامل الكامنة مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء

لبنان الدول العربية المتوسط العالمي
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تطور األداء في مؤشر ضمان

لبنان الدول العربية المتوسط العالمي

0

20

40

60

80
مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي  

مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية  

مؤشر البيئة المؤسسية  

مؤشر بيئة أداء األعمال 

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه

مؤشر عناصر التكلفةمؤشر الموارد البشرية والطبيعية

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  

لبنان الدول العربية المتوسط العالمي

43
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41

68

47
55

القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

لبنان الدول العربية المتوسط العالمي

الجمهورية اللبنانية 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
عدد عدد المشاريع(مليون دوالر)

الشركات
1,04644اإلمارات 

2251010الواليات المتحدة 
4566المملكة المتحدة

3922أستراليا
2944فرنسا
2933ألمانيا
2255إسبانيا
1922الكويت
1511األردن
1444إيطاليا
6599أخرى

1,5475050اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

1,000اإلمارات

134الواليات المتحدة

36أستراليا

28الواليات المتحدة

19اإلمارات

FDI Markets

 شركات مستثمرة في لبنان5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في لبنان 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى لبنان حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى لبنان 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

Majid Al Futtaim Group 
)MAF Group(

Verizon Communications

Servcorp

Omagine

Avaline Holding

74

110
75

1,182

106

229499

1,346

2,1962,133

432

2,022

1,219
1,220

2,649

1,064

181

63

41

40

39

27

21

19

14

العقارات

االتصاالت

الخدمات المالية

وسائل النقل

المنسوجات

خدمات األعمال

اتالبرمجيات وتكنولوجيا المعلوم

منتجات المستهلك

المشروبات

الصيدلة

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

1,086.870.2

234.015.1

161.510.4

48.83.2

16.01.0

الجمهورية اللبنانية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة



83م�ؤ�سر �سمان جلاذبية اال�ستثمار 2018

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
38618.5السعودية42720.41اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 1
23711.3سويسرا1778.52النحاس ومصنوعاته2
1597.6الكويت1075.13حديد وفوالذ3
1326.3الواليات المتحدة1024.94فواكه و مكسرات صالحة لألكل 4
1316.3تركيا954.55الخضروات والجذور والدرنات5
894.2مصر884.26المعدات الكهربائية واإللكترونية6
753.6األردن723.47اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء7
683.3هولندا703.48مستحضرات غذائية متنوعة8
532.5فرنسا602.99البالستيك ومصنوعاته9
502.4بلغاريا562.710ألمنيوم ومصنوعاته10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
2,02211.5الصين3,49319.81الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
1,7029.7إيطاليا1,6719.52مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 2
1,4128.0اليونان1,1356.43اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء3
1,2497.1الواليات المتحدة9065.14منتجات صيدالنية4
9485.4ألمانيا7354.25االجهزة الكهربائية واإللكترونية 5
8895.0تركيا6923.96اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 6
8304.7فرنسا6153.57البالستيك ومصنوعاته7
6683.8مصر5303.08الحديد والفوالذ8
6393.6اليابان4872.89الحبوب9
6233.5روسيا3381.910أجهزة طبية وبصرية10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى لبنان عام 2017أهم السلع التي تستوردها لبنان عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من لبنان عام 2017أهم السلع التي تصدرها لبنان عام 

الجمهورية اللبنانية الصادرات والواردات السلعية
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...(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

5.2(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

...(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

20.1 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

30.2من الناتج المحلي % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

...(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.4-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 43.8(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
68.2(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

35.5(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

6.2عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

34.5من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

97.0(مليون نسمة)عدد السكان 

11.1من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة  وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر

48 42
27

52 47

24

57 51

33

مجموعة المتطلبات 
األساسية 

مجموعة العوامل الكامنة مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء

مصر الدول العربية المتوسط العالمي

30

35

40

45

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018

تطور األداء في مؤشر ضمان

مصر الدول العربية المتوسط العالمي

0

20

40

60

80
مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي  

مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية  

مؤشر البيئة المؤسسية  

مؤشر بيئة أداء األعمال 

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه

مؤشر عناصر التكلفةمؤشر الموارد البشرية والطبيعية

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  

مصر الدول العربية المتوسط العالمي

39

75

41

68

47
55

القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

مصر الدول العربية المتوسط العالمي

78,643 82,893 87,485
94,307

102,324
109,660
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األرصدة الواردة التدفقات الواردة

جمهورية مصر العربية 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد
 المشاريع

عدد 
الشركات

30,07955روسيا
22,8832617الصين

14,7065230اإلمارات  
10,01232اليونان
8,918117إيطاليا

8,8032920 السعودية
3,52232البحرين

2,3792317المملكة المتحدة
1,9891912ألمانيا
1,848105لبنان
10,137163129أخرى

115,275344246اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

30,000روسيا

20,000الصين

10,000اليونان

8,500اإلمارات

8,099إيطاليا

FDI Markets

 شركات مستثمرة في مصر5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في مصر 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى مصر حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى مصر 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

Rosatom
China Fortune Land 
Development )CFLD(

Mac Optic

Al Habtoor Group

Eni SpA )Eni(

37,666

40,914

14,700

17,628

4,368

11,076

6,265

12,752

21,645

12,836

11,97611,656

13,022

1,951
4,933

51,067

37,532

8,597

5,627

3,354

1,297

1,175

933

900

477

عيالفحم والنفط والغاز الطبي

العقارات

المتجددة/ الطاقة البديلة 

مواد كيميائية

الغذاء والتبغ

خدمات األعمال

وسائل النقل

االتصاالت

المنسوجات

البالستيك

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

30,829.226.7

29,040.725.2

27,317.223.7

25,094.321.8

1,976.91.7

827.30.7

189.80.2

جمهورية مصر العربية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
2,05210.4إيطاليا5,06419.51الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
1,99810.1تركيا2,1158.22اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 2
1,7178.7الواليات المتحدة1,7286.73اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها3
1,4967.6ألمانيا1,5075.84البالستيك ومصنوعاته4
1,3356.8الصين1,2704.95الفاكهة والمكسرات5
1,2566.4إسبانيا1,0664.16الخضراوات والجذور والدرنات6
1,2166.2الهند1,0534.17االسمدة7
8114.1المملكة المتحدة9113.58مستلزمات المالبس واالكسسوارات غيرالمحبوكة8
7663.9كندا8593.39الحديد والفوالذ9
6963.5فرنسا5432.110الزيوت العطرية ومستحضرات العطور والتجميل 10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
9,51316.5الصين11,52317.41الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
6,21710.8روسيا5,7178.62اآلالت واألجهزة الميكانيكية والمفاعالت والغاليات 2
4,9788.6ألمانيا4,8137.33اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها  3
3,9846.9الواليات المتحدة4,4086.64الحبوب4
3,2845.7إيطاليا3,2444.95الحديد والفوالذ5
2,4184.2البرازيل3,2024.86البالستيك ومصنوعاتة6
2,3604.1تركيا3,1404.77مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 7
2,3504.1الهند2,7554.28مستلزمات من الحديد والصلب8
2,0913.6فرنسا2,1883.39منتجات صيدالنية9
1,5432.7المملكة المتحدة1,5522.310اللحوم وأحشاء صالحة لألكل10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى مصر عام 2017أهم السلع التي تستوردها مصر عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من مصر عام 2017أهم السلع التي تصدرها مصر عام 

جمهورية مصر العربية الصادرات والواردات السلعية
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121.0(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

3.1(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

3,625.8(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

1.4 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

29.6من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

4.4-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.6-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 41.3(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
52.9(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

28.9(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

6.6عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

34.2من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

35.2(مليون نسمة)عدد السكان 

9.5من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر(IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018المؤشر

57
44

26

52 47

24

57 51

33

مجموعة المتطلبات 
األساسية 

مجموعة العوامل الكامنة مجموعة العوامل 
الخارجية اإليجابية 

ث الرئيسيةالفي المجموعات الثاألداء

المغرب الدول العربية المتوسط العالمي
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تطور األداء في مؤشر ضمان

المغرب الدول العربية المتوسط العالمي
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مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي
مؤشر الوساطة المالية والقدرات 

التمويلية  

مؤشر البيئة المؤسسية  

مؤشر بيئة أداء األعمال 

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة 
النفاذ إليه

مؤشر عناصر التكلفةةمؤشر الموارد البشرية والطبيعي

مؤشر األداء اللوجستي

مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات 

مؤشر اقتصاديات التكتل

مؤشر عوامل التميز والتقدم 
التكنولوجي  

المغرب الدول العربية المتوسط العالمي

42

69

41

68

47
55

القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام

المغرب الدول العربية المتوسط العالمي
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المملكة المغربية 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

3,6768878فرنسا
3,3071512الصين

2,5983219اإلمارات
2,0685144إسبانيا

1,9894534الواليات المتحدة
1,729137إيطاليا

1,4621614سويسرا
1,0271313اليابان

91033الدنمارك
71265كندا

3,2488874أخرى

22,725370303اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

2,000الصين

1,356إيطاليا

1,288فرنسا

1,006سويسرا

1,000اإلمارات

FDI Markets

 شركات مستثمرة في المغرب5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في المغرب 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى المغرب حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى المغرب 

 قطاعات 10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013ما بين  يناير 

Shanghai Electric

Enel

Groupe PSA )PSA Peugeot-
Citroen(

LafargeHolcim

Middle East Development

3,954

6,562

4,357

5,203

2,649

1,203

2,921

2,281

6,771

15,844

5,148

3,737

3,972

2,219

1,480

4,277

3,986

3,564

1,493

1,250

1,059

1,032

791

777

671

المتجددة/ الطاقة البديلة 

العقارات

السيارات

مواد البناء والبناء

خدمات األعمال

التخزين 

مكونات السيارات

الفنادق والسياحة

مواد كيميائية

وسائل النقل

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

11,633.551.2

4,426.419.5

2,982.513.1

2,700.611.9

860.03.8

121.50.5

المملكة المغربية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
6,97326.7إسبانيا4,22816.51اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها1
5,60621.4فرنسا3,39513.32مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 2
1,2844.9الواليات المتحدة2,58410.13االسمدة3
1,1614.4ألمانيا2,3999.44مستلزمات المالبس واالكسسوارات الغير محبوكة4
1,1314.3إيطاليا1,3095.15األسماك والقشريات والرخويات 5
9243.5تركيا1,1374.46المواد الكيميائية غير العضوية6
8683.3البرازيل1,1234.47الخضراوات والجذور والدرنات7
8493.2المملكة المتحدة1,0814.28الملح؛ الكبريت، الحجر والجير واالسمنت8
7743.0الهند9173.69الفاكهة  والمكسرات9
6442.5الصين7793.010مستلزمات المالبس واالكسسوارات المحبوكة10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
9,00824.2إسبانيا7,16915.91الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
4,75912.8فرنسا4,75110.52اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء2
3,1858.5الصين4,60010.23االجهزة الكهربائية و االلكترونية3
2,3246.2ألمانيا4,58810.24مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 4
2,1345.7إيطاليا1,8794.25البالستيك ومصنوعاته5
2,1165.7الواليات المتحدة1,3933.16الحبوب6
1,6614.5تركيا1,2632.87الحديد والفوالذ7
1,1183.0هولندا8541.98مستلزمات من الحديد والصلب8
9952.7المملكة المتحدة7711.79الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها9
9862.6بلجيكا7521.710المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى المغرب  عام 2017أهم السلع التي تستوردها المغرب  عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من المغرب  عام 2017أهم السلع التي تصدرها المغرب  عام 

المملكة المغربية الصادرات والواردات السلعية
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5.4(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

2.7(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

1,365.3(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

3.7 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

26.6من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

0.5-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.9-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 2.3(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
2.9(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

1.0(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

4.2عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

78.3من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

4.0(مليون نسمة)عدد السكان 

…من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر(IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة  وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر

47

27
8

52 47
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القيمة الترتيب

للجاذبيةالترتيب وقيمة المؤشر العام
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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 
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التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

90011سويسرا

24321فرنسا

16011نيجيريا

3022المملكة المتحدة

1611قطر

1622الواليات المتحدة 

1111تونس

1,375109اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

900سويسرا

243فرنسا

160نيجيريا

22المملكة المتحدة

16قطر

FDI Markets

Glencore )Glencore Xstrata(

CMA CGM

Dangote Group

Tullow Oil

A.Aziz Khalid Al-Ghanem 
Group

 شركات مستثمرة في موريتانيا5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في موريتانيا 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة الى موريتانيا حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى موريتانيا 

