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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
 قديمت

 
 
ثمار سر المؤسسة العربية لضمان االستثمار أن تقدم لدولها األعضاء تقرير منـاخ االسـت   ي

 الثامنوكما هو معلوم فإن هذا التقرير يمثل المسح السنوي          . 2002في الدول العربية لعام     
 وحرصت  ةعشر لمناخ االستثمار في الوطن العربي على النحو الذي درجت عليه المؤسس           

  .1985على تطويره منذ إصدارها التقرير األول في هذه السلسلة عام 
    

إبراز الصورة التجميعيـة لمنـاخ      على   وللعام الثاني، قرير،  وارتأت المؤسسة أن يركز الت    
االستثمار في الدول العربية مستندة في ذلك إلى البيانات القطرية التي تمـد الـدول بهـا                 

 تعكس التقدم الذي طرأ على نمطية هذه البيانـات ودقتهـا،            "سالكة"المؤسسة عبر قنوات    
وتنتهز المؤسسة  . ولية واإلقليمية األخرى  وكذلك إلى البيانات التي تصدرها المؤسسات الد      

هذه الفرصة لإلشادة بالدور الذي تقوم به وزارات المالية واالقتصاد والمصارف المركزية            
 وما تقوم به هيئـات تشـجيع وتـرويج       ،في وضع السياسات الكلية بشقيها المالي والنقدي      

لقة بمناخ االسـتثمار فـي      االستثمار في الدول العربية فيما يختص بإبراز التطورات المتع        
غير دولة عربية، واإلجراءات المتخذة من قبلها جميعا لتحسين مناخ االستثمار فـي تلـك             

 . الدول
 

 رضـاً  ع شمل ت  أقسام عشرة أولهما التقرير القومي الذي يضم       :يتكون التقرير من جزءين   
 التجـارة  و السـتثمار  ا حركـة  و القتصـادي  ا األداء ب لمرتبطة ا لعالمية ا لتطورات ل وجزام
 لعربي ا لوطن ا ي ف الستثمار ا مناخ ل لرئيسية ا المؤشراتوصناعة الضمان   تطور  ن و يلدوليتا
ووضع الدول العربية فـي التقـويم        ،القتصادية ا المؤشرات و لسياسية ا لتطورات ا تضمنةم

 المؤسسية وتنمية الموارد البشـرية،     و لتشريعية ا التطوراتوالسيادي والمؤشرات الدولية،    
واالسـتثمار   لبينيـة،  ا لعربية ا االستثمارات و لعربية، ا لمال ا أسواق و لترويج، ا مجهوداتو

 الل خ لمؤسسة ا شاط ن وجزموالتجارة العربية البينية و   األجنبي المباشر في الدول العربية،      
أما الجزء الثاني فإنه يتضمن تقريرا عـن وضـع الـدول العربيـة فـي                . لمذكور ا لعاما

 عشر مؤشراً من بينها مؤشر الحرية       اثنيانات الرئيسية عن    المؤشرات الدولية، ويورد البي   
االقتصادية ومؤشر مجتمع المعلوماتية ومؤشر التنافسـية العـالمي والمؤشـر المركـب             
للمخاطر القطرية، وذلك بهدف تعريف متخذي القرار والمستثمرين في الـدول العربيـة             

 .بمكونات هذه المؤشرات ودالالتها
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الدول  ي ف الستثمار ا ناخ م ي ف تطورات ن م لمؤسسة ا صدته ر ا م ن أ لصدد ا ذا ه ي ف يالحظو
لتحقيق االستقرار السياسي واالجتمـاعي      تلك الدول  هود ج برزي 2002ام   ع اللخالعربية  

 صتها ح يادة ز لى ع العمل و األجنبية، و لمحلية ا الستثمارية ا إلمكانات ا وتعبئة واالقتصادي،
 إلصـالحات ا في عميق ت ن م ه ب قوم ت ا م ن خالل م ذلك و لدولية، ا الستثمارية ا لتدفقات ا نم
 لمبذولـة  ا باإلضافة إلى الجهود   الستثمار، ا شجيع ت جهزة أ داء أ ترقية و المالية و تصاديةقالا
 لـى  ع لبشرية ا لموارد ا تنمية و التنظيمي، و إلداري ا التحديث و لتشريعي ا لتطوير ا جال م يف
  .لتقريراهذا  ي ففصيال تأورد لذي النحوا

  
 أنشـطة  ومـع بقيـة      ، مع الجهود الوطنية المبذولة    المسح،سسة أن يسهم هذا     وتأمل المؤ 

 تـرويج ال فـي    ، في إطار اختصاصاتها   األخرىالمؤسسة وجهود مؤسسات العمل العربي      
للموارد العربية والموارد األخرى التـي تتـدفق        كموئل لالستثمار المجزي    للدول العربية   

 .تجاهها من بقية دول العالم
 
 
 
   .لسبيل اصد قهللا اعلىو

 
 
 
 

 مأمون إبراهيم حسن
 المدير العام

 
 
 

 2003  )أبريل(نيسان 
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 :التطورات الدولية. 1
 :داء االقتصادي العالمي األ1.1
% 3.0 معدل النمو إلـى     ارتفع، إذ   2002عام    طفيفاً حسناًهد األداء االقتصادي العالمي ت    ش

 وبذلك بلغ حجم الناتج اإلجمـالي العـالمي         ،2001عام  % 2.3مقارنة مع معدل نمو بلغ      
ومع ذلـك  . 2001 تريليون دوالر عام 31.0 مقارنة مع   2002 تريليون دوالر عام     32.1

 التـي   2001 )سبتمبر( أحداث أيلول    ضعيفا وخاضعا النعكاسات  ما زال االقتصاد العالمي     
طالت قطاعات عديدة في االقتصاد العالمي خاصة النقل والطيران الجوي والتأمين وإعادة            

 حركـة التجـارة     ضعف ثقة المستثمر والمستهلك، و    وقد استمر ضعف   .التأمين والسياحة 
تعزيز اتجاه تجنب المخـاطر بتوجيـه        وحالة عدم اليقين في األسواق النفطية، و       العالمية،

 . االستثمارات للمناطق واألدوات األقل مخاطرة
 

 معدل نمو مجموعة الـدول المتقدمـة        ارتفاعوبتحليل أداء المجموعات االقتصادية يالحظ      
وقـد شـهدت    %. 0.9 الذي بلـغ     2001مقارنة بمعدل النمو عام     % 1.8خالل العام إلى    

مقارنـة مـع    % 2.4 إلـى     الذي ارتفع   في معدل نموها   سناًحالواليات المتحدة األمريكية ت   
معدل نمو سـلبي    دائرة النمو السلبي إذ سجلت      من   اليابان   لم تخرج و. 2001عام  % 0.3

، علـى   2001 عـام    %)0.4(لغ  بسلبي    مقارنة مع معدل نمو    2002عام  %) 0.3(بنسبة  
جـة أوضـاع     ومعال  برنـامج اإلنعـاش االقتصـادي      مواصلة الحكومة تطبيق  الرغم من   

االتحـاد  وضمن هـذه المجموعـة شـهدت دول         . المصارف المتعثرة والديون المعدومة   
. 2001عـام   % 1.4 مقارنة بمعدل نمو قدره      2002عام  % 0.8 معدل نمو بلغ     األوروبي

شـهدت أفضـل    أما الدول اآلسيوية الصناعية الجديدة المندرجة ضمن هذه المجموعة فقد           
 االقتصادي مـن    هانموحسن بشكل ملحوظ معدل     تمة إذ   أداء ضمن مجموعة الدول المتقد    

 .2002عام % 4.6  إلى2001عام % 0.8
 

أفضل من المعدل العالمي    من جهة أخرى حافظت مجموعة الدول النامية على معدل نمو           
 ومن بين هذه المجموعة   . 2001عام  % 3.9 مو بلغ نمعدل   مقارنة ب  2002عام  % 4.6بلغ  
 مقارنة مع معدل نمو     2002عام  % 6.5 بلغ    مرتفع  نمو ل معد  الدول النامية في آسيا    حققت

 معدل النمو في الصين والهند اللتين سـجلتا علـى           استمرار قوة  بسبب   2001 عام   5.7%
 2001عـام   % 4.2و% 7.3 مقارنة مع    2002 عام   %4.9و% 8التوالي معدلي نمو بلغا     

صف الكرة الغربي تراجعا    وشهد معدل النمو في مجموعة الدول النامية في ن        . على التوالي 
% 0.6  عن معدل نمو بلغ    خفضاًمنخالل العام   %) 0.1(إذ سجل معدل نمو سلبي      ملحوظا  

وانهيـار  %) 1.5حـول   (النمو في البرازيـل     استمرار ضعف معدل    ، بتأثير   2001عام  
أما مجموعـة   . %)8.9-(وتراجع االقتصاد الفنزويلي    %) 11.0 -(االقتصاد األرجنتيني   



 

14 

 2001 عـام  %3.6 في معدل النمو من نخفاضا طفيفاية في أفريقيا فقد سجلت ا الدول النام 
 . 2002عام % 3.4إلى 

 
 وروسـيا    أوروبـا   وسـط وشـرق    دول(مجموعة دول االقتصادات المتحولـة       وشهدت

عـام  % 5.1تراجعا في معدل النمو مـن  ) ومنغولياوالجمهوريات المستقلة في وسط آسيا     
 . كان مستوى نموها بمعدالت تفوق المعدل العالمي وان2002عام % 4.1 إلى 2001

 
فيما يتعلق بالتضخم مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك لدى مجموعة الـدول المتقدمـة فقـد      و

لـدى  حافظ علـى مسـتواه    بينما ،2002عام % 1.4 إلى 2001عام  % 2.2انخفض من   
 لـدى مجموعـة   أما التضخم. للفترة ذاتها ) %5.4 إلى   %5.8من  ( مجموعة الدول النامية  

 إلـى  2001عـام  % 16.3دول االقتصادات المتحولة فقد واصل تحسنه إذ انخفض مـن           
 بـرامج    السيطرة على مشكلة التضخم فـي إطـار        تعزيز، مما عكس    2002عام  11.1%

 .  لهذه الدولاإلصالح االقتصادي وإعادة الهيكلة
 

معدل لع والخدمات من    معدل النمو في حجم التجارة الدولية في الس       تحسن  من ناحية أخرى    
 مقارنة مع معـدل نمـو   2002عام % 2.9معدل نمو بلغ  إلى 2001عام  %0.1نمو بلغ  

 تريليـون  7.51السلع والخدمات مـن     صادرات   قيمة   رتفعت وا .2000 عام   %12.6بلغ  
معدل نموها فـي    رتفع  فمن جهة الواردات ا   .  دوالر للفترة ذاتها   تريليون 7.83دوالر إلى   

 إلى نمـو معدلـه      2001 عام   %)1.1( معدل نمو سلبي بلغ      المتقدمة من مجموعة الدول   
 2002عام  % 2.0قاربة حول    معدل نمو صادراتها بنسبة م     رتفع، كما ا  2002 عام   2.1%
أما مجموعة الـدول الناميـة فقـد نمـت          . 2001عام  %) 0.1(معدل نمو سلبي بلغ     من  

 مـن معـدل   رتفعةل العام م  على التوالي خال  % 5.1 و   %5.4وارداتها وصادراتها بنسبة    
 واردات مجموعـة    انخفض معدل نمو  و.  على التوالي  2001عام  % 3.3و% 2.2 نمو بلغ 

عـام  % 6.3 إلى النصف تقريبا حول      2001عام  % 11.8من  دول االقتصادات المتحولة    
إلـى  % 5.6 معدل نموها بشكل طفيف من       ارتفعت هذه المجموعة فقد     ، أما صادرا  2002

 .تهاللفترة ذا% 6.3
 

 مقارنـة   2002عـام  %  2.8تحسنت بوجه عـام بنسـبة     وفيما يتعلق بأسعار النفط فقد      
 معدل السعر الفوري لسـلة خامـات أوبـك          وسجل،  2001 عام   %)14.0 ( نسبته تراجعب

 دوالر  24.28 حول   2001 مقاربا لمستواه عام     2002 عام   والر للبرميل  د 24.40حوالي  
  . دوالر للبرميل28.24 حول 2000ام للبرميل بينما منخفضا عن مستواه ع

 العجـز الـذي سـجلته     ارتفعوفي شأن وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فقد          
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) 217.2( إلى عجـز بلـغ   2001مليار دوالر عام ) 187.3(مجموعة الدول المتقدمة من   
ريكية عجز الحساب الجاري في الواليات المتحدة األم      زايد   بتأثير ت  2002مليار دوالر عام    

 ارتفـع وبالمقابـل   . مليار دوالر للفترة ذاتهـا    ) 503.4(مليار دوالر إلى    ) 393.4(مـن  
 54.9 إلـى    2001مليار دوالر عـام      31.1فائض الحساب الجاري في الدول النامية من        

أما بالنسبة لدول االقتصادات المتحولة فقد تراجع فائض الحساب         . 2002مليار دوالر عام    
 . 2002 مليار دوالر عام 10.3 إلى 2001يار دوالر عام  مل12.0الجاري من 

 
 2.17 مقارنة مع     2002 عام    تريليون دوالر  2.19 الديون الخارجية للدول النامية   بلغت  

 392.2 فيما ارتفعت ديون دول االقتصادات المتحولـة مـن           . 2001 عام   تريليون دوالر 
وبلغت نسبة الدين الخارجي    . 2002 مليار دوالر عام     399.3 إلى   2001مليار دوالر عام    

ـ  2002إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات للمجموعتين عام          %103و% 136.4و   نح
أما نسبة خدمـة    . 2001على التوالي عام    % 110.3و  % 144.1على التوالي مقارنة مع     

% 17.3و% 19.3فقد بلغـت    لصادرات من السلع والخدمات     الدين الخارجي إلى إجمالي ا    
 .  للمجموعتين على التوالي2001عام % 17.5و% 22.7مقارنة مع  2002عام 

 
 : الدولية لالستثمار االتجاهات 2.1

الوافدة خالل عام    دفقات االستثمار األجنبي المباشر   وفقا للبيانات األولية المتوافرة، قدرت ت     
وتقدر .  عن مستواها للعام السابق    %27 مليار دوالر منخفضة بنسبة      537 بحوالي   2002

) مـن اإلجمـالي   % 65ما نسـبته    ( مليار دوالر    347حصة الدول المتقدمة منها بحوالي      
ودول االقتصـادات   %) 30مـا نسـبته     ( مليـار دوالر     157وحصة الدول النامية بنحو     

 ويتوقع أن تكون الصين قـد احتلـت         %).5ما نسبته   ( مليار دوالر    27المتحولة بحوالي   
مـع  )  مليار دوالر  50( لقي االستثمارات األجنبية     في ت  2002المرتبة األولى عالميا عام     

 44(التراجع الحاد في تدفق االستثمارات األجنبية إلى كل من الواليات المتحدة األمريكية             
استمرار اتجاه التراجع الذي بدأ عـام       ويعزى  ).  مليار دوالر  12(وبريطانيا  ) مليار دوالر 

  عبر الحـدود    االندماج والتملك   عمليات استمرار ضعف إلى    2002 وتواصل عام    2001
  وتراجع أسعار األسهم في األسـواق الماليـة العالميـة           النمو االقتصادي العالمي   وتباطؤ
 إلغـاء أو تأجيـل       على ها حالة التوتر وعدم اليقين في أوساط المستثمرين، وتأثير        وسيادة

 . وتراجع خطط التوسع في االستثمار القائماتخاذ القرار االستثماري
 

 إلى أن إجمالي تدفقات االستثمارات      2001ر التحليل التفصيلي للبيانات الصادرة لعام       ويشي
 عن مسـتواها    نخفضة بشكل حاد بمقدار النصف    مليار دوالر، م   735 األجنبية الوافدة بلغ  

بسبب تأثير أحداث الحادي عشـر مـن أيلـول    ،  مليار دوالر1492 الذي بلغ  2000عام  
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وقد شكلت حصة الدول المتقدمة منها      .  االندماج والتملك     وتراجع عمليات  2001)سبتمبر(
، تركزت في الواليات    2000 مليار دوالر عام     1228 متراجعة عن     دوالر ات مليار 503

 مليـار   52.6(  وفرنسـا  ) مليـار دوالر   53.8(وبريطانيا  )  مليار دوالر  124.4 (المتحدة  
 مليـار   237.9 مقارنة مـع     ر دوال ات مليار 204بينما بلغت حصة الدول النامية      . )دوالر

 مليـار دوالر،    102.07 بحـوالي     والباسيفيك ، حظيت منها منطقة آسيا    2002دوالر عام   
).  مليار دوالر  22.8 (هونج كونج و)  مليار دوالر  46.8(الصين  حيث تركزت في كل من      

 85.4وبلغت التدفقات التي استقطبتها مجموعة دول أمريكا الالتينية والكـاريبي حـوالي             
 مليـار  22.5(البرازيـل  و)  مليار دوالر24.7(المكسيك يار دوالر تركزت في كل من  مل

) من غيـر الدول العربيـة فـي شمال أفريقيـا       (وتلقت الدول النامية في أفريقيا      . )دوالر
 1.12(أنجـوال   و)  مليار دوالر  6.7(جنوب أفريقيا    مليار دوالر تركزت في      11.8حوالي  

 ).  مليار دوالر1.10(ونيجيريا ) مليار دوالر
 

 فقد بلغت حصتها    )في وسط وشرق أوروبا    (وبالنسبة لمجموعة دول االقتصادات المتحولة    
، وتركزت في كل مـن      2000 مليار دوالر عام     26.6 مقارنة مع     مليار دوالر  27.2نحو  

 مليـار    2.5(وروسـيا   )  مليار دوالر  4.9(وجمهورية التشيك   )  مليار دوالر  8.8(بولندا  
 . ) مليار دوالر2.4(وهنغاريا )دوالر

 
 حـوالي   2001بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية عـام              

إلـى  % 2.94إلى إجمالي العـالم وحـوالي       % 1 مليار دوالر بما نسبته أقل من        6.026
مليـار   4.3 و   2000 مليار دوالر عام     2.4إجمالي الدول النامية مقارنة مع تدفقات بلغت        

 جزائروال)  مليار دوالر  2.66 (المغربوتركزت التدفقات في كل من      . 1999دوالر عام   
 . ) مليون دوالر486( وتونس ) مليون دوالر574 (السودانو) مليار دوالر 1.2(
 

من ناحية أخرى تواصل تحسن البيئة التشريعية والقانونية عالميا لتكـون أكثـر مالءمـة               
 1393 إدخـال    2001 إلـى    1991فقد تم خالل الفترة مـن       . رلالستثمار األجنبي المباش  

في حين بلغ فـي     . منها نحو مزيد من االنفتاح والتحرير     % 95تعديال قانونياً توجه حوالي     
 اتفاقية مقارنـة    2099 عدد االتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع االستثمار        2001نهاية عام   

ت الثنائية المبرمة لتجنب االزدواج الضريبي      أما عدد االتفاقيا  . 1990 اتفاقية عام    385بـ  
 . اتفاقية خالل الفترة ذاتها2185فقد بلغ 

 
 :تطور صناعة الضمان 3.1

أدى نشوء أنماط النشاط االقتصادي الذي أطلقه عصر العولمة كدخول القطاع الخاص في             
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ت أصبحت  إنشاء البنى التحتية والمشاريع الكبرى، وما تشهده الحقبة الراهنة من اضطرابا          
تهب كل فترة على دول االقتصادات الناهضة كان أخرها األزمة األرجنتينية، ثم حـوادث              
سبتمبر وذيولها، أدت تلك التطورات إلى خلق فرص ألنشطة جديدة في مجـال الضـمان               
ولكن هذه الفرص جاءت مصحوبة بمخاطر مستجدة، وفي ظل تلك التطـورات تغيـرت              

تعريفه ونطاقه ومن ثم الطلب لمؤسسات الضمان لكـي    نظرة المستثمر والمصدر للخطر و    
 . يشمل ضمانها األخطار الجديدة

 
وقد تسببت العوامل السابقة واضطراب األوضاع السياسية واالقتصادية في غيـر منطقـة           
من العالم في تراجع حجم االكتتاب في ضمان االستثمارات المتوجهة إلى الدول الناشـئة              

 في التدفقات الرأسمالية إليها كما برز ميل فـي السـوق نحـو          والنامية، إذ شهدت تراجعا   
تفضيل مزودي خدمات الضمان من الهيئات الحكومية وخاصـة فـي خـدمات ائتمـان               

 .الصادرات للمدى المتوسط
 

وقد تعززت االتجاهات المحافظة من قبل مزودي خدمات الضمان مـع التوجـه للمـدد               
مات الضمان الشامل لالسـتثمارات الموجهـة       األقصر لتغطية الضمان وتزايد استخدام خد     

إلى الدول النامية، ومطالبة المستثمرين لهذه الدول بشرط أفضل في عقود الضـمان مـع               
مزيد من التفصيل والوضوح في هذه العقود واإلفادة من مراجعة تجربتها في التعـويض              

 من أيلـول    خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في أعقاب أحداث الحادي عشر           
 ). سبتمبر(
 

وبالرغم من الطلب المتزايد على خدمات الضمان نجد أن مؤسساته ووسائل اتقاء المخاطر             
في السوق الدولية في ضوء زيادة تلك المخاطر جعلها تتحفظ في اكتتابها وتقلل من سعتها               

بحث االكتتابية المعروضة وتزيد من شروطها وتقصر من فترات عقودها ولكنها ما فتئت ت            
بجد في آفاق جديدة لصناعة الضمان تغطي به المخاطر المسـتجدة وتسـد بـه حاجـات                 

 هذه األجواء الفرصة للمؤسسة للتضامن مع المؤسسة        أتاحتوقد  . المستثمرين والمصدرين 
اإلسالمية ووكاالت الضمان الوطنية في الدول العربية والمساهمة بفعالية فـي منتـدياتها             

ويشار في هذا   . اعة الضمان لمجابهة تحديات المرحلة ومستجداتها     والمنتديات الدولية لصن  
الصدد إلى أن التفكير بدأ يتبلور لتشكيل شركة إعادة تأمين إقليميـة علـى مسـتوى دول                 

طـوارئ لمواجهـة المخـاطر غيـر        الالخليج العربية والدعوة إلقامة عدد من صناديق        
 .المتوقعة

 
 الضمانات التي قدمها أعضـاء االتحـاد الـدولي          وتشير البيانات المتوافرة إلى أن مجمل     

 و يضم   1934الذي تأسس عام    ) اتحاد بيرن (لهيئات ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار      
) ميجـا (دولة باإلضافة إلى الوكالة الدولية لضمان االستثمار        ) 42(هيئة وطنية من    ) 51(
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 مليـار   455ر، منهـا     مليار دوال  472 غطى   2001التابعة لمجموعة البنك الدولي، عام      
وقد بلغت نسبة عمليات    .  مليار دوالر لضمان االستثمار    17دوالر الئتمان الصادرات، و     

 %. 86.8ائتمان الصادرات للمدى القصير نحو 
 
 المؤشرات الرئيسية لمناخ االستثمار. 2

  التطورات السياسية 1.2
لها على مجمل الحركة ثالث قضايا كانت األبرز في الوضع السياسي العربي وألقت بثق

 :السياسية العربية خالل العام الماضي وهي
 االحتالل باجتياح قواتالتصعيد اإلسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني بعد قيام  •

المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية ناسفة بذلك كل ترتيبات التسوية الهشة التي اتفق 
 .عليها بين الجانبين

إلرهاب ومطالبة واشنطن الدول العربية إعالن موقف منها الحرب األمريكية ضد ا •
والتعاون مع الواليات المتحدة في مالحقة عناصرها وتجفيف منابعها المالية ووضع 
آليات تنسيق ثنائية مشتركة لتحقيق ذلك يشمل ذلك التنسيق األمني المباشر وفرض 

 .رقابة مشددة على التحويالت  المصرفية للخارج
ألمريكية لشن حرب ضد العراق من خالل سعي الواليات المتحدة إلى التحضيرات ا •

حشد تحالف دولي هدفه المعلن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ومعاقبة بغداد 
 الذي حدد 1441وتوجت التحضيرات بقرار مجلس األمن الدولي . عسكريا إن لم تلتزم

 .اقب وخيمة فإنه سيواجه عووإالللعراق تواريخ محددة لاللتزام 
 2002ويستعرض التقرير التطورات السياسة التي تأثرت بها الدول العربية خالل عام 

 :عبر المحاور التالية
 

 : األوضاع الداخلية1.1.2
 جديدين في عربيين األوضاع سالفة الذكر شهد العام المنصرم انتخاب رئيسين في ظل

الت وزارية أو حكومات جديدة في تجديد للرئيس العراقي وتعديالصومال وجزر القمر وال
كما قدمت . األردن ومصر والصومال والجزائر والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا

وتم في قطر اعتماد دستور جديد للبالد والتجديد لمجلس . الحكومة الفلسطينية استقالتها
ودان  بينما عدل الدستور في تونس إلعطاء الرئيس فترة والية رابعة وفي السالشورى

 . لتحديد واليتين للرئيس
 

 عدل الدستور الجزائري لجعل األمازيغية لغة وطنية في ثنيةاألالتوترات وعلى صعيد 
 .الجزائر
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شهدت البحرين أول انتخابات تشريعية مشاركة ومساهمة المواطنين في الحكم وفي إطار 
. لبالد إلى مملكة بعد أن أقر الناخبون الدستور الجديد الذي حول ا1975حرة منذ عام 

الحزب (ومصر ) حزب جبهة التحرير الوطني(وعاد الحزبان الحاكمان في الجزائر 
إلى الحكم في البلدين بعد انتخابات تشريعية فازا فيها باألغلبية، فيما ) الوطني الديمقراطي
 مقعدا 42الفوز بالمركز الثالث بـ ) حزب العدالة والتنمية اإلسالمي(حقق اإلسالميون 

 مقعدا لالتحاد االشتراكي 50وكان نصيب أحزاب التحالف الحاكم الثالثة . ي المغربف
 . مقعدا لحزب التجمع الوطني لألحرار41 مقعدا لحزب االستقالل و 48للقوي الشعبية و

 
 إذ أعطت األولى المرأة حقها  الحقوق السياسية للمرأةمنحت كل من البحرين وقطر
 بينما عينت قطر ألول مرة في تاريخها إمرأة في منصب الكامل في االنتخاب والترشيح

 . وزير
 

عقدت محادثات سالم بين حكومة السودان وحركة الجيش ،  الوفاق الوطنيوعلى صعيد
 الحكومية للتنمية الهيئة"برعاية من ) كينيا(الشعبي لتحرير السودان في مدينة مشاكوس 

وعلى رأسهم الواليات المتحدة " اء االيقادأصدق"ودعم من ما يسمى " إيقاد"في شرق إفريقيا 
وتوصل الجانبان لتوقيع بروتكول يرسم معالم السالم بين شمال وجنوب السودان واقتسام 
الثروة والعمل على وقف إطالق النار وتحديد فترة انتقالية مداها ست سنوات يحكم 

تخابات لتقرير مصير السودان خاللها حكما فيدراليا وتجرى بنهاية الفترة االنتقالية ان
وقد سبق البروتكول توقيع اتفاقية  .الجنوب ليبقي ضمن سودان موحد أو يختار االنفصال

لوقف إطالق النار بجبال النوبة ثم وقعت اتفاقية أخرى لوقف إطالق النار بجنوب 
 . السودان

 
 : العمل العربي المشترك-2.1.2

 اإلسرائيلي العدوان واإلرهابة تصاعد  نتيجةخيم الوضع المتفجر في األراضي الفلسطيني
التي عقدت في بيروت في ) 14(الـ الدورية ضد االنتفاضة بظالله على القمة العربية 

 الحفاظ  قرار للزعماء العرب في القمة التي سبقتها بضرورةوبذلك تأكد )مارس(آذار 
ي الشرق األوسط وتبنت القمة مبادرة ولي العهد السعودي للتسوية ف. على دورية انعقادها

التي تنص في مجملها على انسحاب إسرائيلي كامل من األراضي العربية المحتلة مقابل 
لكن إسرائيل في تصعيد جديد اجتاحت خالل انعقاد قمة . تطبيع عربي كامل للعالقات معها

 .بيروت مدينة رام اهللا وحاصرت رئيس السلطة الفلسطينية في مقره الرسمي
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ما بدا أنه بدايات انفراج في تحقيق مصالحة بين العراق وكل من وشهدت قمة بيروت 
المملكة العربية السعودية والكويت إال إن اآلمال في بلورة خطوات عملية في ذلك االتجاه 

 .تبددت بعد فترة وجيزة
 :كما شهد العمل العربي المشترك خالل العام اآلتي

خارجية بتقديم دعم مالي توصية مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء ال •
 . مليون دوالر على مدى ست أشهر420إضافي للسلطة الفلسطينية قيمته 

إدانة عربية جماعية في قمة بيروت لإلرهاب الدولي بما في ذلك الهجمات على  •
واشنطن ونيويورك ومحاولة إسرائيل استغالل هذه الهجمات لالستمرار في شن 

 .يحرب دمار شاملة ضد الشعب الفلسطين
اجتماعا للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب في القاهرة بحث خطة لتحديث  •

وسائل النقل المختلفة بين الدول العربية باعتبارها عنصرا حيويا في تفعيل مسيرة 
 .منطقة التجارة العربية الحرة 

 في بيروت اإلرهاب بجميع 19إدانة مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته أل  •
 .ع التفريق بينه وبين حق الشعوب في مقاومة االحتاللأشكاله م

اجتماعا للدورة األربعين لإلتحاد البرلماني العربي في الخرطوم بحث في قضية  •
التكامل االقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة وسياسة واضحة الستيعاب 

 التهديدات وفي اجتماع طارئ في بغداد بحث االتحاد. الكفاءات العربية المهاجرة
 .األمريكية بشن حرب على العراق

 لمجلس وزراء الصحة العرب بعد اجتماعها في شرم الشيخ 26دعوة الدورة أل  •
إلى ضرورة التنسيق العربي في مجال تحقيق التكامل في قطاعي الصحة 
والصناعة الدوائية في مواجهة العولمة واتفاقيتي الملكية الفكرية ومنظمة التجارة 

 .العالمية
ي لمجلس وزراء البيئة العرب االلتزام ذ للمكتب التنفي22تأكيد  الدورة أل  •

باالتفاقيات الدولية لحماية البيئة وتنسيق المواقف من جدول أعمال قمة األرض 
 .الدولية الثانية

 لمجلس وزراء اإلعالم العرب بتنظيم حملة إعالمية متواصلة 35قرار الدورة أل  •
 .ةضد العنصرية اإلسرائيلي

موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية على إنشاء مركزين  •
لتأهيل المعاقين من أطفال فلسطين نتيجة اإلرهاب اإلسرائيلي في مدينتي غزة 

 .ورفح بكلفة خمسة ماليين دوالر
 في بيروت الدول العربية 18 الـدعوة مجلس وزراء العدل العرب في دورته  •

لى االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى اإلسراع في إتمام التي لم تصادق ع
 .إجراءات التصديق
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 لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب مقترحات جزائرية 19 الـإقرار الدورة  •
بإنشاء مرصد للزالزل والوقاية من الكوارث الطبيعية وتوحيد ثالث لوائح للبناء 

 .في الوطن العربي
ة العرب نظمته وزارة الصناعة والتجارة األردنية ملتقى لوزراء الصناع •

والمنظمة العربية للتنمية الصناعية ناقش أوراق عمل تهدف إلعداد استراتيجية 
 .عربية موحدة للصناعة

تعجيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية موعد إطالق االتحاد الجمركي ليصبح  •
خليجية الموحدة بحلول عام  وإقراره إطالق العملة ال2005 بدال من 2003عام 

 . وفتح الباب لعضوية اليمن في بعض مجالسه المتخصصة2010
 لدي الجامعة العربية وثائق انضمامه إلى منطقة التجارة إيداع اليمن رسمياً •

 .العربية الحرة
مواصلة عدد من لجان االتحاد المغاربي العربي ألنشطتها خاصة في مجاالت  •

 .والبني التحتيةالتنسيق الخارجي والتشغيل 
 
 : العربية-العالقات العربية  -3.1.2

 :شهدت العالقات العربية العربية تطورات إيجابية منها
دعم العراق عالقاته خالل العام بإنشاء مناطق للتجارة الحرة مع عدد من الدول  •

 .العربية
كة افتتاح المملكة العربية السعودية لمعبر عرعر الحدودي مع العراق تسهيال لحر •

 .التجارة بين البلدين وقيام وفد من رجال األعمال السعوديين بزيارة لبغداد
توقيع اتفاق نهائي حول الحدود بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة  •

 .عمان
 .اتفاق المملكة العربية السعودية واليمن على التنظيم المشترك لسلطة الحدود •
 

 : العام تطوران هامانأما على صعيد التعاون العسكري فشهد
في مياه البحر األحمر " 8 –مرجان " مصري سعودي مشترك يتدريب بحر •

 .شاركت فيه قوات بحرية وجوية من البلدين
 .مناورات عسكرية مشتركة بين لبنان وسوريا في شمال لبنان •

 
 : مع الجوار–العالقات العربية  -4.1.2

دول عربية مع جيرانها، فعلي الجانب شهد العام المنصرم انفراجا وتحسنا في عالقات 
 :اإليجابي لهذه العالقات شهد العام
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  تحسنا في العالقات بين كل من سوريا والعراق مع تركيا خاصة بعد التوصل  •
 .إلى تفهم بخصوص مياه نهر الفرات

اتفاقية تعاون عسكري بين الكويت وإيران وقعت خالل زيارة وزير الدفاع  •
 .الكويتي لطهران

 الرئيس اإليراني محمد خاتمي للمملكة العربية السعودية التي شكلت فاتحة زيارة •
 .لمرحلة جديدة من العالقات بين البلدين

 .قيام العراق وإيران بتبادل مجموعة جديدة من أسرى الحرب بينهما •
 .تشكيل لجنة مشتركة ألمن الحدود بين السودان وإثيوبيا •

 
 :أما على الجانب السلبي فقد سجل أيضا

توترا في العالقات بين السودان واريتريا بعد اتهام الخرطوم إلريتريا بالوقوف  •
وراء الهجوم الذي شنه جيش التحرير الشعبي السوداني على مناطق في شرق 

وقد أغلق السودان حدوده مع اريتريا وشكاها إلى . البالد ونفي أسمره لذلك
 .مجلس األمن الدولي

 لري أراضيه ينتيجة قيام لبنان بضخ المياه من نهر الوزان  إسرائيلياً لبنانياًتوتراً •
 في الجنوب وتمسكه بموقفه رغم تهديدات رئيس الوزراء العطشىوقراه 

وقد . للحرب بالنسبة إلسرائيل" سبباً" يشكل ياإلسرائيلي بأن تحويل مياه الوزان
 .أيدت األمم المتحدة موقف لبنان في ضخ قسم من مياه الوزاني

ن المغرب وأسبانيا إثر قيام الجيش األسباني باحتالل مؤقت لجزيرة ليلي توترا بي •
أما الخالف على سبتة . المغربية تم احتواءه الحقا في اتصاالت دبلوماسيين ثنائية

 .ومليلة بين البلدين فال يزال يراوح مكانه
 لم تشهد مشكلة الجزر بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإيران أي جهد  •

 .عاطي معها بغرض حلها خالل العامللت
 
 : الدولية-العالقات العربية  -5.1.2

سيطر المنظور الجديد لألمن القومي الذي تبنته اإلدارة األمريكية بعد هجمات واشنطن 
وصعدت الواليات المتحدة من وتيرة . ونيويورك على العالقات العربية األمريكية

 رأت أنها لم تقم بما يكفي للقضاء على مناهج ضغوطها ومطالباتها للدول العربية التي
كما قامت بشن حمالت أمنية مكثفة ضد الجاليات . الفكر الديني التي تخرج متطرفين
وانطالقا من هذا المنظور شنت حمالت عنيفة في . العربية واإلسالمية في أراضيها

قات قوية معها اإلعالم األمريكي ضد  دول عربية كانت تعتبر حليفة لواشنطن وعلى عال
وواجه مفكرون ومثقفون عرب ومسلمون هذه الحمالت بدعوة الواليات المتحدة إلى تغيير 
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ومن أبرز ما شهده العام في هذا . سياساتها تجاه القضايا العربية وبخاصة قضية فلسطين
 :المجال
 العزيز للواليات المتحدة حامال اهللا بن عبد زيارة ولي العهد السعودي األمير عبد •

 . معه مبادرة السالم العربية التي تبنتها قمة بيروت
 . عاما50أول زيارة لرئيس سوري لبريطانيا منذ  •
قوانين أمريكية بفرض قيود أمنية مشددة على دخول مواطنين من دول عربية  •

 .إلى أراضيها
 .بدء الحشد العسكري األمريكي في الخليج استعدادا لشن حرب ضد العراق •
 الذي يعطي العراق مواعيد 1441 الدولي باإلجماع القرار إقرار مجلس األمن •

 .محددة لاللتزام بعودة المفتشين وتدمير أسلحة الدمار الشامل
 .انقسام في االتحاد األوروبي حول مسألة العراق •
 تقدمت به المجموعة  دولة في الجمعية العامة لألمم المتحدة تؤيد قرارا133ً •

 االقتصادية القسرية االنفرادية التي تتجاوز العربية يدعو إلى رفض التدابير
 . الحدود اإلقليمية باعتبارها وسيلة لإلكراه السياسي واالقتصادي

تجديد الواليات المتحدة العقوبات األمريكية التي تفرضها على ليبيا لمدة عام  •
 .آخر

 ودخول اتفاقية االتحاد األوروبيوالجزائر مع توقيع اتفاق شراكة بين لبنان  •
 .المتوسطية حيز التنفيذ مع األردن-شراكة األوروبيةال

تواصل الجهود األوروبية دون نتيجة للتوصل إلى معالجة وتهدئه الوضع المتفجر  •
 .في األراضي الفلسطينية المحتلة

قرار من مجلس األمن الدولي يجدد لمدة ستة شهور مهمة بعثة األمم المتحدة  •
وطلب القرار من المبعوث الدولي جيمس . لتنظيم االستفتاء في الصحراء الغربية

 .بيكر مواصلة جهوده إليجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء
 .انتخبت سوريا عضوا غير دائم في مجلس األمن الدولي لمدة عامين •
 
 : اإلسرائيلي-الصراع العربي  -6.1.2

تفاضة تمثل في شهد العام تصعيدا األساليب العسكرية اإلسرائيلية الرامية للقضاء على االن
تزايد عمليات اغتيال القيادات الميدانية الفاعلة لتنظيمات فلسطينية، وأصبحت عمليات 

 .االجتياح الدموي لمدن وقرى ومخيمات فلسطينية أمرا يوميا
 

ولم تواكب الجهود اإلقليمية والدولية هذا التدهور بحركة دبلوماسية وسياسية مناسبة تعمل 
مائدة المفاوضات بسبب إصرار إسرائيلي على إبعاد رئيس على إعادة الطرفين إلى 

 .للهجمات ضد إسرائيل" المحرك الرئيسي"السلطة الوطنية الفلسطينية عن السلطة ألنه 
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رؤيته لحل يقوم " حالة االتحاد"وتضمن خطاب الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش عن 
ليات آم حركة دبلوماسية لتحديد على دولتين فلسطينية وإسرائيلية أمال في أن يحمل العا

التنفيذ إال أن مجمل التحركات التي بذلتها أطراف مختلفة اصطدمت بجدار صلب من 
 .الرفض اإلسرائيلي 

 
 لعدم قيام األمم المتحدة بردع إسرائيل عن اجتياح األراضي عربياً وسجل العام إحباطاً

نتقادات العربية حدة لفشل مجلس وزادت اال. الفلسطينية ومخيمات الالجئين فيها وتدميرها
األمن الدولي في إنفاذ قراره بإيفاد لجنة تقصي حقائق إلى مخيم جنين الذي دمرته 

 .إسرائيل
 

 صاغته ومتابعة لرؤية الرئيس بوش في خطابه أقر مجلس األمن الدولي في مارس قراراً
اس دولتين وقبل أن  يدعو إلى حل على أس1379الواليات المتحدة األمريكية ويحمل الرقم 

ينتهي العام تقدمت اإلدارة األمريكية باقتراح للبدء في تسوية الصراع أطلقت عليه اسم 
 . جادة لم تبذل لجمع الطرفين لمناقشتهإال أن جهوداً" خريطة الطريق"
 

وربطت الواليات المتحدة وإسرائيل موافقتهما على الجلوس مع الفلسطينيين بإصالحات 
في السلطة الفلسطينية وتخلي رئيس السلطة عن صالحياته التنفيذية لصالح سياسية ومالية 

 .رئيس وزراء يكون مفوضا بشكل كامل لتولي أمر كافة القضايا
 

 المؤشرات االقتصادية 2.2
عجـز  و اإلجمالييتناول هذا البند أربعة مؤشرات اقتصادية هي معدل نمو الناتج المحلي            

عجز الحساب الجـاري كنسـبة مـن    و اإلجمالياتج المحلي  الميزانية العامة كنسبة من الن    
ويستند إلى المؤشرات الثالثة األخيرة في تقـويم      . الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدل التضخم    

  ).1نظر إطار رقم أ(مناخ االستثمار وذلك من خالل مؤشر مركب من متوسطاتها للعام 
 

 الدول العربية وتلك التي ت للمؤسسة منالتي توافرويستند رصد هذه المؤشرات إلى البيانات 
مراآز عدد من  والدولية، باإلضافة إلى ما يرد في تقارير اإلقليميةتصدر عن المؤسسات 

في وبيوت التصنيف االئتماني المصارف التجارية وشرآات االستثمار الكبرى والبحث 
 .العالم
  النمو االقتصادي1.2.2

ت نمو مقبولة في عدد من الدول العربية بصورة         شهد العام موضوع التقرير تحقيق معدال     
 عشرة دولة عربيـة     لثمانيإجمالية، فقد بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلى اإلجمالي          

وحسـب  . 2001عـام  % 3.6مقابـل  % 2.8توافرت عنها البيانات خالل العام حـوالي       
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ـ           و حقيقيـة مرتفعـة     التقديرات المتوافرة فإن الناتج المحلى اإلجمالي سجل معـدالت نم
وكانت أعلـى معـدالت     .  دول عربية  سبعخالل العام في    % 5.0 -% 3.8تراوحت بين   

كـل مـن تـونس      و،   لكل منهمـا   %)5.0 (موريتانياكل من األردن و    النمو المحققة في  
 .%)3.8 (والبحرين،  %)4.1(، واليمن   %)4.5(والمغرب  ،   لكل منهما  %)4.9 (السودانو

سـلطنة  في % 2.4و، قطرفي % 3.2قي للناتج المحلى اإلجمالي  كما بلغ معدل النمو الحقي    
فـي  %) 1.5(، و   اإلماراتفي  % 1.7وفي لبنان   % 2.0و ،  الجزائرفي  % 2.2 و ،عمان
 .سوريا

 
، الجزائراألردن،  ( دول عربية هي     خمسمن جهة أخرى يالحظ أن معدل النمو ارتفع في          

اإلمـارات،   ( هـي   دولـة عربيـة    ةر عش إحدى فيما تراجع في     ،)موريتانيا واليمن ،  لبنان
) البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، سلطنة عمان، قطر، ليبيا، مصر والمغرب          

 للعام الثاني على التوالي فـي        سالباً في حين سجل نمواً    2001 خالل العام مقارنة مع عام    
 ). 1انظر الجدول رقم (الكويت 

 
  التوازن الداخلي2.2.2

 خمـس يزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي انخفاضا في          سجل مؤشر عجز الم   
فقد انخفضت نسبة   .  عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات      خمسدول عربية من أصل     

مـن  ( نقطـة مئويـة      6.5 يبحـوال لبنان  عجز الميزانية من الناتج المحلي اإلجمالي في        
 ي بحـوال  السعودية، وفي   )قرير خالل العام موضوع الت    %13.8إلى   2001عام  % 20.3

من ( كل من األردن     ، وبأقل من نقطة مئوية في     %)1.3إلى  % 3.9 من( مئوية   نقطة 2.6
إلـى  % 3.1مـن  (، والمغـرب    %)1.8إلـى   % 2.2من   (السودانو %)2.9إلى  % 3.6
  وحافظت ،%19.1إلى  % 2.1وسجلت ليبيا ارتفاعا مقدرا في نسبة الفائض من         %). 3.0

، وكذلك قطـر إذ     %18.9مقابل  % 18.5بلغ    خالل العام  فائضل نسبة   على تسجي الكويت  
 .2001عام % 5.3مقابل % 4.5بلغ 

 
من جهة أخرى تشير التقديرات المتوافرة إلى ارتفاع نسبة عجز الميزانية العامة من الناتج              

 2.3 بحوالي   اإلمارات دول عربية، إذ ارتفعت نسبة العجز في         أربعالمحلي اإلجمالي في    
وبأقل من نقطة مئوية فـي كـل مـن          ،  )خالل العام % 8.2إلى  % 5.9من  (ة مئوية   نقط