 قطاعات10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013 ما بين  يناير 

18
24

1,312

22

350

274

46

270

39

575

1,137

537

820

900

197

160

46

22

16

11

9

8

7

المعادن

التخزين والتخزين

مواد البناء والبناء

وسائل النقل

يالفحم والنفط والغاز الطبيع

العقارات

الخدمات المالية

الفضاء والدفاع

االتصاالت

خدمات األعمال

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

1,172.585.3

170.812.4

16.01.2

15.71.1

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
78336.3الصين81539.61الخامات والخبث والرماد1
30714.2سويسرا67032.62األسماك والقشريات والرخويات2
30314.0إسبانيا31215.23الآللئ الطبيعية أو المستزرعة ، األحجار الكريمة3
1788.2اليابان1406.84المخلفات والنفايات من الصناعات الغذائية 4
1225.7إيطاليا693.45الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير5
1145.3ألمانيا351.76منتجات حيوانية والدهون النباتية والزيوت 6
632.9الواليات المتحدة50.27المواد الكيميائية غير العضوية7
452.1تركيا50.28محضرات اللحوم و األسماك والمأكوالت البحرية8
442.1نيجيريا20.19الملح والكبريت والحجر والجبص والكلس 9
401.9فرنسا10.110الحديد والفوالذ10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
86333.0الصين1,24935.41السفن والقوارب والهياكل العائمة1
2077.9فرنسا64618.32الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير2
1847.1المغرب3078.73اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء3
1736.6إسبانيا1534.34مركبات أخرى غيرالسكك الحديدية والترام 4
1465.6بلجيكا1363.85الحبوب5
1284.9الواليات المتحدة1273.66اآلالت والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 6
1023.9البرازيل792.27منتجات األلبان7
993.8أندونيسيا722.18مستلزمات من الحديد والصلب8
933.6هولندا591.79السكريات والحلويات السكرية9
873.3تركيا571.610دهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومشتقاته 10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى موريتانيا  عام 2017أهم السلع التي تستوردها موريتانيا  عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من موريتانيا  عام 2017أهم السلع التي تصدرها موريتانيا  عام 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الصادرات والواردات السلعية
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13.8(مليار دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي 

…(%)معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 

551.5(دوالر)الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

23.0 (متوسط   أسعار المستهلك)التضخم 

29.5من الناتج المحلي  % إجمالي اإلنفاق الحكومي 

0.9-(مليار دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.5-من الناتج المحلي% ميزان الحساب الجاري 

 2.5(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الصادرات 
7.5(سلع وخدمات، مليار دوالر)إجمالي الواردات 

0.4(مليار دوالر)إجمالي االحتياطيات الرسمية  

0.7عدد شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

40.0من الناتج المحلي% الدين الخارجي اإلجمالي 

30.8(مليون نسمة)عدد السكان 

…من إجمالي القوة العاملة% معدل البطالة 

 (UNCTAD) والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر:  المصدر (IMF-May 2018) الدولي النقد صندوق: المصدر

2018األداء في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار  

2018األداء في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار (مليون دوالر)أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 2018المؤشر
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اليمن الدول العربية المتوسط العالمي

3,808 3,675
3,441 3,426

2,865
2,595

-531

-134

-233

-15

-561

-270

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

األرصدة الواردة التدفقات الواردة

الجمهورية اليمنية 2018األداء العام والمكانة في مؤشر ضمان 



مناخ اال�ستثمار فـي الدول العربية 94

التكلفةالدولة
(مليون دوالر)

عدد 
المشاريع

عدد 
الشركات

22011الهند
17811سلطنة عمان

13411الصين
13411سنغافورة

13411الواليات المتحدة 
2311فرنسا

2211أستراليا
811اإلمارات 

85288اإلجمالي

البلدالشركة
التكلفة

(مليون دوالر)

220الهند

178سلطنة ُعمان

134سنغافورة

134الصين

134الواليات المتحدة

FDI Markets

 شركات مستثمرة في اليمن5أهم  
2017  وديسمبر 2013 ما بين يناير 

أهم الدول المستثمرة في اليمن 
2017  وديسمبر 2013ما بين يناير 

توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى اليمن حسب األقاليم 
2017  وديسمبر 2013المستثمرة ما بين  يناير 

تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة 
(مليون دوالر)إلى اليمن 

 قطاعات 10تطور المشاريع االستثمارية حسب أهم 
(مليون دوالر) 2017  وديسمبر 2013ما بين  يناير 

Bharat Heavy Electricals 
)BHEL(

Raysut Cement

SEA-ME-WE 5

AAE-1 Consortium

Verizon Communications

30

644
178302

6

1,413

910

2,345

377
259

3,474

1,862

1,895

409

220

178

23

22

االتصاالت

المتجددة/ الطاقة البديلة 

مواد البناء والبناء

الخدمات المالية

عيالفحم والنفط والغاز الطبي

المستثمرة األقاليم
التكلفة

%(دوالر مليون) 

509.359.8

185.721.8

133.815.7

22.82.7

الجمهورية اليمنية مشروعات االستثمار األجنبي المباشر الجديدة
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القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
42749.2الصين86851.81الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير1
11012.7سلطنة عمان42725.52اللؤلؤ واألحجار الكريمة والمعادن 2
536.1تايالند1106.63األسماك3
273.1السعودية533.24الفاكهة والمكسرات4
252.9الهند271.65النحاس ومصنوعاته5
171.9كوريا الجنوبية251.56القهوة والشاي والتوابل6
161.9مصر171.07البالستيك ومصنوعاته7
161.8باكستان161.08الحديد والفوالذ8
151.7هونغ كونغ، الصين160.99األلومنيوم ومصنوعاته9
141.7روسيا150.910منتجات األلبان 10

 

القيمة السلع
(مليون دوالر)

  %
القيمة الدولةاإلجمالي

(مليون دوالر)
  %

اإلجمالي
1,64625.5الصين94814.71الحبوب1
5738.9تركيا4206.52الحديد والفوالذ2
4236.6السعودية3976.23السكريات والحلويات والسكر3
4046.3البرازيل3265.14مركبات غير السكك الحديدية والترام4
3705.7الهند2884.55الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير5
3275.1سلطنة عمان2794.36االجهزة الكهربائية و اإللكترونية6
3044.7روسيا2574.07منتجات صيدالنية7
2543.9مصر2574.08البالستيك ومصنوعاته8
2083.2أستراليا2303.69اآلالت والمفاعالت وغاليات الماء9
2053.2الواليات المتحدة1983.110دهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومشتقاتها10

International Trade Center-TradeMap

2017أهم الدول التي تصدر السلع إلى اليمن عام 2017أهم السلع التي تستوردها اليمن عام 

2017أهم الدول التي تستورد السلع من اليمن عام 2017أهم السلع التي تصدرها اليمن عام 

الجمهورية اليمنية الصادرات والواردات السلعية
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اجلزء الرابع:

مت�يل التجارة اخلارجية.. االآليات والتحديات والفج�ة
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اإلطار المفاهيمي للتجارة الخارجية وتمويلها
ي�صهد العامل اليوم، يف اإطار العوامل والتقنيات اجلديدة املتحكمة يف ن�صق وحجم التبادل التجاري العاملي، 
العديد من التقلبات التي ترجع اأ�صا�صـا اإلـى تعاظم اأهمية العالقات القت�صادية الدولية، وبالتايل ظاهرة 
العتماد القت�صادي املتبادل، ب�صبب ارتفاع ن�صبة ما ي�صكله قطاع التجارة اخلارجية �صـمن النـاجت املحلي 
الإجمايل لقت�صاديات الدول. فجاء هذا القطاع حمتال للـدور احليـوي واملـوؤثر فـي النـ�صاط القت�صادي 
اأهم �صورة للعالقات القت�صادية التي جتري مبقت�صاها تبادل ال�صلع واخلدمات وغريهـا  كونه يعترب 
مـن عنا�صـر الإنتـاج املختلفـة بني الـدول يف �صـكل �صادرات وواردات بهدف حتقيق املنافع املتبادلة لأطراف 

التجارة. وميكن ت�صنيف ال�صفقات التجارية التي تت�صمنها التجارة اخلارجية فيما يلي:

-   تبادل ال�صـلع املاديـة وت�صـتمل علـى ال�صـلع ال�صـتهالكية وال�صـلع الإنتاجيـة واملـواد الأوليـة وال�صـلع ن�صـف 
امل�صنعة وال�صلع الو�صيطة؛

-  تبادل اخلدمات والتي تت�صمن خدمات النقل والتاأمني وال�صحن وال�صياحة وغريها؛

-  تبادل عن�صر العمل وي�صتمل على الأيدي العاملة من بلد لآخر بالإ�صافة اإلى الهجرة.

وتعرف ال�صادرات باأنها الن�صـاط الذي يوؤدي اإلى ان�صحاب ال�صلع واخلدمات من املنتج وامل�صتهلك اأو من 
دولة م�صدرة اإلى دولة م�صتوردة وتنق�صم اإلى �صادرات منظورة، تتمثل يف ال�صلع امللمو�صة، و�صادرات غري 
منظورة، تتمثل يف اخلدمات. اأما الواردات، فيمكن تعريفها بعملية اإدخال ال�صـلع واخلـدمات الأجنبيـة اإلى 
ال�صوق الوطنية، وتنق�صم هي الأخرى اإلى الواردات املنظورة، وهي الواردات امللمو�صة كال�صلع، والواردات 

غري املنظورة وتتمثل يف اخلدمات.

ويرجع تف�صري اأ�صباب قيام التجارة اخلارجية بني الدول اإلى جذور امل�صكلة القت�صادية اأي م�صكلة الندرة 
الن�صبية. وتتمثل تلك الأ�صباب فيما يلي:

-   عدم اإمكانية حتقيق الكتفاء الذاتي: ل ت�صتطيع اأي دولة العتماد على نف�صها ب�صكل كلي نظرا لعدم 
التوزيع املتكافئ لعنا�صر الإنتاج بني الدول املختلفة.

-   التخ�ص�ص الدويل: ل يتي�صر للدول العتماد على نف�صها كليا يف اإ�صباع حاجات اأفرادها وذلـك ب�صـبب 
التباين يف توزيع الرثوات الطبيعية واملكت�صبة بني دول العامل، من هذا املنطلق يف�صل اأن تتخ�ص�ص 
تنتجها  اأن  القت�صادية  واإمكانياتها  وظروفها  طبيعتها  تاأهلها  التي  ال�صلع  بع�ص  اإنتاج  يف  دولة  كل 

بتكاليف اأقل اأو بكفاءة اأعلى.

-   اختالف تكاليف الإنتاج: يعد تفـاوت تكـاليف الإنتـاج بـني الـدول دافعـا للتجـارة بينهـا، فالـدول الـتي 
متو�صـط  تخفـي�ص  وبالتايل  الإنتـاج  وحجم  نطاق  يف  التو�صيع  باإمكانها  احلجـم  اقت�صـاديات  متتلـك 
ترتفع  وبالتايل  وفرية  لي�صت  بكميات  تنتج  اأخرى  دولة  مع  مقارنة  املنتجة  للوحدة  الكليـة  التكلفـة 

لديها تكلفة الإنتاج مما يعطي الدولـة الأولى ميزة ن�صبية يف الإنتاج مقارنة بالدولة الثانية.

-   اخـتالف ظـروف الإنتـاج: فـبع�ص املنـاطق ذات املنـاخ املـو�صمي هي اأكرث ا�صتعدادا لزراعـة املـوز والقهـوة 
مقابل  الزراعية  املنتجات  من  النوع  هذا  اإنتاج  يف  التخ�ص�ص  لها  يتي�صر  وبالتايل  املثال  �صبيل  على 
املناخ ال�صحراوي مثل دول  الدول ذات  اأكرث يف  الـذي يتـوفر  الـنفط  اأخـرى مثل  ا�صـتريادها ملنتجـات 

اخلليج العربي.

-   اختالف امليول والأذواق: حيث مييل العديد من الأفراد اإلى �صراء ال�صلع امل�صتوردة ولو من باب التغيري 
وهذا يوؤدي اإلى زيادة التبادل التجاري اخلارجي. 

وقد �صهد ن�صق التجارة ال�صلعية واخلدمية تطورات عديدة خالل ال�صنوات الأخرية، فمن حيث احلجم 
�صجلت �صادرات العامل من ال�صلع واخلدمات ارتفاعا كبريا من 13.2 تريليون دولر عام 2005 اإلى 
نحو 20.9 تريليون دولر عام 2016، واإن كان ذلك قد حتقق يف ن�صق متذبذب خالل الفرتة، يف املقابل 
ورغم النمو الوا�صح يف حجم التبادلت العاملية اإل اأن ح�صة ال�صادرات العاملية من ال�صلع واخلدمات من 
27.6 %. كما  اإليها بن�صبة  امل�صار  العاملي ظلت م�صتقرة ن�صبيا خالل الفرتة  الناجت املحلي الإجمايل 
يجدر التذكري باأن التجارة ال�صلعية، التي تقدر �صادراتها لعام 2016 بنحو 16 تريليون دولر، متثل 

77 % من جممل �صادرات ال�صلع واخلدمات العاملية. 
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اأما على م�صتوى الدول العربية فيبلغ حجم جتارتها من ال�صلع واخلدمات لعام 2016 نحو 1930 مليار 
دولر مبا ميثل نحو 4.7 % من اإجمايل جتارة العامل من ال�صلع واخلدمات، فيما يبلغ حجم التجارة 

ال�صلعية للدول العربية 1482 مليار دولر مبا ميثل 4.6 % من اإجمايل التجارة ال�صلعية يف العامل.

ويلعب قطاع متويل التجارة اخلارجية، ب�صكل عام، واخلدمات املالية، ب�صكل خا�ص، دورا رئي�صيا يف هذا 
 % 10 عن  تزيد  بن�صبة  منوا  املالية  اخلدمات  بقطاع  املرتبطة  التجارة  حققت  املتو�صط،  ففي  النمو. 
�صنويا خالل العقدين املا�صيني، وهي متثل بذلك ثاين اأعلى قطاع خدمات جتارية بعد خدمات احلا�صوب 
واملعلومات. وت�صطلع اخلدمات املالية بدور حموري يف اأداء الأ�صواق والقت�صاد وت�صاهم يف حتقيق التنمية 
القت�صادية والجتماعية. كما ت�صهل اخلدمات املالية املعامالت املحلية والدوليـة وتتـيح تعبئـة الدخار 
اأحجامها، وذلك بف�صل جمموعة  املحلي وتوجيهه وتو�صيع نطاق توفر الئتمان للموؤ�ص�صات باختالف 
توفري  يكفي  ول  وال�صمان.  والتاأمني  املالية  الأوراق  تداول  وخدمات  امل�صرفية  اخلدمات  من  متنوعة 
البيئة الأن�صب لالأعمال التجارية للدفع بامليزة التناف�صية ولتي�صري التدفقات التجارية اإذا مل ت�صتند اإلى 

تـوفر منتجات مالية حمددة اأهمها خطابات العتماد والتاأمني. 

الدولية،  املالية  التحـويالت  تدفقات  يف  القوي  والنمو  واأهمية  حجما  املالية  اخلدمات  تنامي  ظل  ويف 
الدخل  وتوليد  التجاري  التبادل  اأمام فر�ص  كبرياً  املالية حاجزاً  ال�صتفادة من اخلدمات  تعذر  ي�صبح 
علـى  توؤثر  عقبة  اأكرب  ال�صركات  اإلى  بالن�صبة  التمويل  اإلى  الفتقار  ويعد  القت�صادي.  الرفاه  وحتقيق 
املوؤ�صـ�صات ال�صغرية واملتو�صطة وامل�صاريع ال�صغرى ومتناهية ال�صغر وعلى ال�صركات اجلديدة وامل�صاريع 
واإيجاد  والنمو  بالبتكار  املي�صور  التمويل  على  احل�صول  ويـرتبط  الناميـة.  البلدان  يف  خا�صة  النا�صئة 

فر�ص العمل امل�صتدامة. 

وميكن تعريف متويل التجارة اخلارجية باأنه نوع من اأنواع الأن�صطة املالّية التي تعتمد على تقدمي الدعم 
املايل املبا�صر اأو غري املبا�صر للتجارة اخلارجّية، اإذ يعتمد التمويل املايل املبا�صر على دور البنوك املركزّية 
للدول يف تقدمي الدعم املايل الكايف لقطاع التجارة اخلارجية، ب�صفتها من املخ�ص�صات الأ�صا�صية لهذه 
البنوك، اأما التمويل املايل غري املبا�صر فهو جزء من م�صاهمة البنوك التجارية العامة واأ�صحاب روؤو�ص 

الأموال يف تقدمي الدعم املايل للتجارة اخلارجية.

وتلعب املوؤ�ص�صات امل�صرفية )البنوك واملوؤ�ص�صات املالية( يف جمال التجارة اخلارجية دور الو�صيط لتحقيق 
وو�صائل  م�صرفية  قرو�ص  منح  طريق  عن  وذلك  اخلارج،  واإلى  من  واخلدمات  ال�صلع  حتويل  عملية 
اإن هذا ما يعرف بن�صاطات التجارة اخلارجية التي  املتعاملني القت�صاديني، حيث  دفع حديثة، لفائدة 
متار�صها املوؤ�ص�صات امل�صرفية التي تهدف اإلى تقريب التجارة اخلارجية للمتعاملني وو�صع حد ملخاطر 
تقنيات  وتختلف  الدولية.  التجارة  اأثناء رحالت  و�صالمتها  الب�صاعة  لنقل  املعرقلة  التجارة اخلارجية 
وتنق�صم من هذا  ال�صتحقاق،  اآجال  امل�صرفية ح�صب  املوؤ�ص�صات  توفرها  التي  التجارة اخلارجية  متويل 

املنطلق اإلى متويل ق�صري الأجل ومتويل متو�صط وطويل الأجل.

اإل اأن متويل التجارة العاملية �صهد تطورات مت�صارعة وحتديات متنوعة زادت حدتها عقب الأزمة املالية 
التنمية  املنفذة قدرها بنك  التمويالت املطلوبة والتمويالت  العاملية وترتب عليها ن�صوء فجوة ما بني 
الأ�صيوي بنحو 1.5 تريليون دولر لعام 2016، الأمر الذي �صاهم ب�صكل كبري يف رفع درجة عدم التاأكد 
اإقليمية ودولية للبحث  يف اإجناز مبادلت التجارة اخلارجية حول العامل. وهو ما حفز جهات خمتلفة 
يف الأ�صباب والتعرف بدقة على حتديات متويل التجارة التي حتول دون �صد تلك الفجوة اأو على الأقل 

التقليل منها.

البالغة  لالأهمية  ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية  املوؤ�ص�صة  من  واإدراكا  ال�صياق،  هذا  ويف 
لق�صية متويل التجارة واأثرها على التنمية يف الدول العربية، اأفردت يف تقرير هذا العام حمورا خا�صا 
متويل  وتقنيات  اأ�صاليب  على  يركز  الأول  رئي�صيني،  جزءين  يف  املو�صوع  فيه  ت�صتعر�ص  الق�صية  لتلك 
التجارة اخلارجية مبا يف ذلك قرو�ص متويل التجارة اخلارجية ق�صري الأجل ومتو�صط وطويل الأجل 
خماطر  اإلى  اإ�صافة  واحلديثة  التقليدية  اخلارجية  التجارة  متويل  يف  املعتمدة  الدفع  و�صائل  وكذلك 
متويل التجارة، واجلزء الثاين يتناول فجوة متويل التجارة و�صناعة ال�صمان ودورها يف تقلي�ص خماطر 

التجارة.
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1. أساليب وتقنيات ومخاطر تمويل التجارة الخارجية
تتعدد تق�صيمات متويل التجارة وفق معايري خمتلفة. فح�صب م�صدر التمويل، تنق�صم اإلى متويل مبا�صر 
التمويل  وجهات  التجارّية  البنوك  من  مبا�صر  غري  ومتويل  للدول  املركزّية  والبنوك  احلكومات  من 
التجاري املتخ�ص�ص. وح�صب احلداثة، عادة ما يقع التمييز بني و�صائل التمويل التقليدية، مثل ال�صندات 
وال�صكوك والتي ترتكز على وجود و�صيط وقوانني دولية منظمة، وو�صائل التمويل احلديثة مثل تقنيات 
الدفع امل�صتندية التي مت تطويرها ب�صكل كبري وت�صعبت اأ�صكالها. وح�صب الآجال، ينق�صم متويل التجارة 

اإلى متويالت ق�صرية الأجل، وهي الأكرث �صيوعا، ومتويالت اأخرى متو�صطة وطويلة الأجل.

1.1 قروض تمويل التجارة الخارجية 
1.1.1 التمويل القصير األجل

املوؤ�ص�صــات وترتاوح  الــتي متــنح لتمويــل عمليات ال�صداد مــا بني  القــرو�ص الق�صــرية الأجــل  يتمثــل يف 
مدتها ما بني  3 ـ 12 �صهراً ويف حالت خا�صة 18 �صهرا ومنيز نوعني هما:

•  قرو�ص الت�سدير: وت�صتهدف كل اأن�صطة تنمية ال�صادرات ومنها قرو�ص البحث، لتغطية التكاليف 
درا�صة الأ�صواق اخلارجية، وقرو�ص التمويل امل�صبق، لتغطية التكاليف الناجتة عن املرحلة التح�صريية 
لتنفيذ العقد، وقرو�ص متويل املحزونـات، لت�صـديد كـل النفقـات املتعلقـة بتخـزين ال�صـلع امل�صدرة يف 
اخلارج قبل بيعها وتوزيعها، وقرو�ص ال�صحن، ومتنح للم�صدر من اأجل تغطية نفقات النقل وال�صحن 

لل�صلع املباعة.

•  قرو�ص اال�سترياد: وت�صمل 3 اأدوات رئي�صية تتمثل يف العتمـاد امل�صـتندي، ويعتـرب مـن اأ�صـهر الو�صـائل 
امل�صـتعملة يف متويـل الـواردات، والتح�صيل امل�صتندي، ويتم من خالله تبادل الأوراق التجارية مقابل 
ال�صداد اأو قبول ال�صداد، وخ�صم الكمبيالة امل�صتندية، حيث تتيح للبائع بيع الكمبيالـة الـتي مت �صـحبها 
علـى امل�صتورد من بنكه املتداخل يف ال�صفقة مع بنك امل�صرتي يف تاريخ م�صتقبلي ب�صعر خمف�ص يتم 
احت�صابه وفق معايري منها �صعر اخل�صم ال�صائد اإ�صافة اإلى ر�صوم حت�صيل كن�صبة من قيمة الكمبيالة 
اأدين ملبلغ الر�صوم، كذلك يتم خ�صم الفائدة حتى ال�صتحقاق والعمولت منها، وت�صتخدم تلك  بحد 

الآلية عند وجود عالقة را�صخة بني خمتلف الأطراف.

2.1.1 التمويل المتوسط األجل
ت�صـمل القـرو�ص الـتي يـرتاوح اأجلها ما بني �صـنتني اإلى اأقل من 5 �صـنوات وتتفرع اإلى اأربعة اأنواع كما يلي:

•  قرو�ص امل�ست�رد: وهي عبارة عن اآلية يقوم مبوجبهـا بنـك معـني اأو جمموعـة مـن بنـوك بلـد امل�صـدر 
ومينح  للم�صدر  نقدا  ال�صفقة  مبلغ  لت�صديد  الأخري  هذا  ي�صتعمله  بحيث  للم�صتورد  قر�ص  باإعطـاء 
امل�صـتورد  املفاو�صـات ما بني  الو�صـيط يف  امل�صـدر دور  18 �صهرا، وقد يلعـب  للم�صـرتي لفـرتة تتجـاوز 
م�صتقلني:  عقدين  باإم�صاء  القرو�ص  تلك  اإبرام  ويتم  هذه،  القـر�ص  عمليـة  باإمتـام  املعنيـة  والبنـوك 
البـائع  و�صـروط  ال�صفقة  تنفيذ  و�صروط  ومبالغها  ال�صلع  نوعية  فيه  يبني  و  التجاري  العقد  اأولهما 
واإجـراءات الدفع الفوري للبائع من طرف امل�صرتي، وثانيهما عقـد القـر�ص ويبـني فيـه �صـروط اإمتـام 

القـر�ص واإجنـازه مثـل فـرتة القـر�ص وطريقـة ا�صرتداده ومعـدلت الفائـدة املطبقة.

•  قـرو�ص امل�سدر: وهـي قيـام البنـك مبـنح قـر�ص للم�صـدر لتمويـل �صـادراته ولكـن هـذا القـر�ص هـو 
نا�صـئ بالأ�صا�ص عن مهلة للت�صديد مينحها امل�صدر لفائدة امل�صتورد. وب�صفة عامة يعترب قر�ص امل�صدر 
وقـر�ص  امل�صدر  قـر�ص  بني  الختالف  ووجه  املتو�صط.  املدى  على  البنك  طـرف  مـن  للـديون  �صـراء 
امل�صتورد هـو اختالف املقرت�ص او امل�صتفيد وثانيـا اأن قـر�ص امل�صدر يتطلـب اإبـرام عقـد واحـد يت�صـمن 
اجلـانبني التجـاري واملـايل ويتحقـق هـذا القـر�ص عند �صـحن الب�صاعة عن طريق الكمبيالة التجارية 

املقبولة من طرف امل�صتورد وامل�صمونة من طرف بنكه.

•  التخ�سيم مت��سط املدى: وهو العملية التي يتم مبوجبها خ�صم الأوراق التجاريـة املتو�صطة املدى، 
فبهـذا التمويـل ميكـن تغطيــة الــديون الناجتــة عــن ال�صــادرات لفــرتات متو�صــطة ب�صــفة عامــة وهــو 

�صــراء ديــون نا�صــئة عــن عملية الت�صدير.