إلى % 2.4من   (ومصر %)3.0إلى  % 2.4من  (وتونس  %) 7.7إلى  % 7.0من  (األردن  
 2001الناتج المحلي اإلجمـالي عـام        كما تحول فائض المالية العامة كنسبة من      %). 2.6

، إذ بلغت نسبة     واليمن الجزائرالبحرين  كل من   إلى عجز خالل العام موضوع التقرير في        
 ، وحـوالي  2001عـام   % 0.1مقابل فائض نسبته    % 3.7 في البحرين     خالل العام  العجز
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فـي الـيمن   % 2.6 وحـوالي  ،2001عام % 1.6مقابل فائض نسبته  في الجزائر   % 2.4
 ).2انظر الجدول رقم (، %4.1نسبتهمقابل فائض 

 
  التوازن الخارجي3.2.2

أربـع   الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي انخفاضا في           سجل مؤشر عجز  
فقد انخفـض فـي لبنـان       . دول عربية من أصل سبع عشرة دولة توافرت عنها البيانات         

، وفـي   )خـالل العـام   % 17.1 إلـى    2001عام  % 23.8من  ( نقطة مئوية    6.7بحوالي  
 نقطـة   1.3وريا بحوالي   ، وفي س  %)2.6إلى  % 5.6من  ( نقاط مئوية    3السودان بحوالي   

إلـى  % 4.3مـن   (، وفي تونس بأقل من نقطـة مئويـة          %)0.7إلى  % 2.0من  (مئوية  
 دول عربية من االستمرار فـي تحقيـق فـائض فـي             إحدى عشرة كما تمكنت   . )3.9%

فقد ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي اإلجمالي في           . الحساب الجاري 
إلـى  % 0.2من  ( وفي الجزائر ،  )خالل العام % 24.8 إلى   2001عام  % 21.8من  (قطر  
 فيما انخفضت نسبة فائض الحساب      ،%)14.3إلى  % 13.2من  (وفي اإلمارات   ،  )10.1%

 إلـى   2001عـام   % 26.1مـن   ( الكويتالجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في        
إلـى  % 5.1 من( اليمن، وفي   )%7.2إلى  % 10.2من  ( ليبيا، وفي   )خالل العام % 21.6

إلـى  % 3.0من  (المغرب  في   و ،)%10.3إلى  % 15.1من  ( سلطنة عمان ، وفي   )3.0%
 ،%)0.01إلى  % 0.03من  (مصر  وفي   ،%)2.6إلى  % 2.9من  (البحرين  ، وفي   %)1.9
 %).5.0 (2001 خالل العام على نسبة الفائض التي حققتها عام السعوديةحافظت ا فيم
 

 إلى فائض   2001ز من الناتج المحلي اإلجمالي عام       وتمكنت األردن من تحويل نسبة العج     
خالل العام مقابل عجز نسبته     % 3.6 نسبته   اخالل العام موضوع التقرير، إذ سجلت فائض      

 وسجل مؤشر عجز الحساب الجاري كنسـبة مـن النـاتج المحلـي              .2001عام  % 0.4
% 3.0زا نسـبته    عجسجل  إذ   ،موريتانيافي   )أقل من نقطة مئوية   ( طفيفااإلجمالي ارتفاعا   
 ).3انظر الجدول رقم  (،2001 عام %2.6مقابل عجز نسبته 

  
  معدل التضخم4.2.2

توضح البيانات أن جميع الدول العربية التي توافرت عنها بيانات عن التضـخم وعـددها               
 التي  اليمنباستثناء  % 9.0 عشرة دولة سجلت معدالت للتضخم خالل العام لم تتجاوز           سبع

وقد سجل معدل التضخم انخفاضا فـي       . )%11.4( وليبيا   %15.8م فيها   بلغ معدل التضخ  
عـام  % 4.0مـن   (موريتانيـا  نقطة مئوية في     1.5 دول عربية، إذ انخفض بحوالي       أربع

مـن   (كل من سـلطنة عمـان   نقطة مئوية في    بأقل من   ، و ) خالل العام  %3.0 إلى   2001
 .%)1.9إلى % 2.0من (وقطر %) 1.1إلى % 1.5من (وسوريا ، %)0.0إلى % 0.5
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 عشـر دول  من جهة أخرى تشير البيانات المتوافرة إلى ارتفاع في معدل التضـخم فـي               
 وفـي   ،%)9.0إلـى   % 4.8من  ( نقطة مئوية    4.2، إذ ارتفع في السودان بحوالي       عربية

 نقطـة   3.9 وفي اليمن بحـوالي      ،%)5.0إلى  % 1.0من  ( نقطة مئوية    4.0لبنان بحوالي   
% 0.6مـن   ( نقطة مئوية    1.9  بحوالي المغربوفي    ،%)15.8إلى  % 11.9من  (مئوية  

، وبنقطـة   %)10.0إلـى   % 11.4من  ( نقطة مئوية    1.4 ي، وفي ليبيا بحوال   %)2.5إلى  
إلـى  % 2.0مـن   (وتـونس   %) 2.3إلى  % 1.3من  (مئوية واحدة في كل من اإلمارات       

من (ئر  الجزاو%) 2.7إلى  % 2.2من  ( مصر  ، وبأقل من نقطة مئوية في كل من         %)3.0
 على  األردن خالل العام  وحافظت  %). 2.0إلى  % 1.7من  (الكويت  و%) 4.8إلى  % 4.2

 ). 4نظر الجدول رقم ا( )%1.8 (2001 عام همعدل التضخم الذي سجلت
 

  المؤشر المركب لمناخ االستثمار5.2.2
 المـوازين (مكون السياسات االقتصادية  لمناخ االستثمار الذي يقييس     شهد المؤشر المركب    

عـام  ) 0.7(مقابـل   ) 0.9(إذ بلغ    ، خالل العام  تحسنا) الداخلية والخارجية ومعدل التضخم   
 وانعكاس ذلـك    2002عام   أسعار النفط     اإليرادات تحسن  ارتفاع ويعزى ذلك إلى     .2001

سياسات اإلصالحات االقتصادية   تعمق تطبيق   وعلى اإليرادات العامة للدول المنتجة للنفط       
ويعكس ارتفاع المؤشر المركب تحسنا فـي منـاخ          . بها الدول العربية   التي تقوم والهيكلية  

االستثمار في الدول العربية لما شهدته مكونات المؤشر مـن تحسـن ملحـوظ خاصـة                
. )1.9(، حوالي   1995ألول مرة منذ عام     والموازين الخارجية التي بلغت درجة مؤشرها،       

 ).5جدول رقم و 2وإطار رقم  1إطار رقم نظر أ(
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 )1(إطار رقم 
 ي الدول العربيةالمؤشر المركب لمكون السياسات االقتصادية لمناخ االستثمار ف

 
في محاولة لقياس أداء االقتصادات العربية وتوصيف مناخ االستثمار فـي الـدول             

مركب يقيس درجة التحسن      بتأسيس مؤشر  1996العربية قامت المؤسسة منذ عام      
أو التراجع في مناخ االستثمار في الدول العربية تم تضـمينه فـي تقريـر منـاخ                 

  .1995 االستثمار في الدول العربية عام
 

تستند المنهجية التي تم اعتمادها لتعريف البيئة االقتصـادية المسـتقرة والمحفـزة             
والجاذبة لالستثمار إلى أنها تلك التي تتميز بعدم وجود عجز في الميزانية العامـة،              
يقابله عجز مقبول في ميزان المدفوعات، ومعدالت متدنية للتضخم وسعر صـرف            

 ومؤسسية مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بها ألغـراض         غير مغالى فيه وبنية سياسية    
  . التخطيط المالي والتجاري واالستثماري

 
تقع الخصائص األربع األولى ضمن السياسات االقتصادية وتمثل محصلة ونتـائج           
لسياسات تم اتباعها خالل فترات زمنية محددة ويمكن االعتداد بها ومقارنتها مـع             

  .فترات سابقة
 

لمركب ثالث مجموعات هي مجموعة السياسات المالية، مجموعـة         شمل المؤشر ا  
أمـا فيمـا يتعلـق      . مجموعة سياسات المعامالت الخارجيـة    والسياسات النقدية،   

بالتطورات النوعية المتعددة التي تؤثر في مجمل المناخ مثـل درجـة االسـتقرار              
ما يـتم مـن     تنمية الموارد البشرية و   والسياسي، التطورات التشريعية والمؤسسية،     

 فإن المؤشـر    ،خطوات في مجال الترويج للقطر أو قطاعات االقتصاد أو المشاريع         
 وتعمل المؤسسة على ترقية أسلوب تقديرها لقياس كفاءة وفاعلية هـذه            ،ال يعكسها 

النظم بإعطاء درجات دنيا وأخرى قصوى لتضمينها تدريجيا في حساب المؤشـر            
  .المركب

 
  :كون منها المؤشر المركب هيوالمؤشرات الفرعية التي يت

يسـتخدم  : مؤشر العجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي           -أ
.لتلخيص تطورات السياسة المالية في سعيها نحو تأسيس التوازن الداخلي لالقتصاد          
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: مؤشر العجز في ميزان الحساب الجاري كنسبة من النـاتج المحلـي اإلجمـالي              -ب
 لتلخيص تطورات سياسة سعر الصرف في سعيها نحو تأسيس التـوازن            يستخدم

  .الخارجي لالقتصاد
يستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية في سعيها نحو : مؤشر معدل التضخم -ج

  .تدعيم استقرار التوازن الداخلي لالقتصاد
 

  :اعتمدت طريقة تطبيق منهجية المؤشر المركب على عدة أمور أهمها
صول على المعلومات االرتكازية للسنة السابقة لكـل مؤشـرات مجموعـة            الح -

  .السياسات المشار إليها
  .الحصول على المعلومات لسنة التقرير -
 .حساب التغير في المؤشر وحساب األوزان الرقمية لمجموعات السياسات -
  .حساب التغير العام في السياسات االقتصادية التجميعية -
 

، 2،3انظر الجداول (يقة الحسابية التي اعتمدت لقياس المؤشر المركب ولتوضيح الطر
 :نعطي المثال التالي) 5، 4

%) 5.4(حققت نسبة عجز في الميزانية العامة قـدرها         ) أ( حال أن الدولة     في   •
 العجـز    انخفـاض  ييعن فإن ذلك    2001عام  %) 2(، وأخرى قدرها    2001عام  

 .  درجات3 الرقمي هو  نقطة مئوية، ويصبح الوزن3.4بحوالي 
 ، وعجـزا نسـبته    2001عام  % 2فائضا نسبته   ) ب(  أما فيما إذا حققت الدولة       •

 ويصـبح   ،نقاط مئوية  4 فإن ذلك يعني ارتفاع العجز بحوالي        2002عام  %) 2(
وهكذا طبقا للحدود الدنيا والقصوى المستخدمة فـي        . الوزن الرقمي سالب واحد   

 . تقدير األوزان
فائضا خالل العامين فيحسب التغير في المؤشر علـى         ) ج(لدولة  أما إذا حققت ا    •

أساس االبتعاد عن نقطة التوازن أي نقطة الصفر مع اتباع الطريقة ذاتها فيمـا              
 وما ينطبق على هذا المثال ينطبق على بقية المؤشرات          ،يتعلق باألوزان الرقمية  

  .األخرىالفرعية 
 

مؤشـر متوسـط ( ثالثـة لسط متوسطات المؤشرات ا   ويعرف المؤشر المركب حسابيا بأنه متو     
 ).السياسة المالية، متوسط مؤشر السياسة النقدية، متوسط مؤشر سياسة المعامالت الخارجية
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 )2(إطار رقم 
 تطور المؤشر المركب لمكون السياسات االقتصادية 

 لمناخ االستثمار في الدول العربية
 

 إلـى أن    2002-1995 ن خالل تطبيق هذا المؤشر للفتـرة      تشير النتائج التي توصلت إليها المؤسسة م      
 مقابـل  1.1، إذ بلـغ  1997 لألعوام الثالثة األولى محققاً أعلى ارتفاع له عـام  المؤشر قد سجل تحسناً   

نتيجة ) 0.1( قدرها 1998فيما سجل قيمة سالبة عام .  على التوالي1996 و1995 لعامي 1.03 و 1.05
 بسبب التحسـن    1999عام  ) 0.9(وفي المقابل سجل قيمة موجبة قدرها       . املتدني أسعار النفط خالل الع    

) 1.2( إذ سجل قيمة موجبة قدرها       2000 وشهد تحسنا ملحوظا عام      . الذي شهدته أسعار النفط العالمية    
وقد جاءت هذه النتائج متطابقـة مـع تطـور          ) 0.7(، إذ بلغ قيمة موجبة قدرها       2001فيما تراجع عام    

أما فيما يتعلق بالعام موضوع التقرير فقد شـهد المؤشـر           . للنمو الحقيقي في الدول العربية    المعدل العام   
 أسعار الـنفط خـالل العـام    ارتفاع ويعزى ذلك إلى  )0.9(إذ أصبح بمقدار    ،  2001 مقارنة بعام    تحسنا

  .وانعكاس ذلك على اإليرادات العامة للدول المنتجة للنفط
 السنة  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

  البيان
معدل النمو   - 2% 4% 2.5% 2.8% 4.2% 3.6% 2.8%

 الحقيقي
تحســن 

ــي   9ف
دول 

تراجع 
ــي   6ف
 دول

تحســن 
ــي   7ف
دول 

تراجع 
ــي   7ف
 دول

تحسن في  
  دولة 14
 

 تراجع في 
  دول3

تحســن 
ــي   8ف
 دول 

تراجع 
ــي   6ف
 دول

تحسن في  
  دول 5
 

تراجع في  
  دول 10

تحسن في  
  دولة11
 

ع في  تراج
 دولة 

 واحدة  

تحســن 
 10في  
 دول 

تراجع 
ــي   4ف
 دول 

تحســن 
 11في  
 دولة 

تراجع 
ــي   4ف
 دول 

ــزان  ميـ
الماليـــة 

 % العامة
 للناتج 

ــي  المحلـ
 اإلجمالي

تحســن 
 15فــي

ــة  دول
تراجع 

ــي  فـ
ــة  دول
 واحدة

تحســن 
 11في  

ــة  دول
تراجع 
ــي   4ف
 دول

تحسن في  
  دولة17
 

تراجع في 
 دولتين

تحســن 
 13في  
 دولة

تراجع 
ــي  فـ
 دولتين

تحسن في  
  دول 4
 

تراجع في  
  دول 7

تحسن في  
  دولة 12
 

تراجع في  
  دول 7

تحســن 
ــي   8ف
 دول 

تراجع 
ــي   3ف
 دول 

تحســن 
 11في  
 دولة 

تراجع 
ــي  فـ
 دولتين 

ــزان  ميـ
الحســاب  

% الجاري  
النــــاتج 
ــي  المحلـ

 االجمالي

انخفض 
ــي   4ف
دول 

ــع  ارتف
 12في  
 دولة

 انخفض
 10 في

دول 
ــع  ارتف

ــي   4ف
 دول

ــض  انخف
  دول5 في
 

 في  ارتفع
  دولة11

 انخفض
 13في  
 دولة

ــع  ارتف
ــي   3ف
 دول

ــض  انخف
 دول 7في 

 
 في  ارتفع

  دول 6

ــض  انخف
 15فــي 

 دولة 
 في  ارتفع

  دول 4

 انخفض
 11في  
 دولة 

ــع  ارتف
ــي   4ف
 دول 

انخفض 
ــي   4ف
 دول 

ــع  ارتف
 12في  
 دولة 

معــــدل 
 التضخم 

المؤشـــر  1.05 1.03 1.1 )0.1( 0.9 1.2 0.7 0.9
 المركب 
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  وضع الدول العربية في التقويم السيادي والمؤشرات الدولية 3.2
  السيادي للدول العربيةالتقويم 1.3.2

 مـع  2002 السيادي في عـام  التقويمحافظت معظم الدول العربية على وضعها من حيث      
مما جعل مجموع الدول العربية التي تحظـى بتقـويم   ) ليبيا( دخول دولة عربية ألول مرة    

ويصدر التقويم السيادي التجميعي الموحد لألسواق الناشئة فصـليا عـن           .  دولة 13 سيادي
 العالمية النشـطة    التقويممؤسسة الفاينانشال تايمز باالستناد إلى التقويم االئتماني لوكاالت         

 وبدأت تصنيف األسـواق     1941ت عام   ئأنش( في الدول العربية وتشمل ستاندرد اند بورز      
)  إصدار في األسواق الناشئة    400 دولة وقومت    13 مكتبا في    17 هاول 1977الناشئة عام   

 سوقا ناشئة وقومـت     50 مكاتب عالمية وتعمل في      10 ولها   1900ت عام   ئأنش(وموديز  
تكونت فـي   ( ومجموعة فيتش )  ألف طلب للمعلومات   30 جهة وتتعامل مع أكثر من       350

 مكتبـا   40 فـي    )وظـف  م 1100 من اندماج ثالث شركات ويعمل بها        2000نهاية عام   
 دولة تقويم   70 شركة و  1000 مؤسسة مالية و   1600عالميا ومقرها لندن ونيويورك وتقوم      

 ومقرها قبـرص    1982ت عام   ئأنش(  وكابيتال انتييجانس )  حكومة محلية  1400سيادي و 
 180وتغطي أساسا منطقة البحر األبيض المتوسط ودول الخليج وقومت في المنطقة هـذه     

 50 وقومـت    1985 األسواق الناشئة األخـرى عـام        إلىولة واتجهت    د 14 في   امصرف
ـ       5مصرفا في دول وسط وشرق أوروبا و       ن فـي   ا مصارف في جنوب إفريقيا ولها فرع

 1998ت عـام  أنشـأ ( ، ووكالة ريتنغ اند انفسمنت انفورميشن اليابانية)هونج كونج والهند  
 مؤسسة  1200دارات من قبل     تقويم إلص  3800 وقد أصدرت    نبانيتيمن اندماج وكالتين يا   

وتعتبـر  ). مينأ في اليابان وتتفرد بتقديم خدمة تقويم قدرة دفع مطالبات الت          900مالية منها   
 ةشركة كابيتال انتيايجانس األنشط في المنطقة إذ تتواجد في الدول العربية الـثالث عشـر     

 5( عة فيـتش    ومجمو)  دول عربية  9(ثم ستاندرد اند بورز   )  دولة عربية  11(تليها موديز   
 ). دول عربية3( ورميشنفان  وأخيرا وكالة ريتنغ اند انفسمنت) دول عربية

 
تشير البيانات المتوافرة عن الدول العربية التي تم تقويمها، إلى أن الكويت حصلت علـى               

 تجميعي بدرجة استثمارية عالية ومخاطرة منخفضة جدا وقدرة سـداد            سيادي أعلى تقويم 
حالية السائدة، تليها اإلمارات بدرجة تقويم سيادي جيد فـي الدرجـة   قوية رغم الظروف ال  

) قطر والسعودية وتونس وسلطنة عمان والبحرين     (االستثمارية العالية، تليهما خمس دول      
أربع دول عربية فـي درجـة       لمتوسطة وقدرة السداد المعقولة، و    في الدرجة االستثمارية ا   

،  )مصر، المغرب، األردن، ليبيا   (ر في السداد    المضاربة مع إشارة لبروز احتماالت مخاط     
في درجة مضاربة مرتفعة مع ضعف قدرة السـداد لوجـود           ) لبنان(ودولة عربية واحدة    

رتفعـة جـداً    في درجة مضاربة م   ) اليمن(عوامل مخاطرة مرتفعة، ودولة عربية واحدة       
 ).1رقم انظر الملحق( على قدرة السدادوأكثر انكشافا بتأثير عوامل سلبية تؤثر 
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 ومؤسسـة ماليـة      مصـرفاً  152وقد قامت وكاالت التقويم االئتماني سابقة الذكر بتقويم         
 وسلطنة عمان )  شركات 5(  شركات تتوزع على الكويت    9وشركة في الدول العربية منها      

وتحظى المؤسسات المالية فـي     ). شركة واحدة ( وتونس) شركتان( وقطر) شركة واحدة (
 ومؤسسة مالية   ا مصرف 21( عدد من المؤسسات التي تم تقويمها      البحرين واإلمارات بأعلى  

 ). مصرفا لكل منها14( ومصر واألردن وتونس)  مصرفا15( تليهما الكويت) لكل منهما
 

 مصرفاً وشـركة عربيـة    37أما على صعيد وكاالت التقويم االئتماني القطرية فقد قومت          
مقرها مصر وتغطـي    (وراق المالية   يم وتصنيف األ  وشركة النيل لتق  خالل العام، إذ قومت     

 ين شركات في مصر و شـركت      9 مصارف و  6) الدول العربية في منطقة الشرق التوسط     
 يم وتصـنيف األوراق الماليـة     و أما شركة المغرب لتق    .مين واإلجارة في سلطنة عمان    أللت
 7 مصارف و  10فقد قومت   ) مقرها تونس وتغطي الدول العربية في منطقة شمال إفريقيا        (
 1997ن عـام    ا الشركت ناوقد تأسست هات  .   مصارف في المغرب   3ركات في تونس و   ش

كشركات قطرية متفرعة من الشركة العربية للتقويم االئتماني التي تتملك مجموعة فيـتش             
ومثلها لكل من مؤسسة تمويل االستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي          % 20منها و % 60

 . النقد العربيلصندوق
 

 األسواق المالية العالمية السـيما      لدخولصول الدولة على التقويم السيادي مهما       ويعتبر ح 
 الـدخول فـي قـروض       أوفي حال حاجة الدولة لالقتراض الخارجي بإصدار السـندات          

ويفيد وجود تقويم سيادي للقطـر فـي        . لها األجنبيمجمعة، كما أنه يحكم نظرة المستثمر       
 عند إصدار سـندات     تحتاج إليه خل القطر ذاته الذي     تقويم المؤسسات المالية والشركات دا    

 .خاصة بها في األسواق العالمية
 

ومن جانب آخر تم إنشاء مؤسسة التصنيف االئتماني اإلسالمي الدولي في البحرين خـالل     
 والبنك اإلسالمي للتنميـة وبنـك       )تال انتيلجانس يكاب(شركة التقويم العالمية    العام بمشاركة   

 في األسواق    لتقويم جدارة البنوك اإلسالمية    2003 أن تبدأ نشاطها عام      دبي اإلسالمي على  
 .المالية العالمية

 
  وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية2.3.2

تتابع المؤسسة هذا العام وللسنة الثانية على التوالي تجميع وإبراز عدد من المؤشرات التي              
وفيما يخـتص   . ئة االستثمار المالئمة  تصدرها مؤسسات دولية مختلفة وتعكس مكونات بي      

بالمؤشرات الكلية نالحظ أن أغلبية الدول العربية تلقت تصنيفا إيجابيا وأن أغلبها يميل إلى              
أما المؤشرات المحددة التـي تشـمل       . التحسن ويبدي اهتماما بالدخول في هذه المؤشرات      

 الـدول العربيـة لـم       جوانب متخصصة كالشفافية والمعلوماتية فإنها تقتصر على قلة من        



 

33 

وبالنظر ألهمية هذا الموضوع في تعميق المفاهيم       . تحرز تصنيفا إيجابيا في أغلب األحيان     
الخاصة بالقدرات القياسية والتطورات المرتبطة باالقتصاد وزيادة الوعي المعياري، تتابع          

ـ    . (المؤسسة رصد وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية        اص أنظر الجزء الثاني الخ
 ).بوضع الدول العربية في المؤشرات الدولية

 
 التطورات التشريعية والتطوير المؤسسي . 3

تواصلت خالل العام جهود الدول العربية في تطوير تشريعاتها المتعلقة باالستثمار الوافـد             
جذبا له إذ أصدرت المملكة العربية السعودية نظاماً معدالً لنظام العالقات التجارية بهـدف         

 حماية للمستثمر في شأن عالقاته التجارية، كما أصدرت نظـام الوحـدات العقاريـة               منح
وفرزها ونظام التسجيل األجنبي للعقار لتوفران للمستثمر نظاماً قانونياً متكـامالً لتمليـك             
الوحدات العقارية وإلثبات ملكية المستثمر للعقار، وأصدرت نظام البيانات التجارية لتوفير           

وفير البيانات التجارية التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب لالستثمار، كمـا            الشفافية في ت  
صدر قرار المجلس االقتصادي األعلى في شأن استراتيجية التخصيص في المملكة بهدف            

 .دفع القطاع الخاص لالستثمار السيما في األصول المنتجة في االقتصاد الوطني
 

ر في كل مـن جمهوريـة العـراق والجمهوريـة           وشهد العام مولد قانون جديد لالستثما     
اإلسالمية الموريتانية والجمهورية اليمنية، ففي جمهورية العراق صدر قانون االسـتثمار           
العربي دفعا لعملية التنمية االقتصادية وتطويرها في البالد وأصـبح بموجبـه االسـتثمار             

 النفطي، ومـن سـمات      متاحا للمستثمر العربي في كل القطاعات االقتصادية عدا القطاع        
القانون أنه أفسح المجال أمام المستثمر العراقي المقيم وغير المقيم والوزارات والجهـات             
غير المرتبطة للمساهمة في المشاريع االستثمارية، وقضى للمستثمر بضمانات وإعفـاءات   

مهوريـة  تتدرج تبعا للتطور االقتصادي للمناطق التنموية التي يتم االستثمار فيها، وفي الج           
الموريتانية صدر قانون مدونة االستثمارات تشجيعا لالستثمار المباشر عبر ضمان سالمته           
وتسهيل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة به وذلك من خالل نظام الشباك الموحد لالستثمارات            
الذي يعالج مركزيا كل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة باالستثمار، وفـي جمهوريـة الـيمن        

ون االستثمار لتشجيع وتنظيم االستثمار الوطني والعربي واألجنبي وذلـك فـي            صدر قان 
إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأوليات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحـدد   
القانون القطاعات المستثناة أي غير المتاحة لالستثمار وحوى تسهيالت وضمانات ومزايا           

قانون للهيئة العامة لالستثمار التي لها شخصية اعتبارية وتمثـل          وإعفاءات، وأوكل تنفيذ ال   
النافذة الواحدة التي يتعامل معها المستثمر في كل ما يتعلق باستثماره إقامة وتشغيال إذ هي               

 .التي تتحصل له من الجهات الحكومية المختصة على كافة الموافقات المطلوبة
 

 جديـدة  بالدول العربية التي تبنت تشريعات       ولحقت كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين        
تتناول المسائل المستحدثة في النظام العام العالمي فأصدرت سلطنة عمان قـانون غسـيل              



 

34 

األموال وأصدرت مملكة البحرين قراراً بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسـل األمـوال،             
معـامالت  كما أصدرت المملكة مراسيم بقانون في شأن كل من سياسات الخصخصة، وال           

اإللكترونية، وتأسيس السوق المالية اإلسالمية والعالمية، ومراسيم أخرى بتعـديل بعـض            
أحكام القوانين المتعلقة بكل من إنشاء وتنظيم سوق البحرين لألوراق الماليـة، وشـركات              
وهيئات التأمين، والوكالة التجارية، كما أصدرت إعالنا في شأن االمتيازات الصـناعية،            

إصدار الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، وفي إطـار  اهتمـام سـلطنة     وقراراً ب 
عمان بتطوير تشريعات االستثمار تهيئة لمناخ االستثمار فيها لجعلـه جـذاباً للمسـتثمر              

الترويج لالسـتثمار،   على   قامت السلطنة بزيادة فعالية الجهاز القائم        ةاألجنبي وأكثر تنافسي  
لترويج االستثمار وتنمية الصادرات وذلك من خالل إعادة صـياغة          وهو المركز العماني    

تعريف االستثمار وتحديد المشروعات االستثمارية ذات األولوية  وإعادة تشكيل المجلـس            
الذي يتولى إدارة المركز، كما أصدرت السلطنة قانوني المناطق الحرة، والسياحة، وتعديل            

ية وسوق المال وشركات التأمين، وأصـدرت       بعض أحكام قوانين كل من الشركات التجار      
أيضا القرار الوزاري الذي يسمح لمواطني دول مجلـس التعـاون بممارسـة األنشـطة               

 .االقتصادية والمهن في السلطنة
 

وتطويراً لتشريع االستثمار في الجمهورية اللبنانية صدر، في إطار الضمان القضائي الذي            
 الشروط واألنظمة التي يخضع لها التحكيم المتعلق        يمنحه تشريع االستثمار، مرسوم بتحديد    

بالنزاعات الناتجة عن إتمام عقود سلة الحوافز الواردة في قانون تشـجيع االسـتثمارات              
فنص المرسوم على فض النزاع ودياً أو عن طريق اللجوء إلى التحكيم العادي في لبنـان                

من بين األنظمة المعمـول بهـا       في حالة عدم اختيار طرفي النزاع نظاماً خاصاً للتحكيم          
دوليا، وتجدر اإلشارة إلى أنه صدر في هذا العام قانون يجيز للحكومة اللبنانية االنضـمام               
إلى اتفاقية مركز تسوية منازعات االستثمار المقام في إطار البنك الدولي، كما صدر أيضا              

لى التحكيم في العقـود  قانون يعدل قانون أصول المحاكمات المدنية ليسمح للدولة باللجوء إ        
الداخلية واإلدارية بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن ناحية أخرى صدر مرسومان يحددان            

أحدهما فيما يتعلق باالسـتفادة مـن       : المعايير المطلوب توفرها في المشروع االستثماري       
قانون تشجيع االستثمارات واآلخر باالستفادة من أحكـام نظـام عقـود سـلة الحـوافز                

صوص عليها في قانون تشجيع االستثمارات، وفي إطار تنظيم بعض القطاعات المقبلة            المن
على الخصخصة صدر قانونان بتنظيم قطاعي الكهرباء واالتصـاالت، وصـدر القـانون         
المتعلق بالبيئة والصناعة ليراعي حماية البيئة في المشاريع االستثمارية التي يرخص بهـا             

كية أو ضرائبية لتشجيع حمايـة البيئـة، وفـي شـأن            وذلك من خالل منحها حوافر جمر     
التراخيص باالستثمار صدر مرسومان يتعلقان بتحديد األصول واإلجـراءات والشـروط           

 .الواجب اتباعها في عملية التراخيص
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وأبرمت الجمهورية اللبنانية مع كل من الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية              
 .نع االزدواج الضريبيوالمملكة المغربية اتفاقية لم

وأصدرت جمهورية مصر العربية تعديالت لقانون ضمانات وحـوافز االسـتثمار لسـنة             
 ولالئحته التنفيذية وذلك في شأن اإلعفاءات الضريبية من حيث منح المزيـد منهـا      1997

وتطوير الضوابط التي تحكمها، ومن حيث توسيع مجاالت األنشطة المسموح االسـتثمار            
، وتناول تعديل الالئحة اشتراط موافقـة       B.O.T ذلك البنية األساسية بنظام الـ       فيها شامالً 

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة على بيع الشركات ومنشآتها وفروعها، وفي شأن            
عن اإلعالن  ، وشهد العام    المناطق الحرة حدد المنتجات التي حظر إدخالها إلى داخل البالد         

د للبنك المركزي والجهاز المصرفي والذي بموجبـة يـتم السـماح            مشروع القانون الجدي  
 .من رأس المال المصدر ألي بنك% 5زيد عن يال ما للمستثمر األجنبي بتملك 

 
قوانين تهدف إلى تشجيع االسـتثمار واعتمـاد الوسـائل          كما قامت األردن بتعديل أربعة      

خاصـة بمنطقـة العقبـة      اإللكترونية في حفظ سجالت الشركات وتنظيم بعض األمور ال        
إصـدار خمسـة    قيام األردن ب  كما شهد العام    . االقتصادية الخاصة لتشجيع االستثمار فيها    

قوانين تهدف إلى تعزيز مبدأ قوة السوق وحرية األسعار وتهيئة المناخ المناسب لالستثمار             
  من اإلغراق وتسهيل إجراءات التملك وتوفير وسـائل تمويـل          المحليةوحماية الصناعات   

 .جديدة
 

، 2002 سـبتمبر    15 الصادر بتاريخ    295 -02 المرسوم التنفيذي رقم  وأصدرت الجزائر   
 المتعلـق بصـندوق دعـم       302 -107ير التخصيص الخاص رقم     يوالذي يحدد كيفية تس   

ـ     وفي المغرب شهد العام     . االستثمار  ىاستكمال إنشاء المراكز الجهوية لالسـتثمار بمقتض
يناير من العام موضوع التقرير، ويتكـون المركـز الجهـوي            9الرسالة الملكية بتاريخ    

 المقاوالت والشباك الخاص بمسـاعدة      نشاءإالمساعدة على   بالشباك المكلف   من  لالستثمار  
 . المستثمرين

 
 تنمية الموارد البشرية. 4

 بدرجات متفاوتة جهودها الخاصة بتنمية الموارد       ،الدول العربية خالل العام   معظم  واصلت  
 وذلك من خالل تطوير التعليم ليتالءم مـع احتياجـات           ، تأهيلها وإعدادها  وتحسينة  البشري

تدريب المـوظفين    على االهتمام   نصباو ،سوق العمل والنهوض بكفاءة أداء القطاع العام      
على التقنيات واألدوات الجديدة التي ستساهم في رفع إنتاجيتهم، باإلضافة إلـى التطـوير              

كما تواصلت  . دمها مراكز ومعاهد التكوين والتدريب المتخصصة     المستمر للبرامج التي تق   
 والصـحة الجهود خالل العام في عدد من الدول العربية لتعميم خدمات التعليم األساسـي              

 .األولية على جميع المواطنين
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أصدرت الحكومة العراقية خالل العـام قـرارا يسـتهدف إعـداد         على المستوى القطري    
ة والنهوض بالمهارات التخطيطية والتنفيذية والفنية في دوائر الدولة          الوظيفية الكفؤ  الكوادر

 رفـع الكفـاءة     لغـرض لمختلف المستويات، إضافة إلى تطوير وتحسين أساليب العمـل          
 ضـمن  المنح   عددمن جهة أخرى بلغ إجمالي      . اإلنتاجية وحسن استغالل الموارد المتاحة    

 فرصة تدريبيـة،    150يب خالل العام حوالي     اتفاقيات التعاون العلمي والفني وبرامج التدر     
 . عشرات الفرص الممنوحة من الوكاالت الدولية التابعة لألمم المتحدةعلىفضال 

 
 العامة ورفع كفاءتها على العديـد مـن         ىوالجدير بالذكر أن العراق يعتمد في إعداد القو       

 ،    كليـات تقنيـة   ) 9(كليات أهليـة، و     ) 10(جامعة رسمية، و  ) 13(القنوات التعليمية منها    
 التابعة لوزارة التربية    المهنيةداد كبيرة من المدارس     أعمعهدا تقنيا، باإلضافة إلى     ) 28(و  

 .وزارات األخرىلل  التابعةوالمراكز التدريبية
 

 الحثيثة لرصـد  جهوده    خالل العام   مجلس القوى العاملة في المملكة     واصلوفي السعودية   
 ووضع ما يلزم من الخطط والسياسات العامة التـي          عملاألوضاع والتطورات في سوق ال    

 والجـدير   .تستهدف تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية وتدريبها وزيادة فرص توظيفها         
إنشـاء صـندوق تنميـة المـوارد      المجلس قد شملت   أصدرهابالذكر أن اإلجراءات التي     

 نظـام جديـد لمواكبـة    البشرية الوطنية، ومراجعة نظام العمل والعمال وإعداد مشـروع  
 ممـثال   أصبحوركز المجلس على مشاركة القطاع الخاص الذي        . المستجدات والمتغيرات 

كما واصلت حكومة المملكة جهودها في رفع كفاءة العاملين من خالل            .فيه بثالثة أعضاء  
 ة تدريبية متطورة، باإلضافة إلى تطوير معاهد التدريب وإنشاء كليات جديـد           برامجاعتماد  

  .المجاالت الفنية والطبيةفي 
وفي اليمن بلغ عدد فرص العمل التي وفرتها الهيئة العامة لالستثمار منذ تأسيسـها حتـى           

وبلغ إجمـالي عـدد      ألف فرصة عمل مباشرة،      141نهاية العام موضوع التقرير حوالي      
بتكلفـة إجماليـة     مشروعا   )4338( المرخصة والمسجلة من قبل الهيئة حوالي        المشاريع

 في مجـال تنميـة      وقد بلغ إجمالي عدد المشاريع المرخص لها      .  مليار دوالر  4.6رها  قد
ومعاهد تدريب  وجامعات   تشمل مدارس    مشروعا استثماريا ) 61( حوالي   الموارد البشرية 

 .  في مجال اللغة اإلنجليزية وعلوم الحاسوب
 

وارد البشـرية مـن     الجهود الرامية إلى تطوير وتنمية الم     خالل العام   وفي لبنان تواصلت    
خالل تطوير مختلف برامج التعليم وتدريب الموظفين على تقنية المعلومات، وفـي هـذا              
الصدد ركزت الحكومة على إنشاء وتطوير مواقع شبكية للوزارات والمؤسسـات العامـة             

وزارة المالية ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع االسـتثمارات         (المعنية باالستثمار   
 .)في لبنان
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 وتطـوير المـوارد     جهودها المرتبطة بتنميـة    الحكومة خالل العام     واصلتوفي البحرين   
، فقد تواصل خالل العام التدريب المهني في معظم الدوائر الحكومية، كما تواصل             البشرية

 وتدريب البحرينيين، باإلضافة إلى اإلصدارات المتعلقـة        العمل بالبرنامج الوطني لتوظيف   
كتيبات وثيقة السـلوك    و التدريب وتنمية الموارد البشرية      مجلةبشرية منها   بتنمية الموارد ال  

 قد كما قامت الدولة خالل العام بع      .الناجحدليل البحث عن العمل والسلوك المهني       والمهني  
"  تجارب الدول في مجال التـدريب المهنـي       "ملتقيات في هذا المجال منها ندوة       ال عدد من 

 ."مؤهالت المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاللقاء الثالث لمنظومة ال"و
 
 الجهود الترويجية. 5

 الدول العربية خالل العام جهودها الرامية إلى تحسين وتطـوير قـدرات وفاعليـة              تابعت
أجهزتها الوطنية المعنية بترويج االستثمار لمواجهـة تحـديات المنافسـة علـى جـذب               

 لقطاعـات للتـرويج   ، باإلضافة إلى اعتماد أساليب حديثة ل      االستثمارات األجنبية المباشرة    
االقتصـادية  الفنيـة و   ىجدوية ذات ال  لفرص االستثمار ا األولوية وترويج    االقتصادية ذات 

  .الماليةو
 

وفيما شكلت الجهود الترويجية في الدول العربية خالل العام امتدادا واسـتكماال للجهـود              
ال أنها تميزت بزيادة وعي األجهزة العربيـة بتقنيـات          المبذولة خالل السنوات الماضية، إ    

 ، الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على نوعية وفاعلية هذه الجهـود           ء الشي ،ووسائل الترويج 
 الجاذبيـة االسـتثمارية للبلـد    إبرازوترسيخ مفاهيم التخصص الترويجي المتمثل أوال في   

ي تأكدت جـدواها األوليـة ودعـم        ، واستهداف استثمار الفرص الت    فيهوللقطاعات الرائدة   
 .خدمات االستثمار

 
الحظ أن العـام شـهد ارتفاعـا وتحسـنا     الترويجية األخرى فـي  أما فيما يتعلق باألنشطة     

ووفقا للبيانات المتوافرة عـن     . ن الكمي والكيفي  ي في هذه األنشطة على المستوي     ملحوظين
 والنـدوات   تالمـؤتمرا  مـن    112 عربية فقد سجل العام تنظيم حوالي        ة دول ة عشر اثني
 مـؤتمرا  127 كما شاركت ست دول عربية في حوالي      ، دول عربية  عشرفي  معارض  الو

 دول آسـيوية،    وثماني دول أوروبية،    تسع و  عربية ثالث عشرة دولة  وندوة ومعرضا في    
. تين، باإلضافة إلى مجلس الوحدة االقتصادية العربيـة       ي ودولتين أمرك  وأربع دول أفريقية  

 دول  وسـت  لعشر دول عربية   دول عربية    سبعة ترويجية قامت بها     ر زيا 49وسجل العام   
، باإلضافة إلى مجلس الوحـدة      تيني ودولتين أمرك  سيويةاآلدول  ال وعدد مماثل من  أوروبية  

 وفدا رسميا رجال أعمال ومهتمـين       73 دول عربية    ثماني واستقبلت   .االقتصادية العربية 
 دول  وسـبع أوروبية،   دولة   ة عشر واثنتيربية،   دولة ع  ةإحدى عشر بقضايا االستثمار من    

البنـك الـدولي    من   باإلضافة إلى وفود     ،دول أمريكية وست دول أفريقية وثالث     آسيوية،  
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 الجهـود   2نظـر الملحـق     ا. (والوكالة الدولية لضمان االسـتثمار     الدولي   النقدوصندوق  
 ).الترويجية في الدول العربية

 
عقـد مـؤتمرات     قائمة الدول العربية في مجال       السودانعلى المستوى القطري تصدرت     

 ملتقـي   22معرضا منهـا     وأندوة   وأ مؤتمرا   25 ت، إذ عقد  وندوات ومعارض الترويج  
ـ   فداخل السودان تناولت مجاالت الصناعة والتجارة واالستثمار والـن          ةط والشـحن، وثالث

 نـدوة   24والي   وعقدت الجزائر ح   .اإلمارات واليابان وزامبيا  في  ملتقيات خارج السودان    
 داخل البلد وتناولت مجاالت االستثمار وإدارة أعمـال المؤسسـات           مؤتمرا أو معرضا   وأ

  .الصغيرة والمتوسطة والسياحة
 

 شملت لقاءات مع مستثمرين      ملتقيات داخل البلد   9 منها   ،خمسة عشر ملتقى  وعقدت تونس   
ضافة إلى مشاركة منظمـات     ، باإل وألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية     إيطاليامن  

  ملتقيات في ألمانيا وفرنسـا وإيطاليـا        ةوست ،الوكالة الدولية لضمان االستثمار   دولية منها   
 .للتعريف بأوضاع وفرص االستثمار في تونسوالواليات المتحدة األمريكية وبلجيكا 

 
 داخـل   ى ملتق 12معرضا منها    وأندوة   وأ مؤتمرا   14 المملكة العربية السعودية   ونظمت

 وتنميـة المشـاريع الصـغيرة        والتجارب المستفادة منـه     االستثمار البلد تمحورت حول  
 لالقتصـاد   يـة المسـتقبلية   ؤوالر  والمحاماة البيئيةالسياحة  والمعلومات   وتقنيةوالمتوسطة  

تركزت حول الترويج    ى ملتق 12مصر  عقدت  و.  السعودي وندوتين في ماليزيا وواشنطن    
 .إمكانات مصر االقتصادية والمزايا الممنوحة للمستثمرينلالستثمار والتعريف ب

 
 فقد شاركت تونس في     مؤتمرات وندوات ومعارض الترويج   أما فيما يتعلق بالمشاركة في      

 . إيطاليا وفرنسا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية وأسبانيا وهولندا والهند          في ىملتق 38
 لعـراق والمغـرب وسويسـرا وألمانيـا        في اإلمارات وا   ى ملتق 25 في   وشاركت مصر 

 . واليابانالواليات المتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا والصينو وبريطانيا ورومانيا ومالطا
 

 قائمـة   والسـودان والكويـت   تصدرت األردنبتنفيذ زيارات جماعية للترويجفيما يتعلق  
بحوالي ول الثالث   من الد كل دولة     وفود رسمية ورجال أعمال من      إذ قامت  ،الدول العربية 

كما سجلت تونس ثمـاني      .لدول عربية وآسيوية وأفريقية وأمريكية     زيارات ترويجية    10
سـجلت   و،ملت السعودية وليبيا ومصر والكويت والسـودان ولبنـان وفرنسـا        شزيارات  

 .الجزائر سبع زيارات شملت تركيا وفرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا
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 44 حـوالي    السودان في االستثمار فقد استقبلت       الراغبة استضافة الوفود  أما على صعيد    
من األردن وسلطنة عمان وليبيا والسعودية واإلمارات والعراق        وفداً رسمياً ورجال أعمال     

واليابـان   والصين وماليزياوايرلندا   وهولندا وبريطانيا وأسبانيا   لمانياأووالبحرين ومصر   
 كمـا   . وغامبيا وتشـاد وزامبيـا     وجنوب أفريقيا  ونيجيرياوإثيوبيا  وتركيا والهند وإيران    

األردن والسـودان ومصـر وإيطاليـا         وفدا رسميا ورجال أعمال من     17استقبلت تونس   
  وكوريا والصين  واليابان والواليات المتحدة األمريكية   والنمسا وبريطانيا وفنلندا  والبرتغال  

تـونس واألردن    مـن  وفدا رسميا ورجال أعمـال       15 واستقبلت مصر    .والغابونوالهند  
تركيا واليابان والهند والصين وكوريا، باإلضافة إلى وفود من منظمة          ووإيطاليا  والسودان  

 . والبنك الدوليالوكالة الدولية لضمان االستثمار
 

 تطورا ملحوظا خـالل العـام، إذ   السودان سجلت عرض الفرص االسـتثمارية  في مجال   
 41.16 مشروعا بكلفة استثمارية قـدرها       54 قامت بالترويج لفرص استثمارية بلغ عددها     

 التحتية والثروة الحيوانية والزراعيـة والسـمكية والنقـل          ىمليار دوالر في مجاالت البن    
كمـا  . والكهرباء والسياحة والتراث القومي، باإلضافة إلى قطـاعي الصـناعة والعقـار           

ثمارية بكلفـة   فرصة است15عرضت دولة قطر ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة حوالي       
 مليون دوالر في العديد من الدول أهمها بريطانيا وإيطاليا بهدف           209.2استثمارية قدرها   

 مشـروعا شـملت مختلـف       80 كما عرضت سوريا حوالي      .الترويج لالستثمار في قطر   
 .القطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية

 
فقد اسـتمر خـالل     عية المنفذة مع دول أخرى      بالترتيبات الثنائية أو الجما   أما فيما يتعلق    

العام إنشاء لجان ومجالس أعمال مشتركة جديدة بين الدول العربيـة والـدول األجنبيـة،               
وقيـام   دور اللجان القائمـة،      وإعمالإضافة إلى اللجان المشتركة فيما بين الدول العربية،         

 اتفاقيات ثنائية كذلك إبرام   ينها، و معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية فيما ب        
 . لحد من االزدواج الضريبيوا لتشجيع وحماية االستثمار، مع عدد من الدول األجنبية

 
اجتماعات اللجنة العليا مع كل مـن سـوريا   بعقد  خالل العام   األردن اهتموفي هذا الصدد    

ان والسـعودية،   واليمن والجزائر ومصر ولبنان، واللجنة المشتركة مع كل من سلطنة عم          
كما أبرمت األردن ثالث اتفاقيـات حـول حمايـة وتشـجيع            . ولجنة المتابعة مع سوريا   

االستثمارات مع لبنان وليتوانيا وبلغاريا، واتفاقيتين لمنع االزدواج الضريبي مع البحـرين            
 اتفاقيات مع كـل مـن       تونسوأبرمت  . ولبنان، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع لبنان       

وهيئة االسـتثمار    ة العامة لالستثمار في اليمن وجهاز تشجيع االستثمار في السودان         الهيئ
، وذلك بهدف جذب االستثمارات العربيـة       )ميجا(الوكالة الدولية لضمان االستثمار     و بالهند

  .واألجنبية للبلد
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المغـرب   مع كل مـن   للسعودية  وشهد العام ترتيبات ثنائية على مستوى اللجان المشتركة         
وريا وتونس وروسيا وإيطاليا تركزت حول االستثمار ومعوقاته ومناخه المالئـم فـي             وس

المملكة، كما أبرمت المملكة خالل العام اتفاقيات استثمار مع كوريـا الجنوبيـة وفرنسـا               
بهدف تأطير التعاون االستثماري وتحسين البيئة االستثمارية ووضع آلية لحل المنازعـات            

 دخلـت االتفاقيـة   ،خالل العام موضوع التقريـر    ون جهة أخرى،    م. المرتبطة باالستثمار 
  . حيز التنفيذ2001النمسا عام بين المملكة والمبرمة 

 
 المشتركة مع كل مـن ليبيـا        نترتيبات ثنائية على مستوى اللجا    وفي السودان شهد العام     

في مجـال   وسوريا ومصر والجزائر ونيجيريا وماليزيا وإثيوبيا، كما سجل العام اتفاقيات           
تشجيع االستثمار بين السودان وكل من مصر وتونس واألردن وسوريا والمغرب وإثيوبيا            
وتركيا والصين، باإلضافة إلى اتفاقية في مجال الزراعة مع سوريا واتفاقية لتسهيل تجارة             

شهد العام إبرام اتفاقية في مجـال تشـجيع          وفي الكويت . العابر مع كل من إثيوبيا وتشاد     
 مصر والسودان ولبنان واليمن وسوريا وبلجيكيا والسويد         كل من  االستثمارات مع وحماية  

، والبوسنة والهرسك، وروسيا البيضاء وليتوانيا وهولنـدا،        والدانمركوزيمبابوى والفلبين   
 الضريبي مع لبنان وتـونس واألردن وهولنـدا وروسـيا           االزدواجوست اتفاقيات لتجنب    

    .لكويت اتفاقية للتعاون االقتصادي والفني مع السودانكما وقعت ا. البيضاء وكرواتيا
 

من جهة أخرى توسع خالل العام نشاط الدول العربية في إقامة مواقع خاصـة بأجهزتهـا       
الوطنية لترويج االستثمار على الشبكة العالمية، تعرض فيها منـاخ االسـتثمار والمزايـا              

 13 وفي هذا المجال يوجد حـوالي        .فيهاالخاصة بالدولة، والفرص االستثمارية المتوافرة      
 دولة عربية تقدم خدمـة      ثالثة عشرة موقعا شبكيا متخصصا لهيئات تشجيع االستثمار في        

   )3 رقم ملحقأنظر (النافذة الموحدة 
 
 أسواق المال العربية. 6

 التي يرصد تطوراتها صندوق النقد العربي،       *ثني عشر اإلتحسن أداء أسواق المال العربية      
  دول هي بورصة عمـان سبعالقيمة السوقية في من حيث ، 2001 بعام  ةل العام مقارن  خال

وسوق مسقط لـألوراق الماليـة       وسوق األسهم السعودي     وسوق البحرين لألوراق المالية   
، فيمـا   وبورصة بيروت والهيئة العامة لسوق المال بمصر       وسوق الكويت لألوراق المالية   

وبورصة القيم المنقولة فـي     األوراق المالية في تونس      منها وهي بورصة     اثنينتراجع في   
ظبي لـألوراق الماليـة وسـوق دبـي          في حين سجلت كل من سوق أبو      ،  الدار البيضاء 

دخلت وللمرة األولى قاعدة معلومات     ، التي   لألوراق المالية وسوق الدوحة لألوراق المالية     
قيمـة السـوقية اإلجماليـة      ويالحظ بصفة عامة أن ال    .  جيدا اصندوق النقد العربي، نشاط   

                                                 
 ).أبو ظبي ودبي(األردن، البحرين، تونس،السعودية، سلطنة عمان، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، قطر، اإلمارات  *
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 عام  يرصدلم   (2001 خالل العام مقارنة بعام       ملحوظاً  شهدت تحسناً   عشر اإلثني لألسواق
مليـار دوالر    208.86، إذ بلغـت     ) لألوراق المالية  قطرسوق   اإلمارات و  سوقي 2001
وقـد جـاءت حصـة      %. 37.2 بزيادة نسـبتها     2001 مليار دوالر عام     152.23مقابل  

تلتها الكويت  %. 35.8حيث إجمالي القيمة السوقية في المرتبة األولى بنسبة         السعودية من   
ـ  ،  %12.6، ومصر   %16.8بنسبة   % 4.1والمغـرب   % 4.5 ودبـي    %9.7 يوأبو ظب

وكل مـن قطـر     % 1.0وتونس  % 2.5وسلطنة عمان   % 3.4واألردن  % 3.7والبحرين  
  .املكل منه% 1ولبنان بنسبة تقل عن 

 
 قيمة السوقية خالل العام بشكل أساسي إلى إضافة سـوقي أبـو           ويعزى هذا التحسن في ال    

ظبي ودبي لألوراق المالية لقاعدة بيانات صندوق النقد العربي وكذلك إلى التحسن الـذي              
 .ودةصشهدته معظم األسواق المر

 
  دول هـي األردن والسـعودية      سـبع أما فيما يتعلق بقيمة التداول فقد شهدت تحسنا فـي           

 البحـرين  ما ه تين، فيما تراجعت في دول     ولبنان ومصر والمغرب   يت والكو وسلطنة عمان 
 مليـار دوالر مقابـل      65.40بلغت قيمة التداول اإلجمالية خالل العام حـوالي         و. وتونس
 ذلك بشكل أساسـي إلـى   ىويعز%. 53.2 نسبتها ة بزياد2001 مليار دوالر عام  42.69

ودي وسوق الكويت لألوراق المالية،      التي شهدها كل من سوق األسهم السع       ةريالزيادة الكب 
وتصـدرت السـعودية    . ظبي ودبي والدوحة قاعدة المعلومات     باإلضافة دخول أسواق أبو   

جاءت بعدها الكويت   . من إجمالي قيمة التداول   % 47.3 بنسبة    عشر اإلثنياألسواق  قائمة  
% 2.2وتراوحت نسـب الـدول األخـرى بـين            %. 9.8  بنسبة ، ومصر %32.4بنسبة  

 .%0.2و
 

والبحـرين   دول هـي األردن      سـبع فيما يتعلق بعدد األسهم المتداولة فقد شهد تحسنا في          
 تـونس   همـا  دولتين، فيما تراجع في     ولبنان والمغرب والكويت  وسلطنة عمان   والسعودية  

 خالل العام حـوالي      عشر اإلثنياألسواق  وبلغ إجمالي عدد األسهم المتداولة في       . ومصر
ويعـزى  %. 96، بزيادة نسـبتها     2001مليار سهم عام     23.52 مليار سهم مقابل     46.09

ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها سوق الكويت لألوراق الماليـة خـالل               
مليـار سـهم    42.16 مليار سهم إلى حـوالي  20.82من (العام في عدد األسهم المتداولة     

، باإلضافة إلى عدد    ) مليار سهم  1.73 مليار سهم إلى     0.69 من(، والسعودية   )خالل العام 
 .)اإلمارات وقطر(األسهم في األسواق الجديدة 

 من حيث عدد األسـهم       عشر اإلثنياألسواق   قائمة   سوق الكويت لألوراق المالية    تتصدر
، %3.7 بنسـبة  السـعودية جاءت بعدها  . من إجمالي عدد األسهم المتداولة    % 91.5بنسبة  
 %.0.04 -% 1.0دول األخرى بين وتراوحت نسب ال%. 1.8 بنسبة ومصر
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 تحسنا في    العدد  فقد شهد   عشر اإلثنيوفيما يتعلق بعدد الشركات المدرجة في أسواق المال         

 عـدد مماثـل   ، فيما تراجـع فـي       عمان والكويت ومصر  تونس وسلطنة    دول هي    أربع  
 فيمـا سـجلت أسـواق       ،باتا في المغـرب   ث، وشهد   )والبحرين والسعودية ولبنان  األردن  (
 قاعـدة   لـدخولها  الذي يعتبر العـام األول        شركة خالل العام   61مارات وقطر حوالي    اإل

 خـالل   عشراإلثنيسواق األ وبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في    .معلومات الصندوق 
 ىويعـز %. 8.2 بزيادة نسبتها    2001 شركة عام    1687 شركة مقابل  1826العام حوالي   

 التي حصلت في عدد الشركات المدرجة في سـلطنة      ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة     
 1110مـن   (، ومصـر    ) شركة خالل العـام    140إلى   2001عام   شركة   96من  (عمان  
ظبي ودبي وسوق الدوحـة لـألوراق        ، باإلضافة إلى سوق أبو    ) شركة 1150إلى  شركة  

األسـواق اإلثنـي   وتصدرت مصر قائمـة  . 2002 ألول مرة عام تم رصدهاالمالية التي   
جـاءت  . من إجمالي عدد الشركات المدرجة    % 63.0 من حيث عدد الشركات بنسبة       عشر

%. 3.7، والسعودية   %5.2، والكويت   %7.7، وسلطنة عمان    %8.6بعدها األردن بنسبة    
 %. 0.7و% 3.0 األخرى بين األسواقوتراوحت نسب 

 
 وهـي  ( بيانات صـندوق النقـد العربـي       أما أسواق المال العربية غير الواردة في قاعدة       

 أن سـوق فلسـطين       فتشير البيانات المتوافرة إلى    ،)العراقوالجزائر، السودان،   فلسطين،  
 حظـر   فيهـا  بمـا    ،لألوراق المالية قد تأثر بشكل كبير خالل العام باإلجراءات التعسفية         

خاصة فـي نـابلس التـي     والضفة الغربية    في قطاع غزة     لالتي تقوم بها إسرائي   ،  التجول
وأيلـول  ) أبريـل ( تام استمر ما بين نيسان       هفقد توقفت السوق توقفا شب    . توجد بها السوق  

األسبوعي بحوالي مليون دينار    التداول   وقد قدر حجم     .من العام موضوع التقرير   ) سبتمبر(
% 15المستخدم في السوق الفلسطيني بنسـبة       " مؤشر القدس " إلى انخفاض    ىأردني مما أد  

، "بـاديكو "طين للتنمية واالسـتثمار     شركة فلس  وتمتلك.  نقطة 148.78ليصل إلى مستوى    
 فـي نـابلس،   1995وهي الشركة التي قامت بإنشاء سوق فلسطين لألوراق المالية عـام     

ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة فيهـا        . من رأس مال السوق   % 80حوالي  
م موضـوع    مـن العـا    )أكتوبر (تشرين أول  وتبلغ القيمة السوقية حتى نهاية       ، شركة 24

 مليون دوالر مقابل أكثر من مليار دوالر قبل بدء االنتفاضـة التـي              600التقرير حوالي   
 . 2000 عام )سبتمبر(اندلعت في أيلول 

 
خالل العام علـى    الجزائرية  ت الحكومة   قوفيما يتعلق بالسوق المالية في الجزائر فقد صاد       

مراجعـة واسـتكمال    خـالل   مـن   مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم السوق المالية،         
 القـيم المنقولـة     بورصةوال تزال   . المجالاإلجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا      

 للـدقيق   سـطيف للجزائر تداول فيها سندات ثالث شركات أساسية هي مؤسسة ريـاض            
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وقـد تلقـت هـذه      . يدال لصناعة األدوية، وفندق األوراسي الدولي     صومشتقاته ومؤسسة   
ـ  التي طر  "طراكنسو  "روقات  حلثالث دعما مهما من مؤسسة الم     الشركات ا  ت للتـداول   ح

 150 وحصلت من خاللهـا علـى حـوالي          1998سندات إقراض عمومي أصدرتها عام      
 .مليون دوالر

 
أما فيما يتعلق بالدول العربية الست التي ال توجد بها حتى اآلن أسواق لـألوراق الماليـة                 

، فقد خطا بعضـها خطـوات       )يبيا وموريتانيا واليمن  وهي جيبوتي وسوريا والصومال ول    (
مهمة إلنشاء أسواق لألوراق المالية ويتوقع أن تتخذ البقية خطوات تنفيذية في هذا المجال              

 تطبيقها حاليا والتي تحتـوي علـى   يفي إطار تنفيذ برامج اإلصالحات الهيكلية التي يجر     
بيل المثال تم تشكيل لجنـة علـى        فعلى س . برامج فرعية لتحرير معامالت القطاع المالي     

 وقد باشرت أعمالها منذ     عداد مشروع إنشاء السوق   إلمستوى الوزراء والفنيين في سوريا      
 كمـا أعـدت     .فترة وال تزال تتابع أنشطتها بهدف إنشاء السوق على أسس علمية ومتينة           

وتعكف على  الحكومة اليمنية الدراسات الفنية إلنشاء سوق لألوراق المالية وأقرت جدواها           
) 21(الالئحة التنفيذية للقانون رقـم   وفي ليبيا نصت .إعداد التشريعات والنظم الخاصة بها  

 سوق لألوراق المالية وتحديد أهم البنود التي يجـب أن يتضـمنها    نشاءإ على   2001لسنة  
 .)3أنظر إطار رقم  (النظام األساسي للسوق

 
سوق البحرين لألوراق الماليـة مـع     فقد وقع    التطورات األخرى خالل العام،   وبخصوص  

 بنك عماني يـدرج فـي       كأولدراج بنك مسقط في السوق      إبنك مسقط اتفاقية يتم بموجبها      
  فرصة  دراج للمستثمرين البحرينيين المقيمين في البحرين     إلوسيوفر ا . البورصات الخليجية 

خـالل العـام    كما اعتمدت   . لشراء أسهم البنك مباشرة من سوق البحرين لألوراق المالية        
إدارة سوق مسقط لألوراق المالية عددا من اللوائح والتعليمات التي تم تطويرها وتعـديلها              

 والمعايير الدولية، ومن شأن هذه اللوائح والتعليمـات رفـع      المرحلةلتتناسب مع متطلبات    
دراج وإجراءات بيع األوراق المالية،     اإلكفاءة عمليات السوق خاصة في مجاالت التداول و       

كما قام السوق بإعادة تنظيم تداول الشركات المدرجة بالسوق الثالثة بحيث يـتم التـداول               
ة كخطوة فريدة من نوعهـا      تعثرلك أسهم الشركات المساهمة العامة الم     ذالكترونيا، بما في    

 . في األسواق المالية المماثلة
 

 جديد يستطيع تنفيذ    آليول  اتم إدخال نظام تد   فيما يتعلق بسوق الكويت لألوراق المالية فقد        
 10  القصوى  النظام الذي يعمل به والذي تبلغ طاقته        عن   عوضاً في اليوم    صفقة ألف   50

 خدمة جديدة تتمثل في تداول أسهم السـوق         العام طرح خالل كما  . آالف صفقه  في اليوم    
 خدمة السوق اآلجل والسـوق    وخدمة التداول العادية    تغطي  عبر اإلنترنت باللغة العربية،     

نشاء صندوق إقراض وضـمان     إكما أقرت لجنة سوق الكويت لألوراق المالية        . الموازي
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 كما أصدر السوق قرارا بتشـكيل لجنـة    . دينار ماليين 3تسوية المعامالت برأسمال قدره     
فنية إلجراء دراسة شاملة تحدد إجراءات التداول والتفاوض، باإلضافة إلى تحديـد مهـام              

 .واإلداريةم تداول الخيارات وتحديد المتطلبات الفنية والقانونية اإلطراف ذات العالقة بنظا
  

وشهد العام تطبيق الحكومة المصرية نظاما جديدا للتعامل في سوق األوراق المالية مـن              
 هذا النظـام الجديـد أن       ومن شأن .  جنيه اخالل طرح سندات حكومية جديدة قيمتها مليار      

 وضـعت مسـودة تحـدد     كما   ة والسندات الحكومية  ذونات الخزان أيرفع كفاءة التعامل في     
 لتقـديم   وبدأ في إصدار نشرة اإلفصاح الدورية       سوق المال المصري    في  قواعد العضوية   

 . السوق الماليمعلومات عن أداء الشركات المدرجة في 
 

دراج إيـنظم   أولهمـا   فيما يتعلق باإلمارات فقد أصدرت الحكومة خالل العـام قـرارين            
 والثاني يحدد شروط إدراج الشركات األجنبية في األسـواق          المستحقةوم  الشركات والرس 

ظبـي   كما تم خالل العام االتفاق بين إدارتـي سـوق أبـو           . المالية العاملة في اإلمارات   
 على توحيد الكفالة المصرفية المقدمة من قبل        لألوراق المالية لألوراق المالية وسوق دبي     

 درهـم   ماليين 10بحيث يتم تقديم كفالة واحدة قدرها       الشركات المدرجة ومكاتب الوسطاء     
 كما أصـدر مجلـس إدارة       . درهم لكل من السوقين    ماليين 10 من كفالة قدرها     فقط بدالً 
ظبي لألوراق المالية خالل العام قرارا بشأن تنظيم إدخال األوامر المتقابلة والتي             سوق أبو 

 المزيد من الشـفافية فـي خدمـة         تتم عن طريق مكتب الوساطة ذاته، وذلك بهدف إدخال        
 .المستثمرين وحماية حقوقهم

 
 الذي يسـمح    2002 مجلس الوزراء األردني مشروع قانون األوراق المالية لعام          أقروقد  

بإنشاء بورصات أخرى إلى جانب بورصة عمان وصندوق لحماية المستثمرين ومنح هيئة            
دة القانون وحول صندوق ضـمان      األوراق المالية صالحيات إضافية لتعزيز الرقابة وسيا      

 . تسجيل وتسوية وتقاص األوراق الماليةحصراسيتولى الوسطاء إلى مركز اإليداع الذي 
 

  قـراراً  2002كما أصدرت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان في نهايـة عـام               
 تعديالت في قانون الشركات التجارية خاص بقواعد وشـروط انتخـاب أعضـاء              بإجراء
 القـانوني   وتعيين المستشار  تشكيل لجنة التدقيق      بضوابط وأصدرت تعميماً اإلدارة  مجلس  

 .والمراقب الداخلي
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 )3(إطار رقم 
 أسواق المال العربية

 البــــيـــــــــــان                               مــــالحظــــــات             
  أسواق المال العربية المشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي-أ

  البورصة الدولة الرقم
  بورصة عمان األردن 1
  سوق البحرين لألوراق المالية نالبحري 2
  بورصة األوراق المالية بتونس تونس 3
  سوق األسهم السعودي السعودية 4
  سوق مسقط لألوراق المالية سلطنة عمان 5
  سوق الكويت لألوراق المالية الكويت 6
  بورصة بيروت لبنان 7
  الهيئة العامة لسوق المال بمصر مصر 8
  قيم المنقولة بالدار البيضاءبورصة ال المغرب 9

 2000مارس /أنشئ في شهر آذارسوق دبي لألوراق المالية        اإلمارات 10
 2000نوفمبر /أنشئ في تشرين ثاني  لألوراق الماليةيسوق أبو ظب  
  سوق الدوحة لألوراق المالية قطر 11
 يانات صندوق النقد العربي أسواق المال العربية غير المشاركة في قاعدة ب-ب

 1999نوفمبر / أنشئت في تشرين ثاني بورصة القيم المنقولة بالجزائر الجزائر 12
   السودان 13
  سوق بغداد لألوراق المالية العراق 14
  سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين 15
 ضوع التقرير الدول العربية التي ال توجد بها أسواق مالية حتى نهاية العام مو-ج

 - - جيبوتي 16
تم تشكيل لجنة على مستوى الـوزراء        - سوريا 17

 والفنيين إلعداد مشروع إنشاء السوق
 - - الصومال 18
نصت الالئحة التنفيذية للقـانون رقـم        - ليبيا 19

 على إنشـاء سـوق      2001لسنة  ) 21(
لألوراق المالية وتحديد أهم البنود التي      

 األساسـي   يجب أن يتضـمنها النظـام     
 .للسوق

 - - موريتانيا 20
أعدت الحكومة الدراسات الفنية إلنشاء      - اليمن 21

سوق لألوراق المالية وأقرت جـدواه،      
وتعكف على إعداد التشريعات والـنظم      

 .المطلوبة
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 االستثمارات العربية البينية . 7
بلغ إجمالي االستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها خـالل العـام               

 مليـون دوالر مقابـل      2912.3الي   عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات حـو        ألربع
جاءت السعودية علـى رأس      %.10.0، بزيادة نسبتها    2001مليون دوالر عام     2646.9

% 24.6 مليون دوالر بما نسـبته       716.9قائمة الدول المضيفة باستثمارات عربية قدرها       
 650.0 باستثمارات بلغـت     لبنانتلتها  . من إجمالي االستثمارات العربية البينية خالل العام      

 واإلمـارات ،  )19.5( مليـون دوالر     567.4 بحوالي   والسودان،  %)22.3(مليون دوالر   
، %)5.5( مليون دوالر    159.6 بحوالي   والبحرين،  %)7.5( مليون دوالر    217.5بحوالي  
 مليـون دوالر  100.4، ومصـر بحـوالي      %)4.8( مليون دوالر    139.4 بحوالي   واليمن

مـن إجمـالي التـدفقات      % 87.6 على حوالي    سبعالوقد استحوذت هذه الدول     . %)3.4(
 ).10  ورقم9رقم  الجدولينانظر (االستثمارية البينية 

 
من جهة أخرى سجلت االستثمارات العربية البينية زيادة فـي تسـع دول عربيـة هـي                 

، )ولبنان، ومصر، والـيمن   والسعودية، والسودان، وسوريا، وقطر،      اإلمارات، وتونس، (
 ). وليبيا، والمغرب، والجزائر، والبحرين، األردن( دول هي خمسفيما تراجعت في 

 
كـل   إلى   ةويالحظ في هذا الصدد االرتفاع الكبير الذي شهدته االستثمارات العربية الوافد          

 650.0 إلـى    2001 مليون دوالر عـام      225.0من  في لبنان   ، إذ قفزت    من لبنان واليمن  
 مليـون دوالر    139.4يون دوالر إلـى      مل 6.5وفي اليمن من    مليون دوالر خالل العام،     

 .خالل الفترة ذاتها
 

أما فيما يتعلق بالدول المصدرة لالستثمارات العربية البينية خالل العـام، فقـد تصـدرت               
من إجمالي االستثمارات   % 30.3 مليون دوالر بما نسبته      881.7السعودية القائمة بحوالي    

 بحـوالي   الكويـت عربية، جاءت بعدها     عشرة دولة    ثالثالعربية البينية المصدرة شملت     
 356.1 دول عربية، واإلمـارات بحـوالي        عشرشملت  %) 15.2( مليون دوالر    444.2

 مليـون دوالر    320.9 بحوالي   وسوريا دول عربية،    تسعشملت  %) 12.3(مليون دوالر   
شملت %) 5.7( مليون دوالر    164.8ولبنان بحوالي    دول عربية،    عشرشملت  %) 11.0(

شملت عشر دول عربية،    %) 5.2(مليون دوالر    151.8  بحوالي ية، ومصر تسع دول عرب  
وقد صـدرت   .  دول عربية  خمسشملت  %) 3.9( مليون دوالر    112.4حوالي  ب فلسطينو

من إجمالي االستثمارات العربيـة البينيـة المصـدرة         % 83.6 ما نسبته    السبعهذه الدول   
 ).13 ورقم 12رقم  ينانظر الجدول(
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عي تركزت االستثمارات العربية البينيـة فـي قطـاع الخـدمات، إذ             على المستوى القطا  
استحوذ في المتوسط على أكثر من نصف هذه االستثمارات، تاله قطاع الصناعة بحـوالي           

 ). 11انظر الجدول رقم  (العشرالثلث ثم قطاع الزراعة بأقل من 
 

ل الفتـرة مـن          على صعيد آخر بلغ الرصيد التراكمي لالستثمارات العربية البينيـة خـال           
 كما شهدت انتشارا    عشرين دولة عربية  مليار دوالر شملت     26.3 حوالي   2002 – 1985

 ). 8انظر الجدول رقم (تدريجيا بين هذه الدول 
 
 االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية . 8

ظا خالل الفتـرة     إلى الدول العربية تطورا ملحو      المباشرة شهد تدفق االستثمارات األجنبية   
 2001ستثمارات األجنبية في الـدول العربيـة عـام     فقد بلغ إجمالي اال   . 2001 – 1995
 .1995 مليار دوالر عام 0.25 مليار دوالر فيما لم يتجاوز حوالي 6.03حوالي 

 
 ويرجع ذلك بشكل أساسـي إلـى        ، مليار دوالر  8.46، إذ بلغ    1998وقد بلغ ذروته عام     
 الـذي بلـغ   في السعودية   المباشرة   حجم االستثمارات األجنبية     شهدهاالقفزة النوعية التي    

وتراجع بعد ذلك في عامي     . 1996 و   1995 عامي   كان سالبا  بعد أن    ، مليار دوالر  4.29
 مليـار دوالر عـام   2.42 وحوالي 1999 مليار دوالر عام   4.28، إذ بلغ    2000 و 1999
عما كان عليـه    % 149 نسبتها    بزيادة 2001، إال أنه تضاعف بشكل ملحوظ عام        2000
 التي عرفتهـا االسـتثمارات    إلى الزيادة الملحوظة  ويعزى ذلك بشكل أساسي     . 2000عام  

 مليـار   0.20 مليار دوالر مقابـل      2.66 هابلغ حجم  إذ   ،2001األجنبية في المغرب عام     
من ، وكذلك إلى الزيادة الملحوظة في االستثمارات األجنبية في الجزائر           2000دوالر عام   

 .2001 مليار دوالر عام 1.2 إلى 2000 مليار دوالر عام 0.44
 

وعلى العموم فإن االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لم يتجـاوز فـي أحسـن                
، وظـل   )1997عـام   (من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر في العـالم         % 1.5أحواله  

كما بلغ متوسط نسبة االستثمار     . 2001 و   1998 و   1996في األعوام   % 1يتأرجح حول   
حـوالي   2001- 1995خالل الفترة    العالماألجنبي المباشر من إجمالي االستثمارات في       

كما بلغ متوسط نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي اإلجمالي            .0.65%
 .)15ورقم  14رقم  ينأنظر الجدول%. (0.7 حوالي ذاتهافي الدول العربية خالل الفترة 
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 التجارة العربية البينية . 9
 مليـار   33.5تشير البيانات المتوافرة إلى أن قيمة التجارة العربية البينية بلغـت حـوالي              

وبلغـت الصـادرات    . 2000وهو ذات المبلغ تقريبا الذي سجلته عام         2001دوالر عام   
عـام  ) ات العربيـة  من إجمالي الصـادر   % 7.7بنسبة  ( مليار دوالر    18.1حوالي  البينية  
فيمـا بلغـت    %. 1.1 بزيادة نسبتها    2000عام  %) 7.3( مليار دوالر    17.9 مقابل   2001

 مليار دوالر للفترة ذاتها بزيـادة نسـبتها         15.2 مليار دوالر مقابل     15.4الواردات البينية   
 نسبة الصادرات العربية البينية من إجمالي الصادرات العربية لعام          ارتفاعويعزى  %. 1.3

عـام  % 8تراجع قيمة الصادرات العربية اإلجمالية بنسبة        إلى   2000 مقارنة بعام    2001
 باعتبار أن الصادرات النفطية تمثل وزنا       2001أسعار النفط عام    ، نظرا النخفاض    2001

 .نسبيا مهما من صادرات الدول العربية
 

ـ            ى، إذ بلغـت    على المستوى القطري جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبـة األول
% 40.3 مليار دوالر بما نسبته      7.3حصتها من إجمالي الصادرات العربية البينية حوالي        

وسلطنة عمـان   ،  %)11.6( مليار دوالر    2.1، جاءت بعدها اإلمارات بحوالي      2001عام  
كـل مـن    و%) 5.5(، واألردن بحوالي مليـار دوالر       %)7.7( مليار دوالر    1.4بحوالي  

 ).16انظر الجدول رقم (، لكل منهما%) 4.4( مليار دوالر 0.8 العراق وسوريا بحوالي
 

ويالحظ أن الصادرات العربية البينيـة قـد سـجلت تطـورا ملحوظـا خـالل الفتـرة                          
 مليار دوالر   13.2 مقابل   2001 مليار دوالر عام     18.1، إذ بلغت حوالي     2001 – 1995
بلغـت قيمـة الصـادرات البينيـة        وفي هذا المجال    %. 37.1، بزيادة نسبتها    1995عام  

 بزيـادة   1995 مليار دوالر عام     4.9 مقابل   2001 مليار دوالر عام     7.3للسعودية حوالي   
 مليـار دوالر بزيـادة      1.4 مليار دوالر مقابل     2.1  بحوالي وفي اإلمارات %. 49نسبتها  
ـ    0.7 مليار دوالر مقابل     1.3  بحوالي  وفي سلطنة عمان   %50نسبتها   ادة  مليار دوالر بزي
 .%86نسبتها 

 
 تصدر ما يزيـد علـى نصـف         فإن السعودية فيما يتعلق باتجاه الصادرات العربية البينية       

الصادرات البينية إلى كل من البحرين والسودان والصومال وربع الصادرات البينية إلـى             
مـن  % 62وتصـدر اإلمـارات حـوالي       . كل من األردن وسوريا وقطر ولبنان واليمن      

 .لقطر% 49ة لسلطنة عمان و الصادرات البيني
 

وفيما يتعلق بالتركيبة السلعية للتجارة العربية البينية جاء قطاع المـوارد الخـام والوقـود      
، 2001من إجمالي الصادرات البينيـة عـام        % 48.8المعدني في المرتبة األولى بحوالي      
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، %17.0سبة  ، وقطاع األغذية والمشروبات بن    %18.8تاله قطاع الموارد الكيماوية بنسبة      
 .)6 ورقم 5 ورقم 4أنظر إطارات رقم  (%8.5وقطاع المصنوعات بنسبة 
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 )4(إطار رقم 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 
اقية تيسير وتنمية التبـادل التجـاري، يكون البرنامج التنفيذي التف    2002مع نهاية عام    

العربي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أنهى عامه الخـامس مـن المـدة
، بانضـمام خمـس)1998عشر سنوات ابتداء من مطلع عـام        (الزمنية المحددة لتنفيذه    

عشرة دولة لالتفاقية تشمل الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجـي وسـوريا والعـراق
التي أودعـت وثـائق رسـمية(واألردن ولبنان ومصر وليبيا وتونس والمغرب واليمن        

، ويتوقع انضمام السودان إلى االتفاقيـة فـي)بالجامعة العربية ِبشأن انضمامها لالتفاقية    
 .وقت قريب

 
وكان المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية قد أعلن في شـهر شـباط

 إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى من خـالل تنفيـذ البرنـامج عن 1997) فبراير(
كما أقر المجلس مؤخرا النظر في إمكان تقليص هـذه الفتـرة عـامين. الزمني المحدد 

تضمنت قواعد وأسس إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبـرىو. 2005لتنتهي عام   
لتزام باستكمال إنشاء المنطقة خاللاالباإلضافة إلى   عددا من اإلجراءات والتدابير أهمها      

المراجعة نصف السنوية لخطوات التنفيـذ مـنالمدة الزمنية المحددة للبرنامج التنفيذي و     
قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي، تطبيق المعاملة الوطنية على السلع العربيـة ذات

ة السارية معالمنشأ الوطني، وحساب التخفيضات الجمركية على أساس الرسوم الجمركي        
تطبيـقتاريخ بدء التنفيذ، وتشجيع اإلعفاءات الجمركية في إطار االتفاقيات بين الدول، و       

مبدأ التحرير التدريجي على كافة السلع العربية ذات المنشـأ الـوطني بنسـب سـنوية
متساوية لمدة عشر سنوات، باإلضافة إلى المعاملة الخاصة للدول العربية األقـل نمـوا

ية لفض النزاعات واتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، ومنح االستثناءات وتطبيق مبدأإيجاد آل و
 .المعاملة بالمثل

ويعد انضمام هذا العدد من الدول العربية لالتفاقية نجاحا كبيرا لتنفيذ البرنامج لما تمثلـه
الدول األعضاء في هذه المنطقة من أهمية نسبية كبيرة في مجمل مكونـات االقتصـاد

عربي سواء من حيث االستهالك أو الناتج المحلي اإلجمـالي أو التجـارة واالسـتثمارال
 تشكل الدول األعضاء في هـذه2001ووفقا إلحصاءات عام    ). بشقيهما الكلي والبيني  (

%73( مليون نسـمة     210.05المنطقة سوقا استهالكية واسعة يبلغ عدد سكانها حوالي         
 مليار642.6قدر ناتجها المحلي اإلجمالي بحوالي      ، وي )من مجموع سكان الدول العربية    

وتبلغ صـادراتها اإلجماليـة). من الناتج المحلى اإلجمالي للدول العربية     % 90(دوالر  
، ووارداتهـا)من إجمالي صادرات الدول العربيـة     % 91( مليار دوالر    214.4حوالي  
 . )من إجمالي واردات الدول العربية %92( مليار دوالر149.5حوالي
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وفيما يتعلق بالتجارة العربية البينية فإن نصيب الدول األعضاء في منطقة التجـارة الحـرة 
%96( مليـار دوالر     17.4العربية الكبرى من إجمالي الصادرات العربية البينية بلغ حوالي          

، في حين بلغت وارداتها العربيـة البينيـة2001عام ) من إجمالي الصادرات العربية البينية    
أما فيمـا يتعلـق). من إجمالي الواردات العربية البينية     % 95( مليار دوالر    14.6ي  حوال

4.2باالستثمار فقد بلغ إجمالي االستثمارات األجنبية الواردة إلى الـدول األعضـاء حـوالي         
عـام) من إجمالي االستثمارات األجنبية الواردة إلـى الـدول العربيـة    % 69(مليار دوالر   

مالي االستثمارات العربية البينية الثنتي عشر دولة من الدول األعضـاءفيما بلغ إج  . 2001
مـن إجمـالي االسـتثمارات% 78.6(  مليار دوالر  2.29توافرت عنها المعلومات حوالي     

كما يالحظ أنه بانضمام السودان).  دولة توافرت عنها المعلومات    ةالعربية البينية ألربع عشر   
 .تفع هذه األرقام وتكون أكثر داللة وعمقاًفي القريب العاجل لالتفاقية ستر

 
 برنامج اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي إلقامة هذه المنطقة جملة منويتضح من 

الحقائق أهمها وجود إجراءات متتالية ومتراكمة من صيغ االلتزام لتحقيق األهداف المرتبطة
ر عدد كبير من الدول العربية فـي تنفيـذ حرة عربية كبرى، واستمرا    تجاريةبإقامة منطقة   

 بسبب األسس التي ارتكزت عليها هذه االتفاقية، خاصة،قرار جماعي دون تحفظ أو انسحاب     
إلغاء قاعدة اإلجماع المتبعة في إطار جامعة الدول العربية واستبدالها بقاعدة أخـذ القـرار

كمـا أشـاع. فيهم المتحفظون عليه ليصبح القرار ملزما لكافة األعضاء بمن  ،بأغلبية الثلثين 
مبدأ المعاملة بالمثل جوا من الطمأنينة لدى الحكومات العربية بقدراتها على اتخاذ إجـراءات

 . مقابلة ضد أي عضو قد ينكث االتفاقية
 

 االنسجام بين القواعد العامة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشروط الخاصةكما أن 
تفاقيات منظمة التجارة العالمية، يعطيها فرصة أكبـر للحصـول علـىالتي نصت عليها ا   

االعتراف الدولي بها كمنطقة تبادل حر للدول العربية، تستطيع تبادل المزايا التفضيلية فيمـا
ـ  ألبينها دون أن تكون ملزمة بتعميم هذه االمتيازات على باقي دول العالم وفقا               ةحكام الدول

أبرز مزايا المنطقة إتاحة المجال أمام البحث العلمي والتطـويرمن  كما أن   . األولى بالرعاية 
التكنولوجي على المستوى القومي لصالح إعادة تخصيص الموارد العربية على أساس المزايا

 .النسبية
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 )5(إطار 
 العناصر الرئيسية ولجان البرنامج التنفيذي
 إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

 
  الرئيسيةالعناصر -أ

يمكن حصر العناصر الرئيسية للبرنامج التنفيذي لتفعيل تيسير وتنمية التبـادل التجـاري
 :فيما بين الدول العربية للوصول إلى منطقة تجارة عربية كبرى فيما يلي

معاملة السلع العربية والتي تنطبق عليها قواعد المنشأ العربية معاملة السلع            -
 .الوطنية

المتبادلة بين الدول األطراف من الرسوم الجمركية وفقـا         تحرير كافة السلع     -
لمبدأ التحرير التدريجي والذي يطبق بنسب سنوية متسـاوية خـالل عشـر      

ويمكـن أن تتفـق     . 31/12/2007 في   وتنتهي 1/1/1998سنوات تبدأ من    
الدول األطراف أثناء التنفيذ على وضع أي سلع تحت التحرير الفوري، كما            

 في البرنامج التنفيذي تبادل إعفاءات تسـبق البرنـامج         يجوز ألي بلد طرف   
 .الزمني

ال تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار البرنامج ألي قيـود غيـر         -
 .ىجمركية تحت أي مسم

مراعاة األحكام والقواعد الدولية فيما يتعلـق بـإجراءات الوقايـة والـدعم              -
 .عن تطبيق البرنامجواإلغراق والخلل في ميزان المدفوعات الناجم 

منح معاملة تفضيلية للدول العربية األقل نموا، وعلى الدول المعنية تحديـد             -
طبيعة المعاملة المطلوبة والفترة الزمنية وعرضها على المجلس االقتصادي         

 .واالجتماعي للموافقة
تحديد أسلوب متابعة التنفيذ وفض أي منازعات تنشأ عند التطبيق من خالل             -

 .لجان متخصصة
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 لجان البرنامج التنفيذي  -ب
 

 لجنة المتابعة والتنفيذ
عهد البرنامج بمهمة المتابعة والتنفيذ إلى لجنة المتابعة والتنفيذ التي تضـم مسـؤولين
على مستوى وكالء وزارات ومندوبين دائمين، وحدد لها مهمة التأكد من أن القـوانين

ل األطراف قد عدلت بما يتماشى ومتطلباتواإلجراءات التنفيذية في كل دولة من الدو      
وترفع هذه اللجنة تقريرا دوريـا للمجلـس االقتصـادي. منطقة التجارة الحرة العربية   

واالجتماعي حول السياسات التجارية المتبعة في كـل دولـة مـن الـدول العربيـة
الحـرةواإلجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها وتأثيراتها على تنفيذ منطقـة التجـارة             

 :كما تتولى اللجنة المهام التالية. العربية
معالجة حاالت اإلغراق والدعم وخلل ميزان المـدفوعات الناتجـة عـن             -

 .تطبيق البرنامج التنفيذي
وضع برنامج التطبيق السنوي لتخفيض الرسـوم الجمركيـة والرسـوم            -

 . المماثلاألثروالضرائب ذات 
و وتحديد تاريخ بدء وانتهاء     وضع جداول المواسم الزراعية لكل دولة عض       -

 .الموسم لكل سلعة زراعية
تعقد اللجنة اجتماعها كجهاز لفض المنازعات بناء على طلـب أي دولـة              -

 .عضو أو بطلب من األمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية
 

 لجنة المفاوضات التجارية
 الجمركية على السلعكلف البرنامج لجنة المفاوضات التجارية مهمة تصفية القيود غير        

متابعة تطبيق قواعد المنشأ العربية مع وضع قوائموالعربية المتبادلة في المنطقة الحرة      
 .السلع المحظور استيرادها أو تداولها في أي دولة ألسباب دينية أو صحية أو أمنية
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 )6(إطار رقم  
 االتحاد الجمركي 
 لدول الخليج العربية

 دول مجلس التعاون الخليجيالقمة الثالثة والعشرون ل

 
انعقدت في مدينة الدوحة القمة الثالثة والعشرون لدول مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة

22 - 21برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خـالل الفتـرة                 
لمشـترك فـي استعرض المجلس األعلى إنجازات مسيرة العمل ا       .2002) ديسمبر(كانون أول   

 كما أجرى تقييما شامال لمسـتجدات القضـايا،المجاالت االقتصادية والسياسية واألمنية والبيئية    
على المستوى االقتصادي أقر المجلس قيـام االتحـاد الجمركـي. المهمة إقليميا وعربيا ودوليا   

الخلـيج الذي سيجعل منطقـة دول       .2003) يناير(الخليجي اعتبارا من األول من كانون ثاني        
العربية منطقة جمركية واحدة تتوحد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللـوائح واإلجـراءات

ملتجاه الواردات مـن العـا  % 5المقيدة بين دول االتحاد تطبق فيها لوائح جمركية موحدة بواقع           
مركيويقوم االتحاد الج%. 12 -% 4 بدل الرسوم الجمركية الحالية التي تتراوح بين      ،الخارجي

على مبدأ  نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها إتمام جميع اإلجراءات الجمركية علـى البضـائع
وسيتم تنفيذ االتحـاد الجمركـي. األجنبية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة عليها      

لدول المجلس من خالل نظام قانون جمركي موحد ينظم اإلجراءات الجمركية في دول المجلس
  .وتعتمد فيه لوائح وأنظمة متماثلة في المجاالت ذات الصلة باالتحاد الجمركي

 
وستعامل السلع المنتجة في أي من دول المجلس في االتحاد الجمركي معاملة المنتجات الوطنيـة
وال تخضع ألي إجراءات جمركية عند انتقالها من دولة إلى أخرى من الدول الست األعضاء في

 االتحاد الجمركي في تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلـس وزيـادةوسيسهم. المجلس
باإلضافة, حجم التجارة البينية وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركتها           

إلى زيادة حجم االستثمارات البينية وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة في اإلنتاج واالستخدام األنسب
مـع الـدول, تاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس كتكتـل فاعـل ومـؤثر           للمواد الم 

وأقر المجلـس. خاصة في مجاالت التجارة والمعاملة بالمثل     , والمجموعات االقتصادية األخرى  
األعلى توسيع قائمة اإلعفاءات من التعريفة الجمركية لدول المجلس لتكـون منسـجمة وسـهلة

وفيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة دعـا المجلـس إلـى .التحادالتطبيق بالتزامن مع قيام ا    
 مؤكدا تطبيق2007استكمال متطلبات تحقيقها في أقرب وقت ممكن على أن ال يتعدى ذلك عام              
 .مبدأ المساواة التامة لمزاولة جميع األنشطة االقتصادية ضمن برنامج محدد
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يقة االستراتيجية البترولية لدول المجلس للوصول إلـىمن جهة أخرى أقر المجلس األعلى الوث      
 إلـىةباإلضـاف  ،سياسة بترولية متجانسة ومواقف مشتركة حول المستجدات المرتبطة بالطاقة        