•  قر�ص االإيجار الدويل: وم�صمون هذه العملية اأن يبيع امل�صدر �صـلعته اإلى �صـركة الإيجـار الدوليـة 
الإيجـار وينتفـع  املـوؤجرة طـوال مـدة  ال�صـلعة  الأجنـبي وحت�صيـل ملكيـة  بتاأجريها للزبون  وهي تقوم 
امل�صـتاأجر بحـق النتفـاع بال�صـلعة طـوال هـذه املـدة مقابـل دفـع �صل�صـلة مـن الأق�صـاط ال�صـنوية كمـدفوعات 

الإيجـار املـوؤجر مـع متلكهـا عنـدما يعادل جمموع الأق�صاط ثمن املاأجور واملتفق عليه يف العقد.
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3.1.1 التمويل طويل األجل 
تتجاوز مدة التمويل طويل الأجل 5 �صنوات وي�صتخدم غالبا يف متويل ال�صفقات التجارية التي تتطلب 
وقتا لتنفيذها مثل عقود ت�صليم املفتاح يف توريدات املن�صاآت الكربى اأو �صناعات معينة تاأخذ وقتاً طوياًل 

مثل بيع ال�صفن اأو الطائرات وميكن تق�صيمها كما يلي:

•   قرو�ص من اأجل ال�سراء: قر�ص امل�صرتي ويعترب اآلية يقوم مبوجبها بنك معني اأو جمموعة من بنوك 
بلد امل�صدر باإعطاء قر�ص للم�صتورد بحيث ي�صتعمله هذا الأخري بت�صديد مبلغ ال�صفقة نقدا للم�صدر

•   قرو�ص من اجل الت�ريد: قيام البنك مبنح قر�ص للم�صدر لتمويل �صادراته

التمويل القصير األجل
قروض التصدير

قروض االستيراد

قروض البحث
قروض التمويل المسبق

قروض تمويل المخزونات
قروض الشحن

االعتمـاد المسـتندي
المستنديالتحصيل 

الكمبيالة المستنديةخصم 

التمويل المتوسط األجل

قروض المستورد
قروض المصدر

التخصيم المتوسط المدى
الدولييجار اإلقرض 

التمويل طويل األجل
قروض من أجل الشراء
قروض من أجل التوريد

قروض موجهة لتمويل االستثمارات

طرق تمويل التجارة الخارجية

99الصفحة 

الإجارة  عمليات  خالل  من  ال�صادرات  لتمويل  املوجهة  اخلا�ص:  الطابع  ذات  الت�ريد  •    قرو�ص 
و�صمانها.

•   القرو�ص امل�جهة لتم�يل اال�ستثمارات: لتمويل عمليات التو�صع وال�صتثمار الالزمة للت�صدير 
مثل الآلت واملعدات وجتهيزات الإنتاج ب�صفة عامة وقد يتم اأي�صا اللجوء اإلى القرو�ص طويلة الأجل 
لتمويل نوع خا�ص من ال�صتثمارات مثل احل�صول على عقارات واأرا�ِص ومباِن مبختلف ا�صتعمالتها 

املهنية ومتولها غالبا بنوك متخ�ص�صة ولي�صت جتارية.
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2.1 وسائل الدفع المعتمدة في تمويل التجارة الخارجية
املخاطر  م�صتوى  على  الدولية  التجارية  التبادلت  يف  امل�صرتي  مع  البائع  اتفاق  املنا�صب  من  يكون  قد 
املتوقع يف ال�صفقة وبالتايل حتديد اآلية الدفع والتمويل املنا�صبة، ويف احلالت ال�صتثنائية عندما تكون 
م�صتويات املخاطر منخف�صة جدا يتم ا�صتخدام احل�صاب املفتوح، والعك�ص عندما ترتفع ب�صدة م�صتويات 
امل�صرفية  التمويل  اأدوات  تظهر  ل  وبالطبع  ال�صفقة،  لتمويل  امل�صبق  الدفع  اإلى  اللجوء  يتم  املخاطر 
للتجارة يف مثل تلك احلالت واإمنا تظهر مع امل�صتويات املتو�صطة من درجات الأمان اأو املخاطر. وفيما 

يلي اأبرز و�صائل الدفع امل�صتخدمة يف متويل التجارة.

1.2.1 الوسائل التقليدية
Open Account احل�ساب املفت�ح  •

حيث  للم�صرتين.  جاذبية  الأكرث  ولكنها  للم�صدر،  بالن�صبة  للتعامل  اأماًنا  الأقل  الطريقة  هي  هذه 
يتم �صحن الب�صائع وحتويل امل�صتندات مبا�صرة اإلى امل�صرتي، مع طلب الدفع على الفور اأو يف تاريخ 
اأو �صيطرة على العملية، با�صتثناء فر�ص �صروط  م�صتقبلي متفق عليه. ول يتمتع املُ�صدر باأي رقابة 
تداول م�صتقبلية على امل�صرتي. ويعد احل�صاب املفتوح الأكرث فائدة للم�صرتي، وي�صتخدم عندما يكون 
امل�صدر واثًقا مبا فيه الكفاية من التزام امل�صتورد بال�صداد. ولكن غالبا ما يتم تخفيف املخاطر املالية 
من خالل احل�صول على بولي�صة تاأمني ائتمانية لتغطية الإع�صار املحتمل للم�صتورد حتى احلد املايل 

املتفق عليه.

Advance Payment الدفع امل�سبق  •
جاذبية  الأقل  وبالتايل  للم�صدرين،  بالن�صبة  للتداول  اأماًنا  الأكرث  الو�صيلة  هو  امل�صبق  الدفع 
للم�صرتين، حيث يقوم امل�صتورد بالدفع اإلى امل�صدر، بالكامل، قبل �صحن الب�صائع نقًدا مع الطلب 

.cash on delivery COD اأو نقًدا عند ت�صليم الب�صاعة cash with order CWO

•  ال�سندات
قبل  من  البائع  اإلى  املايل  ال�صند  قيمة  دفع  يتُمّ  مبوجبه  قانونياً  اإثباتاً  تقدُم  لل�صلع  �صماٍن  وثيقة 

امل�صرتي، من خالل العتماِد على وجود و�صيط، ي�صمُن حتقيق ال�صفقة بطريقة �صحيحة. 

•  ال�سك�ك
التجارّية  القوانني  من  جمموعٍة  على  وتعتمُد  البائع،  ل�صالح  املايل  بالدفِع  اأمٍر  على  حتتوي  اأوراق 

الدولّية، التي يجب اللتزاُم بها حتى يتم اإثبات قانونّية ال�صك للتداول يف التجارة الدولية.

•  الكمبيالة  
من اأقدم الأوراق التجارية وتت�صمن اأمراً من ال�صاحب اإلى امل�صحوب عليه اأن يدفع مبلغا من النقود 
اإ�صدارها  اأو  اإن�صائها  عند  وتت�صمن  امل�صتفيد  لإذن  للتعيني  قابل  معني  تاريخ  يف  اأو  الطالع  مبجرد 
ثالثة اأطراف وهم: ال�صاحب الذي ي�صدر الأمر بدفع مبلغ من النقود، امل�صحوب عليه وهو من يتلقى 
الأمر بدفع مبلغ معني من النقود لأمر �صخ�ص ثالث ي�صمى امل�صتفيد اأو احلامل وهو الطرف الذي 

ي�صدر الأمر ل�صاحله.

•  ال�سيك
ورقة تت�صمن اأمرا �صادرا من ال�صخ�ص هو ال�صاحب اإلى �صخ�ص اآخر هو امل�صحوب عليه )ويكون اأحد 
للحامل،  اأو  امل�صتفيد  ثالث هو  ل�صخ�ص  النقود  باأن يدفع مبجرد الطالع عليها مبلغا من  البنوك( 
وال�صيك يكون دائما م�صتحق الدفع لدى الطالع اإل انه وب�صكل غري ر�صمي قد يكتب فيه تاريخ لحق، 
وهناك عدة اأنواع من ال�صيكات املتداولة يف التعامالت التجارية اأولها �صيك املوؤ�ص�صة وهو الذي ي�صدره 
وهو يحل  امل�صرتي  نيابة عن  البنك  ي�صدره  الذي  وال�صيك  البنك،  وي�صحب من ح�صابه يف  امل�صرتي 

م�صكلة ال�صيك بدون ر�صيد.

 Trade credit االعتمادات التجارية  •
�صكل من اأ�صكال املقاي�صة وت�صتخدم لتنفيذ عمليات املبادلة، وين�ص فيها على اأن يتم ت�صليم م�صتندات 
ال�صادرات مقابل م�صتندات الواردات اأو اأن تودع ح�صيلة ال�صادرات حتت ت�صرف البنك ل�صتخدامها يف 
�صداد قيمة الواردات. وقد اأ�صبحت العتمادات التجارية نادرة ال�صتخدام يف ظل التخ�ص�ص وتق�صيم 

العمل و�صعوبة توافق املنتجات بني امل�صدر وامل�صتورد.
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2.2.1 الوسائل الحديثة
Bills for Collection التح�سيل امل�ستندي  •

وثائق  اإر�صال  يتم  حيث  املفتوح،  احل�صاب  من  )البائع(  للم�صدر  اأماًنا  اأكرث  يعد  امل�صتندي  التح�صيل 
امل�صدر من بنكه اإلى بنك امل�صرتي )امل�صتورد(. وهو ما يحدث دائما بعد �صحن الب�صاعة، ويحتوي على 
تعليمات حمددة يجب اأن تطاع. ويف حالة اإخفاق امل�صرتي يف المتثال، يحتفظ امل�صدر، يف ظروف معينة، 
بحق ملكية ال�صلع التي قد تكون قابلة لال�صرتداد. ووفق تلك الو�صيلة �صيعمل بنك امل�صرتي بناًء على 
التعليمات التي يقدمها امل�صدر، عرب م�صرفه اخلا�ص )م�صرف امل�صدر(، وغالًبا ما يتم التفاق امل�صبق 
على م�صار التوا�صل حلل النزاعات يف حال وقوعها. وتخ�صع و�صيلة التح�صيل امل�صتندي ملجموعة من 
القواعد التي ن�صرتها غرفة التجارة الدولية ICC ومعروفة اخت�صاراً با�صم URC522 والتي تلتزم 
بها اأكرث من 90 % من بنوك العامل. ويوجد نوعان من فواتري التح�صيل، والتي عادة ما يتم حتديدها 

بوا�صطة �صروط الدفع املتفق عليها يف العقد جتاري. كل منها يوفر فوائد خمتلفة للم�صدرين وهي:

)Documents against Payment D/P( امل�ستندات مقابل الدفع-

يف هذه احلالة يتوقع من امل�صرتي الدفع للبائع مبجرد الطالع على امل�صتندات املتفق عليها وغالبا 
ما ت�صمى تلك العملية )النقد مقابل امل�صتندات(.

ووفق تلك الو�صيلة ُيطلب من بنك امل�صرتي الإفراج عن ب�صائع املُ�صِدر فقط عند الدفع. وهناك 
حالتان للتعامل اأولها عن طريق ال�صحن البحري، مبجموعة كاملة من �صندات ال�صحن، وهنا 
يحتفظ امل�صدر بحق امللكية حتى يتم حترير هذه امل�صتندات ب�صكل �صحيح اإلى امل�صرتي. وثانيهما 
يف حالة ال�صحن اجلوي حيث ل تتوافر مثل هذه ال�صيطرة على ملكية الب�صاعة �صواء كان ذلك 
Air Consign- اأو مالحظات ال�صحن اجلوي    Air Waybill الجوي   مبوجب بولي�صة ال�صحن

ment Note  ، لأن هذه الوثائق هي جمرد “�صهادات حركة” اأكرث منها “م�صتندات ملكية”.

)Documents against Acceptance D/A( امل�ستندات مقابل القب�ل-

يتم يف هذه احلالة ا�صتخدام فرتة ائتمان 60 اأو 90 يوًما بعد الطالع على “ امل�صتندات” اأو “مدة 
حمددة منذ تاريخ �صحن الب�صاعة” املتفق عليه بني امل�صدر وامل�صرتي. وميكن للم�صرتي احل�صول 

الفوري.  الدفع  بدًل من  امل�صتقبل،  عليه يف  بالدفع يف موعد متفق  تعهده  امل�صتندات مقابل  على 
Bill of Ex- اأو فاتورة �صرف draft  وعادة ما تكون م�صتندات امل�صّدر )البائع( م�صحوبة مب�صودة
تاريخ  يف  ال�صداد  على  امل�صرتي  يوافق  وعندما  امل�صرتي.  على  امل�صحوب  ال�صيك،  مثل    ”change
م�صتندات  على  باحل�صول  للم�صرتي  ال�صماح  يتم  القبول  هذا  ومقابل  امل�صودة.  يوقع  فاإنه  معني، 
ال�صحنة. وقد يحتفظ امل�صدر بال�صيطرة على ال�صحنة، كما هو احلال يف �صيناريو D / P اإل اأنه بعد 
ا مالًيا اإلى اأن يبداأ امل�صرتي يف ال�صداد من  قبول امل�صرتي وحترير امل�صتندات، يكون ) البائع( معر�صً

خالل البنك.