كما قرر المجلس تكليف لجنة. إقراره خطة الطوارئ اإلقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس       
 لتصدير النفط من دولأنبوبالقتصادية لمشروع إنشاء    التعاون البترولي بإعداد دراسة الجدوى ا     

 .المجلس يصل إلى سلطنة عمان عبر بحر العرب
 

فيما يتعلق بالمجال النقدي أطلع المجلس على تقرير األمانة العامة بشأن تنفيذ البرنامج الزمنـي
د الـدوالر مثبتـالالتحاد النقدي مرحبا باإلجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول األعضاء العتما      

 .مشتركا لعمالت دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار عمالتها به
 

واستنادا إلى ما تقدم تكون مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قـد
الذيوقطعت خطوات متقدمة على طريق التكامل االقتصادي المكون من خمس مراحل متدرجة             

الكامل للسلع المتبادلة يرمن خالل التحر  ذا المنهج بمنطقة التجارة الحرة      ويبدأ ه . المجلساعتمده  
بين الدول األعضاء في المجلس ثم اتحاد جمركي يتم من خالله اعتماد تعريفة جمركية موحـدة

ثم إقامة السوق المشتركة بما تشـمله مـن, تتعامل من خاللها دول المجلس مع العالم الخارجي       
ثم مرحلة االتحاد االقتصادي ومن خاللها يتم تنسيق,  في انتقال السلع ورأس المال والعمالة  حرية

السياسات التجارية واالقتصادية بين دول المجلس ثم المرحلة الخامسة واألخيرة المتمثلـة فـي
 من جهة أخرى أقر المجلس األعلى عقد القمة الرابعة والعشرين لدول المجلـس.الوحدة النقدية 

 .2003القادمة في دولة الكويت عام 
 

ويرى المحللون أن عمل دول مجلس التعاون بطريقة تدريجية سيعزز من فرص نجاح التكامـل
االقتصادي في دول المنطقة التي تنطوي على ميزات مهمة خاصة في مجال العملـة الخليجيـة

جميع عمالت دول المنطقـةباإلضافة إلى أن   , الموحدة منها تقارب وتشابه االقتصادات الخليجية     
وتقارب وتوحد في السياسات والتشريعات المالية واالقتصادية ومكافحة غسـيل, مثبتة بالدوالر 

ويرى المحللون أن هذه العوامل. األموال وقضايا االستثمار األجنبي وتطوير الخدمات المصرفية      
وعلى الـرغم. مجلسستسهل إقامة بنك مركزي خليجي موحد يتخذ سياسات موحدة لكل دول ال           

منها االلتزام بنسـب متفـق مما تقدم فإن دول المنطقة تواجهها تحديات في مجال توحيد العملة          
وتقارب سعر الفائدة البنكية وتوجيه, عليها في عجوزات المالية العامة وحجم الدين العام المحلي        

 .السياسات المصرفية والرقابة على النقد
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 :موجز أنشطة المؤسسة. 10
دوالرا ) 140,565,017 (2002بلغت القيمة اإلجمالية لعقود الضمان المبرمة خالل عام         

مة اإلجماليـة لعقـود     ، وبلغت القي   غطت ستين عقداً   ) دينارا كويتيا  42,159,667(أمريكيا  
كما في  )  دينارا كويتيا  89,878,413( دوالرا أمريكيا   ) 299,530,428(الضمان السارية   

في إطار العقود السارية    ) االلتزامات القائمة (وبلغت قيمة العمليات المنفذة     . 31/12/2002
وقد صرفت المؤسسـة    ).  دينارا كويتيا  29,932,795( دوالرا أمريكيا   ) 99,799,264(

دوالرا أمريكيا عن تحقق مخاطر تجارية، فيمـا        ) 183,654(خالل العام تعويضات بقيمة     
دوالرا أمريكيا كجزء من تعويضات     ) 1,406,079(تمكنت المؤسسة من استرداد ما قيمته       
 .  خالل الفترة ذاتها وغير تجاريةسبق أداؤها عن تحقق مخاطر تجارية

  
مساندة لنشاط الضمان واصلت المؤسسـة خـالل        وفي إطار األنشطة المكملة والخدمات ال     

العام تقديم خدماتها في مجاالت بث الوعي االستثماري وتقديم خدمات ترويج االسـتثمار             
وقد شهد العام إصدار تقرير مناخ االستثمار في الـدول العربيـة           . وتنمية الموارد البشرية  

 من النشـرة الشـهرية      عددا) 12( ، وإصدار 2002عام   والبدء بإعداد تقرير   2001 لعام
تم خاللها رصد وتحليل االتجاهات المتعلقة باالستثمار على المستويات         " ضمان االستثمار "

 المؤسسـة   عدتوقد أ . فرصة استثمارية ) 44(القطرية واإلقليمية والدولية تم فيها عرض       
 شاركت فيهـا     ورشات عمل  خالل العام عدداً من األوراق التعريفية قدمت في ملتقيات و         

 عاشـر المؤتمر ال عقد  تنظيم  االجتماع األول للجنة التحضيرية ل    المؤسسة، كما ساهمت في     
من .  لهيئات الضمان العربية   تاسعالالسنوي  لرجال األعمال والمستثمرين العرب والملتقى      

 وتحديث الموقـع    اتنظيم إدارة الوثائق إلكتروني   ناحية أخرى واصلت المؤسسة جهودها في       
 من خالل التـدريب مواردها البشرية  واستمرت في تنفيذ برامج تنمية  الشبكي الخاص بها،  

  . المنهجي ألداء العاملينتقويمالو
 



 

57 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجداول



 

58 



 

59 

 )1(جدول رقم 
 لناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربيةالحقيقي لنمو المعدل 

 
 2002 2001 الـقـطـر

 5.0 4.2        األردن
 1.7 2.9 اإلمارات
 3.8 4.8 البحرين
 4.9 5.2       تونس
 2.2 2.1     الجزائر
 - - جيبوتي
 0.4 1.2 السعودية
 4.9 6.7 السودان
 1.5 2.0 سوريا

 - - الصومال
 - - العراق

 2.4 5.0 سلطنة عمان
 - - فلسطين

 3.2 5.7 قطر
 2.0 - 1.1- الكويت
 2.0 1.0 لبنان
 0.8 3.3 ليبيا
 3.1 3.3      مصر

 4.5 6.5   المغرب
 5.0 3.3 موريتانيا

 4.1 3.4 اليمن
 2.8 3.6 المتوسط

 
 البيانات المعدلة والتقديرية الصادرة من قبل الدول العربية وتلك التي تصدر عن المؤسسات :المصدر

 .البحوثاإلقليمية والدولية ومراكز 
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 )2(جدول رقم 
 مؤشر السياسة المالية 

 )ن الناتج المحلي اإلجماليعجز الميزانية كنسبة م(
 

 التغير في المؤشر  2002 2001 الـقـطـر
 )نقاط مئوية(

 0.7 - 2.9 3.6    األردن
 2.3 8.2 5.9 اإلمارات
 3.8 3.7 )0.1( البحرين
 0.6 3.0 2.4    تونس
 4.0 - 2.4 )1.6(  الجزائر
 - - - جيبوتي
 2.6 - 1.3 3.9 السعودية
 0.4 - 1.8 2.2 السودان
 - - - سوريا

 - - - الصومال
 - - - العراق

 2.3 )2.1( 0.2 سلطنة عمان
 - - - فلسطين

 4.5 - )4.5( )5.3( قطر
 18.5 - )18.5( )18.9( *الكويت
 6.5 - 13.8 20.3 لبنان
 19.1 - )19.1( )2.1( ليبيا

 0.2 2.6 2.4 مصر 
 0.1 - 3.0 3.1  المغرب
 - - -  موريتانيا

 6.7 2.6 )4.1(  اليمن
 

 البيانات المعدلة والتقديرية الصادرة من قبل الدول العربية وتلك التي تصدر عـن المؤسسـات                :المصدر
  .ثواإلقليمية والدولية ومراكز البح

 : الدرجات حسب تغير المؤشر على النحو التالييتعط
 . صفر=انخفاض العجز بأقل من نقطة مئوية إلى ارتفاع بنقطة مئوية واحدة   -
 . سالب درجة واحدة=ارتفاع العجز بأكثر من نقطة مئوية إلى أقل من خمس نقاط  -
 . سالب درجتين=ارتفاع العجز من خمس نقاط مئوية إلى اقل من عشر نقاط  -
 . درجة واحدة=انخفاض العجز بنقطة مئوية إلى نقطتين ونصف النقطة  -
 .ني درجت=ئوية ونصف النقطة م انخفاض العجز بنقطتين ونصف النقطة إلى ثالث نقاط -
 . ثالث درجات=انخفاض العجز بأكثر من ثالث نقاط مئوية ونصف النقطة  -

حققت الكويت فائضا في ميزان المالية العامة خالل العامين وحسب التغير في المؤشر على أساس  *       
 .االبتعاد عن نقطة التوازن في الميزان الجاري أي نقطة الصفر
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 )3(جدول رقم 
 مؤشر سياسة التوازن الخارجي

 )عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(
 

 التغير في المؤشر  2002 2001 الـقـطـر
 )نقاط مئوية(

 4.0 - )3.6( 0.4       *األردن
 14.3 - )14.3( )13.2( *اإلمارات
 2.6 - )2.6( )2.9( *البحرين
 0.4 - 3.9 4.3       تونس
 10.1 - )10.1( )0.2(     *ائرالجز

 - - - جيبوتي
 0.0 )5.0( )5.0( *السعودية
 3.0 - 2.6 5.6 السودان
 1.3 - 0.7 2 سوريا

 - - - الصومال
 - - - العراق

 10.3 - )10.3( )15.1( *سلطنة عمان
 - - - فلسطين

 24.8 - )24.8( )21.8( قطر
 21.6 - )21.6( )26.1( *الكويت
 6.7 - 17.1 23.8 لبنان
 7.2 - )7.2( )10.2(     ليبيا

 0.01 - )0.01( )0.03(  مصر 
 1.9 - )1.9( )3(  *المغرب
 0.4 3.0 2.6 موريتانيا

 - 3.0 )3.0( )5.1( * اليمن
 

 البيانات المعدلة والتقديرية الصادرة من قبل الدول العربية وتلك التي تصـدر عـن المؤسسـات اإلقليميـة              :المصدر
  .البحوثية ومراكز والدول
 : الدرجات حسب تغير المؤشر على النحو التاليىتعط

 . سالب درجة واحدة=ارتفاع العجز بنقطتين مئويتين ونصف النقطة إلى أقل من خمس نقاط  -
  . سالب درجتين=ارتفاع العجز من خمس نقاط مئوية إلى اقل من عشر نقاط  -
 . ثالث درجاتسالب=  من عشر نقاط بأكثرارتفاع العجز  -
 . صفر=انخفاض العجز بأقل من نقطة مئوية واحدة إلى ارتفاع بنقطتين  -
 . درجة واحدة=انخفاض العجز بنقطة مئوية واحدة إلى أقل من نقطتين  -
 . تين درج=انخفاض العجز بنقطتين مئويتين إلى أقل من أربع نقاط  -
 .جات ثالث در=انخفاض العجز بأكثر من أربع نقاط مئوية  -
 والمغـرب كل من األردن واإلمارات والبحرين والجزائر والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويـت             حققت   * 

 وحسب التغير في المؤشر على أساس االبتعاد عـن نقطـة             خالل العامين  فائضاً في الحساب الجاري   واليمن  
 .التوازن في الميزان الجاري أي نقطة الصفر
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 )4(جدول رقم 
  النقديةمؤشر السياسة

 )معدل التضخم(
 

 التغير في المؤشر
 )نقاط مئوية(

 الـقـطـر 2001 2002

   األردن 1.8 1.8 0.0
 اإلمارات 1.3 2.3 1.0
 البحرين 1.2 - 0.5 1.7
    تونس 2.0 3.0 1.0
 الجزائر 4.2 4.8 0.6
 جيبوتي - - -

 السعودية 0.8- 1.0 2.6
 السودان 4.8 9.0 4.2

 ورياس 1.5 1.1 0.4 -
 الصومال - - -
 العراق - - -

 سلطنة عمان 0.5 0.0 0.5 -
 فلسطين - - -

 قطر 2 1.9 0.1 -
 الكويت 1.7 2.0 0.3
 لبنان 1.0 5.0 1.4
 ليبيا 10.0 11.4 4.0
  مصر  2.2 2.7 0.7
  المغرب 0.6 2.5 1.9

 موريتانيا 4.0 3.0 1.0 -
  اليمن 11.9 15.8 3.9

 
 المعدلة والتقديرية الصادرة من قبل الدول العربية وتلك التي تصدر عن المؤسسات  البيانات:المصدر

  .اإلقليمية والدولية ومراكز البحث والمصارف التجارية وشركات االستثمار الكبرى في العالم
  : الدرجات حسب تغير المؤشر على النحو التاليىتعط

 . صفر = ونصف النقطةإلى ارتفاع بأربع نقاطانخفاض معدل التضخم بأقل من نقطة مئوية واحدة  -
 . درجة واحدة=انخفاض معدل التضخم بنقطة مئوية إلى أقل من خمس نقاط  -
 .درجتين = نقطة 25انخفاض معدل التضخم بخمس نقاط مئوية إلى أقل من  -
 . ثالث درجات= نقطة مئوية25انخفاض معدل التضخم بأكثر من  -
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 )5(جدول رقم 
 كب لمكون السياسات االقتصادية في مناخ االستثمار المؤشر المر

 2002و 2001 لعامي في الوطن العربي
 

درجة مؤشر سياسة التوازن 
 الخارجي

 الـقـطـر درجة مؤشر السياسة المالية درجة مؤشر السياسة النقدية

 األردن 0 0 3
 اإلمارات 1 - 0 3
 البحرين 1 - 0 2
 تونس 0 0 0
 الجزائر 3 0 3
 جيبوتي - - -
 السعودية 2 0 0
 السودان 0 0 2
 سوريا - 0 1
 الصومال - - -
 العراق - - -
 عمان 1 - 0 3
 فلسطين  - -
 قطر 3 0 3
 الكويت 3 0 3
 لبنان 3 0 3
 ليبيا 3 0 3
 مصر  0 0 0
 المغرب 0 0 1
 موريتانيا - 1 0
 اليمن 2 - 0 2

 2001المتوسط   0.4 0.3 1.4
1.9 0.1 0.8           2002 

 
 ).4(إلى ) 2( الجداول من :المصدر

  :تم حساب المؤشر كمتوسط لمتوسطات المؤشرات الثالثة على النحو التالي )أ (
      0.7  =1.4 + 0.3 + 0.4: 2001عام  
          3 

                        9.0 = 9.1 + 1.0 + 0.8: 2200عام 
          3   

 :لتطورات في مناخ االستثمار باستخدام قيمة المؤشر المركب على النحو التالي اقياسيتم  )ب(
 .عدم تحسن في مناخ االستثمار : 1أقل من  
 .تحسن في مناخ االستثمار: 2 إلى 1من  
 .تحسن كبير في مناخ االستثمار : 3 إلى 2من  

جعا ملحوظا، إذ سجل كل مـن مؤشـر السياسـة              يالحظ في هذا الصدد أن مناخ االستثمار خالل العام قد سجل ترا              )ج(
 مما أدى إلى أن يسجل المؤشـر       2000المالية ومؤشر سياسة التوازن الخارجي انخفاضا ملحوظا مقارنة مع عام           

 .المركب نتيجة أصغر
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 ) 6(جدول رقم 
 2002 و2001أسعار الصرف في الدول العربية لعامي 

 
 سعر الصرف

 )ل واحد دوالرعدد وحدات العملة المحلية مقاب(
 الدولة العملة

2002 2001   
 األردن دينار 0.709 0.709
 اإلمارات درهم 3.67 3.67

 البحرين دينار 0.377 0.377
 تونس دينار 1.44 1.41
 الجزائر دينار 77.26 80.5
 جيبوتي فرنك - 

 السعودية ريال 3.75 3.75
 السودان دينار 257.3 265.0
 ياسور ليرة 46.50 46.50

 الصومال شلن 2606.93 2612.50
 *العراق دينار 0.310 310
 عمان ريال 0.38 0.38
 فلسطين - - 

 قطر ريال 3.64 3.64
 الكويت دينار 0.306 0.306
 لبنان ليرة 1507.0 1507.0
 **ليبيا دينار 0.649 1.30
 مصر جنيه 3.68 4.43

 المغرب درهم  11.44 10.36
 ياموريتان أوقية 260 270

 اليمن ريال 168.63 174.95
 

 البيانات الرسمية الصادرة من قبل الدول العربية: المصدر

                                                 
  1929 مقابـل  2002عام  اعراقيا  دينار1924فيما يتعلق بسعر الصرف الموازي  في العراق فإن الدوالر يعادل   *

 .2001 للدوالر الواحد عام ادينار
 وتوحيد سعر صرف الدينار يقضي بتعديل ا قرار2001أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي نهاية عام  **

 ابتداء من مطلع العام موضوع التقرير، يساوي ،الدينار الليبي السحب الخاصة، إذ أصبح الليبي مقابل وحدة حقوق
 .2001 سحب خاصة نهاية عام حقوق وحدة 1.224سحب خاصة بدال من حقوق حدة  و0.608
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 )7(جدول رقم 
 2002  و2001بيانات أسواق المال في الدول العربية لعامي 

 

 
 *مؤشرات األسعار

 قيمة التداول
 )مليون دوالر(

 عدد األسهم المتداولة
 )مليون سهم(

 القيمة الرأسمالية
 )دوالرمليون (

 عدد الشركات
 المدرجة

 الدولة

2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001  
111.95 117.93  األردن 161 158 6314.16 7087.03 335.11 455.72 934.38 1334.67
111.27  البحرين 42 40 6601.27 7716.39 313.10 352.91 250.38 206.28 97.34
128.34  تونس 45 46 2229.57 2125.68 21.28 17.12 342.05 246.47 28.32
132.96 129.68 30974.47 22223.44  السعودية 76 68 73201.35 74851.38 689.59 1735.84
 سلطنة عمان 96 140 2634.37 5268.05 123.56 191.11 419.85 581.76 64.22 84.15

157.92 133.94 21223.49 11711.16 42163.28 20825.32  الكويت 88 95 26661.70 35098.89
 لبنان 14 13 1248.27 1395.26 14.73 26.18 52.97 114.93 34.46 36.37
36.02 35.78 6443.71 5912.89 832.86 1184.01 26338.69 24308.57 1150 1110  مصر

128.34 128.58  المغرب 55 55 9030.80 8564.24 15.83 22.44 840.75 1440.46
107.20  يأبو ظب - 24 - 20375.76 - 61.28 - 363.08 -
120.92  دبي - 12 - 9469.52 - 147.95 - 687.80 -
135.29  قطر - 25 - 1.567.22 - 79.61 - 883.07 -
 اإلجمالي 1687 1826 152230.05 208858.11 23522.53 46086.29 42687.85 65400.09 101.08 100.71

 
 .المؤشر المركب لصندوق النقد العربي* 

 . صندوق النقد العربي–قاعدة بيانات أسواق المال العربية : المصدر
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 )8(جدول رقم 
 تدفقات االستثمارات العربية البينية

 
 

الصومال  إلى/من األردن اإلمارات البحرين تونس الجزائر جيبوتي السعودية السودان سوريا

 43319  األردن * 11815 1541 239   35149 193

524 18002 1074 6535549  اإلمارات 29277 * 43782 85 26 

 80 1822 376004  البحرين 4359 59912 * 627  

 3961 1741 405282  5425 * 2832 144204 135844  تونس

 22800  41488  * 24660 20100 28329 160320  الجزائر

 جيبوتي    229  *   112 

 539722 26345 *  4005 3447 149665 157112 319636  السعودية

47 180195 * 1545045  2814 639  209291 182019  السودان

 * 2370 372548  303 5455 21688 375386  سوريا 12021

 الصومال          *

 العراق 16784 922        

 عمان 12111 39185 12214    34989  1176 

   150000  فلسطين 41948 70000    

 قطر 8624 78740 2833    63925 4838 2343 

 17526  الكويت 27801 954 1035 847   5461 

 150339  1205470   662 21486 804405  لبنان 1173

 ليبيا  98708  5600 13500  64148   

 122710 47709 1579560  5618 13500 56719 221756 134992  مصر

 26882 2345 171949  16133 22660  المغرب 2445 76847 65830

 موريتانيا  5000  2759   1500   

 10613 429 197220  اليمن 26636 15549 223 1823 33 

571 1139780 88866 12785287 - 47857 83232 399948 2398115 1115990  اإلجمالي
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 2002-1985خالل الفترة التراكمية الخاصة 

          
 )ألف دوالر(     

اموريتاني اليمن المجموع  العراق عمان فلسطين قطر الكويت لبنان ليبيا مصر المغرب

285994 627  859 37029 2728 20334 13509 5442 23309  89901 

7383055 1546 10 1092 10702 468 44136 362122 254862 10949 66879 1970 

663914    2950 6854 26834 180837 2729 110 796  

1495654 192  100254 4705 296745 8335 359073 20689 4012  2360 

906175 24300 1798  337050 166714 11190 26296 7000 15830  18300 

453      112      

2226736 130809  8090 173039  270627 153349 66358 220012 3120 1400 

2662954 13554  4444 64717 16303 65277 88440 214157 4330  71682 

1475627   50 6695 6208 246057 338258 12662 69563 5757 606 

50    50        

19131 1230      195    * 

151788 36192   434  4338 3405 7624 120 *  

330775    18584    44966 *  5277 

270488 55   280  841 107711 * 284 14  

78844 723  168 5469  11111 *  2992 1921 2836 

2962759      * 683628 91601 2764 891 340 

263384    6343 * 1785     73300 

4143823 26444  45856 * 193108 83284 1169195 228637 115484 65525 33726 

517850 1729  * 4113 40506 8675 60044 2334 593  14765 

9259  *          

439249 * 417  37526 4016 12302 3479 64364 31232 14495 18892 

26287962 237401 2225 160813 709686 733650 815238 3549541 1023425 501584 159398 335355
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 )9(جدول رقم 
 2002 – 1995 العربية البينية المسجلة خالل الفترة اتاالستثمار

 مليون دوالر                            
 اإلجمالي 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 الدولة
 171.5 21.0 27.6 26.2 24.2 12.7 10.6 13.5 35.7 األردن

 1184.5 217.5 215 196 176 380 - - - اإلمارات
 420.0 159.6 217.4 - 14 16 - - 13 البحرين
 1249.1 75.0 69.1 49.1 506 290 135 70.2 54.7 تونس
 963.4 54.6 350 347.5 85.8 122  - 3.5 الجزائر
 - - - - - - - - - جيبوتي
 1784.9 716.9 651.4 76.8 82 198 27 20.6 12.2 السعودية
 2494.3 567.4 554.9 414.6 151.7 70.3 142.5 554 38.8 السودان
 1499.2 46.5 43.5 8.7 224 212 328 303 333.5 سوريا

 -  - - - - - - - الصومال
 - - - - - - - - - العراق

 134.7 - - - 45.8 42 18.7 24 4.2 سلطنة عمان
 330.8    - 56 24.8 - 250 فلسطين

 308.2 68.5 65.5 61.8 58 54.4 - - - قطر
 - - - - -  - - - كويتال

 2844.8 650 225 350 500 400 312 250 157.8 لبنان
 248.1 82.7 85 80.4    - - ليبيا
 2675.0 100.4 96.5 113 277 390 532 711 455 مصر

 316.9 12.8 39.5 24.8 22.2 48.6 48 61.2 59.8 المغرب
 - - - - - - - - - موريتانيا

 362.2 139.4 6.5 68.5 16.7 22.2 11 86 11.9 اليمن
 16987.6 2912.3 2646.9 1817.4 2183.4 2314.2 1589.6 2093.5 1430.1 اإلجمالي

 2123.45 2002 – 1995المتوسط السنوي للفترة 
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)10(جدول رقم   
 االستثمارات العربية البينية المرخص لها

 2002 و2001 خالل عامي
 

 ) مليون دوالر(              
          البيان  2001 2002

 الدولة القيمة (%)النسبة  القيمة (%)النسبة 
 األردن  27.6 1.04 21.0 0.72
 اإلمارات  215.0 8.13 217.5 7.47
 البحرين  217.4 8.21 159.6 5.48
 تونس  69.1 2.61 75.0 2.57
 الجزائر  350.0 13.22 54.6 1.87
 جيبوتي  - - - -

 السعودية  651.4 24.61 716.9 24.62
 السودان  554.9 20.96 567.4 19.48
 سوريا  43.5 1.64 46.5 1.60
 الصومال  - - - -
 العراق  - - - -
 سلطنة عمان  - - - -
 فلسطين  - - - -

 قطر  65.5 2.48 68.5 2.35
 الكويت  - - - -

 لبنان  225.0 8.50 650.0 22.32
 ليبيا  85.0 3.21 82.7 2.84
 مصر  96.5 3.65 100.4 3.45
  *المغرب 39.5 1.49 12.8 0.44
 موريتانيا  - - - -

 اليمن  6.5 0.25 139.4 4.79
 اإلجمالي  2646.9 100 2912.3 100

 
 

                                                 
 . تتعلق بالفترة من يناير إلى  يونيو من العام2002بيانات عام  *
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 )11(جدول رقم 
 التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية البينية

 2002التي تم التصديق عليها خالل عام 
(%) 

 
    القطاع ةالصناع الزراعة الخدمات

 القطر المضيف
 األردن  20.5 5.0 74.5
 اإلمارات  21.4  78.6
 البحرين 9.5  90.5
 تونس  20  80

 الجزائر  62.0 15.0 23.0
 السعودية  63.0 1.8 35.2
 السودان  69.4 6.7 23.9
 سوريا  42.5 38.5 19.0
 قطر 8.6  91.4
 لبنان  10.5 4.4 85.1
 ليبيا 50.4 14.0 35.6
 مصر  57.5 20.9 21.6
 المغرب  3.9 0.6 95.5
 اليمن  24.8  73.2
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 )12(جدول رقم 
 2002نصيب األقطار العربية المصدرة والمضيفة لالستثمارات العربية البينية لعام 

 مليون دوالر     
                                                                                                                    

 األقطار المضيفة
ألقطار ا

 المصدرة
 اإلجمالي

المغرب اليمن مصر  السودان سوريا قطر لبنان ليبيا السعودية الجزائر البحرين تونس اإلمارات األردن  
 األردن *  0.25 0.29 5.22 114.93 44.54 5.81 2.64   6.09 0.02 7.96 187.75
 اإلمارات 0.59 * 6.70    99.31  21.47 190.5 32.87 1.13 0.75 2.81 356.13

 البحرين 0.14              0.14
 تونس    * 2.06 2.67     3.05  2.73 0.42 10.93
 الجزائر    0.50 *        1.87  2.37

 السعودية 3.35 105.49 25.87 0.57 2.24 * 206.57 2.53 14.04 350.0 20.26 23.48 7.30 120.04 881.71
 السودان 0.07  0.01   3.25 * 1.16    0.23  0.12 4.84

 سوريا 3.02  0.02 0.36 11.00 218.80 54.13 *  9.5  22.35 0.04 1.64 320.86
 العراق 4.62     1.07 25.54    24.45 4.51 0.06 0.64 60.88
 عمان   0.21           0.24 0.45

 فلسطين 4.42  0.03  0.93 90.32      16.70   112.4
 قطر 0.10 39.15 0.42    53.91  *   0.23   93.81

 الكويت 0.15 72.86 111.39 65.68   25.76 29.93 30.35 100.0  5.64  2.41 444.16
 لبنان 1.09  14.14 0.15 11.19 110.13 19.40 5.37  *  0.68  2.68 164.83
 ليبيا 0.21   6.24 0.63  6.81 0.74   * 18.96   33.59
 مصر 3.17  0.57 0.71 21.35 97.01 25.53 0.96   2.07 * 0.03 0.40 151.8
 المغرب    0.50  6.54      0.23 *  7.27

 اليمن 0.07     72.13 5.95     0.22  * 78.37
 اإلجمالي 21.0 217.50 159.61 75.0 54.62 716.85 567.45 46.50 68.50 650.0 82.70 100.45 12.80 139.36 2912.29



 

72

 ) 13(جدول رقم 
 2002البينية لعام  لالستثمارات العربية نصيب األقطار العربية المصدرة

              (%) 
  
  
  
  
  
  
 

المتوسط
 المثقل

األقطار  األقطار المضيفة لالستثمار
المصدرة 

السودا سوريا قطر لبنان ليبيا مصر المغرب اليمن 
 ن

السعود
 ية

اإلمارا البحرين تونس الجزائر
 ت

  األردن

 األردن  *  0.16 0.39 9.56 16.03 7.85 12.5 3.85 29.34  6.06 0.16 5.74 8.33
 اإلمارات 2.81 * 4.20    17.50  31.35  39.75 1.13 5.86 2.02 13.08
 البحرين 0.67              0.67
 نستو    * 3.77 0.37     3.68  21.33 0.30 5.89
 الجزائر    0.66 *        14.61  7.64

 السعودية  15.95 48.5 16.20 0.76 4.10 * 36.40 5.45 20.50 53.8 24.50 23.38 57.03 86.13 30.21
 السودان 0.33  0.01   0.45 * 2.50    0.23  0.01 0.59

 ا سوري 14.38  0.01 0.48 20.14 30.53 9.54 *  1.47  22.25 0.31 1.19 10.03
 العراق  22.0     0.15 4.50    29.57 4.49 0.47 0.46 8.81
 عمان   0.13           0.18 0.16

 فلسطين 21.05  0.02  1.70 12.61      16.62   10.40
 قطر  0.48 18.0 0.26    9.50  *   0.23   5.69

 الكويت  0.71 33.5 69.79 87.58   4.54 64.35 44.30 15.39  5.61  1.74 32.75
 لبنان  5.19  8.86 0.20 20.49 15.36 3.42 11.55  *  0.68  1.93 7.52
 ليبيا  1.0   8.33 1.15  1.20 1.60   * 18.87   5.36
 مصر  15.10  0.36 0.94 39.09 13.53 4.50 2.05   2.50 * 0.23 0.31 7.86
 المغرب    0.66  0.91      0.23 *  0.60
 اليمن 0.33     10.06 1.05     0.22  * 2.92

 اإلجمالي  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
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 )14(جدول رقم 
  )2001 – 1995 (الدول العربيةالوارد إلى االستثمار األجنبي المباشر تدفقات  

 مليون دوالر
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنة/ الدولة

 169 39 158 310 361 16 13 األردن
 -156 260 -985 258 232 301 399 اإلمارات
 92 358 454 180 329 2048 431 البحرين
 486 779 368 68 365 351 378 تونس

 1196 438 507 501 260 270 25 الجزائر
 3 3 4 3 2 3 3 جيبوتي
 -20 -1884 -780 4,289 3044 -1,129 -1,877 السعودية
 574 392 371 371 98   السودان
 205 270 263 82 80 89 100 سوريا

   -1  1 1 1 الصومال
 -1 -3 -7 7 1 1 2 العراق

 49 23 21 101 65 60 29 سلطنة عمان
 51 76 19 58 149 4  فلسطين
 237 252 113 347 418 339 94 قطر

 -40 16 72 59 20 347 7 الكويت
 249 298 250 200 150 80 35 لبنان
 -101 -142 -118 -150 -82 -136 -107 ليبيا
 510 1235 2919 1056 887 636 598 مصر

 2658 201 850 333 1079 357 335 المغرب
 30 9 1  1 4 7 موريتانيا

 -205 -201 -194 -219 -139 -60 -218 اليمن
 6026 2419 4285 8463 7321 3582 255 مجموع الدول العربية

 2002 ،الدولي تقرير االستثمار ،)األنكتاد( ؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةم :المصدر
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 ) 15(جدول رقم 
  عالمياًالمباشر الوارد األجنبي تدفقات االستثمارحصة الدول العربية من 

1995 – 2001  
                                                  مليار دوالر                                                                                 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
  المباشر الواردإجمالي االستثمار األجنبي

  في العالم
331.1 386.1 478.1 694.5 1088.3 1492 735.2 

المباشر الوارد إجمالي االستثمار األجنبي 
   الدول العربيةإلى

0.26 3.58 7.32 8.46 4.29 2.42 6.03 

  في المباشر الوارد االستثمار األجنبينسبة
  الدول العربية للعالم

0.08% 0.93% 1.53% 1.22% 0% 0% 0.82% 

 735 708 629 568 607 585 535  الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

 في  الوارد المباشراألجنبينسبة االستثمار 
  لناتج المحلي اإلجماليا ىالدول العربية إل

0.1% 0.5% 1.2% 1.4% 0.7% 0.3% 0.8% 
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) 16(جدول رقم   
 التجارة العربية البينية

1995-2001                                             
 )فوب (الصادرات البينية )سيف (الواردات البينية

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 
 

 األردن 644.4 684.5 781.8 657.9 601.8 608.3 960.3 868.4 1074.5 963.4 735.7 803.0 1091.3 1161.0
 اإلمارات 1416.7 1776.3 1911.2 2107.5 2172.0 2276.2 2116.4 1375.1 1406.4 1394.7 1573.9 1649.8 1661.5 1692.5
 البحرين 552.7 552.7 594.9 579.2 633.2 543.3 663.8 362.2 356.2 370.7 379.8 398.8 426.7 454.6
 تونس 498.8 420.4 421.6 390.0 406.3 431.7 546.6 492.1 580.7 505.3 418.6 493.3 657.2 657.8
 الجزائر 242.6 222.5 230.6 146.3 258.6 361.3 357.5 331.3 255.8 361.3 260.4 185.4 299.0 258.0

 جيبوتي - - - - - - - - - - - - - -
 السعودية 4872.4 5977.6 6542.3 4937.8 5003.2 7783.8 7263.0 1623.0 1883.0 1784.8 1980.5 2205.3 2383.6 2523.9
 السودان 174.0 240.2 203.1 244.5 254.9 244.5 196.5 310.9 344.0 406.8 530.1 353.9 362.2 419.0
 سوريا 932.0 801.0 1023.0 805.0 727.2 706.6 761.3 367.0 414.0 340.0 306.0 318.2 407.8 432.5
 الصومال 118.2 115.5 131.1 165.6 169.4 185.2 189.6 32.4 35.9 40.6 51.5 55.0 69.5 73.9
 العراق 410.7 460.8 384.0 307.1 396.1 486.3 791.6 303.4 152.8 235.1 175.0 238.2 333.7 346.3

 عمان 673.6 742.0 976.1 1107.7 1069.4 1257.5 1432.4 1233.7 1289.0 1482.0 1674.7 1581.2 1719.3 1834.5
 قطر 307.9 231.1 333.3 308.4 594.0 631.8 656.2 321.8 449.1 414.2 487.2 640.8 652.2 6230

 الكويت 310.5 361.1 407.6 400.2 412.3 436.1 441.1 951.6 1033.4 1079.7 1057.1 1018.1 1.68.5 1105.0
 لبنان 511.8 640.4 314.6 323.8 294.5 326.9 355.7 580.3 932.1 691.5 609.0 557.9 767.5 787.7
 ليبيا 565.5 469.8 591.0 389.4 462.5 560.1 496.2 428.0 434.1 552.8 438.4 425.4 443.6 506.2

 مصر 480.2 497.6 502.5 558.4 471.0 595.0 586.8 450.6 509.9 691.7 896.1 1009.7 1442.0 1123.4
 المغرب 378.3 344.0 297.4 284.9 295.6 258.5 292.2 766.2 832.3 890.9 665.8 896.8 14312 1341.3
 موريتانيا 0.6 3.0 4.5 6.4 5.9 4.5 5.5 32.4 36.8 34.6 35.8 33.7 36.9 44.4
 اليمن 93.8 145.9 92.6 165.0 164.0 210.0 169.1 211.9 412.1 548.3 638.6 757.5 876.2 783.4
 اإلجمالي 13184.7 14540.3 15650.6 13720.2 114228.0 17697.6 18112.7 11042.3 12020.1 12240.0 12275.5 12864.5 15253.7 15385.0

 
 .2002) سبتمبر(التقرير االقتصادي العربي الموحد، أيلول  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وآخرون،: المصدر

 مليون دوالر
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 )1(ملحق 
 2002) ديسمبر( حتى نهاية كانون أول التقويم السيادي في الدول العربية

 
 درجة المخاطرة

تفسير التقويم 
التجميعي 
 الموحد

 
 التقويم التجميعي الموحد

المسلسل  القطر
 
 

  12/2002 12/2001   
المخـاطرة   درجة   ،عالية جدا درجة استثمارية   

  قدرة السداد قوية ،منخفضة
+A 5 7 1 الكويت 

   عاليةدرجة استثمارية
  قدرة السداد قوية ،درجة المخاطرة منخفضة

A 6 6 2 اإلمارات 
 

 درجة استثمارية 
 درجة المخاطرة منخفضة 

   جداقدرة السداد معقولة

+BBB 8 9 3 قطر 

 درجة استثمارية 
 درجة المخاطرة منخفضة 

 سداد معقولة قدرة ال

BBB 9 9 4 السعودية 

 درجة استثمارية 
 درجة المخاطرة منخفضة 

 قدرة السداد معقولة 

BBB 9 9 5 تونس 

 درجة استثمارية 
 درجة المخاطرة منخفضة 

 قدرة السداد معقولة

BBB 9 10  سلطنة
 عمان

6 

 درجة استثمارية 
 درجة المخاطرة منخفضة

 قدرة السداد معقولة 

BBB 9 9 7 رينالبح 

  مضاربةدرجة 
  مرتفعةدرجة المخاطرة 

  اليقينمزيادة حالة عدمع 
 قدرة السداد ضعيفة 

+ BB 11 10 8 مصر 

 درجة مضاربة 
تعرض لعوامل سلبية وعدم استقرار يؤثر على 

 قدرة السداد 

BB 12 12 9 المغرب 

 درجة مضاربة 
 تعرض لعوامل سلبية وعدم 
 استقرار يؤثر بدرجة اكبر 

 درة السداد على ق

- BB 13 13 10 األردن 

 درجة مضاربة 
 تعرض لعوامل سلبية وعدم 
 استقرار يؤثر بدرجة اكبر 

 على قدرة السداد

- B B 13 - 11 ليبيا 

 حجم مخاطرة ملحوظ  -درجة مضاربة عالية 
تأثير العوامل بفي السداد  انكشافا أكثروتعرض 

 السلبية 

B 15 14 12 لبنان 

درجة المخاطرة  -لية جدا درجة مضاربة عا
 في السداد بتأثير انكشافا أكثر وتعرض عالية

  العوامل السلبية

 13 اليمن B X X -أقل من

  ,Issue Credit Ratings in Emerging Markets,FT 2002 4:.: المصدر
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 .جدول تجميعي للجهود الترويجية في الدول العربية طبقا لما توافر لدى المؤسسة من معلومات رسمية *

 *الجهود الترويجية في الدول العربيةملخص ) 2(ملحق 
 2002لعام 

 الدولة البيان
)8 (

ت مجهودا
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 
والمناطق 
الحرة 
الجديدة 
 المنفذة

الترتيبات ) 6(
الثنائية أو 
الجماعية 
المنفذة مع 
 دول أخرى

)5 (
القوانين 

واإلجراءات 
الجديدة  
لجذب 
 االستثمار

الفرص المعروضة ) 4(
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال 

 مرينمستث

مؤتمرات ) 2(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
شاركت فيها 

 الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
 عقدتها الدولة

 

 التكلفة     
مليون (

 )دوالر

عدد 
 المشاريع

    الزيارات استقبال

 األردن 2 15 10 1 - - 9 14 - -
 تونس 15 38 8 17 - - - 4 - -
 الجزائر 24 3 7 - - - 1 1 - -
 السعودية 14 - - - - - - 7 - -
 السودان 25 21 10 44 44 41160.0 - 14 - -
 سوريا 4 - 3 - 80 - 2 - - -
 سلطنة عمان - 2 1 4 - - 3 - - -
 قطر 4 - - - 15 209.2 - - - -
 الكويت - 9 10 2 - - - 21 - -
 مصر 12 25 - 15 - - - - - -
 غربالم 3 9 - 13 - - 1 - - -
 اليمن 9 5 - 2 - - 1 10 - -
 اإلجمالي 112 127 49 73 139 41369.2 17 71 - -
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 )2/1(ملحق 
 الجهود الترويجية في المملكة األردنية الهاشمية

 
) 8 (

مجهودات 
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

)7 (
المدن 

الصناعية 
والمناطق 
الحرة 
الجديدة 
 المنفذة

الترتيبات الثنائية ) 6(
اعية المنفذة أو الجم

 مع دول أخرى

القوانين ) 5(
واإلجراءات الجديدة  

 لجذب االستثمار

)4 (
الفرص 

المعروضة 
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال 

 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
شاركت فيها 

 الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات ومعارض 
ها الترويج التي عقدت

 الدولة

شهد العام اجتماعات    - -
اللجنة العليا مع كـل     
من سـوريا والـيمن     
ــر ومصــر  والجزائ
ــة   ــان، واللجن ولبن

 مع كل من    ةالمشترك
ــان  ــلطنة عمـ سـ

 لجنــةووالسـعودية،  
 .االمتابعة مع سـوري   

كما أبرمـت األردن    
ثالث اتفاقيات حـول    
ــجيع   ــة وتش حماي

الستثمارات مع لبنان   ا
وليتوانيـا وبلغاريــا،  

ــع  وا ــاقيتين لمن تف
ــريبي االزدواج  الض

مع البحرين ولبنـان،    
واتفاقية إقامة منطقـة   
 تجارة حرة مع لبنان

 شهد العام تعديل حـوالي    
أربعة قوانين تهدف إلى    
تشجيع االستثمار واعتماد   
الوسائل اإللكترونية فـي    
حفظ سجالت الشـركات    
وتنظيم بعـض األمـور     
الخاصة بمنطقة العقبـة    
ــة   ــادية الخاص االقتص
. لتشجيع االستثمار فيهـا   

كما شهد العام إصـدار     
خمسة قوانين تهدف إلى    
تعزيز مبدأ قوة السـوق     

 األسعار وتهيئـة    وحرية
ــاخ ا ــب لمنـ المناسـ

لالســتثمار وحمايــة  
الصناعات الملحية مـن    
اإلغـــراق وتســـهيل 
إجراءات التملك وتوفير   

 .وسائل تمويل جديدة

ــة   - ــت مؤسس قام
تشجيع االسـتثمار   

يـة  بزيارات ترويج 
ــن   ــل م ــي ك ف
اإلمارات وألمانيـا   

ــد والصــين و الهن
سـويد  ومصـر وال 

وبريطانيا وتايوان  
ــان، وإيطاليا والياب

كمــا اســتقبلت  
ــدا   ــة وف المؤسس
حكوميا من الصين   
ــى  ــه عل إلطالع
الفرص االستثمارية  
في األردن خاصة   
فــي مجـــاالت  
ــناعة  الصــــ
واإلنشـــــاءات 
ــدن  ــوير الم وتط

 .الصناعية

شاركت مؤسسة  
ار تشجيع االستثم 

ـ  15في    ىملتق
 اإلمــاراتفـي  

ــرين  والبحــ
ــعودية  والســ
ــراق  والعـــ
ــرا  وسويســ
وألمانيا وإيطاليا  
وأسبانيا وكوريا  

 وأمريكا  وبلغاريا
والصـين  وكندا  

 .وتايوان وتركيا

عقدت مؤسسة تشجيع   
ــتثمار  ــدوة االس ن

متخصصة في مجال   
 األردن،   داخل الرخام

بهدف التعرف علـى    
أوضــاع االســتثمار 
ــرض   ــة الف خاص

تثمارية في مجال   االس
الرخام والجرانيت في   

كما عقـدت   . أألردن
ندوة حـول القريـة     
السياحية األردنية في   
دبي لعرض المزايـا    
والحوافز والخـدمات   
 .التي تقدمها المؤسسة
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 )2/2(ملحق  
 الجهود الترويجية قي الجمهورية التونسية

 
مجهودات ) 8(

الترويج األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

لمناطق الحرة وا
 الجديدة المنفذة

الترتيبات الثنائية ) 6(
أو الجماعية المنفذة 

 مع دول أخرى

القوانين ) 5(
واإلجراءات 
الجديدة  
لجذب 
 االستثمار

)4 (
الفرص 

المعروضة 
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال 

 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
ركت فيها الدولةشا

مؤتمرات ) 1(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
 عقدتها الدولة

تقوم الجمهورية   -
التونسية بجهود  
متواصلة إلقامة  
 وتطوير المناطق 
ــناعية  الصــ

 الحرة  والمناطق
ومــن هــذه  
المناطق المنطقة  
الحرة والمنطقة  

  ببنـزرت  الحرة
 وهما  بجرجيس

ــان  منطقتـــ
 .قائمتان

شهد العام جملة مـن     
ــا ــا اتالتفاقي  أبرمته

تونس مع كـل مـن      
ــة  هال ــة العامـ يئـ

لالستثمار في الـيمن    
 تشـــجيع زوجهـــا

 السودانفي  االستثمار  
 وهيئة االستثمار بالهند  

ــة  و ــة الدولي الوكال
ــتثمار  ــمان االس لض

وذلك بهـدف   ،  )ميجا(
جــذب االســتثمارات 
ــة  ــة واألجنبي العربي

 .للبلد

سجلت وفـود رسـمية      - -
ورجال أعمال تونسيون   

ــ ــعودية زي ارتين للس
وزيارة لكل من ليبيـا     
ــت   ــر والكوي ومص
ــان   ــودان ولبن والس
وفرنســا للتــرويج   

 .لالستثمار في تونس
كما اسـتقبلت تـونس     

 وفدا رسميا   17حوالي  
ورجال أعمال مهتمين   
بقضايا االستثمار مـن    
ــودان  األردن والســ
ومصــر وإيطاليـــا  
ــدة  ــات المتح والوالي
األمريكية والبرتغـال   

ســا  واليابــان والنم
ــا   ــا وكوري وبريطاني
والصـــين وفنلنـــدا 

 .والغابون والهند

شاركت في حوالي   
 مؤتمرا وندوة   38

ــي   ــا ف ومعرض
ــا  ــا وفرنس إيطالي
وألمانيا والواليـات   
المتحدة األمريكيـة   
ــبانيا  ــد وأس والهن

 .وهولندا

 15عقــــدت 
مؤتمرا ونـدوة   

 9ومعرضا منها   
ملتقيات داخـل   
ــونس وســت  ت
ــي  ــات ف ملتقي
فرنسا وألمانيـا   

ــا وإ يطاليـــ
ــات  والواليــ
ــدة  المتحـــ
ــة  األمريكيــ

 .وبلجيكا
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 )2/3(ملحق 

 *الجهود الترويجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

)8 (
مجهودات 
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

والمناطق الحرة 
 الجديدة المنفذة

الترتيبات ) 6(
الثنائية أو 

الجماعية المنفذة 
 خرىمع دول أ

القوانين ) 5(
واإلجراءات 

الجديدة  لجذب 
 االستثمار

)4 (
الفرص 

المعروضة 
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال 

 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات ومعارض 

الترويج التي شاركت 
 فيها الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
 عقدتها الدولة

نشـاء  إعام  شهد ال  - -
مجلــس األعمــال 
ــعوديين  الســـ
والجزائريين وذلك  
خالل انعقاد اللجنة   
المشــــــتركة 
الجزائريـــــة 
السعودية، بهـدف   
ــادل   ــة التب ترقي
ــاري  التجــــ
واالقتصادي بـين   
البلدين والتـرويج   

 االسـتثمار   صلفر
 .وتنميته

ــام   ــهد الع ش
إصدار المرسوم  
ــم  التنفيــذي رق

02- 295 
الصادر بتاريخ   

ــبتمبر 15  سـ
ــذي ، 2002 وال

ــة   ــدد كيفي يح
ــيريت  ســــ

التخصـــيص 
ــم  الخــاص رق

107- 302 
ــق  المتعلـــ
بصندوق دعـم   

 .االستثمار

قامت الدولة ممثلة    -
في الوكالة الوطنية   
لتطوير االسـتثمار   

ــال  ــالورج  أعم
جزائريين بزيارتين  
لكل مـن تركيـا     
وفرنسا وزيارة لكل   
من ليبيا وألمانيـا    

 .وإيطاليا

شاركت الدولة فـي    
ـ     ي ثالثة ملتقيـات ف

ــرين  ــا والبح فرنس
بهــدف التــرويج  
لالســـتثمار فـــي 

 .الجزائر

ــر  ــدت الجزائ عق
ـ  24حوالي    ى ملتق

داخل البالد بهدف   
الترويج لالستثمار  

ــي  ــبالدفـ ، الـ
ــى   ــافة إل باإلض
استعراض مجاالت  
أخرى منهـا إدارة    
أعمال المؤسسـات   
ــغيرة  الصــــ
ــطة  والمتوســـ
والسياحة، وكـذلك   
لقاء وفد جزائـري    
مع وفود من كـل     

 وبلجيكا  من تونس 
 .والصين

 

                                                 
 ودعمهـا  ات االستثمار، والتي حلت محـل وكالـة ترقيـة االسـتثمار    رالتنظيمية للوكالة الوطنية لتطويوبعد استكمال الجوانب المؤسسة   *

 .باشرت الوكالة نشاطها خالل العام وقامت بجهود ترويجية معتبرة، تهاومتابع
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 )2/4(ملحق 
 الجهود الترويجية في المملكة العربية السعودية

 
)8 (

مجهودات 
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

والمناطق الحرة 
 الجديدة المنفذة

الترتيبات الثنائية ) 6(
أو الجماعية المنفذة 

 مع دول أخرى

القوانين ) 5(
واإلجراءات 

الجديدة  لجذب 
 الستثمارا

)4 (
الفرص 

المعروضة 
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال 

 مستثمرين

مؤتمرات وندوات ) 2(
ومعارض الترويج 
التي شاركت فيها 

 الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات ومعارض 

الترويج التي عقدتها 
 الدولة

شهد العام اجتماعـات     - -
اللجنة العليا مع كـل     

وسـوريا  من المغرب   
ــيا   ــونس وروس وت

 تركزت حول وإيطاليا  
االستثمار ومعوقاتـه   
ومناخه المالئـم فـي     
المملكة، كما أبرمـت    
المملكة خالل العـام    
اتفاقيات استثمار مـع    
كوريــا الجنوبيــة  

 تـأطير وفرنسا بهدف   
التعاون االسـتثماري   
وتحســـين البيئـــة 
االستثمارية ووضـع   
آلية لحل المنازعـات    
 .المرتبطة باالستثمار 

مــن جهــة أخــرى، 
خالل العام موضوع   و

دخلت االتفاقية  التقرير  
المبرمة مع النمسا عام    

 . حيز التنفيذ2001

 فـي    المملكة   شاركت - - -
العديد من المؤتمرات   
والندوات والمعارض  
للترويج لالستثمار في   
البلــد والتعريــف  

سـتثمارية  بالفرص اال 
ــا   ــر به ــي تزخ الت

 مــن هــذه .المملكـة 
ــات المل ــي الملتقي تق

االقتصــادي العربــي 
األلماني في ألمانيـا،    

 فـي   أكسفوردوندوة  
ــدى   ــا ومنت بريطاني
االستثمار العالمي في   

ــين،  ــدى والص المنت
االقتصـــادي فـــي 

 .أمريكا

العديـد   المملكة   عقدت
مــن المــؤتمرات  

والمعارض والندوات  
ــا  ــؤتمرا 14أهمه  م

وندوة ومعرضا منها    
ــل 12 ــة داخ  المملك

ــاالت   ــت مج تناول
ــي االســتثما ر األجنب

والتجارب المسـتفادة   
 تـوفير   ،تمويلال ،منه

ــة،   ــق العام المراف
 ،االستثمار الزراعـي  

ــياحة  ــةالس ، البيئي
ــوطين االســتثمار،  ت

 تنميــة ،المحامــاة
المشــاريع الصــغيرة 
والمتوسطة، الرؤيـة   
المستقبلية لالقتصـاد   

 .التقنيةوالسعودي، 
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 )2/5(ملحق 
 الجهود الترويجية في جمهورية السودان

 
مجهودات ) 8(

الترويج األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

والمناطق الحرة 
 الجديدة المنفذة

الترتيبات ) 6(
الثنائية أو 
الجماعية 

المنفذة مع دول 
 أخرى

القوانين ) 5(
واإلجراءات 

الجديدة  لجذب 
 االستثمار

الفرص ) 4(
المعروضة 
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 

استقبال أخرى و
 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
شاركت فيها الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
 عقدتها الدولة

قامت الحكومـة   
ممثلة في وزارة   

التراث والسياحة  
بتجهيـز  القومي  

ــة  خارطـــ
مشـــروعات  
ــياحة  الســـ
بالسودان بهدف  
تــوفير فــرص 

رجال لاالستثمار  
ــال  األعمـــ

 .والمستثمرين

ــام   ــهد الع ش
استمرار العمـل   

تنفيذ منطقة  في  
لي الحـرة،   يالج

 المنطقة  وإنشاء
ــرة  الحــــ
ــوان،  ببورتسـ
باإلضافة إلـى   

 مـدن   5 اقتراح
ــي  صــناعية ف

 .الخرطوم

ــام   ــهد الع ش
ترتيبات ثنائيـة   
على مسـتوى   
ــات  اللجـــ
المشتركة مـع   
كل مـن ليبيـا     
وسوريا ومصر  
ــر  والجزائــ
ــا  ونيجيريــ
وماليزيــــا 

، كمـا   وإثيوبيا
ــام  ــجل الع س
اتفاقيــات فــي 
مجال تشـجيع   
االستثمار بـين   

كـل  السودان و 
ــن  ــر م مص

ــونس  وتـــ
واألردن 

وســـــوريا 
ــرب  والمغــ
وإثيوبيا وتركيا  

شهد العام بـدء    
العمـل بقـانون   

هرباء لعـام   الك
ــاء 2001  بإنش

جهاز التنظـيم   
ورقابــــــة 

 كمـا   ،الكهرباء
ــام  ــهد الع  ش
 مقترحات بشأن 
مشاريع قـانون   
ــاالت  ــي مج ف
تشجيع االستثمار  
وتنمية وتطوير  
الصــــناعات 

 .الصغيرة

 خالل  الدولةقامت  
ــرض   ــام بع الع

ــوالي   54حـــ
مشروعا استثماريا  

إجمالية قدرها  بكلفة  
 مليــــار 41.16
، منها ثالثـة    دوالر

شاريع في مجـال    م
الطرق والجسـور   

 مليـار   0,70بكلفة  
 21و دوالر،

في مجال  مشروعا  
 الحيوانيــة الثــروة

ــمكية  والســــ
ــة  والزراعيـــ
ــة  ــات بكلف والغاب

 مليــــار 27,60
 وحـــوالي ،دوالر

 مشروعا فـي    14
ل النقل بكلفـة    مجا

 مليــــار 11,14
 13ودوالر      

قامت وفود رسمية   
ــال  ــال أعم ورج

ن بزيارتين  وينسودا
لإلمارات وزيـارة   

كل من السـعودية    ل
والكويــت وقطــر 
والبحرين وايرلندا  
ــد والصــين  والهن

 .وإثيوبيا
كما استقبلت حوالي   

 وفــدا رســميا 44
ورجال أعمال من   
األردن وســـلطنة 
عمــان وليبيــا   
ــعودية  والســـ
واإلمارات والعراق  
والبحرين ومصـر   
وإثيوبيا وهولنـدا   
ــا  ــوب أفريقي وجن
والصين وبريطانيا  
وماليزيا وأسـبانيا   

ــدا وتركيــ ا وإيرلن

في الدولة  شاركت  
ـ  21حوالي    ى ملتق

في مصر وتـونس    
ــعودية  والســـ
ــارات  واإلمـــ
والبحرين وقطـر   

لمانيـا  اوسويسرا و 
وتركيــا والصــين 

 تانزانياوواندونيسيا  
 . وزامبيا

عقد في السودان   
ــ22  ى ملتقــ

للتعريف بفرص  
ستثمار فـي   اال

البلد من خـالل    
لقاء مع عدد من    

ــود دول و فــ
عربية وأجنبيـة   
ورجال أعمـال   
 ســــودانيين

محلية وشركات  
ــة  وأجنبيـــ
ومنظمات عربية  

 .ودولية
 3كما عقـدت    

ــي  ــات ف ملتقي
ــان  اليابــــ
واإلمــــارات 
وزامبيا للتعريف  
بفـــــرص 
االستثمار فـي   
الســــودان، 



 

86

ــين،  والصــ
باإلضافة إلـى   
ــي   ــة ف اتفاقي
مجال الزراعة  
ــوريا   ــع س م
واتفاقية لتسهيل  
تجارة العـابر   
مع كلـم مـن     

 . إثيوبيا وتشاد

مشروعا في مجال   
الكهربــاء وبكلفــة 

 مليار دوالر   1,65
شاريع في  وثالثة م 

ــياحة  ــال الس مج
والتراث القـومي   

 مليـار   0.07 بكلفة
 كمـــــا .دوالر

عرضت الشـركة   
السودانية للمناطق  

 مـن   االحرة عـدد  
المشاريع في مجال   
ــان  اللحــوم واأللب
والــــــدواجن 
والمنتوجات العامة  

 قوالعقار والطـر  
 .والجسور

ــران  ــد وإي والهن
ونيجيريا وغامبيـا   
ــا  ــاد وزامبي وتش

 . وألمانيا واليابان
 

باإلضافة إلـى   
عـــــرض 
المعلومــــات 
المرتبطــــة 
ــالبرامج  بـــ

لمستخدمة فـي   ا
الشحن ووسائل  
االتصاالت فـي   

 .السودان
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 )2/6(ملحق 
 الجهود الترويجية في الجمهورية العربية السورية

 
) 8 (

مجهودات 
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

والمناطق الحرة 
 الجديدة المنفذة

الترتيبات ) 6(
الثنائية أو 
الجماعية 
المنفذة مع 
 دول أخرى

وانين الق) 5(
واإلجراءات 
الجديدة  
لجذب 
 االستثمار

الفرص ) 4(
 المعروضة لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال 

 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
شاركت فيها 

 الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات ومعارض 

الترويج التي عقدتها 
 الدولة

ــام   - ــهد الع ش
امـة  ترتيبات ه 

بشــأن المدينــة 
الصناعية بحلب  

، )نجـار الشيخ  (
المنطقة الحـرة   

ــة المرفأ بـــ
ــة( ، )الالذقيــ

المنطقة الحـرة   
ــكة  بالحســـ
والمنطقة الحرة  

 .بدير الزور

شــهد العــام  -
إحداث النافذة  
الموحــــدة 
ــة  لمتابعــ
ــراخيص  الت

 مكتــب فــي
ــتثمار  االسـ
باإلضافة إلى  
 مشــــروع
قانون جديـد   
ــجيع  لتشــ
ــتثمار  االسـ
 وإحداث هيئة 
ــة  عامـــ

 .لالستثمار

شهد العـام التـرويج     
 مشروعا  80لحوالي  

 قطـاع   :في مجاالت 
ــناعة   40(الصـــ

 الزراعــة )مشــروعا
ــوالي (  15حــــ

، قطاع النفط   )مشروعا
والغــاز والثــروة  

 ،) مشاريع 8(المعدنية  
 6(قطاع االتصـاالت    

ــاريع ــاع ،) مش  قط
، ) مشاريع 4(السياحة  

ــحة  ــاع الص  4(قط
ــاريع ــاع و ،)مش قط
 .)مشاريع 3(الكهرباء 

قام مكتب االستثمار   
 بعض  معبالتعاون  

القطاعات الحكومية  
ــارة  األخــرى بزي
لكــل مــن األردن 
وتركيا، باإلضـافة   
إلى زيارة لمجلس   
الوحدة االقتصادية  

 .العربية

بـع  رعقدت الدولة أ   -
مؤتمرات منها ثالث   
مؤتمران خارج البالد   
ومؤتمرا داخل البلـد    
ــاالت   ــت مج تناول

يج االستثمار والتـرو  
 .له
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 )2/7(ملحق  
 الجهود الترويجية في سلطنة عمان

 
)8 (

مجهودات 
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

والمناطق الحرة 
 الجديدة المنفذة

الترتيبات الثنائية ) 6(
أو الجماعية المنفذة 

 مع دول أخرى

القوانين ) 5(
واإلجراءات 

الجديدة  لجذب 
 االستثمار

)4 (
الفرص 

وضة المعر
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال 

 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
 شاركت فيها الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
 عقدتها الدولة

شهد العام تعـديل     - - -
ثالثة قوانين تتعلق   
ــام   ــديل النظ بتع
األساسي للمركـز   

ــرويج العمــاني  لت
االستثمار، وتنميـة   
الصادرات وقانون  
الـــدخل علـــى 
الشركات، وضوابط  
تجديد اإلعفاء مـن    

 .ضريبة الدخل

بهدف تطوير سبل    -
التعـــاون بـــين 
السلطنة وإيطاليـا   
زار وفــد رســمي 
دولة إيطاليا تحـت    

ندوة متنقلة   "عنوان
 كمـا   ،"إلى إيطاليا 

استقبلت السـلطنة   
 وفـود مـن     ةأربع

ـ   ات اليابان والوالي
المتحدة األمريكيـة   
ــران  ــا وإي وألماني
بهدف التعرف على   
فرص االسـتثمار   
فـــي الســـلطنة 

 .والترويج لها

شاركت السلطنة في   
ــن   ــد مـ العديـ
ــؤتمرات  المـــ
ــدوات  والنــــ

 أهمهـا   والمعارض
مؤتمر شيامن فـي    
ــؤتمر  ــين وم الص
الوضــع التنافســي 
للدول العربية فـي    
ــدف  ــرا، به سويس

 بفــرصالتعريــف 
ــي   ــتثمار ف االس

طنة والتـرويج   السل
 .لها

عقد ت السـلطنة    
ــن  ــد مـ العديـ
المـــــؤتمرات 
والنـــــدوات 

 أهمها  المعارضو
ــد ــيج ىمنت  الخل

االقتصادي الـذي   
يهدف إلى تبـادل    

 بين ممثلي   اآلراء
 العــام القطــاعين
 بــدول والخــاص

 مجلــس التعــاون
ــيج   ــدول الخل ل

طالع ال، وا العربية
ــديات  ــى التح عل
والفرص المتاحـة   
في اقتصادات دول   

نطقة ومناقشـة   الم
تطــــــورات 
ــتراتيجيات  االسـ

 .االقتصادية

 



 

89

 )2/8(ملحق 
 *قطردولة الجهود الترويجية في 
 

)8 (
مجهودات 
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

المدن الصناعية ) 7(
والمناطق الحرة الجديدة 

 المنفذة

الترتيبات ) 6(
الثنائية أو 
الجماعية 

المنفذة مع دول 
 أخرى

القوانين ) 5(
واإلجراءات 

لجديدة  لجذب ا
 االستثمار

الفرص ) 4(
المعروضة 
 لالستثمار

)3 (
الزيارات 
الترويجية 
إلى دول 
أخرى 

واستقبال 
 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
شاركت فيها 

 الدولة

مؤتمرات وندوات ) 1(
ومعارض الترويج التي 

 عقدتها الدولة

شهد العام مواصلة تنفيذ     -
ــراءات المراإل ــة ج تبط

ــناعات   ــة الص بمنطق
الصغيرة والمتوسطة في   
الدولة والتي تم أنشـاؤها     

 وذلك  ،2001 مايو   مطلع
بهدف توفير األراضـي    
ــناعية   ــاريع الص للمش
المختلفة لـدفع عمليـة     
التنمية الصـناعية فـي     
الــــبالد وجــــذب 
االستثمارات خاصة فـي    

 . مجال الصناعة

ــت إدارة  - - عرضـ
التنمية الصـناعية   
ــة ــوزارة الطاق  ب
والصناعة بدولـة   

 15قطر حـوالي    
فرصة اسـتثمارية   
بكلفة إجمالية قدرها   

ــون 209.2  مليـ
ــم . دوالر ــد ت وق

عرض هذه الفرص   
فــي العديــد مــن 
الــدول أهمهــا  

 .بريطانيا وإيطاليا

عقدت دولة قطر العديـد      - -
من المؤتمرات والندوات   

بشــأن  نــدوتانأهمهــا 
 ترويج االسـتثمار فـي    
قطر واللتان عقدتا فـي     

 بهدف  ،طانيا وإيطاليا بري
 الترويج لالستثمار فـي   

 وتشجيع االستثمار   ةالدول
المشـــترك والتبـــادل 
التجــاري واكتســاب  
الخبــرات األجنبيــة،  

 تيباإلضافة إلـى نـدو    
النادي القطري الفرنسي   
ــادي  ــا والن ــي فرنس ف
القطري البريطاني فـي    
بريطانيا بهـدف تبـادل     

ـ ار والتعرفكــاأل ف يـ
  . بأوضاع االستثمار

                                                 
 . تقتصر هذه المعلومات على الندوات التي عقدتها بشكل أساسي وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر *
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 )2/9(حق مل
 الجهود الترويجية في الكويت

 
)8 (

مجهودات 
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

والمناطق الحرة 
 الجديدة المنفذة

الترتيبات الثنائية ) 6(
أو الجماعية المنفذة 

 مع دول أخرى

القوانين ) 5(
واإلجراءات 

الجديدة  لجذب 
 االستثمار

)4 (
الفرص 

المعروضة 
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال 

 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
 شاركت فيها الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
 عقدتها الدولة

شهد العام إبرام اتفاقية     - -
مجـال تشـجيع   فـي  

وحماية االسـتثمارات   
 مصـر   مع كل مـن   

ــان   ــودان ولبن والس
ــوريا  وا ــيمن وس ل

ــويد  ــا والس وبلجيكي
وزيمبابوى والفلبـين   

، والبوسنة   والدانمرك
والهرسك، وروسـيا   
ــا  ــاء وليتواني البيض
وهولنــدا، وســت  
اتفاقيــات لتجنــب  

ــريبي زاأل دواج الض
مــع لبنــان وتــونس 
واألردن وهولنـــدا 
ــاء   ــيا البيض وروس

كما وقعت  . وكرواتيا
الكويت اتفاقية للتعاون   
االقتصادي والفني مع   

 .لسودانا

سجلت وفود رسمية    - -
ــال  ــال أعم ورج
ــر  ــون عش كويتي
ــونس  ــارات لت زي
وفرنسا وسويسـرا   
ــان   ــدا والياب وكن
والبرازيل وإيطاليا  
ــونج   ــغ ك وهون
. وبلغاريا وإثيوبيـا  

كمــا اســتقبلت  
الكويت وفودا مـن    
ــندوق  األردن وص
النقـــد الـــدولي 
ــى   ــالع عل لإلط
تجارب األردن من   
جهة ومناقشة قانون   

ألجنبي االستثمار ا  
في الكويـت مـن     

 . جهة أخري

شاركت الدولة فـي    
ــي  9 ــات ف  ملتقي

ــد  ــودان والهن الس
والجزائر واإلمارات  
ــان  واألردن ولبنـ
والسعودية وسلطنة  

 .عمان وسويسرا

- 
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 )2/10(ملحق 
 الجهود الترويجية في جمهورية مصر العربية

 
مجهودات ) 8(

الترويج األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

اطق الحرة والمن
 الجديدة المنفذة

الترتيبات ) 6(
الثنائية أو 
الجماعية 
المنفذة مع 
 دول أخرى

)5 (
القوانين 

واإلجراءات 
الجديدة  
لجذب 
 االستثمار

الفرص المعروضة ) 4(
 لالستثمار

الزيارات الترويجية إلى ) 3(
دول أخرى واستقبال 

 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
 فيها شاركت

 الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
 عقدتها الدولة

إعداد قواعد بيانات   -
 . االستثمارصفر
 إعداد قواعد بيانات    -

 .رجال األعمال
ــض  - ــداد بع  إع

الدراسات للقطاعات  
 .الواعدة

ــواد  - ــداد الم  إع
 .الترويجية 

ــب - ــاء مكات   إنش
 في البلـدان    خارجية

 الثقــــــلذات 
 .االستثماري

 إنشاء مكاتب تنمية    -
ــاون ــي التع  األجنب

بالهيئـــة العامـــة 
 .لالستثمار

 

شهد العام القيـام    
بترتيبات خاصـة   
بالمنطقــــــة 
االقتصــــادية 
الخاصة في شمال   
ــيج   ــرب خل غ
الســويس وذلــك 
ــاء   ــدف إنش به
مناطق صـناعية   

 200تســتوعب  
مصــنع عمــالق 
ــص  مخصـــ
ــدير،  للتصـــ

ــى  ــافة إل باإلض
ــاء   ــاء مين إنش
وطــرق وســكك 

 .حديدية

عرضت الدولة مجموعـة     - -
كبيرة من المشاريع تتعلـق     
بمشروعات قومية كبـرى    

توشكي، شرق بورسـعيد،    (
ــيج   ــرب خل ــمال غ وش

ــويس ــروعات )الس ، ومش
أخرى في مجاالت الصناعة    
ــاء  ــة والكهربـ والطاقـ
واالتصاالت والتكنولوجيـا   

 ، والســياحةواإلســكان
باإلضافة إلى مشـروعات    

 .الخصخصة ونظام بـوت   
 الفـرص   وتشرف على هذه  

قطاع األعمال،  : وزارات  
الكهرباء، النقل، االتصاالت   
ــات،  ــا المعلوم وتكنولوجي
البترول والغاز، اإلسـكان،    
باإلضافة إلى هيئة التنميـة     

هيئة المجتمعات  والسياحية  
 العمرانية الجديدة

سجل العـام العديـد مـن       
ــارج  ــى الخ ــارات إل الزي
للتعريف بفرص االسـتثمار    

 أهمها  دالبلفي  والترويج لها   
زيارة وفد رسمي من الهيئة     
العامة لالستثمار والمنـاطق    
ــال   ــال أعم ــرة ورج الح

 للصين لحضـور    مصريين
كما . معرض شيامين الدولي  

 وفـدا ) 15(استقبلت الدولة   
رسميا ورجال أعمال مـن      
تركيا واليابان وتونس والهند    
واألردن والصين وإيطاليـا    

 باإلضافة  ،والسودان وكوريا 
ميجا ال منظمةإلى وفود من    
 .والبنك الدولي

شاركت الدولة في   
) 25(حـــوالي 

ــدوة  ــؤتمرا ون م
ــي  ــا ف ومعرض

  والعراق اإلمارات
ــرب  والمغـــ

وسويسرا واليابان  
ــد  ــا والهن والماني
والواليات المتحدة  
ــة  األمريكيـــ
وبريطانيا وجنوب  
أفريقيا والصـين   
 .ورومانيا ومالطا

عقدت الدولة  
ــن  ــد م العدي
ــات  الملتقيـ

ــا   12أهمهـ
 مرا وندوة مؤت

ــا  ومعرضـ
تركزت حول  
التعريــــف 
ــرص  بفــ
ــتثمار  االسـ
ومناخه فـي   
ــر  مصـــ
ــرويج  والتـ
لالستثمار في  

 .الدولة
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 )2/11(ملحق 
 الجهود الترويجية في المملكة المغربية

 
)8 (

مجهودات 
الترويج 
األخرى 
 المنفذة

المدن ) 7(
الصناعية 

والمناطق الحرة 
 الجديدة المنفذة

)6 (
الترتيبات 
و الثنائية أ

الجماعية 
المنفذة مع 
 دول أخرى

القوانين ) 5(
واإلجراءات الجديدة  

 لجذب االستثمار

الفرص ) 4(
المعروضة 
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية إلى 
دول أخرى 
واستقبال 
 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
شاركت فيها 

 الدولة

مؤتمرات وندوات ) 1(
معارض الترويج التي و

 عقدتها الدولة

نشاء إشهد العام استكمال     - - -
ــة  المراكـــز الجهويـ
ــي   ــتثمار بمقتض لالس

 9الرسالة الملكية بتاريخ    
يناير من العام موضوع    

 ويتكون المركز   ،التقرير
مـن   لالستثمار   الجهوي
ــ ــف الشـ باك المكلـ

نشـاء  إلمساعدة على   اسب
ــباك   ــاوالت والش المق
ــاعدة  الخـــاص بمسـ

  .ستثمرينالم

استقبلت المملكة   -
 وفدا  13حوالي  

رسميا ورجـال   
أعمال من اليمن   
والصين واليابان  
وكندا وبلجيكـا   

سبانيا وفرنسا  او
وماليزيا بهـدف   
ــرويج  التـــ
لالستثمار فـي   

 .البالد

شــــاركت 
المملكة فـي   

ــوالي   9حـ
ملتقيات فـي   

ــبانيا ا ســ
ــا  وفرنســ

ــداو ، ايرلنـ
 والنيجــــر

واألردن 
 .والصين

عــدة عقــدت المملكــة 
ملتقيات أهمها الورشـة    

استهداف "الجهوية حول   
اكتساب آليات وتقنيـات    
ترويج االستثمار وجذب   

 وشـاركت   ."المستثمرين
في هذه الورشة وفود من     
 ،مصر والجزائر وتونس  

بهـدف  " مبادرة"معرض  
االســـتثمار وإنشـــاء 

 .المقاوالت
كما عقدت ملتقيات خارج    
ــام   ــا األي ــبالد منه ال
 المغربيـة األولــى فــي 
إيطاليا ومائدة مسـتديرة    
حول مناخ االستثمار في    

 المغرب 
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 )2/12(ملحق  
 الجهود الترويجية في الجمهورية اليمنية

 
مجهودات الترويج ) 8(

 األخرى المنفذة
المدن ) 7(

الصناعية 
والمناطق 

الحرة الجديدة 
 المنفذة

الترتيبات ) 6(
الثنائية أو 

الجماعية المنفذة 
 مع دول أخرى

انين القو) 5(
واإلجراءات 
الجديدة  
لجذب 
 االستثمار

الفرص ) 4(
المعروضة 
 لالستثمار

الزيارات ) 3(
الترويجية 
إلى دول 
أخرى 

واستقبال 
 مستثمرين

مؤتمرات ) 2(
وندوات 
ومعارض 

الترويج التي 
شاركت فيها 

 الدولة

مؤتمرات ) 1(
وندوات ومعارض 

الترويج التي 
 عقدتها الدولة

هيز اإلعداد والتحضير لتج   -
  العامة لالستثمار  تقويم الهيئة 

، الذي يحتـوى    2003لعام  
علــــى إعالنــــات  

مشــروعا ) 12(لمخرجــات
من قبـل   مرخصة  استثماريا  

 على الجهات   هالهيئة وتوزيع 
  .ذات العالقة

توزيع مطبوعات الهيئـة     -
على كافة السفارات اليمنيـة     
في الخارج وسفارات الدول    

اليمن والجهات  في  المعتمدة  
 .القةذات الع

 طباعة قانون االسـتثمار     -
ــم  ــوبرو) 22(رق ورات ش

ــازات  ــن امتي ــة ع تعريفي
 .القانون

 

شــهد العــام 
ــتمرار  اسـ
 العمـــــل

ــات ب ترتيبـ
تتعلـــــق 
بالتنســـيق 
إلقامة مناطق  
صناعية فـي   
عدن والمكال  

 .والحديدة

ــام   ــهد الع ش
ترتيبات ثنائيـة   
علــى مســتوى 
اللجان المشتركة  
مـع كــل مــن  
ســلطنة عمــان 

ن كة البحري وممل
 واألردن

ــودان  والســ
وتركيا وكوبـا   

 والنمسا  وإثيوبيا
وجنوب أفريقيا   

 .والهند

شــهد العــام 
إصدار قانون  
االستثمار رقم  

لعــام ) 22(
 بهدف  2002

إضافة المزيد  
ــن  مــــ
التســهيالت 
ــمان  والضـ
ــاء  واإلعفـ
ــتثمرين  للمس
باإلضافة إلى  
تحويل نظـام   
التـــرخيص 
لالستثمار إلى  
 .نظام تسجيل

ــتقبلت  - اسـ
فـدا  واليمن  

رسميا مـن   
كوبا بهـدف   
التعرف على  
منـــــاخ 
االســتثمار 

 في  هوفرص
ــبالد ، الــ

باإلضافة إلى  
ــن  ــد م وف
ــس  مجلــ
ــدة  الوحــ
ــادية  االقتص

 .العربية

شاركت الـيمن   
ــوالي   ــي ح ف

ملتقيـات   ةخمس
إلمــارات فـي ا 

ومصر وقطـر   
ــا  وفرنســـ

ــور وكواال المب
التعريف بهدف  

بفـــــرص 
ــتثمار  االســ

 .والترويج لها

 ةتسع اليمن   تعقد
ــات تناولــت ملتق ي

فرص االسـتثمار   
ــه،  ــدف ومناخ به

الترويج لالستثمار  
 في اليمن 
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 )3(ملحق 
 ترويج االستثمار في الدول العربيةلهيئات المواقع الشبكية 

 
خدمة النافذة  الموقع الشبكي أسم الهيئة الدولة الرقم

 الموحدة
.www.jordaninvestment مؤسسة تشجيع االستثمار األردن 1

com
√ 

 √www.ddia.ae )دبي(هيئة االستثمار والتطوير   دبي-اإلمارات 2
 √www.bahrainedb.com مجلس التنمية االقتصادية البحرين 3
www.investintunisia.co النهوض باالستثمار الخارجيوكالة  تونس 4

m 
√ 

 √ www.apsi.com.dz وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها الجزائر 5
 - - - جيبوتي 6
 √www.sagia.org ستثمارالهيئة العامة لال السعودية 7
 - - )وزارة(جهاز االستثمار  السودان 8
 √www.investsynia.com )المجلس األعلى لالستثمار(مكتب االستثمار  سوريا 9

 - - مكتب ترويج االستثمار األجنبي الصومال 10
 - - - العراق 11
المركز العماني لترويج االستثمار وتنمية  سلطنة عمان 12

 الصادرات
www.OCIPED.com 

 
√ 

 √ www.PIPA.gov.ps الهيئة العامة لتشجيع االستثمار فلسطين 13
 - - - قطر 14
 - - )وزارة(مكتب استثمار راس المال األجنبي  الكويت 15
 www.idal.com.lb المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار في لبنان لبنان 16

 
√ 

 √ - هيئة تشجيع االستثمار ليبيا 17
 √www.GAFI.gov.eg الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة مصر 18
-www.invest-in مديرية االستثمارات الخارجية المغرب 19

morocco.gov.ma
- 

وكالة ترقية االستثمار الخاص الشباك الموحد  موريتانيا 20
 )لالستثمار(

- - 

 √www.giay.gov.ye يئة العامة لالستثماراله اليمن 21
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 تمهيد
 
 
 
 

 تعريـف   وللسنة الثانية على التوالي مواصـلة      المؤسسة العربية لضمان االستثمار    أرتأت
 هالإللمام ب الدولية  مؤشرات  ال على بعض أهم      ورجل األعمال العربي   صانع القرار العربي  

 نظرة المحللين إلى األوضاع في دولة ما كموقع لالستثمار من وجهـة             ماهيةوكيف تُشكل   
 والتـي   ، متنامياً من هذه المؤشرات    اًهنالك عدد ويالحظ المتتبع أن      األجنبي المستثمرنظر  

 لم تصل مرحلة الدقة الكاملة والثبات وال تخلو مـن األخطـاء          واضعها أنها  هي باعتراف 
 .أي من الوسائل واألدوات التي تزكى القرار وترجحـه         "محسنات القرار "لكنها حتما من    

 مدلوالتها التأشيرية   ات رجال األعمال وصانعي القرار لإلفادة من       أن تدخل في حساب    والبد
 .الهامة

 
 أو درجتـه فـي      القطرأثبتت عدة دراسات أن هنالك صلة إحصائية قوية بين ترتيب           كما  

ر ما يجتذبه من استثمار أجنبي، فالدولة التي تنخفض فيها          بعض هذه المؤشرات وبين مقدا    
 الحرية االقتصادية، كمـا أن      تحظى بموقع متقدم في مؤشر     أحد المؤشرات    وفق ةالمخاطر
 الذي يتميز بقيمة مقدرة في مجال التنمية البشرية يحرز درجة عالية فـي مؤشـر                القطر

 . ثروة األمم وهكذا
 

 في هذه المؤشرات الدوليـة،      من ناحية أدراجها  في   تحسناً الدول العربية    معظموقد شهدت   
 بتسليط الضوء على مجموعة مختارة من المؤشرات الدوليـة          المؤسسةوفي إطار مبادرة    

وعزمها على مواصلة رصد المؤشرات األخرى التي تعنى بجوانـب مختلفـة مرتبطـة              
مـن التعـاون مـع       الدول العربية إلى مزيـد       المؤسسة تدعووبتحسين مناخ االستثمار،    

من أجل إدراجها مما يـوفر لهـا         هذه المؤشرات    مثلاألطراف الدولية التي تقوم بإعداد      
 جهودها اإلصالحية والترويجية لجـذب حصـة        أدوات إضافية لقياس أدائها ومدى فعالية     

فضال عن أن التعاون بين الجهات الوطنيـة بالـدول مـع            متزايدة من االستثمار األجنبي     
 تصدر المؤشرات يوفر لألطر الوطنية تقنية ومعرفة باألسـاليب المنهجيـة            المراكز التي 

. للتقييس ونقل هذه التقنية للتطبيقات الداخلية  
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 Economic Freedom Index  مؤشر الحرية االقتصادية. 1

 
 :تعريف المؤشر .1

وال سـتريت  "بالتعاون مـع صـحيفة    Heritage Foundation "هيرتاج"يصدر معهد 
 لغـرض  مؤشر الحرية االقتصـادية  1995نذ عام  م Wall Street Journal" لجورنا

الحريـة االقتصـادية     االقتصاد وتأثير ذلك على      في) الحكومة( السلطة    تدخل قياس درجة 
 وقـد   . دولة عربية  20 بينها   2002عام   دولة   161 المؤشر وقد دخل في  . ألفراد المجتمع 

 السـنين ذا المؤشر وقياس درجة تحسنها عبـر  تصاعد مؤخرا اهتمام الدول بموقعها في ه  
  .في مجال الحرية االقتصادية

 
 :كونات المؤشرم .2

 : عوامل تشمل)10(إلى مؤشر الحرية االقتصادية يستند 
  ).معدل التعريفة الجمركية ووجود حواجز غير جمركية (السياسة التجارية -
 ).ي لألفراد والشركاتالهيكل الضريب(  الدولةموازنةوضع اإلدارة المالية ل -
 . في االقتصاد القطاع العاممساهمة حجم -
 ).مؤشر التضخم(السياسة النقدية  -
 . المباشراالستثمار األجنبيتدفق االستثمارات الخاصة و -
 . والتمويلوضع القطاع المصرفي -
 . مستوى األجور واألسعار -
 .الفرديةحقوق الملكية  -
  . والبيروقراطيةريةالتشريعات واإلجراءات اإلدا -
 .أنشطة السوق السوداء -
 

سب المؤشر بأخذ متوسط هذه تيحو.  متساويةا أوزان هذه المكونات العشرةوتمنح
 . المؤشرات الفرعية

 
 :دليل المؤشر . 3
 .يدل على حرية اقتصادية كاملة) 1.95 – 1( -
 .يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة) 2.95 – 2( -
 . على ضعف الحرية االقتصاديةيدل) 3.95 - 3( -
 .يدل على انعدام الحرية االقتصادية) 5.00 – 4( -
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 :وضع الدول في المؤشر .4
 بتحسـن   عامـاً   دوليـاً  ن هنالك اتجاهاً  أ لوحظ   2002وفق مؤشر الحرية االقتصادية لعام      

 دولة على موقعهـا بينمـا       32رصيدها وحافظت   دولة   74الحرية االقتصادية إذ حسنت     
 56 و ذات حرية اقتصـادية كاملـة      دولة   15وقد صنفت وفق المؤشر     .  دولة 49عت  تراج

 دولـة ذات حريـة      74و  )  دول عربيـة   9منهـا   (دولة ذات حرية اقتصادية شبة كاملة       
منها دولة   (االقتصادية الحريةمعدومة   دولة 11و  )  دول عربية  7منها  (اقتصادية ضعيفة   

 ). دول عربية3منها  ( دول لم تحصل على ترتيب5و) عربية واحدة
  

وللسنة التاسعة على التوالي احتلت هونج كونج المرتبة األولى عالميا في درجـة الحريـة       
وقد كرم معدو المؤشر هونج كونج      . االقتصادية انسجاما مع سياستها الملتزمة باقتصاد حر      

مـن   باالسـبانية كما صدرت للمرة األولى نسـخة  .  هذا العامالمؤشر من أرضها  بإطالق  
 في تشيلي وفنزويال وبيرو فـي آن واحـد          أعلن عن صدورها  التقرير المصاحب للمؤشر    

 .هيرتاج فاونديشنوممثلي بحضور ممثلي صحيفة وال ستريت جورنال و
  
 :لدول العربية في المؤشروضع ا .5

 واحتلـت   ) دولـة  20 ( تصدرت البحرين مجموعة الـدول العربيـة       ،  2002وفق مؤشر   
وقاربـت حـدود    )  دولة دخلت المؤشـر    161  اصل من(وى العالم    على مست  16المرتبة  

 1.95 بينمـا المطلـوب   2.00لحر إذ حصلت على رصيد امجموعة الدول ذات االقتصاد     
ثـم  ) 24( تليها دول اإلمارات العربية المتحـدة فـي المرتبـة       ،لتكون في تلك المجموعة   

قطر وليبيا في قائمـة     وقد دخلت كل من     ). 56(وسلطنة عمان   ) 44(وقطر  ) 50(الكويت  
بينما . الدول التي شهدت تقدما ملحوظا في سياساتها الداخلية التي تعزز الحرية االقتصادية           

دخلت جيبوتي في قائمة الدول التي شهدت أكبر تراجع في مؤشر هذا العام مقارنـة مـع                 
 .العام الذي سبقه

 
 :دروس مستفادة .6
في الصورة التي يكونها رجل األعمال عن       دورة وانعكاسه   مؤشر الحرية االقتصادية    ل -

 في القطر لكونه يأخذ باالعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات اإلدارية          مناخ االستثمار 
 .والبيروقراطية ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة وخالفـه          

ان حريـة    الحرية االقتصادية حماية حقوق الملكية الخاصة لألصـول وضـم          ىعنتو
 وتعزيز روح المبادرة واإلبـداع مـع غيـاب التـدخل            ،االختيار االقتصادي لألفراد  

والخدمات ، خـارج   القسري للحكومة في عمليات اإلنتاج والتوزيع واالستهالك للسلع       
 . حماية المصلحة العامةإطار
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نوه معدو المؤشر بمدى التحسن في تعاون الدول النامية من خالل تزويـدهم              -
نات والمعلومات المطلوبة مما يعزز التوجه العالمي نحو الشفافية التـي           بالبيا

تمثل العنصر األساسي في الدول التي تريد أن تكون جـزءا متكـامال مـن               
 المتزايدة لمتابعة مؤشر الحرية االقتصادية      األهمية مما يعكس    اقتصاد العولمة 

لمسؤولين لجهة  من قبل المستثمرين بالدرجة األولى وكذلك أصحاب القرار وا        
خلق انطباع إيجابي عن القطر يدعم عمليات الترويج لالستثمار السـتقطاب           

 . حصة متزايدة من االستثمار األجنبي المباشر
الحظ معدو المؤشر أن هنالك عالقة طردية بين رتبة الدولة فـي المؤشـر               -

أن معدل دخل الفرد في الـدول المصـنفة ذات           إذومتوسط دخل الفرد فيها     
 فيما يبلـغ فـي الـدول ذات         )ا دوالر 26,855(اقتصادية كاملة نحو    حرية  

 وفـي الـدول ذات      )ا دوالر 12,569(الحرية االقتصادية شبه الكاملة نحـو       
 )ا دوالر 3,229 (إلى ينخفض معدل دخل الفرد      الحرية االقتصادية  الضعيفة   

 ).ا دوالر3,585(الدول معدومة الحرية االقتصادية كذلك في و
مؤشر أن الحرية االقتصادية هي الطريق األوحد        ال إعدادون على   يرى القائم   -

 وأن الدول النامية يجب أن تسعى لتعزيز بيئـة      ،إلى النمو والرخاء والرفاهية   
الحرية االقتصادية الكلية لديها واالعتماد علـى القـدرة الذاتيـة وبالتـالي             

 . االستغناء تدريجيا عن المساعدة الخارجية
 العاملين في إعداد هذا المؤشر إقامة رابطـة عالميـة           طرح بعض المحللين    -

على أساس تمتع الدولة العضو بمواصـفات معينـة    GFTA للتجارة الحرة
تستند إلى حرية التجارة ودرجة االنفتاح أمام االسـتثمار األجنبـي وانعـدام             

ويدخل . العوائق البيروقراطية إلقامة االستثمار وضمان حرية التملك الخاص       
دولة تشمل استراليا والدانمرك واستونيا وفنلندا      ) 12(لعضوية حاليا   في هذه ا  

وأيسلندا وايرلندا ولكسمبورج ونيوزلنـدا وسـنغافورة والمملكـة المتحـدة           
هنـاك   .والواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى هونج كونج التابعة للصـين         

و دولة مرشحة يحول دون عضويتها أسـباب تنظيميـة أو إجرائيـة أ            ) 14(
أخرى تتمثل في عدم االنفتاح الكلي أمام التجارة واالستثمار األجنبي وهـذه            

النمسا والبحرين وبلجيكا وكندا وتشـيلي وقبـرص والسـلفادور          : الدول هي 
 .وألمانيا وايطاليا وهولندا والبرتغال وأسبانيا والسويد وسويسرا
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 2002مؤشر الحرية االقتصادية في الدول العربية لعام 