وسائل الدفع والمخاطر

يقينعدمارتفاع 
وتحمله المصدر

لمستوى أعلى من 
المخاطر

يقينعدمارتفاع 
ستورد وتحمله الم

لمستوى أعلى من 
المخاطر

الحساب المفتوح 

الدفع المسبق 

خطابات االعتماد المستندي 

Cash in Advance

Letter of Credit

Open Account

101الصفحة 
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L/C  Letters of Credit خطاب االعتماد امل�ستندي •
اإحـدى الأدوات الهامـة امل�صـتعملة يف متويـل التجـارة اخلارجيـة عـن طريـق البنـوك، وهي اإجراء قانوين 
ي�صمن حقوق جميع اأطراف العملية التجارية. فاخلطاب تعهد كتابي بالدفع �صادر عن البنك فاحت 
العتماد )بنك امل�صتورد( اإلى البنك املرا�صل )بنك امل�صدر اأو امل�صتفيد(، يتعهد فيه البنك فاحت العتماد 
بدفع مبلغ معني اأو قبول �صحوبات بقيمة حمددة وخالل مدة حمددة، وذلك مقابل تقدمي امل�صتندات 

املطابقة متاما ل�صروط العتماد وتت�صمن ال�صروط التي و�صعها امل�صرتي )مقدم الطلب(.

وتخ�صع خطابات العتماد مثل )فواتري التح�صيل( ملجموعة من القواعد من غرفة التجارة الدولية 
ومعروفة اخت�صارا با�صم UCP600، وتلتزم بها اأكرث من 90 % من بنوك العامل. وهناك غالبا اأربعة 

اأطراف ت�صرتك يف العتماد امل�صتندي هم:

-    امل�سرتي )امل�ست�رد(: الذي يطلب فتح العتماد، ويكون العتماد يف �صكل عقد بينه وبني البنك 
فاحت العتماد. وي�صمل جميع النقاط التي يطلبها امل�صتورد من امل�صدر.

-   البنـك فـاحت االعتمـاد )بنك امل�ست�رد(: يقـوم بفـتح العتمـاد للم�صتورد وفق �صروط وير�صـله اإمـا 
اإلى امل�صـتفيد مبا�صرة يف حالة العتماد الب�صيط، اأو اإلى اأحد مرا�صليه يف بلد البـائع يف حالـة م�صـاركة 

بنـك ثـان يف عمليـة العتمـاد امل�صتندي. 

-  امل�ستفيد )امل�سدر(: هو امل�صدر الـذي يقـوم بتنفيـذ �صـروط العتمـاد يف مـدة �صـالحيته. 

-   البنك املرا�سل: هو البنك الذي يقوم باإبالغ امل�صتفيد )امل�صدر( بن�ص خطاب العتمـاد الـوارد اإليـه 
مـن البنـك امل�صـدر لالعتماد يف احلالت التي يتدخل فيها اأكرث من بنك يف تنفيذ عملية العتماد 
امل�صتندي كما هو يف الغالب. وقـد ي�صـيف هـذا البنـك املرا�صـل تعزيـزه اإلى العتمـاد، في�صـبح ملتزمـا 

بـاللتزام الـذي التـزم بـه البنـك امل�صـدر، وهنـا ي�صمى بالبنك املعزز.

وهنـاك عـدة تق�صـيمات لالعتمـادات امل�صـتندية وذلـك ح�صـب الزاويـة املنظـور اإليهـا كما يلي:

من حيث اللتزام البنكي ميكن اأن نفرق بني:

Revocable: من قبل امل�صتورد ول يت�صمن اأي التزام من قبل  -   اعتماد م�ستندي قابل لالإلغاء 
البنك جتاه امل�صدر اأو بنكه املرا�صل وهو نادر ال�صتعمال حالياً.

مامل  بال�صداد  امل�صتورد  بنك  فيه  ويتعهد    :Irrevocable لالإلغاء  قابل  غري  م�ستندي  -   اعتماد 
اعتماد  اأول:  اإلى  التاأكيد  وينق�صم من حيث  الإلغاء.   على  الأطراف  موافقة جميع  على  يتح�صل 
فقط  امل�صتورد  بنـك  تعهـد  ويتطلـب    Unconfirmed موؤكد  وغري  لالإلغاء  قابل  غري  م�صتندي 
بقبـول الـدين النا�صـئ عـن ت�صـدير الب�صـاعة دون تاأكيد ذلك القبول من بنك البائع، وثانيا: اعتماد 
م�صتندي )غري قابل لالإلغاء وموؤكد Confirmed  ويتطلـب تعهـد بنـك امل�صـدر )البائع( علـى �صـكل 
تاأكيـد قبـول الـدين النا�صـئ عـن ت�صـدير الب�صـاعة. وهو �صائع ال�صتخدام حاليا، وخ�صو�صا اإذا كان 
لدى امل�صّدر )البائع( اأي خماوف ب�صاأن الدفع من بنك امل�صتورد اأو بلده، ويقوم )البنك ال�صامن اأو 
مقدم الن�صيحة )the confirming or advising bank(( بالتاأكيد نظري مقابل مايل يعتمد على 
م�صتوى املخاطر املتوقعة التي يتعني تغطيتها. وميكن للبنوك يف كثري من الأحيان تقدمي اأ�صعار 

اإر�صادية للتاأكيدات قبل و�صول التاأكيد، بحيث ميكن تقدير التكاليف.

من حيث �سكل االعتماد ميكن التمييز بني:

-   اعتماد م�ستندي قابل للتح�يل: ي�صمح فيه للم�صتفيد حتويله كليا اأو جزئيا اإلى م�صتفيد اآخر 
اأو الوكيل  يطلق عليـه امل�صـتفيد الثـاين، وغالبـا ما يكون امل�صتفيد الأول من العتماد هو الو�صيط 

للم�صتورد يف بلـد امل�صـدر.

-   اعتماد م�ستندي غري قابل للتح�يل: اأي ل يجوز لأي م�صتفيد اآخر ا�صتخدامه.

-  االعتماد الدائري اأو املتجدد: وهو اعتماد واحد يتجدد تلقائيا على �صكل دوري كلما انتهت مدته 
وقيمته، دون اأن تكون هناك حاجة اإلى فتح اعتماد م�صتندي جديد يف كل مرة. وي�صتخدم هذا النوع 

من العتماد يف حال التفاق على ت�صـليم الب�صـاعة للم�صـرتي علـى دفعـات.

وح�سب كيفية التنفيذ يجب اأن منيز بني:

-   اعتماد م�ستندي منفذ لدى االطالع: وهو مُيكن امل�صتفيد من احل�صول على قيمة ال�صفقة من 
الآمـر  البنـك  بعـد ذلـك يقـوم  بياناته  البنك من �صـحة  واإظهاره وحتقق  اإليه  التقدم  بنكه مبجرد 

بتحويـل املبلـغ فـور ا�صـتالمه للم�صـتندات والوثـائق املطلوبة الواردة اإليه.



105م�ؤ�سر �سمان جلاذبية اال�ستثمار 2018

-   اعتماد م�ستندي حمقق بالتفاو�ص اأو قابل للخ�سم: وميكن البائع من خ�صم الكمبيالة التي 
ي�صحبها على امل�صـرتي وفـق �صـروط معينـة.

-   اعتماد م�ستندي منفذ بالقب�ل اأو الدفع االآجل: ويت�صمن قيام البنك الذي اأ�صدر العتماد اأو 
مرا�صله يف حالة التعزيز بقبول الكمبيالت املرفقة بامل�صتندات املقدمة من امل�صدر اأو اللتزام ب�صداد 

قيمة امل�صتندات عند حلول اأجل ال�صداد.

كما جند �صمن جمموعة الأدوات املت�صلة بخطابات العتماد �صنفا اآخر حتت م�صمى خطابات العتماد 
الحتياطية Stand-By LCs  اأو ال�صمانات امل�صرفية. وهو �صمان م�صريف اإ�صايف يقدم من البنك 
الوفاء  يف  امل�صتورد  ف�صل  حال  يف  باأنه  البنك  فيه  يتعهد  امل�صتفيد،  ول�صالح  الطلب  مقدم  عن  نيابة 
بالتزاماته املالية اأو تنفيذ التفاقية املربمة بني مقدم الطلب وامل�صتفيد، يقوم البنك ال�صامن نيابة 

عن مقدم الطلب ب�صداد مبلغ ال�صمان. للم�صتفيد عند ا�صتالم الطلب اأو املطالبة من امل�صتفيد. 

وميكن اعتبار خطابات العتماد الحتياطية مبثابة ال�صمانات البنكية، من حيث اإنها �صمانة للعملية 
يتم ا�صتدعاوؤها فقط يف حالة ف�صل امل�صرتي يف الدفع يف �صياق الظروف العادية لالأعمال )والذي غالباً 
ما يكون عرب اآلية احل�صاب املفتوح( وغالبا ما ت�صتخدم ب�صكل خا�ص لتغطية املخاطر املالية الأ�صا�صية 
يف حال اإجراء دفعات متعددة يف اآجال خمتلفة اأو طبقا جلدول زمني متفق عليه. ومع ذلك، فهي ل 

تت�صمن �صيطرة على وثائق ال�صفقة وبالتايل فهي �صمان غري م�صروط.
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• و�سائل الدفع االإلكرتوين
املالية وامل�صرفية، بهدف ت�صهيل  املوؤ�ص�صات  هي منظومة متكاملة من النظم والربامج التي توفرها 
والقوانني  القواعد  املنظومة حتت مظلة من  وتعمل هذه  الآمنة،  الإلكرتوين  الدفع  اإجراء عمليات 

التي ت�صمن �صرية تاأمني وحماية اإجراءات ال�صراء و�صمان و�صول اخلدمة..

وهي و�صيلة دفع م�صتحدثة عرب ا�صتعمال الإنرتنت نتيجة للتطور املعلوماتي يف جمال البنوك والنقود 
املتداولة يف التجارة عامة واخلارجية خا�صة وهي تنق�صم اإلى:

-  احل�االت امل�سرفية   Bank transfers من خالل نظام �س�يفت 

الر�صائل  وتبادل  للدفع  حديثة  طريقة  فهي  اخلارجية،  التجارة  يف  الدفع  و�صائل  اأف�صل  من 
اأو  العتماد  خطابات  عرب  اأو  النقدي  ال�صداد  �صواء  املختلفة  الدفع  بو�صائل  اخلا�صة  واملعلومات 
10 اآلف  التح�صيل امل�صتندي عن بعد عن طريق ا�صتخدام نظام ات�صال الكرتوين اآمن بني نحو 
موؤ�ص�صة مالية يف 212 دول حول العامل وهو اخت�صار ل�صم جمعية الت�صالت املالية العاملية بني 
البنوك SWIFT التي بداأت العمل به عام 1977 لتح�صني طريقة الدفع الدولية باإدخال مقايي�ص 

موحدة للعالقات امل�صرفية ومعاجلتها.

املالية  بالتعامالت  املتعلقة  املرا�صالت  جميع  ويغطي  للتلك�ص  متطور  كبديل  النظام  هذا  ويعترب 
خمتلف  يف  الر�صائل  لتبادل  تطبيقه  وميكن  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  بني  تتم  التي  والبنكية 
يف  كما  عليها  والت�صديق  بالعملية  املتداخلة  اجلهات  بني  العمالء  اأوامر  مطابقة  مثل  العمليات 
تنفيذ عمليات  على  الت�صديق  واأي�صا يف  الت�صوية  ونتائج  بالعمليات  اخلا�صة  النقدية  التحويالت 

التداول وت�صويتها بني الأطراف املعنية.

وتوفر �صبكة �صويفت مل�صتعمليها ال�صرعة اللحظية والأمان يف اإجناز املعامالت، بالإ�صافة اإلى كونها 
متاحة على مدار اليوم، ول تتم العمليات اإل بعد ت�صفري الر�صائل بف�صل تقنيات متطورة، كما اأن 

اإجراءات التثبت من هوية امل�صتعملني تنفذ ب�صرامة بالغة. 

ويتم حتديد هوية امل�صارف املرتا�صلة عرب ال�صبكة من خالل رمز وحيد مُينح لكل م�صرف ومييزه 
عن الآخرين. ويتكون هذا الرمز من ثمانية اأحرف لتينية، تدل على ا�صم امل�صرف )الأحرف الأربعة 

الأولى(، وعلى البلد الذي ينتمي اإليه )احلرفني التالني(، ثم املدينة )احلرفني الأخريين(.