 
 الترتيب قيمة المؤشر نيفالتص

2002 
 تسلسل الدولة

 1995 1999 2000 2001 2002    
 1 البحرين 16 2.00 2.00 1.90 1.80 1.80
 2 اإلمارات 24 2.20 2.15 2.05 2.15 2.20
 3 الكويت  40 2.55 2.75 2.55 2.50 2.50

 4 قطر 44 2.65 2.95 3.15 3.05 -
 5 سلطنة عمان 56 2.80 2.90 2.70 2.80 2.90
 6 األردن 62 2.85 2.70 2.90 2.90 2.95
 7 تونس 68 2.95 2.85 2.90 3.00 2.70
 8 السعودية 68 2.95 3.00 3.00 2.95 -

 
 
 
 

حرية 
اقتصادية 
 شبة كاملة

 9 المغرب 68 2.95 3.05 2.70 2.75 2.85
 10 موريتانيا 85 3.10 3.30 3.70 3.80 3.75
 11 الجزائر 94 3.25 3.10 3.20 3.45 3.50
 12 لبنان 94 3.25 3.15 2.85 3.20 3.05
 13 جيبوتي 99 3.30 3.10 3.35 3.40 -

 14 مصر 104 3.35 3.55 3.60 3.50 3.45
 15 اليمن 131 3.65 3.75 3.85 3.85 3.85

 
 

حرية 
اقتصادية 
 ضعيفة

 16 سوريا 143 3.95 4.10 4.00 4.00 4.00
 17 ليبيا 151 4.30 4.75 4.90 4.85 4.85
 18 العراق ال ترتيب - 5.00 4.90 4.90 4.90
 19 السودان ال ترتيب - - - 3.85 4.10

 
حرية 

اقتصادية 
 20 الصومال ال ترتيب - - 4.80 4.80 - مةمعدو
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   Environmental Sustainability Index 2002 االستدامة البيئية عام مؤشر. 2
 
 :  المؤشرتعريف.1
 سويسـرا  /جنيففي  (World Economic Forum)ي در المنتدى االقتصادي العالميص

ومركز علـوم األرض    ) YCELP(بالتنسيق مع مركز قانون وسياسات البيئة لجامعة ييل         
مؤشـر   2001 منـذ عـام      )CIESIN ( في الواليات المتحدة األمريكية    مبياولجامعة كول 

ي السياسات البيئية واتسـاقها مـع سياسـات     لغرض قياس درجة التقدم ف     االستدامة البيئية 
 ويشمل المؤشـر    ،الدولة األخرى ومدى ترابطها مع البيئة الصحية والتعليمية واالجتماعية        

 . دولة عربية16  دولة في البداية يدخل فيها22من  دولة 142حاليا 
 
 : المؤشرمكونات. 2

 :على المحاور التالية تقسم عنصراً 68 متغيراً أساسياً تشمل 20 يتكون المؤشر من 
 .)واألرضالمياه والهواء ( المحافظة على البيئة الطبيعية  وأنظمةقوانين -
 .اإلجراءات المتخذة لتخفيف التلوث البيئي والحد من االنبعاثات السامة -
 .مستوى الصحة والتعليم واألوضاع االجتماعية -
 .وضع القدرة االجتماعية والتكنولوجية والمؤسسية -
 .مع الجهود العالمية القائمة لحماية البيئة والحفاظ عليهامدى التنسيق  -
 

 :دليل المؤشر.3
على تقدم وضع دل  الذي كلما ارتفع ات حسب رصيدهايقسم المؤشر الدول إلى مجموع

 %.100قضايا البيئة ويتراوح من صفر إلى معالجة  في ةالدول
 .دولة) 50(مل  تشفي الحفاظ على االستدامة البيئية األفضل مجموعة الدول -
  .دولة) 50(مجموعة الدول المتوسطة في سياسات البيئة تشمل  -
 .دولة المتبقية) 42(مجموعة الدول الضعيفة في سياسات البيئة تشمل  -
 
 :وضع الدول في المؤشر. 4
 احتلت فنلندا المرتبـة األولـى تلتهـا    2002) فبراير(وفق المؤشر الذي صدر في شباط        

) 51(تبـة   واحتلت الواليات المتحـدة األمريكيـة المر      . كندا وسويسرا النرويج والسويد و  
 . القائمة خمس دول في آخربينثالث دول عربية   وجاءت )99(المرتبة وبريطانيا 
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 : في المؤشروضع الدول العربية. 5
 : دولة عربية كآالتي16 دخلت المؤشر 

 .)61رتبة (وتونس ) 53رتبة (دولتان عربيتان في موقع متقدم نسبيا هما األردن  -
) 73رتبة (والمغرب ) 70رتبة ( الجزائر ي عربية في موقع متوسط ه دول3 -

 .)74رتبة (ومصر 
) 106رتبة ( ولبنان  ) 103رتبة (دول عربية في موقع متدن تشمل السودان  -

 .)107رتبة (وسوريا 
رتبة (وليبيا ) 120رتبة (دول عربية في موقع متدن جداً تشمل سلطنة عمان  -

) 138رتبة ( والسعودية ) 132رتبة (والصومال ) 126رتبة ( وموريتانيا ) 124
 ).139رتبة (والعراق 

رتبة ( والكويت ) 141رتبة (دولتان عربيتان في آخر القائمة هما اإلمارات  -
142.(  

 
  :دروس مستفادة. 6

وضع الدول في مواجه قضية البيئة في الوقت مؤشر االستدامة البيئية يعكس  -
جدية االلتزام بموضوع البيئة على مستوى القطر ومدى قدرة  ىهن وكذلك مدالرا

القطر على خلق التوازن بين إدارة الموارد الطبيعية وتلبية الحاجات اليومية 
لة الملحة للسكان ومدى نجاحه في إدخال السياسات البيئية في صميم سياسات الدو

ن الدول لتبيان الصورة العالمية سياسات البيئة بي كما أنه يتيح الفرصة لمقارنة
 .للوضع البيئي

أن بمقدور كل دولة أن تحسن وضعها البيئي وتضبط يؤكد القائمون على المؤشر  -
االنفالت االستهالكي وتخفف من االنبعاثات الضارة التي تؤدي إلى تلوث الهواء 

 .ومصادر المياه وتعزيز ترشيد االستهالك في هذين المصدرين الحيويين
 الجهود المبذولة على مستوى القطر ومنه على مستوى العالم في مجال حجاال ن -

حماية البيئة ال بد من تفعيل دور القطاع الخاص للحفاظ على المعايير الدولية 
ومن جهة . المعتمدة في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية التي يقوم بها

ير الحفاظ على البيئة عبر نشر أخرى تعزيز المشاركة الشعبية في االلتزام بمعاي
 .الوعي البيئي

بتحليل وضع الدول العربية في مؤشر االستدامة البيئية يستدل على مدى الحاجة  -
إلى بذل جهود مكثفة لتحسين السياسات الخاصة بالبيئة لدى حكوماتها وكذلك 

 .االممارسات البيئية التي تحكم تصرفات شعوبه
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 Environmentalر األداء البيئيإلعداد مؤش" أولي"هنالك مشروع  -
Performance Index (Pilot) الذي سيكمل مؤشر االستدامة البيئية بحيث 

بهدف التخطيط  جوانب أكثر تفصيال للحفاظ على البيئة المؤشر الجديد يغطي
 .المستقبلي



 

106

  2002مؤشر االستدامة البيئية  
 رصيد المؤشر القطر الترتيب

 73.9 فنلندا 1
 73.0 النرويج 2
 72.6 السويد 3
 70.6 كندا 4
 66.5 سويسرا 5
 66.0 اوروغواي 6
 64.2 النمسا 7
 63.9 اايسلند 8
 63.2 كوستاريكا 9
 63.0 التفيا 10
 62.7 هنغاريا 11
 62.5 كرواتيا 12
 61.8 بتسوانا 13
 61.6 سلوفاكيا 14
 61.5 األرجنتين 15
 60.3 استراليا 16
 60.0 بنما 17
 60.0 تونيااس 18
 59.9 لنداينيوز 19
 59.6 البرازيل 20
 59.4 بوليفيا 21
 59.1 كولومبيا 22
 58.8 سلوفينيا 23
 57.9 البانيا 24
 57.8 باراغواي 25
 57.4 ناميبيا 26
 57.2 وانياتلي 27
 57.1 البرتغال 28
 56.5 بيرو 29
 56.3 بوتان 30
 56.2 نمركاالد 31



 

107

  2002مؤشر االستدامة البيئية  
 رصيد المؤشر القطر الترتيب

 56.2 الوس 32
 55.5 نسافر 33
 55.4 هولندا 34
 55.1 تشيلي 35
 45.9 الجابون 36
 54.8 ايرلندا 37
 54.8 ارمينيا 38
 54.5 ايمولدوف 39
 54.3 الكونغو 40
 54.3 االكوادور 41
 54.2 منغوليا 42
 54.1 جمهورية أفريقيا الوسطي 43
 54.1 اسبانيا 44
 53.2 الواليات المتحدة 45
 53.2 زبمبابوي 46
 53.1 هوندوراس 47
 53.0 فنزويال 48
 52.8 روسيا البيضاء 49
 52.5 ألمانيا 50
 51.8 نيوغينيا بابوا 51
 51.8 نيكاراجوا 52
 51.7 األردن 53
 51.6 تايالند 54
 51.3 سيريالنكا 55
 51.3 كيرغستان 56
 51.3 البوسنة وهرتسيغا 57
 51.2 كوبا 58
 51.1 موزامبيق 59
 50.9 اليونان 60
 50.8 تونس 61
 50.8 تركيا 62
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  2002مؤشر االستدامة البيئية  
 رصيد المؤشر القطر الترتيب

 50.2 التشيك 64
 50.2 غانا 65
 50.0 رومانيا 66
 49.6 غواتيماال 67
 49.5 ماليزيا 68
 49.5 زامبيا 69
 49.4 الجزائر 70
 49.3 بلغاريا 71
 49.1 روسيا 72
 49.1 المغرب 73
 48.1 مصر 74
 48.7 السلفادور 75
 48.7 اوغندا 76
 48.7 أفريقياجنوب  77
 48.6 اليابان 78
 48.4 جمهورية الدومنيكان 79
 48.1 تنزانيا 80
 47.6 السنغال 81
 47.3 مالوي 82
 47.2 مقدونيا 83
 47.2 ايطاليا 84
 47.1 مالي 85
 46.9 بنغالديش 86
 46.7 بولندا 87
 46.5 كازاخستان 88
 46.3 كينيا 89
 46.2 )بورما(مينامار  90
 46.1 انيابريط 91
 45.9 المكسيك 92
 45.9 الكاميرون 93
 45.7 فيتنام 94



 

109

  2002مؤشر االستدامة البيئية  
 رصيد المؤشر القطر الترتيب

 45.7 بنين 95
 45.7 تشاد 96
 45.6 كمبوديا 97
 45.3 غينيا 98
 45.2 نيبال 99

 45.1 إندونيسيا 100
 45.0 بوركينافاسو 101
 44.7 السودان 102
 44.5 غامبيا 103
 44.7 ايران 104
 44.3 توغو 105
 43.8 لبنان 106
 43.6 سوريا 107
 43.4 ساحل العاج 108
 43.3 زائير 109
 42.4 تاجكستان 110
 42.4 انجوال 111
 42.1 باكستان 112
 41.8 اثيوبيا 113
 41.8 اذربيجان 114
 41.6 بوروندي 115
 41.6 الهند 116
 41.6 الفلبين 117
 41.3 اوزبكستان 118
 40.6 رواندا 119
 40.2 سلطنة عمان 120
 40.1 ترينداد وتوباجو 121
 40.1 جامايكا 122
 39.4 النيجر 123
 39.3 ليبيا 124
 39.1 بلجيكا 125



 

110

  2002مؤشر االستدامة البيئية  
 رصيد المؤشر القطر الترتيب
 38.8 موريتانيا 126
 38.8 غينيا بيساو 127
 38.8 مدغشقر 128
 38.5 الصين 129
 37.7 ليبيريا 130
 37.3 تركمنستان 131
 37.1 الصومال 132
 36.7 نيجيريا 133
 36,5 يونسيرال 134
 35.9 كوريا الجنوبية 135
 35.0 اوكرانيا 136
 43.8 هايتي 137
 43.2 السعودية 138
 33.2 العراق 139
 32.3 كوريا الشمالية 140
 25.7 اإلمارات 141
 23.9 الكويت 142
  



 

111

 
 Corruption Perception Indexمؤشر الشفافية : 3

 
 :تعريف المؤشر .1

 التـي تأسسـت عـام    (Transparency International)دولية منظمة الشفافية التصدر
أو مؤشـر النظـرة      (مؤشر الشـفافية  ،  ألمانيا/برلين كمنظمة غير حكومية مقرها      1993
 لتعكس درجة التحسن في ممارسات اإلدارة الحكومية والشـركات          1995منذ عام   ) للفساد

 مجموعة مـن  لمؤشر عبر   يحاول ا . العالمية لغرض تعزيز الشفافية وجهود محاربة الفساد      
 مناخ  في تحديد مدى تفشي الفساد في الدولة وتأثيره          معتمدة معلوماتمصادر  المسوحات و 

 ونظرة الشركات األجنبية العالمية لالستثمار في القطـر         ، داخلها المعوقاتاالستثمار كأحد   
ر مبدأ   ومدى وجود تشريعات قانونية وإجرائية داخل القطر للحد من الفساد وإقرا           ،المعني

المالية غير المسجلة لرصد الرشاوى      أساليب مراجعة البيانات  تحديد  المحاسبة والمكاشفة و  
وتنبه منظمة الشفافية إلى ضرورة توخي الحذر عنـد مقارنـة           . واإلنفاق غير المخصص  

البيانات من سنة ألخرى بسبب كون المؤشر يستند إلى مسوحات رأي ترسل إلى عينـات               
  دولـة 102وقد توسع المؤشر ليضـم     . إلى مقاييس إحصائية لألداء    مختارة ومختلفة وليس  

   .2001 دولة عام 91 من 2002عام 
  
 : مكونات المؤشر .2

 مؤسسات دوليـة مسـتقلة ترصـد آراء         7 ا مسحا ميدانيا قامت به    14يستند المؤشر إلى    
لخبـراء  المستثمرين المحليين واألجانب والمتعاملين مع اإلدارات الحكوميـة المعنيـة وا          

والمحللين حول اإلجراءات المتبعة ودرجة المعاناة التي تعترضهم في تنفيذها وتسـتمزج            
والبد لقبول الدولة في المؤشر مـن        .آراءهم حول نظرتهم في مدى تفشي الفساد والرشوة       

 ولهذا تخـرج   مسوحات للرأي حول النظرة للفساد على األقل3أن يكون قد تم فيها إجراء    
 سـنة   بضـمنها  المؤشر ويؤخذ معدل البيانات على أساس ثالث سـنوات           دول أحيانا من  
 .إصدار المؤشر

 
 :دليل المؤشر .3
 .)يعني درجة فساد عالية(صفر  -
 .)يعني درجة شفافية عالية (10 -
 ).النظرة للفساد( مستويات متدرجة من الشفافية 10 – ما بين صفر  -
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 :وضع الدول في المؤشر .4
لنـدا  ينيوز  وكليهـا الـدانمر   ت فإن أكثر الدول شفافية هي فنلنـدا 2002 عام وفق مؤشر 

علـى مواقعهـا    شفافية في العـالم     األعلىالدول الخمس    وسنغافورة وقد حافظت     اوأيسلند
ي اأما أقل الدول شفافية فهي بنغالدش ونيجيريا وبـاراغو        . 2001مقارنة مع ترتيبها لعام     

 . ومدغشقر وانجوال
 
 :بيةوضع الدول العر .5

تـونس واألردن   ( دول عربية شـملت      4بالنسبة لوضع الدول العربية فقد دخلت المؤشر        
 على التوالي وفق مؤشـر      62 و   52 و   40 و   36التي احتلت الترتيب    ) ومصر والمغرب 

 مما يعني   ، على التوالي  3.4 و   3.7 و   4.5 و   4.8 وكان رصيدها في المؤشر      2002عام  
 مجال الشفافية رغم أن عدد المسوحات التي أجريت         أن وضعها ما زال دون المتوسط في      

فيها ارتفع مما يدل على تنامي االتجاه في هذه الدول نحو االهتمام بالمؤشر ليكون أكثـر                
 قد خرجت من مؤشر عام       كانت  المغرب ، خاصة ان  موضوعية وللحفاظ على دخولها فيه    

 فـي مؤشـر     39  بعد أن احتلـت الترتيـب       بسبب نقص المسوحات التي تمت بها      2001
 54  و  37 و 31احتلت تونس واألردن ومصر الترتيـب       وكانت قد     .2000الشفافية لعام   

 على التوالي في    63 و 37 و 32 مقابل احتاللها الترتيب     2001على التوالي في مؤشر عام      
 .2000مؤشر عام 

 
 مـثال   وانعكس ذلك على الجهود القطرية بقيام الدول العربية بإنشاء لجان لمحاربة الفساد           

 وإقرار تشريعات   ،)المغرب(دولة اإلمارات العربية المتحدة واألردن ولجان تقصي حقائق         
وإقامـة  , )دول الخلـيج العربيـة    (عامة تعزز الشفافية االقتصادية والسياسية واإلداريـة        

مصر وسـوريا   (محاكمات علنية لمسؤولين كبار اتهموا بالفساد وإساءة استخدام مراكزهم          
والدخول في اتفاقيات دولية    ) المغرب والعراق (وعزلهم عن مناصبهم    ) ربواألردن والمغ 

 .)نلبنا(خاصة بمحاربة الجريمة 
 

ويأتي هذا التوجه اإليجابي لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في إطار حرص الدول العربية             
ا والحـد   على تحقيق التنمية المستدامة والحد من التبعات السلبية للفساد اجتماعيا واقتصادي          

 ، لثمار االنفتاح واإلصـالح االقتصـادي   األمثلوتحقيق االستغالل   , من هدر موارد الدولة   
واستقطاب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر الذي يعتبر قـاطرة النمـو االقتصـادي              

 .حاليا
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 :دروس مستفادة.6
ات دولية  المعلومات المستقاة من جهإضافة إلى نتائج االستبياناتيستند المؤشر  -

 االقتصادي نتدىوالم  (IMD) الدوليةمتخصصة مثل مؤسسة تنمية اإلدارة
 ووحدة ،يصدران مؤشرين للتنافسية االقتصاديةو  سويسرافي وهماالعالمي 

وشركة , التي تصدر مؤشر بيئة أداء األعمال) EIU (المعلومات االقتصادية
 ومؤسسة ،ضبابيةبرايس ووتر هاوس المحاسبية التي تصدر بدورها مؤشر ال

 . جالوب الستطالع الرأي التي تصدر مؤشرا لرصد الرشوة
من جهة أخرى بدأت منظمة الشفافية الدولية بنشر التقرير العالمي حول الفساد  -

 وبالنسبة لوضع الدول العربية في هذا التقرير فقد أعطى .2001ألول مرة  عام 
ربة الفساد في الدول العربية التقرير بشكل عام انطباعا ايجابيا بشأن جهود محا

 وتوافق ذلك مع تعزيز جهودها في ،وتطورها خاصة في السنوات األخيرة
وقد دفعت ثورة االتصاالت وشيوع استخدام االنترنت  .محاربة غسيل األموال

والتكنولوجيا المتطورة بحكومات الدول النامية وبينها الدول العربية إلى تعزيز 
تراجع احتكار الحكومات للمعلومات وانفتاح قنوات جهود محاربة الفساد مع 

 .الرأي العام
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 2002مؤشر الشفافية عام 
 

 الترتيب
2002 

الرصيد  الدولة
2002 

 المسوحات
2002 

 الترتيب
2001 

الرصيد  الدولة
2001 

 المسوحات
2001 

 7 9.9 فنلندا 1 8 9.7 فنلندا 1
 7 9.5 كالدانمار 2 8 9.5 الدانمرك 2
 7 9.4 نيوزيلندا  3 8 9.5 دانيوزيلن 3
 6 9.2 ايسلندا 4 6 9.4 أيسلندا 4
 12 9.2 سنغافورة 4 13 9.3 سنغافورة 5
 8 9.0 السويد 6 10 9.3 السويد 5
 8 8.9 كندا 7 10 9.0 كندا 7
 7 8.8 هولندا 8 5 9.0 لوكسمبورج 7
 6 8.7 لكسمبورج 9 9 9.0 هولندا 7

 7 8.6 لنرويجا 10 11 8.7 المملكة المتحدة 10
 9 8.5 استراليا  11 11 8.6 استراليا 11
 7 8.4 سويسرا 12 8 8.5 النرويج 12
 9 8.3 بريطانيا 13 9 8.5 سويسرا 12
 11 7.9  كونججهون 14 11 8.2 هونج كونج 14
 7 7.8 النمسا 15 8 7.8 النمسا 15
الواليات المتحدة  16

 األمريكية
 8 7.6 إسرائيل 16 12 7.7

ــات  16 10 7.5 يليتش 17 الواليــ
المتحــــدة 

 األمريكية

7.6 11 

 9 7.5 تشيلي 18 10 7.3 المانيا 18
 7 7.5 ايرلندا 18 10 7.3 إسرائيل 18
 8 7.4 ألمانيا 20 8 7.1 بلجيكا 20
 11 7.1 اليابان 21 12 7.1 اليابان 20
 8 7.0 اسبانيا 22 10 7.1 سبانياا 20
 8 6.7 فرنسا 23 8 6.9 ايرلندا 23
 7 6.6 بلجيكا 24 5 6.4 بتسوانا 24
 8 6.3 البرتغال 25 10 6.3 فرنسا 25
 3 6.0 بتسوانا 26 9 6.3 البرتغال 25
 11 5.9 تايوان 27 9 6.0 سلوفينيا 27
 5 5.6 استونيا 28 5 5.7 ناميبيا 28
 9 5.5 إيطاليا 29 8 5.6 استونيا 29
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 2002مؤشر الشفافية عام 
 

 الترتيب
2002 

الرصيد  الدولة
2002 

 المسوحات
2002 

 الترتيب
2001 

الرصيد  الدولة
2001 

 المسوحات
2001 

 3 5.4 بياينام 30 12 5.6 تايوان 29
 10 5.3 هنغاريا 31 11 5.2 لياايطا 31
ــداد  31 5 5.1 اوروغواي 32 ترينيــ

 وتوباغو
5.3 3 

 3 5.3 تونس 31 11 4.9 هنغاريا 33
 7 5.2 سلوفينيا 34 11 4.9 ماليزيا 33
 4 5.1 اوروغواي 35 4 4.9 ترينيداد وتوباغو 33
 11 5.0 ماليزيا 36 3 4.8 روسيا البيضاء 36
 4 4.9 ردناأل 37 7 4.8 وانياتلي 36
 5 4.8 ليتوانيا 38 11 4.8 جنوب افريقيا 36
 10 4.8 جنوب أفريقيا 38 5 4.8 تونس 36
 5 4.5 كوستا ريكا 40 6 4.5 كوستاريكا 40
 5 4.5 موريشس 40 5 4.5 األردن 40
 8 4.2 اليونان 42 6 4.5 موريشس 40
 11 4.2 كوريا الجنوبية 42 12 4.5 كوريا الجنوبية 40
 6 4.1 بيرو 44 8 4.2 ناناليو 44
 10 4.1 بولندا 44 10 4.0 البرازيل 45
 9 4.0 البرازيل 46 7 4.0 بلغاريا 45
 6 3.9 بلغاريا 47 3 4.0 جاميكا 45
 3 3.9 كرواتيا 47 7 4.0 بيرو 45
ــة  47 11 4.0 بولندا 45 جمهوريـ

 التشيك
3.9 10 

 9 3.8 كولومبيا 50 4 3.9 غانا 50
 9 3.7 المكسيك 51 4 3.8 كرواتيا 51
 3 3.7 بنما 51 10 3.7 جمهورية الشيك 52
ــة  51 4 3.7 التفيا 52 جمهوريـ

 السلوفاك
3.7 7 

 7 3.6 مصر 54 4 3.7 المغرب 52
 5 3.6 وردالسلفا 54 8 3.7 جمهورية سلوفينيا 52
 9 3.6 تركيا 54 4 3.7 سيريالنكا 52
 9 3.5 األرجنتين 57 10 3.6 اكولومبي 57
 10 3.5 الصين 57 10 3.6 مكسيكال 57
 3 3.4 غانا 59 11 3.5 الصين 59
جمهورية  59

 الدومنيكان
 3 3.4 التفيا 59 4 3.5
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 2002مؤشر الشفافية عام 
 

 الترتيب
2002 

الرصيد  الدولة
2002 

 المسوحات
2002 

 الترتيب
2001 

الرصيد  الدولة
2001 

 المسوحات
2001 

 12 3.2 مالوي 61 3 3.5 أثيوبيا 59
 3 3.2 تايالند 61 7 3.4 مصر 62
ــة  63 6 3.4 السلفادور 62 جمهوريـ

 الدومنيكان
3.1 3 

 4 3.1 ولدوفام 63 11 3.2 تايالند 64
 4 2.9 جواتيماال 65 10 3.2 تركيا 64
 11 2.9 فلبينال 65 4 3.1 السنغال 66
 3 2.9 السنغال  65 5 3.0 بنما 67
 6 2.9 زيمبابوي 65 4 2.9 ماالوي 68
 5 2.8 رومانيا 69 4 2.9 أوزبكستان 68
 9 2.8 فنزويال 69 10 2.8 ناألرجنتي 70
 3 2.7 هوندوراس 71 4 2.7 كوت دافوار 71
 12 2.7 الهند 71 5 2.7 هوندوراس 71
 3 2.7 كازاخستان 71 12 2.7 الهند 71
 3 2.7 اوزبكستان 71 12 2.7 روسيا 71
 7 2.6 فيتنام 75 4 2.7 تنزانيا 71
 3 2.6 زامبيا 75 6 2.7 زيمبابوي 71
 3 2.4 كوت دافوار 77 3 2.6 باكستان 77
 3 2.4 نيكاراجوا 77 11 2.6 الفلبين 77
 6 2.3 اكوادور 79 7 2.6 نياروما 77
 3 2.3 باكستان 79 4 2.6 زامبيا 77
 10 2.3 روسيا 79 3 2.5 البانيا 81
 3 2.2 تنزانيا 82 6 2.5 جواتيماال 81
 6 2.1 اوكرانيا 83 5 2.5 نيكاراجوا 81
 3 2.0 أذربيجان 84 10 2.5 فنزويال 81
 5 2.0 بوليفيا 84 3 2.4 جورجيا 85
 3 2.0 الكاميرون 84 6 2.4 أوكرانيا 85
 4 2.0 كينيا 84 7 2.4 فيتنام 85
 12 1.9 اندونيسيا 88 4 2.3 كازاخستان 88
 3 1.9 أوغندا 88 6 2.2 بوليفيا 89
 4 1.0 نيجيريا 90 4 2.2 الكاميرون 89
 3 0.4 بنغالدش 91 7 2.2 اإلكوادور 89
     3 2.2 هايتي 89
     4 2.1 مولدوفا 93
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 2002مؤشر الشفافية عام 
 

 الترتيب
2002 

الرصيد  الدولة
2002 

 المسوحات
2002 

 الترتيب
2001 

الرصيد  الدولة
2001 

 المسوحات
2001 

     4 2.1 اوغندا 93
     4 2.0 اذربيجان 95
     12 1.9 اندونيسيا 96
     5 1.9 كينيا 96
     3 1.7 انجوال 98
     3 1.7 مدغشقر 98
     3 1.7 باراغواي 98
     6 1.6 نيجيريا 101
     5 1.2 بنغالديش 102
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 2002وارد الستثمار األجنبي المباشر المكانات لإلاالداء ومؤشر امؤشر . 4

FDI Performance Index & FDI Potential Index 
 
 : تعريف.1

 United Nations) انكتـاد (مؤتمر االمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة     أطلقت أمانة 
Conference on Trade & Development UNCTAD    ألول مـرة فـي تقريـر 

ـ االستثمار األجنبي المباشـر  مؤشر 2001االستثمار الدولي عام   FDI Inwardوارد ال
Index   الستشفاف مدى نجاح جهود القطر في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر مـن 

منظور جديد يحاول مقاربة قوة الدولة االقتصادية ومدى توافق ذلك مع درجـة مسـاهمة               
. االستثمار األجنبي المباشر في نشاطها المحلي والخارجي وخلق وظائف في سوق العمل           

 ليصـبح    2002في تقرير االستثمار الـدولي عـام         انكتاد هذا المؤشر  راجعت وطورت   
 والثاني مؤشر   ، المباشر الوارد  األجنبي لالستثمار   األداء مؤشر   األول : مقارنين مؤشرين

 ويستفاد مـن ترتيـب الـدول فـي هـذين            . المباشر الوارد  األجنبياالمكانات لالستثمار   
ـ       المؤشرين مقارنة أداء القطر في المؤشرين ل        ىتحديد وضعه في مصفوفة االسـتثمار عل

 . قطرا لكل منهما140ويدخل في المؤشرين . مستوى العالم
 
 : مكونات المؤشر. 2

تدفقات  إلى إلى قسمة حصة القطر من تدفقات االستثمار األجنبي األداء يستند مؤشر
 الناتج للقطر من اإلجمالي حصة الناتج المحلي إلى ا المباشر عالمياألجنبي االستثمار
 عالميا ويؤخذ متوسط آخر ثالث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية اإلجماليالمحلي 

 . أو التطورات التي تحدث لمرة واحدة
 
معدل نمو الناتج المحلي :  عوامل اختيرت بعناية تشمل8 إلى تندسي مؤشر االمكانات فأما

 عدد خطوط ،اإلجمالي المحلي  الناتجإلى، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات اإلجمالي
حجم استهالك الطاقة التجارية، نسبة االنفاق على البحوث الهاتف لكل ألف نسمة، 

الدراسات العليا للسكان، تصنيف القطر بوالتطوير للدخل الوطني، نسبة الملتحقين 
 .السيادي

  
 1990 إلى 1988 من األولىجمعت البيانات للمؤشرين المذكورين لفترتين زمنيتين 

 .  للمقارنة2000 إلى 1998والثانية من 
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 : دليل المؤشر .3
حصول الدولة على معدل واحد فما فوق يعني انسجام قوتها : األداءوفق مؤشر 

 يعني أن وضعهاوما دون ذلك . االقتصادية مع قدرتها على جذب االستثمارات األجنبية
 .شرضعيف من حيث قدرتها على جذب االستثمار األجنبي المبا

 
الرصيد يتراوح بين صفر وواحد وهو يحتسب من قسمة الفرق : وفق مؤشر االمكانات

 ىبين قيمة المتغير في القطر وأدنى قيمة للمتغير على الفرق بين أعلى قيمة للمتغير وأدن
 .قيمة للمتغير

 
 إحدى ومؤشر االمكانات يكون ضمن األداءمن مقارنة وضع القطر وفق مؤشر 

 : التالية ضمن المصفوفة التاليةعاألربالمجموعات 
 .مؤشر امكانات مرتفعو مرتفع أداء مجموعة الدول السباقة وهي التي تحظى بمؤشر -
 مجموعة الدول المتجاوزة امكاناتها وهي التي تحظى بمؤشر أداء مرتفع ومؤشر -

 .امكانات منخفض
ض ومؤشر  مجموعة الدول ما دون امكاناتها وهي  التي تحظى بمؤشر أداء منخف-

 .امكانات مرتفع
 منخفض ومؤشر امكانات أداء وهي التي تحظى بمؤشر األداء مجموعة الدول متدنية -

 . أيضامنخفض 
 
 :وضع الدول في المؤشر .4

 دولة وغطت البيانات التي احتسب على أساسها المؤشر 140 كل من المؤشرين دخل في 
 :كاآلتي اءاألدلمؤشر  وكانت النتائج 2000-1998معدل الفترة 

 االستثمارات أن مما يعني 1.2 إلى 0.8ما بين رصيدا فيها سجل المؤشر   دولة 31 -
 دول سجل  9  منهااإلجمالي تتناسب نوعا ما مع حجم ناتجها المحلي إليهاالمتدفقة 

 إليها األجنبي الوارد راالستثما حجم تدفق أن مما يعني اواحديعادل المؤشر فيها رصيدا 
 .اإلجماليجم ناتجها المحلي يتناسب مع ح

 . مباشر يتجاوز حجمهاأجنبي دولة تحظى بتدفقات استثمار 43 -
 .  تحظى بتدفقات اقل من حجمها دولة 66 -
  
 : وضع الدول العربية في المؤشر.5

 ووفقا .ين المؤشرينالداخلة في هذ)  دولة 16 (جدول اآلتي ترتيب الدول العربيةيبين ال
، في 2000-1998 واالمكانات للفترة األداءن تقاطع مؤشري للمصفوفة الناتجة ع

 : المذكورة تنقسم الدول العربية الىاألربعالحاالت 
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 .) هذه المجموعة دولة تنتمي إلى42من (البحرين : مجموعة الدول السباقة -
 ). دولة28من ( تونس، السودان:  مجموعة الدول المتجاوزة امكاناتها-
، الكويت، لبنان، سلطنة عمان، قطر، األردنمصر،  :  امكاناتها مجموعة الدول ما دون-

 ). دولة30من ( األماراتالسعودية، سوريا، 
 ). دولة40من (ليبيا، المغرب، الجزائر، اليمن:  األداء مجموعة الدول متدنية -
 
 : ةدروس مستفاد.6
تعميم لحذر في  أخذ ايجبفإنه األهمية الظاهرة لمدلوالت هذا المؤشر من رغم على ال. 1

االستنتاجات الممكن استخالصها لحداثته في التطبيق ولكونه ال يعكس تأثير مكونات 
 إيجابية أو سلبية مؤقتة االسياسات االقتصادية كما يتأثر بمتغيرات طارئة قد تخلف آثار

  .وليست هيكلية
 Network مؤشر التشبيك وإصدار في احتساب 2002 مرة عام ألول انكتاد بدأت. 2

Spread Index شركة متعدية الجنسية من الدول النامية واكبر 50 اكبر أداء الذي يقارن 
 شركة متعدية 100 شركة متعدية الجنسية من دول االقتصادات المتحولة مع اكبر 25

بها أفرعها الجنسية في الدول المتقدمة ويقيس درجة تغلغلها وفق عدد الدول التي تتواجد 
 مؤشر عبور القوميات  إلىهذا المؤشر  ويضاف .ماألباستثناء الوطن 

Transnationality Index متعدية الشركات وتعرف.  للشركات متعدية الجنسية 
الجنسية بأنها تلك المؤسسات ذات المسئولية المحدودة أو غير المحدودة التي تتألف من 

لمستخدمة في اإلنتاج الشركة األم  وفروعها األجنبية وتكون الشركة األم  مالكة لألصول ا
متلك فيها  والفرع األجنبي هو المؤسسة التي مقرها الدولة المضيفة والتي ت،في الخارج

 65 ويوجد حاليا حوالي .حصة تتيح لها حق المشاركة في اإلدارةالشركة في الوطن األم 
 شركة في دولتـين عـربيتين هما تونس 234ألف شركة متعدية للجنسية عالميا منها 

 ألف شركة شقيقة وفرعية منها 850ونحو )  شركة92(وسلطنة عمان )  شركة142(
 .منها في تونس% 48 على دولة عربية ما يزيد 17 شركة شقيقة وفرعية في 4317
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 2000-1998 المباشر الوارد األجنبيمكانات لالستثمار إل ومؤشر ااألداءمؤشر 

 
 ؤشر األداءم

 الرصيد
مؤشر اإلمكانات 

 الرصيد
تسلسل وفق  الترتيب 

الترتيب في 
مؤشر 
 اإلمكانات

 القطر

 مؤشر األداء 98-00 88-90 00 -98 90 -88
 ) دولة140(

مؤشر 
 اإلمكانات

 ) دولة140(
 22 92 0.530 0.451 0.5 0.1- قطر 1
 26 137 0.488 0.324 0.1- 0.1 اإلمارات 2
 30 40 0.430 0.324 1.3 1.9 البحرين 3
 32 132 0.425 0.229 0 0 الكويت 4
 48 130 0.335 0.306 0.1 1.2 سلطنة عمان 5
 50 127 0.332 0.222 0.1 0.3 السعودية 6
 54 105 0.320 0.171 0.3 0.5 سوريا 7
 60 86 0.301 0.179 0.6 0.4 األردن 8
 62 126 0.297 0.141 0.1 0.1 لبنان 9
 66 91 0.287 0.172 0.5 2.8 مصر 10
 74 67 0.268 0.179 0.8 0.7 تونس 11
 90 101 0.237 0.178 0.4 0.6 المغرب 12
 95 136 218. 182. 0.1- 0.5 ليبيا 13
 96 111 0.216 0.198 0.3 0 الجزائر 14
 98 139 0.216 0.090 0.1- 0.6 - اليمن 15
 125 58 0.166 0.047 1 0.1- السودان 16

 
 
 
 



 

123

 
 Index Global Competitiveness شر التنافسية العالمي مؤ.5

 
 :تعريف المؤشر .1

في سويسرا تقرير   World Economic Forum يصدر المنتدى االقتصادي الدولي
 لقياس قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصاديا مع 1979التنافسية العالمي منذ عام 

ث الدول األخرى لغرض تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة اإلنتاجية باستخدام أحد
 كما يرصد ترتيب الدول وفق .التقنيات والعمل المتواصل على تحسين مناخ األعمال

 الذي يطور بشكل مستمر بحيث أنه في مؤشر التنافسية العالميحسب  قدرتها التنافسية
المؤشر  كل من  لتقرير التنافسية العالمي أصبحت التنافسية تقاس عبراألخير اإلصدار

الذي  Microeconomic Competitiveness Index ةاالقتصادي الجزئي للتنافسي
 Growth ومؤشر النمو للتنافسيةمؤشر التنافسية الجاري كان يعرف باسم 

Competitiveness Index يعكس مدى قدرة االقتصاد على النمو في المستقبل  الذي
 سنوات وانعكاس ذلك على 8 إلى 5تنمية تنافسيته للمدى المتوسط من قدرته على و
ويعكس المؤشران معاً قدرة القطر التنافسية الحالية  .عات معدل نمو الدخل للفردتوق

 ) دولة80(وقد ارتفع عدد الدول الداخلة في كال  المؤشرين إلى . والمستقبلية على التوالي
 تقرير التنافسية العالمي أصبح  إلى وإضافة .2001 عام ) دولة75( من 2002عام 

األخيرة مجموعة من التقارير التنافسية اإلقليمية لمختلف  في السنوات المنتدى يصدر
المناطق الجغرافية في أمريكا الالتينية ووسط وشرق أوروبا وأفريقيا وأخيراً الدول 

 . كما يصدر المنتدى مؤشر االستدامة البيئية ومؤشر الجاهزية للمجتمع الرقمي. العربية
  
 :مكونات المؤشر .2

فرعيين هما مؤشر التنافسية المستقبلية ومؤشر التنافسية يتكون المؤشر من مؤشرين 
 : عوامل8 متوسط إلى مؤشر التنافسية يستندو. الحالية

 .االنفتاحدرجة  -
 .الحكومةدور  -
 .الماليقطاع الوضع  -
 . األساسيةةالبني -
 .البيئة المعلوماتية -
 .نظم اإلدارة -
 .وضع العمالة -
 .وضع المؤسسات -
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 قياس محفزات إلىمؤشر التنافسية الجزئي ويستند .  متساوية أوزاناًكونات هذه الممنحتو
النمو االقتصادي في القطر وانعكاس تلك المحفزات على معدل الدخل للفرد ومعدالت 

 مؤشرين فرعيين األول يتناول درجة تطور قطاع إلىويستند . اإلنتاجية في الوقت الراهن
 من  فيتكونأما مؤشر النمو للتنافسية .داء األعمالالشركات والثاني يقيس نوعية بيئة أ

 مؤشرات فرعية األول يقيس أهمية قطاع التكنولوجيا ويتناول مدى نجاح القطر في ةثالث
خلق بيئة اإلبداع ونقل التكنولوجيا المتقدمة وخلق البنية التحتية لقطاع المعلوماتية 

لثاني يقيس نوعية أداء  وا،%)50وزن المؤشر الفرعي (وتكنولوجيا االتصاالت 
 مدى تطور البيئة القانونية والتشريعية ومدى سيادة القانون إلىالمؤسسات العامة ويستند 

 والثالث يقيس أداء بيئة االقتصاد الكلي ويستند إلى درجة ،%)25وزن (ودرجة الفساد 
%). 25ن وز(استقرار االقتصاد الكلي والتقويم االئتماني للقطر ومستوى اإلنفاق الحكومي

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األوزان تختلف ما بين مجموعة الدول المصنفة الرائدة في 
 فتصبح النسب للمؤشرات الفرعية الثالثة, وغير الرائدة)  دولة24(اإلبداع التكنولوجي 

  .بالتساوي% 30 حول لألخيرة
 

 مسوحات الرأي والتي إلىإلى البيانات المتوافرة والمنشورة  إضافة ويستند تقرير التنافسية
.  شخصية تنفيذية قيادية من مجتمع رجال األعمال العالمي4800  على2002عام وزعت 

ويعتمد مؤشرا التنافسية على نموذج إحصائي قياسي يتم تطويره وتجويده بشكل متواصل 
 .امع تحسين نوعية البيانات الداخلة والمكونات التي يستند إليه

  
 :دليل المؤشر .3
 .نافسية عاليةت -
 .تنافسية متوسطة -
 .تنافسية متدنية -
 
 : في المؤشرالدول وضع  .4

 تصدرت الواليات المتحدة مؤشري 2003-2002تقرير التنافسية العالمي لعام  ووفق 
 كأكثر اقتصاد تنافسي في العالم بعد أن احتلت فنلندا المركز األول 2002التنافسية لعام 

راجعة وضع الدول في مؤشر النمو للتنافسية يظهر بوجه عام وبم .لعدة سنوات متتالية
 ،دولة متقدمة ونامية أحسنها أداء سويسرا والصين والهند) 30(تحسن وضع التنافسية في  

 ولم ،دولة أسوأها أداء األرجنتين وتركيا وفرنسا وإيطاليا ونيوزيلندا) 40(وتراجع وضع 
ويوضح الجدول . ة وخرجت دولة واحدةدول ألول مر) 6(دول ودخلت ) 4(يتغير وضع 

 .2001 ومقارنته بوضعها في عام 2002المرفق ترتيب هذه الدول لعام 
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ومن هنا ورغم وجود بعض السلبيات في االقتصاد األمريكي مثل فضائح الشركات المالية 
ت االدخار والتراجع الحاد ال واستمرار انخفاض معد،الكبرى ونقص الشفافية المالية لديها

 وريادتها في مجال اإلبداع  فان التقدم التكنولوجي،ي مؤشرات األسواق المالية األمريكيةف
مريكي  والميزة التنافسية لإلنتاجية المرتفعة التي ميزت النمو االقتصادي األواالبتكار

العامل األساسي والحاسم الذي حافظ على متانة األداء ورفع خالل العقد الماضي يعتبر 
 .فسية لالقتصاد األمريكي ألعلى مرتبةالقدرة التنا

  
 تتصدر مجموعة الدول الرائدة في األمريكيةالواليات المتحدة  أن إلى اإلشارةتجدر 

وتشمل الدول , اإلبداع التكنولوجي والتي تتحدد بعدد براءات االختراع التي تسجل
 وسنغافورة وهونج تايوان وكوريا( الصناعية المتقدمة إضافة إلى الدول الصناعية الجديدة 

وقد تصدرت .  التنافسية وهي الدول ذاتها التي تحتل المراتب األولى في مؤشر ي،)كونج 
 براءة اختراع لكل مليون 314.43إذ سجلت بالمعدل  ,  القائمةاألمريكيةالمتحدة الواليات 

آخر وجاءت إيطاليا في , ) براءة239.78(وتايوان )  براءة260.99(نسمة تلتها  اليابان 
معدل الدول النامية الذي يبلغ وتتضح ضخامة الفارق مع ).  براءة29.64(المجموعة 

 . براءة اختراع لكل مليون نسمة 15حوالي
 
 :وضع الدول العربية .5

) 34/80(وتونس ) 47/80في الترتيب ( دخل  في المؤشر ثالث دول عربية هي األردن 
عالمي للمرة األولى بينما كانتا تحتالن  المؤشر الا دخلتناواألخيرت) 55/80(والمغرب 

 تصدرته إذ ،2000 الذي أصدره المنتدى عام ألفريقياموقعا متقدما في المؤشر اإلقليمي 
) 6/24(ومصر في المرتبة ) 5/24 ( وكانت المغرب في المرتبةاألولىتونس في المرتبة 

ر معلومات  بسبب عدم تواف2002مصر من مؤشر التنافسية العالمي عام خرجت وقد 
 .ميدانية مسحية كافية

 
 :دروس مستفادة .6
دعـم    والمعلوماتية في   المتقدمة لتكنولوجيا المحوري ل  دورال لفت التقرير االنتباه إلى      -

 وحـث   .تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة   مجتمع المعرفة ل  تنافسية القطر وتأسيس    
وتوسيع انتشار تقنيات التجـارة     على المزيد من التعاون لتعزيز  توطين التكنولوجيا         

 . الفجوة الرقمية بين الدولوتضيق اإللكترونية ليتحقق التكامل مع االقتصاد العالمي
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 2002ترتيب الدول وفق مؤشر النمو للتنافسية 

 الدولة 2002ترتيب عام  2001ترتيب عام 
 الواليات المتحدة األمريكية 1 2
 فنلندا 2 1
 تايوان 3 7
 ورةسنغاف 4 4
 السويد 5 9
 سويسرا 6 15
 أستراليا 7 5
 كندا  8 3
 النرويج 9 6
 الدانمرك 10 14
 انجلترا 11 12
 أيسلندا 12 16
 اليابان 13 21
 ألمانيا 14 17
 هولندا 15 8
 لنداينيوز 16 10
 هونج كونج 17 13
 النمسا 18 18
 إسرائيل 19 24
 الصين 20 27
 كوريا 21 23
 نياأسبا 22 22
 البرتغال 23 25
 ايرلندا 24 11
 بلجيكا 25 19
 استونيا 26 29
 ماليزيا 27 30
 اسلوفيني 28 31
 هنغاريا 29 28
 فرنسا 30 20
 تايلندا 31 33
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 2002ترتيب الدول وفق مؤشر النمو للتنافسية 

 الدولة 2002ترتيب عام  2001ترتيب عام 
 جنوب أفريقيا 32 34
 الصين 33 39
 تونس 34 
 سموريشي 35 32
 ليثوانيا 36 43
 ترينداد وتوباغو 37 38
 اليونان 38 36
 ايطاليا 39 26
 جمهورية التشيك 40 37
 بتسوانا 41 
 أوروغواي 42 46
 كوستاريكا 43 35
 التفيا 44 47
 المكسيك 45 42
 البرازيل 46 44
 األردن 47 45
 الهند 48 57
 جمهورية السلوفاك 49 40
 بنما 50 53
 بولندا 51 41
 كانمينجمهورية الدو 52 50
 اناميبي 53 
 بيرو 54 55
 لمغربا 55 
 كولومبيا 56 65
 السلفادور 57 58
 كرواتيا 58 -
 سريالنكا 59 61
 يكااماج 60 52
 الفلبين 61 48
 بلغاريا 62 59



 

128

 2002ترتيب الدول وفق مؤشر النمو للتنافسية 

 الدولة 2002ترتيب عام  2001ترتيب عام 
 األرجنتين 63 49
 روسيا 64 63
 فيتنام 65 60
 رومانيا 66 56
 ااندونيسي 67 64
 فنزويال 68 62
 تركيا 69 54
 جواتيماال 70 66
 نيجيريا 71 74
 براغواي 72 72
 االيكوادور 73 68
 بنغالدش 74 71
 نيكاراجوا 75 73
 هوندوراس 76 70
 اوكرانيا 77 69
 بوليفيا 78 67
 زيمبابوي 79 75
 هايتي 80 -
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 Composite Country Risk Rating ية للمخاطر القطر المركبالمؤشر. 6
 
 : المؤشرتعريف .1

 شـهريا الـدليل الـدولي للمخـاطر      PRS GROUP )اسآر بي (يصدر عن مجموعة 
ويتضـمن الـدليل    . 1980 منذ عـام  International Country Risk Guideالقطرية

المخاطر المتعلقـة باالسـتثمار فـي أو         لغرض قياس    المؤشر المركب للمخاطر القطرية   
مؤشر  در كما يص  . وقدرته على مقابلة التزاماته المالية وسدادها      التعامل تجاريا مع القطر   

 أساس متوسـط  إلى باستخدام النهج ذاته الحتساب المخاطر القطرية يستند       مركب مستقبلي 
  . سيناريوهات تغطي حاالت الوضع األسوأ والوضع المعقـول والوضـع األفضـل            ةثالث

 . دولة عربية18 دولة منها 140ويدخل في المؤشر 
 
 :مكونات المؤشر .2

 مؤشر تقويم المخاطر السياسـية    تشمل   ات فرعية  مؤشر ةثالث إلىالمؤشر المركب   يستند  
، %)25 (مؤشر تقويم المخاطر االقتصـادية    و)   من المؤشر المركب  % 50يشكل نسبة   (
 .كما هو موضح أدناه) %25 (مؤشر تقويم المخاطر الماليةو
 
 المخاطر السياسيةتقويم  : الفرعي األولمؤشرال
 

 تسلسل المكون النقاط
 1 مةدرجة استقرار الحكو 12
 2 األوضاع االقتصادية واالجتماعية 12
 3 وضع االستثمار 12
 4 وجود نزاعات داخلية 12
 5 وجود نزاعات خارجية 12
 6 الفساد 6
 7 دور الجيش في السياسة 6
 8 دور الدين في السياسة 6
 9 سيادة القانون والنظام 6
 10 االضطرابات العرقية  6
 11 راطيةمصداقية الممارسات الديمق 6
 12 نوعية البيروقراطية 4
 اإلجمالي  نقطة100
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 المخاطر االقتصادية تقويم  :ني الفرعي الثامؤشرال
 

 تسلسل المكون النقاط
 1 معدل دخل الفرد 5
 2 معدل النمو االقتصادي الحقيقي 10
 3  السنويمعدل التضخم 10
حلـي   الميزانية الحكوميـة إلـى النـاتج الم        فائض/عجزنسبة   15

 اإلجمالي
4 

 5 نسبة وضع ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي 10
 اإلجمالي ة نقط50 

 
 المخاطر الماليةتقويم  :لث الفرعي الثامؤشرال
 

 تسلسل المكون النقاط
 1 نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي  10
ـ  إجمـالي نسبة خدمة الدين الخارجي إلـى        10 ادرات السـلع    ص

 والخدمات 
2 

نسبة ميزان الحساب الجاري إلى إجمـالي صـادرات السـلع            15
 والخدمات

3 

 4  من الواردات التي تغطيها احتياطات الدولةاألشهردد ع 5
 5 استقرار سعر الصرف 10

 اإلجمالي ة نقط50 
 
 :دليل المؤشر. 3
  جداًمرتفعةدرجة مخاطرة  :  نقطة 49.5من صفر إلى  -
 مرتفعةدرجة مخاطرة  :نقطة 59.5 إلى 50.0ن م -
 درجة مخاطرة معتدلة :نقطة 69.5 إلى 60.0  من -
 درجة مخاطرة منخفضة :نقطة 79.5 إلى 70.0من  -
 .درجة مخاطرة منخفضة جداً نقطة 100.0 إلى 80.0من  -
 

 .  المؤشر المركب قلت درجة المخاطرة رصيد وهذا يعني انه كلما ارتفع
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 :ربية وضع الدول الع .4
 تصنيفتم   ،   2002) ديسمبر (األوللشهر كانون    المؤشر المركب للمخاطر القطرية      وفق
 : دولة عربية كالتالي18

 .دول عربية في درجة مخاطرة منخفضة جدا  )3(
 .دول عربية في درجة مخاطرة منخفضة  )7(
 .دول عربية في درجة مخاطرة معتدلة  )4(

 .ةتفعدولتان عربيتان في درجة مخاطرة مر
  .دولتان عربيتان في درجة مخاطرة مرتفعة جدا

 
 .ويوضح الجدول وضع الدول العربية بالتفصيل

 
 :دروس مستفادة .5
 منها اديف مهمة فنية أداة) الجاري والمستقبلي( للمخاطر القطرية المؤشر المركبعتبر ي

مان في مجال ضلمؤسسات المالية خاصة التي تعمل  في ا المخاطر القطريةمحللو
عتبر يو . التأمينوإعادةوفي مجال التأمين ) مخاطر غير تجارية(المخاطر السياسية 

لكونه و ، مخططاتهمإلفادة منه فيلا مهما للباحثين والمستثمرين وأصحاب القرار مرجع
متابعة وضع القطر من شهر آلخر  فان أهميته تزداد كأداة تقويمية لرصد وصدر شهرياي

تنبؤات رقمية لوضع  كما أنه يوفر .ةقطر على حدرات في كل إذ انه يشمل آخر التطو
  .بسيناريوهات مختلفة) خمس سنوات(للمدى الطويل و) سنة (قطر للمدى القريبال
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 )12/2002(المؤشر المركب للمخاطر القطرية 

 
12/2002 12/2001  

قيمة المؤشر  الترتيب القطر
 

تصنيف 
قيمة الترتيب المخاطر

 المؤشر 
 82.5 19 81.8 20 اإلمارات 1
 79.0 29 81.0 22 البحرين 2
 81.0 22 الكويت 3

درجة 
مخاطرة 
 84.0 15منخفضة جدا

 77.3 34 79.8 28 سلطنة عمان 4
 70.8 65 79.3 32 قطر 5
 71.8 59 72.8 53 المغرب 6
 74.8 46 72.5 54 السعودية 7
 72.5 57 72.0 56 تونس 8
 71.0 62 70.5 63 األردن 9
 70.0 65 ليبيا 10

درجة 
مخاطرة 
 منخفضة

53 73.3 
 71.0 62 69.8 67 سوريا 11
 69.3 71 67.5 72 مصر 12
 65.5 85 66.0 81 اليمن 13
 63.8 87 الجزائر 14

درجة 
مخاطرة 
 معتدلة

103 61.5 
 56.8 125 55.5 121 لبنان 15
 54.3 122 السودان 16

درجة 
مخاطرة 
 مرتفعة

127 54.3 

 43.3 139 44.5 138 الصومال 17
 44.0 139 العراق 18

درجة 
مخاطرة 
 مرتفعة جدا

136 47.3 
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 Human Development Index مؤشر التنمية البشرية. 7

 
 :تعريف المؤشر .1

 United Nations Development Program يصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي 
UNDP  مؤشر التنميـة البشـرية   ة ضمنب  و1990 منذ عام سنوياًقرير التنمية البشرية ت

مرتفع ( دولة في إطار ثالث مجموعات تعكس مستويات التنمية البشرية           162الذي يرتب   
تطورت منهجية حساب هذا المؤشر وخاصـة لجهـة احتسـاب           وقد  ). ومتوسط وضعيف 

 وع االجتماعي معيار تمكين الن   تشملوأضيفت إليه مؤشرات مساندة     . معدل الدخل الفردي  
الذي يحتسب مؤشرات التنمية البشرية معدال على أساسه ألغراض قياس مدى مشـاركة              

 للدول النامية ومؤشر الفقر     مؤشر الفقر  وضعكما  . ة واالقتصادية يالمرأة في الحياة السياس   
 وقـد صـدر     .للدول المتقدمة لجذب االنتباه مباشرة إلى مدى الحرمان والفقر داخل القطر          

  . بعنوان تعميق الممارسة الديموقراطية في عالم متشتت2002لتنمية البشرية لعام تقرير ا
 
 :مكونات المؤشر .2

 :يتم احتساب المؤشر المركب للتنمية البشرية، على أساس متوسط ثالثة مكونات هي
 بمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة ويتراوح فـي حديـه األدنـى             يقاس (طول العمر  -

 )  سنة85- سنة25ن واألقصى ما بي
 المراحل التعليمية   االلتحاق في يقاس بمعدل محو األمية بين البالغين ونسب         (فةالمعر -

 %)100و % المختلفة ويتراوح ما بين صفر
 الفرد للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ويتراوح ما        دخليقاس بمعدل   (مستوى المعيشة    -

 ). دوالر40,000 دوالر و100بين  
 
 :المؤشردليل  .3
 )وأكثر% 80(   مؤشر تنمية بشرية عال -
 )%79إلى % 50من(   ؤشر تنمية بشرية متوسطم -
 )%50أقل من (  ؤشر تنمية بشرية منخفضم -
 

 .هذه المؤشرات أوزانا متساويةتمنح 
 
 :وضع الدول العربية .4

 2000 عـام    0.635سجل معدل مؤشر التنمية البشرية للدول العربية مجتمعة ما نسـبته            
معدل مؤشـر التنميـة البشـرية       مقاربا ل ،  0.550الذي بلغ    1990 مرتفعا عن معدله لعام   
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معدل مؤشر التنمية البشرية العـالمي       ولكن منخفضا عن      0.642للدول النامية الذي يبلغ     
 .2000لعام ) 0.905(ومعدل الدول المتقدمة   0.712البالغ 

 
 البحرين والكويت واإلمارات وقطر في لتدخ، 2002 لعام  البشريةالتنميةتقرير ووفق 

 وموريتانيا والسودان وجيبوتي واليمن في مجموعة ،مجموعة التنمية البشرية العالية
التنمية البشرية المتدنية وباقي الدول العربية العشر في مجموعة التنمية البشرية 

 :تيآل وتتوزع كا.ةالمتوسط
 .ة دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفع4 -
 . ضمن مجموعة التنمية البشرية المتوسطةدول 10 -
 . دول في مجموعة التنمية البشرية الضعيفة4 -
 .الصومال وفلسطين في التقرير العام العراق ولم يتم إدراج -
 وحتى عام 1994مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام  الدول العربية تعاونتوقد  

 والكويت األردن ،) تقارير قطرية6(شرية قطرية منها مصرصدار تقارير تنمية بإل 2002
)  تقارير قطرية لكل منهما3(ولبنان والمغرب )  تقارير قطرية لكل منها4(وموريتانيا 

والبحرين ) ن لكل منهاان قطرياتقرير(والجزائر والعراق والصومال واليمن وفلسطين 
 ).تقرير قطري واحد لكل منها( واإلماراتوليبيا والسعودية والسودان وسوريا وتونس 

 
 :دروس مستفادة .5
تتزايد أهمية المؤشرات االجتماعية التي تعكس مدى نجاح جهود  تنمية رأس المـال               -

 في تحقيـق معـدالت نمـو        واألمل هو عصب التنمية المستدامة      أصبحالبشري الذي   
والبطالة  ومن جانب آخر تعزيز التالحم االجتماعي ومحاربة الفقر          ،اقتصادي مرتفعة 
 اإلنساني وتزايد جهود صالح الحكم لتعظيم الرفاه        اإلنتاجية للقدرات   ؤواالستغالل الكف 

  .ومواجهة تحديات العولمة وتعظيم المزايا
يستخدم مؤشر التنمية البشرية من قبل صانعي القرار والمنظمات غيـر الحكوميـة                -

يـث تعزيـز التنميـة      وقطاع اإلعالم كوسيلة لتحديد السياسات األكثر جدوى مـن ح         
 اإلنسان بعيدا عن المؤشرات االقتصادية المتعارف عليهـا باعتبـار أن            إلىالمستندة  

كما يسـتفاد  . اإلنسان هو أساس التنمية المستدامة وليس فقط معدالت النمو االقتصادي       
منه لتبيان الفوارق داخل الدولة وبين المناطق والمجموعات العرقية المختلفة كي تتخذ            

 . في إطار نظام اقتصادي عالمي عادل وشاملسات الالزمةالسيا
 السياسـات التنمويـة والسـكانية       أدواتمع تزايد االهتمام بهذا المؤشـر كإحـدى           -

 برز مؤشر التنميـة     ، النوعية اإلنسانيةواالجتماعية الوطنية ولمواكبة تكامل النواحي      
حريات سياسـية   ( الحرية    العوامل السابقة مقاييس   إلى إضافة الذي دخل فيه     اإلنسانية

تمكـين  ( وتمكين النوع )  االجتماعيواألمنواقتصادية والفرص االجتماعية والشفافية  
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 واإلجراءات) عدد الحواسيب واالتصال مع شبكة االنترنت     (والمجتمع الرقمي   ) ةأالمر
 .) الكربون للفردأكسيدانبعاثات ثاني (البيئية 
 

     2002 للعام تقرير التنمية اإلنسانية العربية.  6
 لإلنمـاء بالتعـاون مـع الصـندوق العربـي           برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     صدرأ -

بعنـوان  , 2002 لعام    العربية اإلنسانيةلتنمية   ل  التقرير األول  االقتصادي واالجتماعي 
مجموعة باحثين  و وشارك فيه نخبة من الخبراء العرب        ، القادمة لألجيالخلق الفرص   

 في الـدول    اإلنسانية عدة نواقص تهدد التنمية       وجود  تبين ا التقرير ووفق هذ . مستقلين
 لم  أنها إال االقتصادية   اإلصالحات مضي عدة عقود من      رغم من العلى  العربية والتي   

واهـم  النـواقص التـي       . واإلنسـاني تعكس تطورا مماثال على الصعيد االجتماعي       
ـ      يةاإلنسان جهود التنمية    أعاقتاستنتجها التقرير والتي     سـيادة  : ة فـي الـدول العربي

 الذي أثر على كافة جوانب التنميـة        اإلسرائيليالنزاعات والحروب ووجود االحتالل     
عدم كفاية جهود    و اإلنسانيةنقص الحريات   ة،  تمكين المرأ النواقص الخاصة ب  ،  اإلنسانية

ـ      و. اإلنسانيةاكتساب المعرفة وتنمية القدرات      ة تحتاج هذه النواقص إلى معالجة مكثف
 المقبلـة  األجيـال  أمامومتوازنة في العقد المقبل لتوسيع الخيارات والفرص والحوافز        

 للثروة يحقق مستويات معيشة ورفاهية معقولة للمنطقة        أكثر عدال  توزيع   إلىللوصول  
 االعتبارات البيئية وتفعيل مؤسسات     إلى مع االلتفات    أفضلالعربية تعزز بناء مستقبل     

  . في العملية التنمويةاألهليلقطاع المجتمع المدني ودور ا
 

 المشجعة في مجـال  تاالستنتاجا بعض إلى  في الدول العربية  اإلنسانية تقرير التنمية    أشار
  :أهمها عاما 30التنمية البشرية العربية خالل 

 )عاما15 (تحسن الوضع الصحي الذي يعكسه ارتفاع العمر المتوقع عند الوالدة .1
 وارتفاع عدد السعرات ،%60 عند الوالدة بنسبة طفالاألوانخفاض معدالت وفيات 

 توقعات البنك أنرغم (الحرارية للفرد من الغذاء وحصة الفرد من مياه الشرب 
 متر مكعب سنويا 1000 تنخفض نسبة استهالك الفرد العربي للمياه من أنالدولي 

 .)2015 عام  متراً مكعباً سنوياً للفرد740 إلى وهي حافة الفقر المائي 1997عام 
تحسن الوضع التعليمي الذي يعكسه تضاعف نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة  .2

 ).%300(وخاصة نسبة النساء 
 . تحسن نسبي في مستوى المعيشة والدخل للفرد عكسه تراجع نسبة الفقر المدقع .3
 

 في إلنسانيةا وضع التنمية في التي تؤثر المهمةوفق التقرير هنالك بعض المؤشرات إنما 
 :ومنهاف تحتاج للمعالجة عوتشكل نقاط ضالدول العربية 
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  المعدالتأعلى من عتبرت وفي الدول العربية) الخصوبة(نسبة نمو السكان ارتفاع  -
 .%2.7 مقارنة مع المعدل العالمي حول )1998عام % 3.5حول ( العالمية

 مليون شخص منهم 65 إذ يقدروا بنحو) من البالغين( العرب األميينعدد ارتفاع  -
 البالغ عددهم السكان في الدول العربيةمن % 23، ويشكلون أكثر من نساء% 60

  .2000 مليون نسمة عام 281.2
 إلى  سنوات6 الفئة العمرية من(حقين بالمدارس تغير المل األطفالعدد  ارتفاع -

 14 إلى يرتفع العدد أن ماليين طفل عربي ويتوقع 10 بنحو وا ويقدر)سنة 15
 .2015مليون طفل عام 

من عدد  %0.6 حول في الدول العربيةنسبة استخدام شبكة االنترنت تدني  -
 .السكان

 من عدد %1.2( الحاسوب الشخصي بين السكان أجهزةمعدل انتشار انخفاض  -
 .)السكان

نسبة االستثمار في البحث والتطوير وهي اقل من ربع المتوسط العالمي  تدني -
 709المقدر بحوالي  ( للدول العربية اإلجماليالمحلي من الناتج % 0.5وتبلغ 

 ).2000مليارات دوالر عام 
 وبذلك تحتاج %.15 إذ يبلغ بالمتوسط البطالة في الدول العربية معدل ارتفاع -

 كي تستطيع خلق  على األقلسنويا% 5 تنمو بمعدل أنالمنطقة العربية إلى 
 .لجدد لسوق العملفرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وللقادمين ا

  إذ بلغالدول العربية خالل عقد التسعينات في صادرات ال انخفاض معدل نمو -
لي افي السنة بينما كان المعدل العالمي لنمو الصادرات للفترة ذاتها حو 1.5%

6%. 
تركزت إذ في التركيب السلعي للصادرات العربية ارتفاع درجة االعتماد   -

من إجمالي بالمعدل % 70(فط ومشتقاته صادرات الدول العربية على الن
 .) العربية للخارجتالصادرا

مليون دوالر        750تراوح بين تإذ جوة التمويلية في الدول العربية الفاتساع  -
 . مليون دوالر1400 و

 االجتماعي لمحاربة الفقر في الدول العربية األمان على برامج اإلنفاقنسبة تدني  -
 . الدول العربيةاإلجمالي من الناتج المحلي %1 -% 0.2 تتراوح بين إذ



 

137

 
  2000 - 1980شر التنمية البشرية للدول العربية خالل الفترة ؤم

 2000 رصيد مؤشر التنمية 
 الترتيب رصيد المؤشر 1995 1990 1985 1980 السنة/ الدولة
 39/173 0.831 - - - - البحرين
 45/173 0.813 0.812 - 0.777 0.773 الكويت

 46/173 0.812 - - - - إلماراتا
 51/173 0.803 - - - - قطر
 64/173 0.773 - - - - ليبيا

 71/173 0.759 0.737 0.706 0.670 0.646 السعودية
 75/173 0.755 0.730 0.680 - - لبنان

 78/173 0.751 - - - - عمانسلطنة 
 97/173 0.722 0.682 0.646 0.613 0.566 تونس
 99/173 0.717 0.703 0.677 0.658 0.636 األردن
 106/173 0.697 0.663 0.639 0.600 0.550 الجزائر
 108/173 0.691 0.665 0.634 0.614 0.580 سوريا
 115/173 0.642 0.605 0.574 0.532 0.482 مصر

 123/173 0.602 0.569 0.540 0.508 0.474 المغرب
 139/173 0.499 0.462 0.419 0.395 0.374 السودان
 144/173 0.479 0.439 0.399 - - اليمن

 149/173 0.445 - - - - جيبوتي
 152/173 0.438 0.418 0.390 0.379 0.360 موريتانيا
 - - - - - - الصومال
 - - - - - - العراق
 - - - - - - فلسطين
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  شركة في العالم500مؤشر الفايننشال تايمز ألكبر  .8

 The Financial Times FT500 Index 
 
 :تعريف المؤشر. 1

 والذي المهم  مؤشرها السنوي2002) مايو(الفايننشال تايمز في أيار  مجموعةأصدرت
.  القرار والمسؤولينوأصحاب والمستثمرين األعمال قطاع أوساطيلقى انتشارا واسعا في 
وق  شركة في العالم وفق قيمتها السوقية في الس500 ترتيب أكبر ويعكس هذا المؤشر
 .)27/3/2002ليكون هذا العام اختير (المالية في يوم محدد 

 
 :مكونات المؤشر. 2
 
 :دليل المؤشر. 3

) ASK FT( الفايننشال تايمز  صحيفةبياناتقاعدة استندت مصادر التقويم إلى 
 متخصصوقد جاءت البيانات الخاصة بالدول العربية من مكتب ) COMPUSTAT(و
 .سعوديةالستشارات المالية في البا
 
 : في المؤشرتوضع الشركا. 4

  :هذا العام التطورات التاليةل  شركة500 من مراجعة قائمة أكبر يالحظ 
حافظت شركة جنرال الكتريك األمريكية على الموقع األول في هذه القائمة للعام  •

 .الثاني
مقارنة مع شركات " الجديدة"ظهر قطاع جديد هو شركات االقتصاد الجديد  •

" فقاعة"عامين وانهارت بتأثير انهيار  التي ظهرت منذ" القديمة" الجديد االقتصاد
 .شركات التكنولوجيا واالتصاالت

تراجع وضع شركات التكنولوجيا واالتصاالت وفق القيمة السوقية في القائمة  •
ولكن حافظت الشركات الرئيسية على مواقعها مثل ) مثل سيسكو سيستمز(
بينما خرجت شركات أخرى من هذه القائمة ) ممايكروسوفت وانتل وأي بي أ(
 .)رمثل جي دي أس يوني فيت(

نرون العمالقة التي أعلنت اشركة من القائمة خاصة شركة ) 98(خرجت  •
 . في القائمة89إفالسها وكانت تحتل المرتبة 

من % 47.6 هحصلت الواليات المتحدة األمريكية على نسبت: التوزيع القطري •
% 15لمية التي دخلت في القائمة تلتها اليابان بنسبة إجمالي الشركات العا
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من % 65.8وتستحوذ الدول الثالث على ما نسبته %. 8.2وبريطانيا بنسبة 
 .أكبر الشركات العالمية

%) 51.2(تحظى منطقة أمريكا الشمالية بالنصيب األكبر : التوزيع الجغرافي •
وأمريكا %) 6(يك وآسيا والباسيف%) 10(واليابان %) 30.6(تليها أوروبا 

  %).0.6(والشرق األوسط %) 1.6(الالتينية 
القائمة بقيمة سوقية بلغت )  بنكا67(تصدر قطاع المصارف : التوزيع القطاعي •

 1.6 شركة بقيمة سوقية 24(تاله قطاع األدوية ,  تريليون دوالر2.1نحو 
يون  تريل1.5 شركة بقيمة سوقية 39(يليه قطاع االتصاالت ) تريليون دوالر

بشكل مباشر على قطاع التأمين الذي مني  11/9أحداث وقد أثرت  ).دوالر
 وعلى الرغم من مليار دوالر 50 - 40بأكبر خسارة في تاريخه قدرت ما بين 

 فإنها مباشرة 11/9 أحداثتراجع أسهم الشركات الرئيسية في هذا القطاع بعد 
مل ثلثي الخسائر ومنها عادت للتحسن خاصة بعد قيام شركات إعادة التأمين بتح
وقد شهد سوق التأمين . ميونخ ري  وسويس ري وبيركشير هاثاوي جنرال ري

 التأمينية ومع ذلك ما زال هنالك بعض القلق يسود في هذا األقساط في ارتفاعاً
 .القطاع

 شهدت ،2001بسبب تراجع أداء األسواق المالية العالمية عام : القيمة السوقية •
 إذ تراجعت القيمة ،لمية تراجعاً واضحاً في قيمتها السوقيةبعض الشركات العا

 تريليون 10.9من )  شركة238(السوقية للشركات األمريكية العالمية في القائمة 
 10 وتراوح مضاعف السعر إلى العائد ما بين ، تريليون دوالر9.3دوالر إلى 

ية األخرى  ورغم ذلك فإن قوة الدوالر أمام العمالت الرئيس60إلى ما فوق 
 .حدت من هذا التراجع

 شركة 64 إلى 2000 شركة عام 77تراجع عدد الشركات العالمية اليابانية من  •
 بسبب استمرار تدهور األوضاع 2002 شركة عام 50 إلى 2001عام 

وتحسن عدد الشركات العالمية من دول االقتصادات الناشئة . االقتصادية الداخلية
شركة عام  30 إلى 2001 شركة عام 22عت من في آسيا والباسيفيك إذ ارتف

 . شركات للفترة ذاتها8 شركات إلى 4 وفي أمريكا الالتينية من 2002
 شركة عالمية 500عادت الشركات الروسية إلى قائمة الفايننشال تايمز ألكبر  •

بعد غيابها في السنوات الثالث الماضية إثر أزمة الديون الداخلية التي عصفت 
 شركات روسية عاملة في قطاع 4 وقد دخل في القائمة 1998.م باقتصادها عا

 .النفط والغاز بقيادة شركة يوكوس
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خرجت من القائمة شركات من جنوب أفريقيا بسبب انخفاض العملة الوطنية  •
وارتفاع حالة القلق لدى المستثمرين وقرار شركتين مهمتين بمغادرة ) الراند(

 ).كانبيلتيون وانجلو أمري(جنوب أفريقيا 
الذي أثر في ) عامل انرون(إفالس شركة انرون العمالقة خلق ما يسمى  •

وتزايد " مخاطرة الشركات"األسواق المالية وأدى إلى ارتفاع عام في درجة 
القلق حول التزام هذه الشركات بالمعايير المحاسبية التي تؤثر في صحة 

مالية وقد انعكس  ودقة إعداد التقارير الاإلفصاح حسن مثلممارسات الشركة 
 Corporate)حسن إدارة الشركات(حوكمة ذلك في تزايد المطالبة بتعزيز 

Governance.  وقد حفزت قضية انرون جهود الشفافية واإلصالح المالي في
األسواق المالية وهيئات الرقابة وأضعفت الممارسة التي سادت بين كبار 

بمعدالت مرتفعة لرفع قيمة موظفي الشركات الذين يدفعون شركاتهم إلى النمو 
وقد تركزت األنظار . مكافآتهم التي ترتبط بخيارات األسهم مما يسرع بانهيارها

على دور شركات تدقيق الحسابات العالمية مثل شركة آرثر اندرسون التي 
كانت المدقق المحاسبي المعتمد لشركة انرون وقامت بإخفاء الحقائق عن 

 .مساهمي الشركة
 
 :  العربيةوضع الدول .5

في ) سابك( شركات عربية هي الشركة السعودية للصناعات األساسية 3دخلت القائمة 
والمصرف السعودي ،  مليار دوالر12.1 وبلغت القيمة السوقية لها 374المرتبة 

من السعودية )  مليار دوالر10.13  له والقيمة السوقية451المرتبة (األمريكي 
من دولة )  مليار دوالر9.56القيمة السوقية  و485المرتبة (وشركة اتصاالت 

 .اإلمارات
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 2002  شركة عام500  شركة ضمن قائمة أكبر25تايمز ألكبرالفايننشال مؤشر 
 

الترتيب عام 
2002 

القيمة السوقية  القطر إسم الشركة
مليار دوالر 

)27/3/2002( 

 القطاع

 االلكترونيات 372.1 الواليات المتحدة جنرال الكتريك 1
 البرمجيات 326.6 الواليات المتحدة ما يكروسوفت 2
 النفط والغاز 299.8 الواليات المتحدة اكسون موبيل 3
مبيعات التجزئة 273.2 الواليات المتحدة وال مارت 4
 مصارف 255.3 الواليات المتحدة سيتي جروب 5
 أدوية 249.0 الواليات المتحدة فايزر 6
تقنية المعلومات 203.8 الواليات المتحدة انتل 7
 النفط والغاز 200.8 بريطانيا بي يي 8
 أدوية 197.9 الواليات المتحدة جونسون اندجونسوت 9
 النفط والغاز 189.9 بريطانيا/ هولندا شل/ رويال داتش  10
اميركان انترناشنال  11

 جروب
 التأمين 188.5 الواليات المتحدة

تقنية المعلومات 179.2 الواليات المتحدة أي بي إم 12
 أدوية 145.4 بريطانيا جالكسو سميث كالين 13
 اتصاالت 137.8 اليابان أن تي تي دوكومو 14
 أدوية 130.8 الواليات المتحدة ميرك 15
 مشروبات 129.9 الواليات المتحدة كوكاكوال 16
 اتصاالت 126.5 بريطانيا فودافون 17
 اتصاالت 125.5 ةالواليات المتحد اس بي سي كومنييكشي 18
تقنية المعلومات 123.9 الواليات المتحدة سيسكو سسيتمز 20
مواد كيماوية  116.8 الواليات المتحدة بروكتوراندجامبل 21

 وتجميلية
 أدوية 114.1 سويسرا نوماريتس  22
مبيعات التجزئة 113.9 الواليات المتحدة هوم ديبو 23
 تبغ/ أغذية 113.1 الواليات المتحدة فيليب موريس 24
 النفط والغاز 109.4 فرنسا توتال فينا إلف 25
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 عدد الشركات الدولة الترتيب
 238 الواليات المتحدة األمريكية 1
 50 اليابان 2
 41 بريطانيا 3
 28 فرنسا 4
 21 ألمانيا 5
 18 كندا 6
 15 هولندا 7
 12 سويسرا 8
 11 إيطاليا 9

 9 استراليا 10
 8 هونج كونج 11
 6 المكسيك 12
 6 كوريا الجنوبية 13
 6 أسبانيا 14
 5 سنغافورة 15
 5 بلجكيا 16
 5 السويد 17
 4 روسيا 18
 2 البرازيل 19
 2 الدانمرك 20
 2 فنلندا 21
 2 إيرلندا 22
 2 النرويج 23
 2 السعودية 24
 2 تايوان 25
 1 البرتغال 26
 1 هندال 27
 1 اإلمارات28

 2002 شركة عام 500التوزيع القطري ألكبر 
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 2002 شركة عام 500 ألكبر التوزيع القطاعي

                                                     
 27/3/2002القيمة السوقية كما في  عدد الشركات القطاع الترتيب

 )تريليون دوالر(
 2.13 67 المصارف 1
 1.62 24 األدوية 2
 1.45 39 االتاالتص 3
 1.40 38تقنية المعلومات  4
 1.27 26 النفط والغاز 5
 0.77 17 البرمجيات 6
 )0.7( )16( التأمين 7
 0.68 20 مبيعات التجزئة 8

 
 2002عام  شركة 500كبر  حسب المناطق الجغرافية التوزيعال

 
  المنطقةالترتيب
 النسبة لإلجمالي عدد الشركات  
 51.2 256 ةأمريكا الشمالي 1
 30.6 153 أوروبا 2
 10 50 اليابان 3
 6 30 آسيا والباسيفيك 4
 1.6 8 أمريكا الالتينية 5
 0.6 3 الشرق األوسط 6

 %100 500 المجموع
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 الناهضة  لالقتصادات األممثروة  لقياس  المؤشر الثالثي المركب.9

Wealth of Nations Index for Emerging Economies 
 
 :تعريف المؤشر .1
 مجموعـة  أسسـته  الذي  Money Matters Institute الشؤون الماليةمركزصدر ي

 لمؤشـر الثالثـي المركـب   ا  The World Paper   األمريكية العالميةاألحداثجريدة 
     آذارمرتين سنويا في شهر     بمعدل   1996 منذ عام    ثروة األمم لالقتصادات الناهضة   لقياس  

لغرض قياس مدى قدرة الدول الناهضـة علـى تحقيـق     ،)سبتمبر (أيلولوشهر ) مارس(
التنمية المتوازنة بين النمو االقتصادي وتحسين األوضاع االجتماعية وكذلك مدى قـدرتها            

 دولـة مـن     41 المؤشر في البداية     ىوقد غط . على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة     
دولـة مـن     70  توسـع ليضـم    اليـا  ح  دول عربية إال انه    4االقتصادات الناهضة، منها    
 .  دول عربية9االقتصادات الناهضة منها 

 
 : مكونات المؤشر .2

 : مكونا وهي63 مؤشرات فرعية تتضمن ة ثالثإلىيستند المؤشر المركب 
 عنصرا تغطـي المؤشـرات االقتصـادية الرئيسـية          21 (مؤشر البيئة االقتصادية   -

 .)ات بيئة أداء األعمالومؤشرات االندماج في االقتصاد العالمي ومؤشر
 التعلـيم   نوعيـة   عنصرا تغطـي مؤشـرات     21( مؤشر البنية التحتية للمعلوماتية     -

 .)البنية التحتية للمعلوماتية ومؤشرات انتشار المعلوماتيةمؤشرات و
 عنصرا تغطي مؤشرات التنمية واالستقرار االجتماعي       21 (مؤشر البيئة االجتماعية   -

 .)ة البيئة الطبيعيةحمايمؤشرات ومؤشرات الصحة و
 

كما يستند المؤشر إلى نتائج مؤشرات خارجية أهمها        . وتمنح هذه المكونات أوزانا متساوية    
 . ة ومؤشر التنمية البشريةيمؤشر الحرية االقتصادية ومؤشر الشفاف

 
 :دليل المؤشر .3

.  األحسـن  إلى وتعكس تدرجا من األسوأ      100يحدد لكل مكون قيمة تتراوح بين صفر و         
علـى   حصل     إذا رصيد ممكن تسجيله داخل كل مؤشر فرعي         أعلى 800ويعتبر رصيد   

وقد .  نقطة 2400 للمؤشر الثالثي المركب يكون      اإلجمالي الرصيد   أن مستوى بحيث    أعلى
تشمل الواليات المتحدة واليابان وهولندا     ( اقتصادات خمس دول متقدمة      أداءاستخدم معدل   

كـذا  ه.  االقتصادات الناهضة الداخلة في المؤشر     أداءييس  كمرجع لتق )  وسنغافورة وأسبانيا
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يدل ارتفاع الرصيد المسجل على مركز متقدم في المؤشر، وهذا يعني وضعا أفضل مـن               
 .حيث مكونات ثروة دول االقتصادات الناهضة

 
 : وضع الدول في المؤشر.4

لقائمـة  تصـدرت أيرلنـدا ا     2002) سبتمبر(وفق المؤشر المركب الذي صدر في أيلول        
 الترتيب السـابع    منماليزيا  تراجعت   بينما   ،)1756(تليها تايوان مسجلة    )  1912(مسجلة  
 ما زالـت   و ،2002 عام   )1471(برصيد  ) 16( الترتيب   إلى 2001 عام   )1532(مسجلة  

  اقـل مـن    ، وهو تقريبـا   2002 عام   )738( مسجلة) 70(المرتبة األخيرة   في  زيمبابوي  
 .نصف معدل تايوان

 
 : الدول العربيةوضع  .5

 رصـيد  و 14رتبـة    ( للسنة الثانيـة    الكويت  تتصدرها دخلت تسع دول عربية في المؤشر     
 34رتبـة   (األردنو 1308 ورصـيد   23 المرتبة   إلىتليها البحرين التي ارتفعت     ) 1492

) 1185 ورصـيد  36رتبـة  (مصر  و)1202 ورصيد   35رتبة  (تونس  و) 1217ورصيد  
رتبـة  (والمغرب  ) 1167ورصيد   41رتبة  (ولبنان  ) 1169 ورصيد   40رتبة  (والسعودية  

 ) .1063 ورصيد 54رتبة (الجزائر و) 1142 ورصيد 49
 
 :دروس مستفادة .6
جاءت بداية التفكير في هذا المؤشر بعد األزمة المالية الذي تعرضت لهـا المكسـيك                -

رات  االقتصادية واالجتماعية لـديها وتـأثي      األوضاع والتي شهدت تداعي     1994عام  
 .على االقتصادات األخرى" العدوى"

يستفيد من المؤشر كبار رجال األعمال خاصة المهتمين بمجال االسـتثمار األجنبـي              -
 السندات الحكومية وصناع القرار وصناع الـرأي        و المحافظ ومتداول  ىالمباشر ومدير 

 فـي   في قمة مونتيري2002 نتائجه عام إعالن المؤشر بعد أهمية وقد ازدادت   .العام
 . للتنمية المستدامة والبيئةأجندةالمكسيك التي وضعت 

 يعتمد المؤشر على مصادر متخصصة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتقارير             -
 الناهضـة لمؤسسـة   األسـواق  المتحدة خاصة مؤشر التنمية البشرية ومؤشـر     األمم

 ومؤشـر الشـفافية     التمويل الدولية ومؤشر الحرية االقتصادية لهيرتـاج فاونديشـن        
 .IDC لشركة األسودوالكتاب 

 أسبوعيا وتنشر في سبع لغات بتوزيع يتجاوز مليوني          العالمية اإلحداثجريدة  تصدر   -
نسخة وتنشر في كبريات الصحف المحلية والعالمية المختصة بالشؤون الدولية ومنها           
 صحف في مصر واألردن والبحرين، تعتبر من أهم الصحف المتخصصة وتشـرف           

كون منبرا لتعزيز الحوار بين قادة      ي أنشأته الصحيفة ل   الذي  الشؤون المالية  مركزعلى  
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المؤسسات المالية والمؤسسات الدولية وأصحاب القرار في الدول الناميـة لتشـجيع            
تكامل القطاع الخاص في جهود التنمية المسـتدامة وتبـادل المعلومـات والبيانـات              

 .هضةاالقتصادية لتلك االقتصادات النا
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 الناهضة لالقتصادات األممثروة لقياس المؤشر الثالثي المركب 
 

 الدولة د يالرص الترتيب د يالرص الترتيب الرصيد الترتيب 
9/2002 9/2002 

 الدولة
9/2001 9/2001 9/2000 9/2000 

 - - 1749 1 أيرلندا 1912  1 أيرلندا
 1672 2 1653 2 تايوان 1756 2 تايوان
 1726 1 1651 3 إسرائيل 1753  3  إسرائيل
 1665 4 1599 4 التشيك 1698  4شيك تجمهورية ال

 1565 5 1559 5 هنغاريا 1692 5 كوريا الجنوبية 
 1669 3 1539 6 كوريا الجنوبية 1656  6 سلوفينيا
 1480 8 1532 7 ماليزيا  1656 7 هنغاريا 
 - - 1490 8 استونيا  1555 8 استونيا 
 - - 1487 9 سلوفينيا  1529  9 تشيلي 
 1461 11 1483 10 تشيلي  1516  10 التفيا 
 1468 9 1466 11 كوستاريكا  1511  11 بولندا 
 - - 1442 12 الكويت  1510  12 سلوفاك 

 1496 6 1439 13 ناألرجنتي  1502  13 أورغواي 
 1398 13 1401 14 المكسيك  1492  14 الكويت 

 1481 7 1397 15 بولندا  1483  15 توانيا يل
 - - 1389 16 التفيا  1471  16 ماليزيا 

 1467 10 1386 17 أورغواي  1460  17 كوستاريكا 
 1331 16 1382 18 جنوب أفريقيا  1452  18 األرجنتين 
 - - 1362 19 ليتوانيا  1428  19 المكسيك 
 1400 12 1359 20 تايالند  1357  20  تايلنا
 1244 26 1322 21 الفلبين  1333  21 بنما 

 1367 14 1284 22 بنما  1327  22 اإلكوادور 
 1274 21 1277 23 اإلكوادور   1308 23 البحرين 
 1299 19 1268 24 فنزويال  1300  24 جنوب أفريقيا
 1315 17 1255 25 تونس  1284  25 فنزويال 
 - - 1247 26 كرواتيا  1282 26 كولومبيا 
 1258 25 1241 27 بيرو  1269  27 يا  كروات

 1166 30 1233 28 رومانيا  1267  28 الفلبين 
 - - 1231 29 لبنان  1265  29 رومانيا 
 1306 18 1223 30 المغرب  1247  30 بيرو 

 1338 15 1223 31 البرازيل  1233  31 البرازيل 
 - - 1222 32 البحرين  1229  32 روسيا 
 1268 22 1220 33 اكولومبي  1224  33 الصين 
 - - 1215 34 جامايكا  1217  34 األردن 
 1288 20 1212 35 سريالنكا  1202  35 تونس 
 1120 32 1207 36 إندونيسيا  1185  36 مصر 
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 الناهضة لالقتصادات األممثروة لقياس المؤشر الثالثي المركب 
 

 الدولة د يالرص الترتيب د يالرص الترتيب الرصيد الترتيب 
9/2002 9/2002 

 الدولة
9/2001 9/2001 9/2000 9/2000 

 1157 31 1206 37 أوكرانيا  1183 37 روسيا البيضاء
 - - 1203 38 سلوفاك  1178  38 بتسوانا 
 - - 1201 39 بوليفيا  1176  39 جامايكا 

 1263 24 1200 40 مصر  1169  40 السعودية 
 1263 23 1199 41 تركيا  1167 41 لبنان 
 - - 1193 42 السعودية  1164 42 تركيا 
 1231 28 1184 43 األردن  1156 43 بوليفيا 
 - - 1182 44 بتسوانا  1152 44 أوكرانيا 
 - - 1156 45 هندوراس  1149  45 هندوراس 
 1242 27 1135 46 الصين  1143  46 جورجيا 
 1104 33 1134 47 روسيا  1142  47 اندونيسيا 

 1062 34 1118 48 كازاخستان  1142  48 كازاخستان 
 1183 29 1115 49 الهند  1142  49 المغرب 
 - - 1091 50 روسيا البيضاء  1135  50 الهند 

 - - 1089 51 جواتيماال  1105  51 سريالنكا 
 - - 1086 52 جورجيا  1079  52 كوبا 

 - - 1062 53 بابوانيوغينيا  1070  53 جواتيماال 
 1036 37 1028 54 كوبا  1063  54 الجزائر  
 964 39 1014 55 أوغندا  1047  55 باراغواي 
 - - 999 56 السنغال  1030 56 أوزبكستان 

 - - 997 57 غانا  970  57 إيران 
 1062 35 994 58 أوزبكستان  969  58 بنغالديش 

 - - 990 59 باراغواي   958 59 غانا 
 954 40 989 60 فيتنام  940 60 فيتنام 

 - - 987 61 الجزائر  936 61 نيجيريا 
 1058 36 983 62 باكستان  929 62 بابوانيوغينيا
 - - 964 63 بنغالدش  924  63 باكستان 
 - - 951 64 كينيا  906  64 أوغندا 
 - - 951 65 تنزانيا  889 65 السنغال 