بروتوكول  تكنولوجيا  اعتماد  اإلى  وحتولت  التقنية  التطورات  من  العديد  ال�صبكة  �صهدت  وقد 
الإنرتنت IP  ولغة XML يف الربجمة عام 2001 ثم منظومة �صويفت نت مع حلول عام 2004، 
مما اعُترب تطورا نوعيا �صمح بالتوا�صل الآين بني اأجهزة البنوك، واإطالق خدمات جديدة موجهة 
اإلى  بالإ�صافة  املال،  اأ�صواق  و�صما�صرة  التقاعد  و�صناديق  التحوط  �صناديق  مثل  جدد  عمالء  اإلى 

املوؤ�ص�صات غري املالية.

وبحلول منت�صف عام 2015 اأ�صبحت ال�صبكة تنقل ماليني الر�صائل يومياً لإجناز جميع معامالتها 
العمالت،  وبيع  �صراء  وعمليات  امل�صتندية،  والعتمادات  الأموال،  حتويل  واأهمها  الدولية  املالية 

وعمليات اأ�صواق املال وغريها.

   MT101 كما جتدر ال�صارة اإلى تنوع كبري يف ر�صائل ال�صويفت وتتوزع ب�صكل خمت�صر ما بني الأرقام
والعتمادات  النقدية،  ومنها احلوالت  التجارة  بعمليات متويل  املرتبطة  واأبرزها   MT999 اإلى  

امل�صتندية، وفواتري التح�صيل، والكفالت الأجنبية، وعمليات اخلزينة.

التجارية  البنكي للعمليات  700 تتعلق بخطابات العتماد وال�صمان  الرقم  تاأخذ  التي  والر�صائل 
واأ�صهرها نوعان: 

اإثبات  اأو  الأموال  اإثبات  لإظهار  الغالب  يف  ت�صتخدم  جمانية  ر�صائل  وهي   :MT799 •   ر�صائل 
الودائع. عند التعامل مع ال�صمانات امل�صرفية وخطابات العتماد امل�صتندية، ويف اأكرث الأحيان 

يتم اإ�صدارها قبل توقيع العقد و / اأو قبل اإ�صدار خطاب العتماد اأو ال�صمان امل�صريف.

ا با�صم SWIFTTFBIC وتر�صل عادة من بنك اإ�صدار خطاب  •   ر�صائل MT 760: وتعرف اأي�صً
العتماد اإلى بنك تقدمي امل�صورة، مع تفا�صيل خطاب العتماد الحتياطي SBL/C اأو ال�صمان 
امل�صريف اأو من قبل الطرف الذي اأ�صدر تعهًدا م�صاًدا للم�صتفيد، وتخ�صع تلك الر�صائل لقواعد 

دولية و�صمانات عديدة من غرفة التجارة الدولية.
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-   اأنظمة الدفع الرقمية

بني  الإنرتنت وخ�صو�صا  �صبكة  تتم عرب  التي  التجاري  التبادل  عمليات  الأنظمة يف  ت�صتخدم هذه 
التجارة  حجم  ارتفاع  مع  خ�صو�صا  التعامالت  من  النوع  هذا  اأهمية  زادت  وقد   B2B ال�صركات 
الإلكرتونية يف العامل لتبلغ، ح�صب التقرير ال�صادر عن موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية لعام 

2017 نحو 25.3 تريليون دولر عام 2015.

وقد �صهدت هذه الأنظمة تطورا كبريا ل�صيما مع ظهور وانت�صار مفهوم �صبكات الأعمال التجارية 
ذات النظام الإيكولوجي Firm value webs والتي ت�صتخدم تكنولوجيا الإنرتنت لتن�صيق �صال�صل 
القيمة  Value chain مع �صركة الأعمال يف �صناعة ما، اأو �صمن جمموعة من ال�صركات، وتطوير 
اإنتاج الحتياجات اخلا�صة  عالقات وثيقة مع ال�صركاء اللوج�صتيني. فال�صركات تن�صق مع املوردين 
Supply Chain Manage- التوريد �صل�صلة  اإدارة  نظام  اأ�صا�ص  على  الإنرتنت  �صبكة   با�صتخدام 

.ment

ويتم ا�صتخدام و�صائل عديدة للدفع لت�صوية املعامالت بني ال�صركات اأو من قبل الأفراد منها البطاقات 
اأو  كارد وغريها  العاملية مثل فيزا وما�صرت  ال�صركات  بالتعاون مع  البنوك  التي ت�صدرها  الئتمانية 
والتي  م�صبقا  قيمتها  تعبئة  يتم  والتي  الإلكرتونية  للتعامالت  الدفع  م�صبقة  بطاقات  خالل  من 
ت�صتحوذ حاليا على ن�صف حجم املعامالت الإلكرتونية مع توقعات برتاجع ح�صتها اإلى 46 % مع 
منو املدفوعات عرب الهاتف النقال وا�صتمرار اأ�صلوب الدفع عند الت�صليم وخ�صو�صا يف الدول النامية، 
وانت�صار اأ�صلوب املحافظ الإلكرتونية e-wallets مثلما هو معتمد يف موقع  PayPal. وكذلك بعد 

ظهور العمالت الفرتا�صية امل�صفرة مثل بيتكوين وغريها.

في العالمSWIFTشبكة 

مؤسسة مالية000 10

دولة212

مليون رسالة سجلت في30أكثر من 
2018المتوسط خالل شهر أبريل 

دوالر في اليوماتتريليون5حجم العمليات يبلغ 
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2. فجوة تمويل التجارة والضمان 
يقوم التمويل بدور مهم يف تعزيز منو التجارة الدولية واإجناز املعامالت عرب احلدود. وقد زادت اأهمية 
الجتهادات  معها  زادت  التجارة  متويل  يف  فجوة  وظهور  العاملية  املالية  الأزمة  عقب  التمويل  عن�صر 
البحثية يف هذا املجال ملعرفة اأ�صبابها واآلية التعامل معها، خ�صو�صا وان جهود التعميق املايل مل تقرتن 

بتقدم يف ال�صمول املايل لبع�ص املناطق اجلغرافية و�صريحة معينة من املن�صاآت.

وميكن تعريف فجوة متويل التجارة على اأنها الفارق ما بني اإجمايل التمويالت املطلوبة لتمويل التجارة 
للعمليات ال�صاحلة للتمويل والتمويالت املتاحة الفعلية من قبل جهات التمويل املختلفة، ويتم تقدير 

من  عنها  الإبالغ  مت  والتي  املقرتحة  التجاري  التمويل  ملعامالت  املرفو�صة  القيمة  با�صتخدام  الفجوة 
قبل البنوك امل�صاركة يف ال�صتطالع على اأن يتم ترجيحها بح�صب ح�صة كل بنك داخل الدولة، ثم تقدر 
اأولها  م�صكالت  ثالث  يواجه  الفجوة  تلك  قيا�ص  اأن  اإل  الإقليمية.  الفجوات  كمجموع  العاملية  الفجوة 
�صعوبة جمع البيانات من قبل البنوك، وثانيها عدم تعاون غالبية البنوك يف الك�صف عن تعامالتها مع 

العمالء، وثالثها هو عدم القدرة على معرفة ح�صة طلبات التمويل ال�صاحلة من الإجمايل.

والمرفوضة حسب المنطقةالمطلوبةمعامالت التمويل التجاري

The ADB 2017 Trade Finance Gaps, Growth, and Jobs Survey , ADB Briefs No. 83 September 2017 المصدر:
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والمرفوضة حسب حجم الشركةمعامالت التمويل التجاري المطلوبة

The ADB 2017 Trade Finance Gaps, Growth, and Jobs Survey , ADB Briefs No. 83 September 2017 المصدر:

107الصفحة 

1.2 أبرز سمات فجوة التمويل 
عام  يف  العاملي  التجاري  التمويل  فجوة  تقدير  من  مكنته  منهجية  على  الآ�صيوي  التنمية  بنك  اعتمد 
على  اخلام�ص  للعام   2017 عام  البنك  اأجراه  م�صح  ح�صب  وذلك  دولر،  تريليون   1.5 بقيمة   2016
دولة   100 بنكا من   515 الدولية ومب�صاركة  التجارة  امل�صرفية يف غرفة  اللجنة  بالتعاون مع  التوايل 
و1336 �صركة من 103 دول. وخل�ص البنك اإلى اأهمية دور متويل التجارة من حيث توفري فر�ص العمل 
وذلك عرب حتليل اح�صائي لالنحدار بني اأن اأي زيادة بن�صبة 10 % يف متويل التجارة ينتج عنها زيادة 
يف التوظيف مبعدل 1 %، ل�صيما وان 86 % من ال�صركات امل�صاركة يف ال�صتطالع اأكدت با�صتمرار اأن 
احل�صول على متويل جتاري اإ�صايف من �صاأنه اأن ميكنها من حتقيق املزيد من النمو وتوليد املزيد من 

فر�ص العمل.

كما مكنت املنهجية املتبعة بنك التنمية الآ�صيوي من ا�صتخال�ص �صمات اأ�صا�صية لفجوة متويل التجارة 
يف العامل تتمثل فيما يلي:

•   فجوة متويل التجارة لي�صت موزعة بالت�صاوي جغرافيا، بل اإن  الدول النامية التي لديها اأقوى الإمكانات 
للتو�صع التجاري هي الأكرث معاناة حيث تقدر قيمة الفجوة يف القت�صادات النامية الآ�صيوية وحدها 

بن�صبة 40 % من اإجمايل الفجوة القائمة على م�صتوى العامل.

•   ت�صتحوذ اأفريقيا وال�صرق الأو�صط على نحو7 % من فجوة متويل التجارة، وكانت املنطقة عام 2015 
 ،2016 اأن تتح�صن يف عام  اأعلى املناطق عامليا يف معدلت رف�ص معامالت متويل التجارة قبل  من 
حيث بلغت ن�صب التمويل التجاري املقرتح واملرفو�ص 13 % و14 % على التوايل مقارنة مع 14 % 
و24 % على التوايل عام 2015، مع الأخذ يف العتبار اأن نتائج ال�صتطالعات اخلم�صة غري قابلة 

للمقارنة لختالف الوحدات امل�صاركة يف ال�صتطالع من عام اإلى عام. 

•   ا�صتحوذت اآ�صيا واملحيط الهادي على 46 % من طلبات التمويل التجاري يف العامل، وثلثها من اآ�صيا 
النامية مبا فيها ال�صني والهند، يف املقابل ا�صتحوذت على 39 % من التمويل املرفو�ص وخ�صو�صا يف 

اأ�صيا النامية.
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•   تعاين ال�صركات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر يف خمتلف مناطق العامل وبن�صبة اعلى يف الدول النامية 
من �صعوبات يف متويل جتارتها، وت�صري البيانات اإلى اأن ال�صركات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر ت�صتحوذ 
على 12 % من طلبات التمويل عامليا اإل اأنها يف املقابل ت�صتحوذ على 22 % من قرارات رف�ص التمويل، 
قرارات  من  و52 %  التمويل  طلبات  من   % 39 على  احلجم  املتو�صطة  ال�صركات  ت�صتحوذ  كذلك 
الرف�ص، وهو ما يعني اأن 74 % من قرارات الرف�ص تخ�ص ال�صركات املتو�صطة و ال�صغرية ومتناهية 
48 % من طلبـات  ال�صغر، ويف املقابل ت�صتحوذ ال�صركات متعددة اجلن�صيات وال�صركات الكبرية على 

التمويل و26 % فقط من قرارات الرف�ص. 

اأو  اإما عن انخفا�ص ربحية العملية )15 %(  •   36 % من طلبات التمويل املرفو�صة لل�صركات ناجتة 
اأخرى غري  وال�صمانات )21 %(، ويتم متويلها فيما بعد من قبل جهات متويلية  املعلومات  نق�ص 
التي قامت بالرف�ص وهو ما ي�صري اإلى اأن تلك الطلبات كانت �صاحلة للتمويل ب�صكل اأو باآخر، وتعود 
29 % من قرارات الرف�ص لعدم توافر املعلومات الكافية لدى البنوك عن العمالء وخ�صو�صا من 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة و20 % من اإجمايل الرف�ص يعود لعدم �صالحية العملية للتمويل من 

وجهة نظر البنك.

•   60 % من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة امل�صاركة يف ال�صتطالع اأفادت باأنه عندما يتم رف�ص طلب 
متويلها من قبل البنوك تف�صل يف تنفيذ العملية التجارية لن غالبيتها ل ت�صعى اإلى متويل بديل. يف 
حني متكنت بقية ال�صركات من اإمتام البيع اإما دون متويل جتاري و�صيط اأو عرب اتفاق متويل مكلف 
التبادلت  اإجناز  يعوق  قد  التمويل  نق�ص  باأن  يوحي  الر�صمي، مما  القطاع غري  اإلى  اأو جلاأت  ماديا، 
واأمريكا  اأفريقيا  يف  امل�صتجيبة  لل�صركات  اأكرب  ن�صبي  جلوء  اإلى  ال�صارة  وجتدر  الرابحة.  التجارية 
بال�صركات يف  مقارنة  التمويل  رف�ص  الر�صمية يف حالة  املالية غري  اإلى مقدمي اخلدمات  اجلنوبية 

مناطق اأخرى من العامل.

ا متكرًرا ملقرتحات متويل التجارة اخلا�صة بها مقارنة بال�صركات  •   تواجه ال�صركات اململوكة للن�صاء رف�صً
اململوكة للذكور بل اإن �صركاتهن اقل حظا مبقدار الن�صف تقريبا يف احل�صول على بدائل يف القطاع 

املايل الر�صمي رغم اإنهن اأكرث �صعيا يف احل�صول على تلك البدائل . 

•   20 % من جميع ال�صركات امل�صاركة يف ال�صتطالع ا�صتخدمت من�صات التمويل الرقمي. وتعترب ن�صبة 
80 % من البنوك امل�صاركة اأن تطوير تكنولوجيا التمويل واحللول الرقمية من �صاأنه اأن ي�صاهم يف 
اإلى متويل  اأن هذا النخفا�ص يوؤدي حتما  اإح�صائي على  املقابل ل يوجد دليل  التكاليف. يف  خف�ص 
جتاري اإ�صايف، خ�صو�صا وان احللول الرقمية يف البنوك ل تقلل من معدلت رف�ص ال�صركات ال�صغرية 

واملتو�صطة.

•   38 % من ال�صركات يف اأفريقيا وال�صرق الأو�صط التي يتم رف�ص طلبات متويلها ل تلجاأ مل�صادر بديلة 
يف حني يلجاأ 47 % منها اإلى التمويل غري الر�صمي وهي اعلى ن�صبة عامليا يف حني يلجاأ 16 % فقط 

مل�صادر متويل ر�صمية بديلة.

•   وفق م�صح عام 2016 �صمل 337 موؤ�ص�صة مالية تقوم بتقييم طلبات التمويل التجاري يف اآ�صيا واملحيط 
لل�صركات   % 44 و  واملتو�صطة  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات   % 56 بن�صبة  الفجوة توزعت  اأن  الهادي يت�صح 

الأخرى. 

•   اأو�صح م�صح  2016 اأن انت�صار معدلت الرف�ص بني البنوك، على نطاق اأو�صع من البلدان. كذلك يزيد 
متو�صط معدل الرف�ص بني البلدان عن متو�صط معدلت الرف�ص بني املناطق مما ي�صري اإلى اأن تاأثري 

�صلوكيات البنك و�صيا�صات البلد اأكرث اأهمية من تاأثري املناطق على قرار متويل التجارة.
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29%
مخاوف مرتبطة 

بالعميل

21%
إلى مزيد من الحاجة 

المعلومات/ الضمانات 

15%
ربحية منخفضة للبنك

20%
غير مناسب للتمويل

(من الرفض٪)أسباب رفض البنوك لطلبات تمويل التجارة 
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2.2 أسباب فجوة تمويل التجارة
ميكن اإرجاع �صبب وجود فجوة يف متويل التجارة اإلى عدد من التحديات التي حتول دون توافر متويل 
عمليات التجارة اخلارجية ب�صكل كامل بني خمتلف البلدان على اختالف انتماءاتها اجلغرافية وخمتلف 

املوؤ�ص�صات على اختالف اأحجامها. 

وقد اأ�صارت درا�صات عدة اإلى حمورية دور البنوك يف وجود تلك الفجوة من خالل �صلوكياتها مع العمالء 
اأو منطقة جغرافية لأخرى.  دولة لأخرى  اأو من  بنك لأخر  تتباين من  التي  التجارة  وطالبي متويل 

وميكن ر�صد حتديات متويل التجارة وفق 4 تق�صيمات رئي�صية هي:

1.2.2 تحديات تتصل بطبيعة الشركات 

متويل  على  احل�صول  يف  حتديات  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  وخ�صو�صا  ال�صركات  بع�ص  تواجه 
لتجارتها لأ�صباب عديدة منها: �صعوبة بناء عالقة بالبنوك الفاعلة يف متويل التجارة وتوثيق معلوماتها 
التي  ال�صمانات  كفاية  وعدم  الئتمانية،  بجدارتها  دويل  اعرتاف  على  احل�صول  اأو  امل�صريف  باجلهاز 

تقدمها وغريها من العوامل التي ترتبط ب�صالحيتها للح�صول على التمويل.

2.2.2 تحديات ذات عالقة بجهات التمويل 

متويل  رف�ص  قرارات  ترجع  الآ�صيوي  التنمية  بنك  ا�صتطالع  يف  امل�صاركة  البنوك  من   % 60 اأن  رغم 
التجارة لأ�صباب تتعلق بالعمالء نتيجة الت�صنيف املتدين اأو عدم كفاية ال�صمانات اإل اأن �صلوكياتها تظل 

عاماًل رئي�صياً  يف فجوة متويل التجارة ويعود ذلك لعدد من الأ�صباب اأبرزها:

•   قواعد متطلبات راأ�ص املال و�صالمة معامالت التمويل وت�صددها اأحيانا قد يحول دون قبول العديد 
من العمليات ال�صاحلة للتمويل.

•   عدم الرغبة يف حتمل خماطر متويل التجارة ل�صيما وان املخاطر الئتمانية للم�صتورد �صتكون م�صدر 
قلق لبنك البائع امل�صدر خلطاب العتماد، وم�صدر قلق اأي�صا للبنك املعزز خلطاب العتماد.

•   ن�صبة من البنوك وخ�صو�صا يف الدول النامية �صغرية وقليلة اخلربة واملعرفة وعالية التكلفة ولي�ص 
لديها اأدوات وو�صائل متنوعة للتمويل التجاري 

•   البنوك غالبا ما متيل اإلى النتقائية وتف�صل اإعادة توجيه مواردها من متويل التجارة اإلى عمليات اقل 
خماطرة واعلى ربحية ومع عمالء اأكرث خربة واعلى من حيث القدرات والإمكانات ويف اأ�صواق لي�صت 

بال�صرورة بها عمالء جدد و�صركات واعدة وفر�ص للنمو التجاري.

واملحلي  الآمن  التمويل  على  والرتكيز  املالية  روافعها  مبراجعة  دوري  ب�صكل  البنوك  بع�ص  •   تقوم 
خ�صو�صا مع وجود فجوة بني ت�صور البنوك وم�صتوى املخاطرة الفعلي للمعامالت التجارية والتي 

تزيد يف فرتات الأزمة، على الرغم من اأن �صجل الدفع ل يتدهور كثرياً.

اأو �صعف العالقة مع  املعاجلة  املعرفة حول كيفية  التجارة ب�صبب نق�ص  اأحيانا متويل  البنوك  •   ترف�ص 
العمالء وغياب اأو عدم فعالية برامج متخ�ص�صة لتمويل التجارة، اأو عدم القدرة على اإقامة عالقات مع 
البنوك املرا�صلة على م�صتوى العامل والمتثال للمتطلبات التنظيمية للبنوك املعززة خلطابات العتماد. 
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3.2.2 تحديات البيئة التنظيمية المحلية 

اأو  ت�صديرا  �صواء  التمويل  جهات  اأو  ال�صركات  بها  تتعامل  التي  الدول  بطبيعة  التحديات  تلك  تت�صل 
ا�صتريادا لأ�صباب عديدة منها: ظروف الو�صع ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي الكلي وطبيعة القيود 
مثل  اأدوات  ا�صتخدام  على  والقدرة  ومتويلها  اخلارجية  التجارة  معامالت  على  املفرو�صة  التنظيمية 
التحايل  اإلى  القادرة  ال�صركات  التجارة وغريها، وقد يدفع ذلك بع�ص  ائتمان  التخ�صيم والتاأمني على 
على القوانني املحلية عن طريق دفع الواردات من احل�صابات امل�صرفية املوجودة يف اخلارج، اأو عن طريق 

فتح خطابات اعتماد يف مراكز خارجية.

4.2.2 تحديات البيئة التنظيمية الدولية 

امل�صتويني  على  الأطراف  متعددة  والإجراءات  الدولية  التفاقيات  من  معظمها  يف  التحديات  تلك  تنبع 
الدويل والإقليمي ذات ال�صلة بعملية التمويل واأبرزها ما يلي:

املعامالت  �صالمة  قواعد  وفق  التجارية  املعامالت  تدقيق  يف  واملتجددة  الإ�صافية  والقواعد  •   ال�صروط 
وحماربة غ�صيل الأموال وقواعد بازل وغريها من �صوابط التحويالت املالية اجلديدة مما زاد عدد 
الدول اأو املناطق اأو اجلهات امل�صتثناة من التمويل وهو ما ات�صح من ازدياد معدلت اإلغاء العالقات مع 
البنوك املرا�صلة يف الدول النامية وخ�صو�صا اأفريقيا واأمريكا الالتينية ثم اأ�صيا ول�صيما مع البنوك 
املحلية التي لي�ص لديها انت�صار اإقليمي اأو دويل. ف�صال عن دور تلك الإجراءات يف رفع التكلفة مقارنة 

باملعامالت املالية الأخرى الأقل خماطرة والأكرث ربحية.

الأحيان بني  تن�صيقها يف كثري من  يتم  والتي ل  البنوك  والإجراءات بني  واللوائح  القوانني  •   اختالف 
اجلهات الق�صائية بني البلدان، وهنا يقرتح اإن�صاء هيئة تنظيمية عاملية يف هذا القطاع.

التوريد  �صال�صل  وتغيري  ال�صلعي  وهيكلها  اجلغرافية  ووجهاتها  التجارة  منو  مبعدلت  التمويل  •   تاأثر 
واحلاجة ملزيد من الوقت لبناء عالقات متويل مع الأطراف اجلديدة.

•   اأ�صواق التمويل يف الدول النامية غالبا ما تعاين من احتكار م�صارف حمدودة لتمويل التجارة الدولية 
والرتكيز على ال�صركات املحلية الأكرث جدارة بالثقة وذات التوجه الدويل خ�صو�صا وان كثافة البنوك 

يف الدول النامية اأقل من املتو�صط العاملي.

3.2 مقترحات تقليص فجوة تمويل التجارة
ا�صتنادا لنتائج م�صح متويل التجارة ال�صادر عن بنك التنمية الآ�صيوي ميكن التو�صية بعدد من ال�صيا�صات 

لتقلي�ص الفجوة خالل الفرتة املقبلة من بينها ما يلي:

•   اأواًل، تب�صيط التحديات التي تواجه املوؤ�ص�صات املالية يف جمع معلومات عن العمالء من خالل اعتماد 
حلول الهوية على امل�صتوى الدويل ومنها النظام العاملي لتحديد الهوية )LEI(  الذي يت�صمن اآليات 

للتعرف على الكيانات القانونية وابرز م�صاهميها وملكياتها.

التي تركز على  التقليدية  الأ�صاليب  الئتمان من العتماد على  ، تطوير طرق تقييم مخاطر  •   ثانيًاً
املثال  �صبيل  على   ،  )SCF( التوريد  �صل�صلة  متويل  اأ�صلوب  اعتماد  اإلى  وال�صمانات  املالية  البيانات 
والذي يعتمد نهًجا خمتلًفا لتقييم املخاطر يركز على تقييم تاريخ الأداء وطبيعة العالقات يف �صل�صلة 

التوريد، وهو ما حتر�ص عليه حاليا بنوك التنمية املتعددة الأطراف ومنها بنك التنمية الآ�صيوي.

•   ثالًثا، تن�صيق املعايري الرقمية يف القطاعات املالية والتجارية على امل�صتوى الإقليمي من خالل قيام 
الهيئات التنظيمية، وامل�صارف، و�صلطات اجلمارك، و�صركات ال�صحن واخلدمات اللوج�صتية، و�صركات 
تكنولوجيا املعلومات بالعمل مًعا على تطوير معايري تنظيمية وقانونية وتقنية جديدة، متكن جميع 
متطلبات  لتلبية  املخاطر  وبيانات  لالئتمان  جديدة  م�صادر  وا�صتخدام  توليد  من  الفاعلة  اجلهات 
التعرف على العمالء وهو ما ميكن اأن ي�صاعد يف احلد من الفجوات التمويلية فيما يتعلق بامل�صاريع 

ال�صغرية واملتو�صطة احلجم.