 - - 933 66 الكاميرون  858   66 الكاميرون 
 - - 913 87 ساحل العاج  830  67 كوت دافوار
 - - 894 68 نيجيريا  814  68 تنزانيا 
 971 38 879 69 إيران  809  69 كينيا 

 - - 850 70 زيمبابوي  738  70 زيمبابوي 
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 FDI Confidence Index مؤشر الثقة باالستثمار األجنبي المباشر. 10

  
 : تعريف المؤشر . 1

 التـابع لشـركة    Global Policy Council يصدر المجلس العالمي لسياسات األعمـال 
A.T. Kearney 5000 ويعمل بهـا نحـو   1926 االستشارية العالمية التي تأسست عام 

التي هي بدورها شركة منبثقة     ومدينة حول العالم،    ) 60(رة في   موظف عبر مكاتبها المنتش   
 على الرائدة في قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات عالميا لمدة تزيد           EDSعن مجموعة   

 منـذ   مؤشر الثقة باالستثمار األجنبي المباشـر      يصدردولة،  ) 58(تعمل في   وسنة  ) 35(
تحليـل اآلراء التـي     ؤشـر إلـى     ويستند الم . دولة) 25 (ويدخل في المؤشر   1998عام  

مدير عام أو مدير مالي     ) 1000( على عينة مختارة تشمل      وزعي الذي االستبيان   يرصدها
للشركات العالمية ويركز االستبيان على رصد آراء هؤالء القياديين في قطاع األعمال من             
 حيث ثقتهم في مدى جاذبية الدول المضيفة لالسـتثمار األجنبـي المباشـر وخاصـة أن               

من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عالمياً وتولد ما يزيـد          % 70شركاتهم مسؤولة عن    
دولة تشكل  ) 60 (وضعن  وويراجع هؤالء القيادي  .  تريليون دوالر مبيعات سنوية    18 على
منها فـي قطـاع األعمـال       ) 25(من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لتصنيف       % 90

 اقطـر ) 41(وتتوزع هـذه الشـركات علـى        . جنبي المباشر كأفضل مواقع لالستثمار األ   
 .قطاعا صناعيا) 24(وتغطي 

 
وتكمن أهمية هذا المؤشر أنه يرصد بشكل مباشر وحصري آراء القيـاديين فـي قطـاع                

على وظائف المدير التنفيـذي والمـدير المـالي أو          % 60األعمال الذين يتوزعون بنسبة     
 المـديرين علـى   % 3 اإلدارية المتوسطة و     على القيادات % 33عضو مجلس اإلدارة و     

 . وظائف أخرى% 4الدوليين و 
 

فـي الصـناعات الثقيلـة    % 31وتتوزع الشركات التي يعمل بها هؤالء القياديين بنسـبة        
فـي  % 12في الصناعات الخفيفـة و      % 14في الخدمات المالية وغير المالية و       % 30و

في قطـاع   % 5 الجملة والتجزئة و   في قطاع مبيعات  % 8قطاعات االتصاالت والخدمات و   
فـي  % 24في أوروبـا،    % 9 : وهو أما التوزيع الجغرافي لهذه الشركات    . المواد األولية 

وال يشـترط أن يقـيم هـؤالء        . دول أخرى في  % 6في أمريكا الشمالية، و   % 21آسيا، و 
  . األم لشركاتهمالدولالقياديون في 
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 : مكونات المؤشر . 2
 : الستبيان الذي يشمل عدة أسئلة تتركز على المحاور اآلتيةاج ر إلى نتائيستند المؤش

نظرة المستثمر إلى األداء االقتصادي العالمي في السنتين المقبلتين مقارنة مع السنة              – 1
 . الحالية والسابقة

  قرار االستثمار في الخارج وفق المخطط االسـتثماري واالسـتراتيجي          مدى ارتباط   – 2
 . عن وضع االستثمار في القطر باالنطباع للشركة

تحديد أهم العوامل التي تثير القلق لدى المستثمر وتؤثر على قرار االسـتثمار فـي                 – 3
 . اقتصادات الدول المختارة وخاصة الواليات المتحدة

لالستثمار للمرة األولى وفق المنـاطق      جاذب   كموقع   تبدوأهم األسواق التي    ترتيب    – 4
 . الجغرافية

 ) شراكةاندماج وتملك، مشاريع جديدة، (يد أهم وسائل االستثمار تحد  – 5
 وضع الخطة االستراتيجية العالمية للشركة وكذلك تحديـد     فيأهم العوامل التي تؤثر       – 6

 المنـاطق   لتوزيع نشاطها في مختلف   ) عالمية، قطرية، غيرها  (شمولية االستراتيجية   
 . الجغرافية

 . طقها الجغرافيةدرجة جاذبية الدول في منا  – 7
 
 : دليل المؤشر . 3

 تعني درجة ثقة عالية وصفر درجة       3 بحيث أن    3تتراوح قيمة المؤشر ما بين صفر إلى        
 ال  ،مرتفـع، متوسـط، مـنخفض     (ويوضع أربع مستويات إلجابة كل سؤال       . ثقة منعدمة 

اه تدفق  وتشمل معظم األسئلة توقعات هؤالء القياديين في قطاع األعمال حول اتج          ). تعليق
 . االستثمارات األجنبية خالل السنوات الثالث القادمة

 
 : وضع الدول في المؤشر . 4

 في الصدارة بعد أن أزاحت الواليات المتحـدة التـي        2002جاءت الصين في مؤشر عام      
احتلت المركز األول في المؤشر كأفضل موطن لالستثمار األجنبي المباشر خالل السنوات            

أتي بعدها الدول األوروبية الرئيسية وتشمل المملكة المتحدة وألمانيـا          وي. الخمس الماضية 
) 13(رتبـة   م فـي ال   1998بينما دخلت روسيا في المؤشر عام       . سبانيااوفرنسا وإيطاليا و  

رتبـة  م فـي ال   2002خرجت منه في السنوات األربع التالية ثم عادت لتدخل فيه عـام             و
منخفضا ) 1.38 (2002ار األجنبي المباشر عام     وقد بلغ معدل مؤشر الثقة باالستثم     ). 17(

 .  مما يعكس ضعف ثقة المستثمرين بوجه عام2001عام ) 1.43(عن 
 

ومن حيث المناطق الجغرافية تصدرت أمريكا الشمالية ثم أوروبا و آسيا التي احتلت مكان              
من أفريقيـا   وال يوجد أي دولة     . رتبة الرابعة مأمريكا الالتينية التي بدورها تراجعت إلى ال      
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 وكانت حينهـا قـد      2001أو الشرق األوسط واألدنى بعد خروج تركيا من المؤشر عام           
 . دخلته للمرة األولى

 
 : وضع الدول العربية في المؤشر . 5

 . لم تدخل أي دولة عربية فيه حتى اآلن
 
 : دروس مستفادة  . 6
 الدولي وصـندوق    يستند المؤشر إلى عدد من المصادر اإلضافية تشمل تقارير البنك          -

النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واألمانة العامة لمؤتمر األمم المتحدة           
للتجارة والتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لدول أمريكـا الالتينيـة            
واالنتيلجانس ايكونومست يونت إضافة إلى التعاون مع هيئـات تشـجيع االسـتثمار             

صارف المركزية ووزارات المالية والتجارة  واألخبار المنشورة فـي الصـحف            والم
 . والمجالت

 أضـعف ثقـة     2001) سـبتمبر ( أن تأثير أحداث أيلـول       2002جاء في تقرير عام      -
المستثمرين مع استمرار تراجع معدل النمو االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية           

وكـذلك  . وعدم وضوح بـوادر التحسـن  لعالم  على مستوى ا  التي تشكل أكبر اقتصاد     
األزمة األرجنتينية وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي التي جعلت منطقة أمريكـا           
الالتينية وخاصة البرازيل تتراجع كوجهة الستقطاب االسـتثمارات عاكسـة االتجـاه     

موقـع  بوقد حظيت دول االتحاد األوروبي وخاصة مع تعزيز أسس االتحـاد         . السابق
ا موقعا مرغوبا   موبالنسبة للدول اآلسيوية تقدمت الصين وكذلك اليابان في كونه        . متقدم

لالستثمار، رغم مشاكل اليابان المزمنة وخاصة استمرار تباطؤ النمو االقتصادي فيها،           
وقـد تعـزز موقـع    . إال أن الدول اآلسيوية األخرى لم تحظ بقدر مماثل من االهتمام        

معدل نمـو   وحفاظها على   ضوية منظمة التجارة العالمية     الصين خاصة بعد دخولها ع    
جعلها تحتل أفضل موقع لالستثمار     مما  االستقرار السياسي   تمتعها ب اقتصادي مرتفع و  
 . على مستوى العالم

تأثر حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وبالتالي استراتيجيات شركات االستثمار           -
ع عمليات االنـدماج والتملـك بشـكل واضـح          التي تحكم قرارها االستثماري بتراج    

  مع تزايد القلق حول حوكمة الشـركات       نشائهاإالمخطط  وانخفاض حجم االستثمارات    
الشركات تطال   فضائح   بروز عدة و وضعف ربحيتها    )Governanceحسن اإلدارة   (

 والغضب العام من هذه الفضـائح وارتفـاع تكلفـة           )عامل انرون ( األمريكية   الكبرى
ـ     مواجهة اإل   مـن  ارهاب والتراجع الحاد في األسواق المالية العالمية التي شهدت نوع

ويعتبر التقرير أن اتجاه تـدفق  . 1998التصحيح الفني بحيث عادت إلى مستواها لعام        
االستثمارات األجنبية المباشرة أصبح أكثر تأثرا باألساسيات االقتصادية وخاصة تمتع          
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فع ونوعية البنية التحتية وتوافر المهـارات       القطر المضيف بمعدل نمو اقتصادي مرت     
ودرجة تملك المصادر الطبيعية وتعمق توطين التكنولوجيـا وسـيادة حكـم القـانون         

 . واألمان
 
وفق التقرير شهدت حركة التجارة العالمية أيضاً تراجعاً حاداً أثر في تضييق خيارات              -

 الذي يقاس بمدى تعمـق      االستثمار المتاحة وعكس تباطؤ التكامل االقتصادي العالمي      
 التجارية العالمية تتم بين الشركات العالميـة        المبادالتالتجارة وخاصة أن ثلث حركة      

.  ضمن عينة إعداد هذا المؤشـر       بعضها الكبرى وفروعها وشركاتها الشقيقة المختار    
برزت بعض بوادر الحمائية من قبل الواليات المتحدة في موضوع الحديد والصـلب          و

لزراعية مع االتحاد األوروبي والتي تشكل نحو نصف التجارة العالميـة           والمنتجات ا 
وتباطؤ المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية إلقرار مزيد من التحريـر فـي              

 . التجارة عبر الحدود
أخذ في   األكثر تأثيرا  هي   ة، فان العوامل اآلتي   جاءت في االستبيانات  التي  وفق الردود    -

 :  الخارجقرار االستثمار في
 %).91(تأخر التحسن في االقتصاد األمريكي  .أ 
 %) .61(المبادرات التجارية اإلقليمية والعالمية  .ب
 %).54(تعمق التباطؤ في االقتصاد الياباني  .ج
 %).29(أزمة الشرق األوسط  . د

 %). 27(تذبذب أسعار النفط  .هـ
 %). 23(تأثير األزمة المالية في األرجنتين  .و

 فـي   تـؤثر أهم العوامل التي    ترتيب   حول   االستبياناتجاءت في   التي  وفق الردود    – 5
 :  للشركاتستراتيجية العالميةالإعداد ا

 %).Governance( )78حسن اإلدارة (تزايد القلق حول حوكمة الشركات  .أ 
 %).61(ارتفاع كلفة إدخال وتطبيق مراعاة أنظمة األمان  .ب
 %). 58(رهابية ديدات إهتحدوث الخوف من  .ج
 ذلك  حول سوء ممارسات الشركات وانعكاسي    الخوف من ازدياد الغضب العام       . د

 %). 54( عن منتجاتها بمقاطعة
 
  



 

155

 
 مؤشر الثقة باالستثمار األجنبي المباشر

 
 الترتيب

 
سبتمبر  الرصيد

2002 
يونيو  الترتيب

1998 
ديسمبر 
1998 

يونيو 
1999 

يناير 
2000 

فبراير 
2001 

الواليات  1 الصين  1.99 1
 المتحدة 

الواليات 
 المتحدة 

الواليات 
 المتحدة 

الواليات 
 المتحدة 

الواليات 
 المتحدة 

الواليات  1.89 2
 المتحدة 

المملكة  الصين  البرازيل  البرازيل  2
 المتحدة 

 الصين 

المملكة  1.51 3
 المتحدة 

المملكة  الصين  الصين  3
 المتحدة 

 البرازيل  الصين 

المملكة  4 ألمانيا  1.50 4
 المتحدة 

المملكة 
 المتحدة 

المملكة  البرازيل  البرازيل 
 المتحدة 

 المكسيك  بولندا  المكسيك  ألمانيا  الهند  5 فرنسا  1.29 5
 ألمانيا  ألمانيا  الهند  بولندا  المكسيك  6 إيطاليا  1.23 6
 الهند  سيك المك أستراليا  الهند  بولندا  7 أسبانيا  1.22 7
 إيطاليا  إيطاليا  بولندا  المكسيك  األرجنتين  8 كندا  1.20 8
 أسبانيا  أسبانيا  ألمانيا   أسبانيا  أستراليا  9 المكسيك  1.19 9
 فرنسا  أستراليا  فرنسا  فرنسا  ألمانيا  10 أستراليا  1.16 10
 بولندا  الهند  إيطاليا  إيطاليا  أسبانيا  11 بولندا  1.15 11
 كندا  فرنسا  كندا  األرجنتين  إيطاليا  12 اليابان  1.12 12
 سنغافورة  كندا  أسبانيا  هولندا  روسيا  13 البرازيل  1.09 13
جمهورية  1.07 14

 شيك تال
 تايلندا  تايلندا األرجنتين  أستراليا  هنغاريا  14

كوريا  تايلندا تايلندا تايلندا 15 الهند  1.05 15
 جنوبية ال

 أستراليا 

جمهورية  16 هنغاريا  1.02 16
 الشيك 

كوريا 
 الجنوبية 

جمهورية  
 شيك تال

جمهورية  اليابان 
 شيك تال

كوريا  كندا  كندا  17 روسيا  0.99 17
 الجنوبية 

كوريا  هولندا 
 الجنوبية 

جمهورية  اندونيسيا  18 هونج كونج  0.95 18
 الشيك 

جمهورية  هنغاريا 
 الشيك 

 هولندا 

 تايوان  األرجنتين  هولندا  اليابان  فرنسا  19 هولندا  0.95 19
 اليابان  هنغاريا  سنغافورة  أيرلندا   تشيلي  20 تايالند  0.93 20
كوريا  0.91 21

 الجنوبية 
كوريا  21

 الجنوبية 
 هنغاريا  سنغافورة  اليابان  هنغاريا 

 ماليزيا  ماليزيا  ماليزيا  ة سنغافور ماليزيا  22 سنغافورة  0.89 22
 تركيا  تايوان  تايوان  تشيلي  اليابان  23 بلجيكا  0.86 23
 األرجنتين  بلجيكا  الفلبين  بلجيكا  سنغافورة  24 تايوان  0.85 24
هونج  تايوان  الفلبين  25 النمسا  0.85 25

 كونج 
هونج  أيرلندا 

 كونج 
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 The Globalization Index مؤشر العولمة. 11
 

 :تعريف المؤشر. 1
 A.T.   Kearneyومجموعة) Foreign Affairs(بدأت كل من مجلة الشؤون الخارجية 

 لقياس درجة تكامل 2001االستشارية في علوم اإلدارة بإصدار مؤشر العولمة منذ عام 
لعدد  دولة بداية تم ارتفع ا50وقد دخل في المؤشر . في االقتصاد العالميالدول واندماج 

ة ودول اقتصادات ناهضة ودول نامية ي دول صناعتشمل دولة للعامين التاليين 62إلى 
 . من سكان العالم% 85من حجم االقتصاد العالمي ويقطنها % 95 وتشكل هذه المجموعات

 
 :مكونات المؤشر. 2

 4يدخل في المؤشر بالتالي يحاول مؤشر العولمة قياس مدى انتشار العولمة وتجذرها، و
 -: تشملا عنصر13كونات رئيسية تتضمن م

التجارة، االستثمار األجنبي المباشر، االستثمار (درجة االندماج االقتصادي  -
 ).الدخل تحويالت، وصافي يالمحفظ

 ).السياحة الدولية، استخدام الهاتف، والتحويالت عبر الحدود(العالقات مع العالم  -
عدد مستخدمي اإلنترنت، (الجديد درجة التقدم التكنولوجي في مكونات االقتصاد  -

 .)secured servers عدد مضيفي اإلنترنت، وعدد أجهزة الخادمات اآلمنة
المشاركة في بعثة مدى العضوية في المؤسسات الدولية، (المشاركة السياسية  -

للمؤشر  األخيروقد أضيف المكون  ).مجلس األمن، عدد السفارات في الخارج
 سنة 50نات عبر تجميع سالسل زمنية تصل إلى وترصد هذه المكو. 2002عام 

 . مضت لتحديد اتجاه التطور والتغيير
 
 :دليل المؤشر. 3

  أوزاناًى ويعط قيمة تتراوح ما بين صفر إلى واحد عشر ة من الثالث لكل عنصرىيعط
 . ثم يجمع رصيد كل دولة النسبية المعطاة للعنصر المتغيراألهميةتختلف وفق 

 
 : المؤشروضع الدول في. 4

ايرلندا حلت  بينما األولىللمرة  عند صدوره 2001تصدرت سنغافورة مؤشر العولمة عام 
 وتراجعت سنغافورة إلى المرتبة ،لعاميين التاليينالمؤشر لالمركز األول في في مكانها 
 كما احتلت إيران آخر القائمة للعامين 12رتبة م وجاءت الواليات المتحدة في الالثالثة

 .نالماضيي
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 :وضع الدول العربية في المؤشر. 5
 في الرتب 2001دول عربية تشمل تونس ومصر والمغرب عام ثالث دخلت في المؤشر 

 المؤشر اربع دول  فقد دخل2002 أما في عام ، دولة50من أصل ) 42(و ) 36(و ) 28(
) 45(مصر و) 36(رتبة  تونس سجلت و،) 37(في الرتبة السعودية عربية بانضمام 

 . دولة62من أصل ) 46(مغرب الو
 
 :دروس مستفادة. 6
 تدهور األسواق المالية العالمية فإنه على الرغم من المؤشر ي معد وفق وجهة نظر  -

 بانفجار ما يدعى بفقاعة أسهم شركات التكنولوجيا وما تالها من 2000عام في 
اق وتهديدات بالحرب على العر 2001في حوادث تفجيرات في نيويورك وواشنطن 

وتباطؤ في النمو االقتصادي خاصة في اقتصادات الدول المتقدمة واألزمة المالية في 
األرجنتين وقبلها األزمة المالية اآلسيوية مع سيادة حالة القلق وتقلب الدورات 

 من ااالقتصادية، كل هذه العوامل لم تؤثر على إنهاء تيار العولمة أو تحدث نوع
 تضاعف األثر البيئي السلبي للعولمة عكس ما يصرح التفكك في اقتصاد العولمة أو

وقد عرفت العولمة هنا أنها مجموعة من التبادالت عبر .  العولمةيمعارضبه بعض 
 عددهايقدر (الحدود  وخاصة التبادالت التجارية بين الشركات متعدية الجنسية األم 

 850(ة عنها وأفرعها والشركات المنبثق)  ألف شركة وفق مصادر أنكتاد65 بنحو
ونسيج من العالقات المتشابكة مهما كان نوع هذه التبادالت من سلع ) ألف شركة

مل التي ا درجة تعقيد العوفإن  المؤشريملموسة أو خدمات أو أفكار مع اعتراف معد
 ويفيد لتحديد اتجاهات لتدخل في تكوين العولمة تجعل مثل هذا المؤشر غير مكتم

عجزهم عن رصد جوانب أخرى من العولمة منها ع التغير بشكل نسبي وخاصة م
 . الثقافيواصلالت

أن أكثر الدول عولمة تمتاز العولمة مؤشر األخرى لمعدي  المهمةمن المالحظات  -
ن أكثر وأبمستوى أكثر عدال في توزيع الدخل مقارنة مع الدول األقل عولمة 

 المقولة المنتشرة أن مما يخالفتحمل أعلى كلفة ألجور العمالة ياالقتصادات عولمة 
 . العمالة الرخيصةتشجعو العولمة تعمق الفقر وعدم المساواة

 أكثر الدول عولمة هي الدول ذات االقتصادات الصغيرة األكثر انفتاحا ه برأيهم كما أن -
مثل ايرلندا وسنغافورة وهي التي تتمتع بدرجة أعلى من الحرية االقتصادية في مؤشر 

كما أن ضعف مكونات االقتصاد .  عن مؤسسة فريدوم هاوسالحرية السياسية الصادر
الرقمي في القطر يشكل عنصرا سلبيا في تحقيق درجة أعلى من التكامل والعولمة 

 بين الدول وخاصة الفجوة بين أمريكا  القائمةوهذا ينعكس في تعميق الفجوة الرقمية
  . ضعفا40التي تصل إلى والشمالية وبقية العالم 
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أن تنافس الدول في تقديم الحوافز المستندة إلى إلى المالحظات هذه ن أشير ضمكما  -
اإلعفاءات أو التخفيضات الضريبية غير مجد خاصة أنه يدفعها إلى تقليص اإلنفاق 
على تحسين الوضع االجتماعي للطبقات األكثر انكشافا بسبب تراجع اإليرادات 

ذلك دولة التشيك التي  يدلل على و، خفض حصيلة هذه الضرائببسببالحكومية 
 هي تصنف بينمامن إجمالي الناتج المحلي % 40 إلى تصل  عاليةتفرض ضرائب

 ا في مستوى ارتفاعن تشهدااللتان وكذلك السويد وفنلندا ،من أكثر الدول عولمة
 .  االجتماعيلضمان ا برامجفييصاحبه ارتفاعا، وليس انخفاضا، الضرائب 

 
مؤشر الشفافية الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية بمقارنة استنتاجات المؤشر مع  -

ن درجة تفشي الفساد خاصة في أوساط  أاستنتج معدو المؤشر ،المانيا /في برلين
 قام معدو المؤشر كما.  الدول األكثر عولمةى الحكوميين أقل من غيرها لدالمسئولين

ة ووجدوا أن العالقة بقياس درجة السعادة في القطر مقارنة مع رتبته في مؤشر العولم
وقد قيست السعادة . اطردية أي كلما زادت عولمة الدولة زادت نسبة السعادة فيه

الذي تقوم به the World   Values Survey of استنادا إلى المسح السنوي للقيم
 . قطرا في أنحاء العالم65مؤسسة البحوث االجتماعية في جامعة آن آربور في 
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 2002 مؤشر العولمة

2002 
 الترتيب

 2001 الدولة الدولة
 الترتيب

 1 سنغافوره ايرلندا 1
 2 هولندا سويسرا 2
 3 السويد سنغافورة 3
 4 سويسرا هولندا 4
 5 فنلندا السويد 5
 6 ايرلندا فنلندا 6
 7 النمسا كندا 7
 8 المملكة المتحدة الدانمرك 8
 9 النرويج النمسا 9
 10 كندا المملكة المتحدة 10
 11 الدانمرك النرويج 11
 12 الواليات المتحدة الواليات المتحدة 12
 13 إيطاليا فرنسا 13
 14 ألمانيا ألمانيا 14
 15 البرتغال البرتغال 15
 16 فرنسا جمهورية التشيك 16
 17 هنغاريا أسبانيا 17
 18 أسبانيا إسرائيل 18
 19 إسرائيل لنداينيوز 19
 20 ماليزيا ماليزيا 20
 21 لنداينيوز استراليا 21
 22 جمهورية التشيك جمهورية السلوفاك 22
 23 استراليا هنغاريا 23
 24 اليونان إيطاليا 24
 25 بولندا كرواتيا 25
 26 شيلي اليونان 26
 27 جنوب أفريقيا بولندا 27
 28 تونس بنما 28
 29 اليابان بتسوانا 29
 30 تايلندا سلوفينيا 30
 31 كوريا الجنوبية جنوبيةكوريا ال 31
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 2002 مؤشر العولمة

2002 
 الترتيب

 2001 الدولة الدولة
 الترتيب

 32 سيريالنكا تايوان 32
 33 أوكرانيا نيجيريا 33
 34 الفلبين تشيلي 34
 35 فنزويال أوغندا 35
 36 مصر تونس 36
 37 تركيا السعودية 37
 38 اندونيسيا اليابان 38
 39 األرجنتين روسيا 39
 40 نيجيريا السنغال 40
 41 المكسيك رومانيا 41
 42 المغرب انياأوكر 42
 43 بيرو سيريالنكا 43
 44 البرازيل األرجنتين 44
 45 روسيا  مصر 45
 46 كولومبيا المغرب 46
 47 كينيا كينيا 47
 48 الصين بنجالدش 48
 49 الهند الهند 49
 50 إيران المكسيك 50
   تايالند 51
   الفلبين 52
   الصين 53
   جنوب أفريقيا 54
   تركيا 55
   باكستان 56
   فنزويال 57
   البرازيل 58
   اندونيسيا 59
   كولومبيا 60
   بيرو 61
   إيران 62
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  Information Society Indexمؤشر مجتمع المعلوماتية. 12

 
 :تعريف المؤشر .1

  بالتعاون مع مؤسسـة ) The World Paper ( األمريكيةجريدة اإلحداث العالمية تصدر
مؤشر مجتمـع    (ىمؤشرا سنويا يدع   1996منذ عام    المعروفة عالميا  )IDC( آي دي سي  
لقياس مدى تقدم الدول في إرساء البنية األساسية للمعلوماتيـة واإلجـراءات            ) المعلوماتية

التي اتخذتها في هذا الشأن وقدرتها على استيعاب التطورات المستجدة والتغير المتسـارع             
يرتـب  . االت التي أصبحت تكون أسس االقتصاد الرقمي       واالتص في تكنولوجيا المعلومات  

ويدخل  دولة من دول العالم من حيث تملكها لمكونات مجتمع المعلوماتية،            55هذا المؤشر   
 . دول عربية4فيه 

 
  :مكونات المؤشر .2
 : التالية عنصرا 23الـ تشمل  أساسية  مجموعات4 إلى المؤشر مكوناتتقسم  
نسبتها إلى عدد األفـراد      و  الشخصية أجهزة الحاسوب  عدد   :وبالبنية األساسية للحاس   -

وإلى نوعية االستخدام بين الخاص والتجاري والتعليمي والحكومي ووجود الشـبكات           
 ). عناصر6(الحاسوبأجهزة وحجم اإلنفاق على تطوير البرمجيات وعلى صناعة 

تجارة اإللكترونية وعدد   لاحجم   :)اإلنترنت(البنية األساسية لشبكة المعلومات العالمية       -
 4 (مستخدمي اإلنترنت ألغراض شخصية أو ألداء األعمال أو لألغراض التعليميـة          

 ).عناصر
وكلفة المكالمـات   الثابتة  الهواتف  عدد خطوط   :  واالتصاالت للمعلوماتيةلتحتية  البنية ا  -

فرد وعـدد   المحلية والدولية وعدد أجهزة التلفاز والراديو والفاكس والهواتف النقالة لل         
 ). عناصر8( ونسبة الخلل في خطوط الهاتفالمشتركين في خدمات الكيبل

  فـي التعلـيم     والمهنية  والمتوسطة  الثانوية معدل االلتحاق بالمرحلة  :  االجتماعية البيئة -
 ). عناصر5(حرية الصحافةمدى  وعدد قراء الصحف والحريات المدنيةنسبة و

 
  :دليل المؤشر .3
 :كاآلتي   مجموعات5لعالم إلى قسم المؤشر دول اي
ـ ) السـباقون (، تضم مجموعـة   نقطة9000 إلى 6000من : الرصيد المسجل   -  يوه

المجموعة األكثر تقدما في مجتمع المعلوماتية وهي التي تضطلع بوضع أسسه وتحقق            
  .التقدم فيه
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سـريعو  (مجموعـة  تضم  نقطة ، 6000 اقل من إلى 4000 من  :الرصيد المسجل -
 . وهي المجموعة التي تعمل بجهد متسارع لتأسيس مجتمع المعلوماتية)الخطى

) المتـأهبون (مجموعة  ، تضم    نقطة 4000 الى اقل من     2000من  : الرصيد المسجل  -
 لمجتمـع  لتحتيـة قطعت شوطا ال بأس به في إرسـاء البنيـة ا         وهي المجموعة التي    

وسياسـية تقـوم ببـذل      المعلوماتية ولكن مازال لديها معوقات اقتصادية واجتماعية        
 .الجهود للتغلب عليها

 وهي المجموعة التـي    ) المتمهلون(مجموعة  ، تضم   2000أقل من   : الرصيد المسجل  -
أخذت قرارا بالمضي في تأسيس مجتمع المعلوماتية ولكن ما زالـت متـأثرة بشـح               

 . السكان كثافةالموارد، خاصة المالية منها، وارتفاع
 
 : وضع الدول في المؤشر.4
 التي احتلت   السويد تصدرها دولة ت  14) السباقون(، تضم مجموعة    2002فق مؤشر عام    و

 ثم الواليـات المتحـدة      سويسرا   و جيليها النروي   على التوالي،  لثةللسنة الثا  المرتبة األولى 
 وقد  .ةياتية في دول الشمال األوروب    مويبدو واضحا تقدم مجتمع المعلو    . وهولندا والدانمرك

منذ بدء إصـدار المؤشـر عـام        قبل السويد   المتحدة تحتل المرتبة األولى     كانت الواليات   
 فـي مجتمـع المعلوماتيـة       9000 ولم تسجل أي دولة رصيد       .1999 وحتى عام    1996

 .من الرصيد الكامل% 91ويشكل رصيد السويد نحو 
 

نيوزيلنـدا   تليها النمسـا و    ألمانيا  دولة تتصدرها  12فتضم  ) سريعو الخطى (أما مجموعة   
 دولـة تتصـدرها دولـة       16  فتشمل )المتأهبون(مجموعة  اما  . كوريا الجنوبية وبلجيكا  و

وأخيـراً تضـم مجموعـة      . بولنـدا ماليزيا و هنغاريا و و  جمهورية التشيك  اإلمارات تليها 
 .السعودية و اكولومبيا وتليها روسيا والفلبين وتايلند     دولة تأتي في مقدمتها      12) المتمهلون(

 .دونيسيا والباكستان في آخر هذه القائمةوجاءت دول الهند وان
 
 :وضع الدول العربية .5

اإلمارات دولة   تتصدر    الدول العربية سرعة مواكبة اللحاق بمجتمع المعلوماتية إذ        تحاول
مجموعـة    داخـل    السعودية تراجع موقع ولكن  ) 27 (في الترتيب ) المتأهبون(مجموعة  

بينما حافظـت    ولم تعد تتصدر هذه المجموعة     )44( من   )47(  الترتيب   إلى ) المتمهلون(
علـى   المتمهلـون    ا ضـمن مجموعـة      م ترتيبه  على )51( ومصر   )50( األردنكل من   
 .أخرىدخل أي دولة عربية تولم . التوالي
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 :دروس مستفادة .6
سـوى  ) السـباقون ( لم تضم المجموعة األولـى       1996إصدار المؤشر عام    بدء  ند  ع -

نحـو  )  دولة 55( وتغطي الدول الداخلة في المؤشر     . دولة 14دولتين فقط وتضم حاليا     
 دولة لـم يـتم      150 هنالكمن نشاط المعلوماتية واالتصاالت عبر العالم بينما        % 98

 لمجتمع المعلوماتية   لتحتية ألنها مازالت في بدايات وضع البنية ا       مؤشرإدراجها في ال  
ذا يدل بدوره على عمـق  وه). المبتدئون( وتصنف بمجموعة    .أو مازالت خارجه كلياً   

بين الدول النامية والمتقدمة والتي بدأت تسـتقطب اهتمامـا واسـعاً            " الفجوة الرقمية "
 .لمعالجتها تخوفاً من وقوع هذه الدول في دائرة التهميش في اقتصاد العولمة

 العـالم وتكـوين     أنحاءيتزايد بشكل واضح انتشار تقنيات الحاسوب واالتصاالت في          -
 يكـون   أن يتوقع   2002انه حتى نهاية عام     على  وماتية وتدل التقديرات    مجتمعات معل 

 مليون شخص مع وجود     600عدد مشتركي االنترنت على مستوى العالم قد بلغ نحو          
مليون مستخدم للهاتف المحمول، مع تفاوت واضـح فـي معـدالت             741 من   أكثر

 . وباقي الدول55 ـاالنتشار بين الدول وخاصة بين مجموعة ال
ان العوامـل   ) سبتمبر (أيلول الحادي عشر من     أحداث الدروس المستفادة من     أهممن   -

 وعى أو التفات   وبالتالي ال بد من      ، للقطر بقدر اهتمامه بالتكنولوجيا    مهمةاالجتماعية  
 الداخلية ومعالجة القضايا االجتماعية والتركيز على تعزيـز         أوضاعهاالدول لتحسين   

 الكتابية والحاسوبية مع االهتمام في الوقـت ذاتـه          ألميةاجهود التعليم النوعي ومحو     
 .بالحفاظ على حرية التعبير والحريات المدنية ووجود صحافة حرة
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 2002مؤشر مجتمع المعلوماتية عام 
 :السباقون

 
 2002عام  2001عام  2000عام 

 الترتيب الرصيد الترتيب الرصيد
 الدولة

 الترتيب الرصيد
 الدولة

 السويد 1 7087 السويد 1 6496 1 5062
 النرويج 2 6933 النرويج 2 6112 4 4481
 سويسرا 3 6679 فنلندا 3 5953 3 4557
 الواليات المتحدة 4 6632 الواليات المتحدة 4 5850 2 5041
 الدانمرك 5 6612 الدانمرك 5 5837 5 4336
 هولندا 6 6474 بريطانيا 6 5662 12 3807
 المملكة المتحدة 7 6437 سراسوي 7 5528 8 4174
 فنلندا 8 6422 استراليا 8 5382 9 4129
 استراليا 9 6341 ةسنغافور 9 5269 11 4014
 تايوان 10 6292 هولندا 10 5238 7 4230
 هونج كونج 11 6255 اليابان 11 5182 10 4093
 اليابان 12 6143 كندا 12 5126 6 4257
 سنغافورة 13 6067 ألمانيا 13 4937 13 3558
 كندا 14 6039 النمسا 14 4868 16 3397
    هونج كونج 15 4745 14 3484

 
 :سريعو الخطى

 
 2002عام  2001عام  2000عام 

 الترتيب الرصيد الترتيب الرصيد
 الدولة

 الترتيب الرصيد
 الدولة

 المانيا 15 5907 لنداينيوز 16 4483 17 3289
 النمسا 16 5842 بلجيكا 17 4439 15 3419
 لنداينيوز 17 5675 تايوان 18 4296 18 3177
 كوريا الجنوبية 18 5596 كوريا 19 4283 22 2931
 بلجيكا 19 5331 ايرلندا 20 4202 19 3144
 فرنسا 20 5089 فرنسا 21 4104 21 3140
 ايرلندا 21 5050 إسرائيل 22 4029 20 3140
 إسرائيل 22 4946 ايطاليا 23 3844 23 2703
 إيطاليا 23 4748 أسبانيا 24 3675 24 2533
 أسبانيا 24 4579 البرتغال 25 3262 26 2199
 اليونان 25 4471 اليونان 26 2877 29 2033
 البرتغال 26 4079 التشيك 27 2759 27 2130
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 :المتأهبون
 

 2002عام  2001 2000عام 
الرصيد  الترتيب الرصيد الترتيب

 الدولة
 لترتيبا الرصيد

 الدولة

 اإلمارات 27 3526 اإلمارات 28 2676 25 2301
ــة  28 3492 هنغاريا 29 2573 28 2130 جمهوريــ

 التشيك
 هنغاريا 29 3246 بولندا 30 2288 30 1808
 ماليزيا 30 3192 األرجنتين 31 2252 33 1651
 بولندا 31 2875 ماليزيا 32 2220 35 1583
 رجنتيناأل 32 2776 تشيلي 33 2183 32 1677
 تشيلي 33 2632 بلغاريا 34 2154 36 1578
 بنما 34 2631 رومانيا 35 2097 31 1679
 بلغاريا 35 2625 كوستاريكا 36 2056 43 1635
 جنوب أفريقيا 36 2538 بنما 37 2047 37 1539
 تركيا 37 2527 جنوب أفريقيا 38 2029 38 1537
 رومانيا 38 2522 فنزويال 39 1890 39 1491
 فنزويال 39 2482 روسيا 40 1863 40 1444
 المكسيك 40 2395 تركيا 41 1861 45 1259
 كوستاريكا 41 2300 المكسيك 42 1785 44 1286
 البرازيل 42 2198 إكوادور 43 1738 43 1314

 
 :المتمهلون

 2002عام  2001عام  2000عام 
الرصيد  الترتيب الرصيد الترتيب

 الدولة
 لترتيبا الرصيد

 الدولة

 كولومبيا 43 1994 السعودية 44 1689 41 1362
 رومانيا 44 1931 البرازيل 45 1670 42 1354
 الفلبين 45 1904 كولومبيا 46 1590 46 1136
 تايلندا 46 1874 تايلندا 47 1563 48 1010
 السعودية 47 1854 الفلبين 48 1553 47 1012
 بيرو 48 1713 بيرو 49 1367 53 877
 إكوادور 49 1701 األردن 50 1317 49 942
 األردن 50 1664 مصر 51 1263 50 931
 مصر 51 1478 الصين 52 1198 51 915
 الصين 52 1471 اندونيسيا 53 1172 52 888
 الهند 53 1330 الهند 54 1108 54 871
 اندونيسيا 54 1292 باكستان 55 995 55 719
 باكستان 55 1128     
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 )1(ملحق 
 2002تيب الدول العربية في عدد من المؤشرات الدولية المختارة تر

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
/ الدولة
 السنة

مؤشر 
الحرية 
 االقتصادية

مؤشر 
االستدامة 
 البيئية

مؤشر 
 الشفافية 

مؤشر االستثمار األجنبي 
 المباشر الوارد

  دولة140

   النمومؤشر
تنافسية لل

 العالمي

المؤشر 
المركب 
للمخاطر 
 القطرية

مؤشر 
التنمية 
 البشرية
2000 

مؤشر 
الفاينانشال 
تايمز ألكبر 

 شركة 500
 في العالم

المؤشر 
الثالثي 
المركب 

لقياس ثروة 
األمم 
 الناهضة

مؤشر الثقة 
باالستثمار 
األجنبي 
 المباشر

مؤشر 
 العولمة 

 

مؤشر 
مجتمع 

 المعلوماتية 

   دولة55 دولة 62 دولة 25 دولة 70  دولة 162 دولة 140 دولة 80 اناتاإلمك األداء دولة 102 دولة 142   دولة161 
 50   34  99 63 47 60 86 40 53 62 األردن

 27    شركة واحده 46 20  26 137  141 24 األمارات
    23  39 22  30 40   16 البحرين
  36  35  97 56 34 74 67 36 61 68 تونس

    54  106 87  96 111  70 94 الجزائر
      149       99 جيبوتي
 47 37  40 شركتين 71 54  50 127  138 68 السعودية
      139 122  125 58  102 ال ترتيب السودان
      108 67  54 105  107 143 سوريا

       138     132 ال ترتيب الصومال
       139     139 ال ترتيب العراق

      78 28  48 130  120 56 سلطنة عمان
              فلسطين
      51 32  22 92   44 قطر

    14  45 22  32 132  142 40 الكويت
    41  75 121  62 126  106 94 لبنان
      64 65  95 136  124 151 ليبيا
 51 45  36  115 72  66 91 62 74 104 مصر

  46  49  123 53 55 90 101 52 73 68 المغرب
      152      126 85 موريتانيا
      144 81  98 139   131 اليمن

عدد الدول 
العربية في 

 المؤشر

 4 4 صفر 9  دولة2 18 18 3 16 16 4 16 20
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 )2(ملحق 
 المؤشرات الدولية الواردة في التقرير وعناوين مواقعها الشبكية

 
يةباإلنجليز األصلياسم المؤشر  اسم المؤشر المترجم   عنوان الموقع الشبكي للمؤشر 

ــة   1 ــر الحريـ مؤشـ
 االقتصادية

Index of Economic Freedom  
Annual (since 1995) 

www.heritage.org 
 

 Environmental مؤشر االستدامة البيئية 2
Sustainability Index 
First time 2002 

www.weforum.com
http://www.ciesin.columbia.
edu/indicators/ESI 

 Corruption Perceptions Index مؤشر الشفافية 3
Annual (since 1995) 

www.transparency.org 

 ومؤشــر األداءمؤشــر  4
ــتثمار  ــات لالس االمكان

  المباشر الوارداألجنبي

Inward FDI Performance Index 
Inward FDI Potential Index 
Annual (since 2002) 

www.unctad.org 
 

 Competitiveness Index مؤشر التنافسية العالمي 5
 
Annual (since 1979) 

www.weforum.com  

المؤشـــر المركـــب  6
 للمخاطر القطرية

The Composite Country Risk Index 
Monthly (since 1980)  

www.prsgroup.com  

  Human Development Index يةمؤشر التنمية البشر 7
Annual (since 1990) 

www.undp.org  

مؤشر الفاينشال تايمز  8
 شركة في 500الكبر 
 العالم

FT 500 
 
Annual 

www.FT.com 
 

المؤشر الثالثي المركب    9
 لثروة األمم الناهضة

Wealth of Nations Triangle Index of 
Emerging Economies  
Semi-annual (since 1996)  

www.worldpaper.com 
www.moneymattersinstitute.
org 
  

مؤشر الثقة باالسـتثمار     10
  المباشرألجنبيا

FDI Confidence Index 
Annual(since 

www.atkearney.com 
 

 The Globalization Index مؤشر العولمة 11
Annual (since 2001) 

www.atkearney.com  
www.foreignpolicy.com 

 
ــع   12 ــر مجتمـ مؤشـ

 المعلوماتية
Information Society Index 
  
Annual (since 1996) 

www.worldpaper.com  
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 استثمر بأمان في الدول العربية
 

 هل أنت رجل أعمال أو مستثمر؟
 ة إلى قرض لتمويل مشروعاتك؟هل أنت بحاج

 هل أنت مقاول ولديك معدات وتقوم بتنفيذ مشاريع في الدول العربية؟
 هل أنت مصدر لسلع أو مواد عربية إلى الدول العربية؟
 هل لديك مؤسسة مالية تقدم القروض للدول العربية؟

 هل تبحث عن فرصة استثمارية مربحة في الدول العربية؟
 

 المؤسسة العربية لضمان االستثمارء فيمكنك االستفادة من خدمات  من هؤالإن كنت أياً
 :المتمثلة في توفير الضمان للمستثمر العربي ضد المخاطر غير التجارية التالية

خطر المصادرة والتأميم أو أي إجراء تتخذه حكومة القطر المضيف لالستثمار يؤدي  •
 .ره حرمان المستثمر من حقوقه الجوهرية على استثماإلى

خطر عدم القدرة على تحويل العملة المحلية إلى نقد أجنبي سواء بمنع التحويل من  •
قبل حكومة القطر المضيف أو التأخير في الموافقة على التحويل أو فرض سعر 

 .صرف تمييزي ضد المستثمر أو المقرض العربي
 .خطر الحرب واالضطرابات األهلية التي تؤدي إلى دمار المشروع •

 
حزمة متكاملة من الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية  المؤسسة توفركما 

 . المتجهة إلى الدول العربيةللصادرات العربية
 المضمون ألي خطر من المخاطر المغطاة يستطيع المصدر/المستثمروفي حالة تعرض 

 .الحصول على تعويض مناسب من المؤسسة عن الخسارة التي لحقت به
مزايا متعددة منها توفير التمويل  ضمان المؤسسة يمكنك الحصول على عند حصولك على

 .أفضلبشروط 
 

 للحصول على مزيد من التفاصيل عن بالمؤسسة العربية لضمان االستثماربادر باالتصال 
 :مها المؤسسة على العنوان التالينظام الضمان والخدمات األخرى التي تقد

 المقر الرئيسي 
 دولة الكويت 

 13096 الصفاة -) 23568. (ب.ص
 )965 (4844500: هاتف
 )965 (4815741، 4835489،4841240: فاكس

 kw.org.info@iaiبريد إلكتروني 
 org.iaigc.www الموقع الشبكي

 المكتب اإلقليمي
 المملكة العربية السعودية 

 11564 الرياض )56578. (ب.ص
 )9661 (4620150: هاتف
 )9661 ( 4649993:فاكس

 