حتليل  اإجراء  من  التمكن  بهدف  العاملية  التجارة  متويل  ل�صوق  موحدة  بيانات  قواعد  اإن�صاء  •   رابعا، 
مما  املالية  الروافع  وحا�صبات  الجتاهات،  وحتليالت  للمقارنة،  معايري  وو�صع  للبيانات،  مف�صل 
�صينعك�ص اإيجابا على ال�صيا�صات املقرتحة ب�صاأن تطوير متويل التجارة ويعمق الفهم ب�صاأن التاأثريات 

القت�صادية احلقيقية لنق�ص متويل التجارة.
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4.2 ضمان االئتمان التجاري 
اليوم، حيث  العاملي  الأ�صا�صية يف القت�صاد  التجاري من اخلدمات  التاأمني على الئتمان  تعترب خدمة 
ت�صاهم ب�صكل اأ�صا�صي يف تو�صيع نطاق املبادلت التجارية، من خالل قيامه بدور مهم كاأداة مالية للتحوط 
وتخفيف املخاطر الئتمانية التي من املمكن اأن تتعر�ص لها املحافظ الئتمانية للم�صارف واملوؤ�ص�صات 
والدفعات  والإفال�ص،  الئتمانية،  التعرثات  مقابل  املالئمة  احلماية  بتوفري  يقوم  حيث  القت�صادية، 

البطيئة، والتاأخر يف ال�صداد.
النك�صاف  ملواجهـة  والقت�صـادية  املاليـة  املوؤ�ص�صات  املتبعة يف  الأ�صاليب  اأهم  ويعترب حتويل اخلطر من 
للمخاطر وتخفيف قيمة اخل�صائر التي ترتتب نتيجًة لتحقق اخلطر، وتعني هذه الطريقة اأن الطرف 

املعر�ص للخ�صارة يكون با�صتطاعته احل�صول على طرف بديل لتحمل اخلطر.
وهنا ياأتي دور جهات التاأمني من خالل توفري وثيقة التاأمني �صـد خمـاطر الئتمـان التجاري حيث تتولى جهات 
التاأمني عبء هذه املخاطر نيابة عن اجلهة املمولة وتـوفر لهـا احلمايـة الالزمة ملوا�صلة دورها والطمئنان 
اإلى وجود دعم حقيقي وم�صمون ل تنق�ص قيمتـه مبـرور الوقت مما ي�صجع اجلهة املمولة على امل�صي يف �صخ 

مزيد من الئتمان، وبالتايل �صيدفع ذلـك الجتاه اإلى زيادة حجم الطلب وتن�صيط ال�صوق ب�صكل عام.

السدادىعلقدرة المشتري /عدم رغبة
إفالس المشتري

وخرقهالعقدمنالتنصل
نزاع حول بنود العقد

الرقابة المفروضة على النقد األجنبي/التشريعات
الذمةالتشريعات المتعلقة بإبراء

رفض الدولة لتسديد ديونها
تجميد مدفوعات الدين/تأجيل

اضطرابات أهلية عامة أو أعمال عسكرية

تخفيض قيمة العملةأسعار الصرف أوتقلب

قابلية العملة للتحويلعدم
صادرة أو تأميم ممتلكات المستورد

مخاطر التمويل

مخاطر تعاقدية

مخاطر سياسية

مخاطر تحويل

مخاطر أسعار الصرف

مخاطر تجارية

سياسية/مخاطر قطرية
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وبالإ�صافة اإلى تاأمني اخل�صائر الناجتة عن عدم املالءة املالية للمقرت�صني فاإن املوؤمن ميكـن اأن يزود 
املوؤمن له مبعلومات عن القوة املالية للمقرت�صني احلاليني واملحتملني، وهذه املعلومـات املالية التي من 

املمكن اأن تكون ذات قيمة كبرية لدى املقر�ص وحافزاً قوياً ل�صراء التاأمني علـى الئتمان. 
وا�صتنادا اإلى ما �صبق تقوم اجلهات املعنية بتقدمي �صمانات لالئتمان املقدم للعملية التجارية بدور مهم 
يف تقلي�ص حجم الفجوة يف متويل التجارة اخلارجية على م�صتوى العامل، وذلك من خالل دورها املهم 

يف تقلي�ص معدلت املخاطر املرتبطة بعملية متويل التجارة التي تعد اأحد الأ�صباب الرئي�صية للفجوة.
وت�صهم �صناعة ال�صمان يف ت�صجيع جهات متويل التجارة وخ�صو�صا البنوك على ممار�صة عملها وقبول 
العمليات التي قد حتمل م�صتويات خماطر معينة. حيث تقوم جهات متخ�ص�صة يف التاأمني �صد املخاطر 
عرب احلدود بتقدمي �صمان لتح�صيل قيمة �صند الدين املتولد عن العملية التجارية وتقدمي تعوي�ص يف 
حال حتقق اخلطر الذي مت التاأمني �صده وذلك مقابل ر�صوم متثل ن�صبة من القيمة امل�صمولة بال�صمان 

وتختلف بح�صب عدد وطبيعة املخاطر املغطاة.
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1.4.2 أنواع المخاطر التي يتم التأمين ضدها
وتنق�صم املخاطر التي يتم التاأمني �صدها يف متويل التجارة اإلى خماطر قد تكون نتاج عوامل جتارية اأو 

غري جتارية اأو عوامل اأخرى كما يلي:

• املخاطر التجارية: 
ويق�صد بها املخاطر التي يكون م�صدرها امل�صتورد اأو اأو�صاعه املالية )خماطر امل�صرتي اأو امل�صتورد(، 
اإفال�ص  اأهمها  اإلى عدم ا�صتالم امل�صدر لكامل م�صتحقاته يف الآجال املتفق عليها، ونذكر من  وتوؤدي 
امل�صتورد )امل�صرتي( اأو اإع�صاره اأو ت�صفيته، وامتناع امل�صتورد عن �صداد ما ا�صتحق عليه للم�صدر، ورف�ص 

امل�صرتي ا�صتالم الب�صاعة امل�صحونة.

• املخاطر غري التجارية اأو ال�سيا�سية 
ويق�صد بها املخاطر التي تخرج عن اإرادة امل�صتورد وت�صمل جممل املخاطر الناجتة عن عجز م�صتورد 
عن ال�صداد ب�صبب عوامل �صيا�صية والتي يكون م�صدرها �صلطات البلد امل�صتورد اأو �صلطات بلد العبور 
�صواء اأحداث مثل احلروب وال�صطرابات وغريها اأو �صدور ت�صريعات اأو قرارات اأو اإجراءات توؤدي اإلى 
عجزه اأو تاأخره عن ال�صداد. وميكن ت�صنيف املخاطر ال�صيا�صية اإلى كلية جزئية، وكذلك اإلى داخلية 

وخارجية.

• خماطــــر اأخـــرى
اأ�صعار  تقلب  اأ�صواق جديدة، وخطر  والبحث عن  املعار�ص  املثال ل احل�صر خطر  �صبيل  وت�صمل على 
مواد اخلام والأجور، وخطر الرتفاع املفرط لتكاليف الإنتاج والأخطار على املخزونات املن�صاأة باخلارج.

2.4.2 الجهات المتخصصة في تقديم خدمات الضمان
يوجد يف العامل العديد من اجلهات املتخ�ص�صة التي تقدم خدمات التاأمني �صد خماطر الئتمان ب�صكل 
عام والئتمان التجاري ب�صكل خا�ص. ووفق تقديرات الحتاد   الدويل   لهيئات   �صمان   ائتمان   ال�صادرات  
ما بني جهات  تتنوع  كما  العامل  50 جهة حول  تلك اجلهات عن  يزيد عدد   وال�صتثمار  )       احتاد برين( 

قطرية تن�صئها الدول لدعم متويل جتارتها اخلارجية وتاأمني متويالتها مثلما هو موجود يف عدد من 
الدول العربية ومنها اجلزائر وم�صر ولبنان وال�صعودية وال�صودان وتون�ص والإمارات وقطر، يف مقابل 
واملوؤ�ص�صة  ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية  املوؤ�ص�صة  مثل  الأطراف  متعددة  اأخرى  جهات 

الإ�صالمية ل�صمان ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات.                                                               

اأهمية تلك اجلهات   يف   �صوء   ما   ي�صهده   العامل   من   اأحداث   وتطورات   �صيا�صية   وع�صكرية   غري   وقد زادت 
من   جممل   التجارة   ال�صلعية    % 11 عن  يزيد   متوقعة   حيث   توفر   تلك   ال�صناعة   احلماية   والتاأمني   ملا 

 العاملية   �صنويا،   وذلك   ا�صتنادا   لأحدث   البيانات   املتاحة   من   احتاد برين.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وقد   �صهد   �صوق   ال�صمان   العاملي   خالل   عام   2016   منوا   يف   حجم   عمليات   هيئات   تاأمني   ائتمان   ال�صادرات  
 و�صمان   ال�صتثمار لتبلغ نحو 1.88 تريليون دولر، وذلك مقابل 1.84 تريليون دولر عام 2015، منها 

94 % لتاأمني ائتمان ال�صادرات ومتثل فيها عمليات املدى الق�صري 87 % لنف�ص العام.                                                                                                                                                         

وعلى �صعيد ن�صاط ال�صمان يف املنطقة، ارتفعت قيمة ال�صمانات التي وفرها اأع�صاء “احتاد اأمان”، الذي 
ي�صم 17 موؤ�ص�صة، عربية واإ�صالمية مبعدل 22.6 % لتبلغ 32.6 مليار دولر خالل عام 2016، مقابل 

26.6 مليار دولر يف عام 2015. 

ويـ�صري   اأحــدث   اإحـ�صـاءات   اتـحــاد   برين   اإلى   اأن   الدول   العربية   وا�صلت   ح�صورها   الالفت   يف   قوائم   اأكرث 10    
 دول   يف   العامل   يف   ال�صنوات   الأخرية   من   حيث   موؤ�صرات   ال�صتفادة   من   خدمات   �صمان ائتمان ال�صادرات    خالل  
 العام   2016   . حيث احتلت دولة   عربية   املرتبة   اخلام�صة   عامليا   من   حيث   قيمة   العمليات   القائمة   ل�صمان  
 ائتمان   ال�صادرات   يف   املديني   املتو�صط   والطويل، كما حلت   3   دول   عربية   يف   قائمة   اأهم   دول   العامل   من   حيث  
 التعوي�صات   امل�صرتدة   ل�صمان   ائتمان   ال�صادرات   يف   املديني   املتو�صط والطويل     وحلت دولة عربية   اأخرى   يف  

 املرتبة   الثامنة   عامليا   من   حيث   قيمة   التعوي�صات   امل�صرتدة   ل�صمان   ائتمان ال�صادرات يف املدى الق�صري. 

ال�صادرات  ائتمان  العربي ل�صمان  النظام  ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  العربية ل�صمان  املوؤ�ص�صة  وتدير 
الذي �صمم لدعم وت�صجيع جهود امل�صدرين العرب على تنمية �صادراتهم اإلى الدول العربية، وغري العربية 

ومن ثم زيادة حجم التجارة العربية البينية وحجم ال�صادرات العربية املتجهة اإلى الأ�صواق العاملية.
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وقد متكنت املوؤ�ص�صة على   مدار   اأكرث   من   اأربعة   عقود   كاأول   موؤ�ص�صـــة   دولية   متعـــددة   الأطــراف   تـقدم   خدمات  
 ال�صــمان،   يف   تطوير   اأدائـهـا   لـتـبـلـغ   الـقـيـمـة   الإجـمـالـيـة   لـعـمـلـيـاتها   الـتـراكـمـيـة   بـنـهـايـة   عـام   2017   نحو  

16   مليار   دولر، منها اأكرث من 75 % لعميات �صمان ائتمان ال�صادرات.                                                                                                                                                                                                                        

ويوفر النظام العربي ل�صمان ائتمان ال�صادرات املزايا التالية:

•  الوقاية امل�صبقة من خماطر عدم الدفع. 

•   زيادة القدرة على املناف�صة مبا يتيحه من اإمكانية منح امل�صتوردين ت�صهيالت يف ال�صداد و�صروط 
دفع مي�صرة كال�صيكات اأو الكمبيالت اأو التحويل امل�صريف دون الإ�صرار على الدفع نقدا اأو مبوجب 

خطابات اعتماد معززة ودون التخوف من احتمال عدم الدفع.

•   احل�صول على متويل ب�صروط اأي�صر من امل�صارف مبجرد اإمتام ال�صحن ودون انتظار تاريخ ا�صتحقاق 
دفع قيمة الب�صاعة، وذلك بخ�صم الأوراق التجارية لدى اأحد امل�صارف املمولة وحتويل احلق يف قب�ص 
100 % من قيمة  اإلى  اأن ت�صل ن�صبته  اإلى ذلك امل�صرف. احل�صول على تعوي�ص ميكن  التعوي�ص 

اخل�صارة.

ويغطي التاأمني جمموعتني من املخاطر، التجارية وغري التجارية وميكن الختيار بينهما جمتمعة اأو 
منف�صلة:

•   املخاطر التجارية: وهي املخاطر التي يكون امل�صتورد م�صدرها املبا�صر كاإفال�صه وعجزه اأو عدم 
وفائه مبا ا�صتحق عليه.

•   املخاطر غري التجارية: وهي املخاطر التي يكون م�صدرها عاماًل خارجاً عن اإرادة امل�صتورد كمنع 
�صلطات القطر امل�صتورد حتويل قيمة الب�صاعة امل�صتوردة، حدوث ا�صطرابات اأهلية عامة اأو اأعمال 

ع�صكرية، م�صادرة اأو تاأميم ممتلكات امل�صتورد.
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