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كهيئة عربية مشتركة مملووكوة موب قوبول تواووموات الودول  4791تأسست )ضمان( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ مب دولة الاويت مقراً لها، وتعمل 

 على تحقيق األهداف التالية:

  تشجيع تدفق االستثمارات العربية واألجنبية المباشرة إلى الودول الوعوربويوة

مب خالل تأميب تلك االستثمارات الجديدة والقائمة ضد المخاطر السيواسويوة 

مووثوول الوومووصووادرة والووتوواموويوو ، وعوودم الووقوودرة عوولووى الووتووحووويوول، والووحوورو  

 واالضطرابات االهلية واالرها ، واالخالل بالعقد. 

  دع  الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجويوة والورأسوموالويوة موب

خالل تأمينها أو تأميب تمويلها ضد المخاطر السياسية، وكوذلوك الوموخواطور 

 التجارية مثل االفالس والعجز عب السداد.

  دع  التجارة المحلية وعمليات االجارة والوتوموويول والوتوخوصويو  فوي الودول

العربية، مب خالل خدمات التأميب الوموقودموة لولوموسوتوثوموريوب والوموصودريوب 

 والمقاوليب والمؤسسات المالية .

  نشر الوعي والترويج لمناخ االستثمار والتصدير والتأميب ضود الوموخواطور

التجارية والسياسية في الدول العربية، مب خالل الوبوحووا والوموعولووموات، 

وتنظي  المؤتمرات واالتداا، وتقدي  المشورة والدع  للجهات ذات الصلوة 

 في المنطقة.

 أول هيئة متعددة األطراف لتأمين االستثمار في العالم

 المقر الدائم للمنظمات العربية

 دولة الكويت 
 66033الصفاة   86532ص.ب 

 تقاطع طريقي المطار —الشويخ

 وجمال عبد الناصر  

www.dhaman.org 

 من الخبرة المتراكمة في المنطقة العربية

في تأمين   

 المستثمرين والمصدرين 

 والمؤسسات المالية

74  

 عاما  

 لالستفسار عن محتويات التقرير وطلب نسخة

aeldabh@dhaman.org 
 أحمد الضبع

 رئيس وحدة البحوث والنشر

anis@dhaman.org 
 انيس وسالتي
 خبير إحصائي

aymang@dhaman.org 
 ايمن غازي
 سكرتير 

87353583-335 +  

 تقرير مناخ االستثمار

 في الدول العربية 

تقرير سنوي تصدره المؤسسة العربية لضمان االسوتوثوموار وائوتوموان 

،  ويعد أتد أه  أدوات المؤسوسوة 4791الصادرات )ضمان( منذ عام 

في تنفيذ الشق الثاني مب أهداف تأسيسها وهوو مسوئوولويوتوهوا توجواه 

المنطقة العربية عب نشور الوموعورفوة وتونومويوة الوبوحووا والودراسوات 

واألنشطة وجهوود الوتورويوج الوخوااوة بومونواخ االسوتوثوموار وتونومويوة 

الصادرات واناعة الضمان، وكذلك تحديد وترويج فرص االستثموار 

 في مختلف الدول العربية.

وفي هذا السياق يوركوز الوتوقوريور وبشواول أسواسوي عولوى راود أهو  

التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها التي تطرأ على 

مناخ االستثمار في الدول العربية، وفق منهجيات تتطور عبر الوزموب 

لمجاراة المستجدات التي تشهدهوا طورق وأسوالويو  راود الوبويوانوات 

والموعولووموات واتواتوتوهوا، موب قوبول الوجوهوات االقولويومويوة والودولويوة 

 المتخصصة.

كما يقدم رادا سنويا للتغويورات فوي توجو  االسوتوثوموارات األجونوبويوة 

المباشرة الواردة الى المنطقة، والصادرة منها، مب خالل موجومووعوة 

مب البيانات والمعلومات الوتوي توراود الوموشواريوع الوجوديودة وكوذلوك 

التدفقات االستثمارية الفوعولويوة، وذلوك اسوتونوادا الوى قوواعود بويوانوات 

 ومعلومات اادرة عب جهات موثوقة إقليميا ودوليا. 

وفي هذا السياق فإن ضمان ترت  باالقتباس مب التقرير شريطة ذكر 

المصدر، كما تجدر اإلشارة الى ان النتائج والتفسويورات الوواردة فوي 

التقرير ال تعبر بالضرورة عب آراء مجلس مساهوموي الوموؤسوسوة أو 

مجلس إدارتها أو تاومات الدول التي يوموثولوونوهوا. كوموا أن الوحودود 

وغيرها مب المعلومات التي تظهر على أي خريطة ال تعني توأيويود أو 

 قبول المؤسسة لها.

mailto:reserach@dhaman.org
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 االفتتاتية

 المدير العام

 عبد هللا أتمد الصبيح

تقدم المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( لدولوهوا 

األعضاء التقرير السنوي السادس والثالثويوب لومونواخ االسوتوثوموار فوي الودول 

، والذي يتناول التغيرات التي طرأت على مناخ االستثوموار 0204العربية لعام 

، وانوعواواس ذلوك عولوى توجو  مشواريوع 0202وماوناته المختلفة خالل العام 

وتدفقات االستثمار األجنبي المباشرة في المنطقة، أخذا في االعتوبوار الوتوأثويور 

المتوقع للتطورات السياسية واالقتصادية وتداعيات انتشار فويوروس كوورونوا 

 المستجد واإلجراءات المصاتبة له.  

ووفق ما هو متوقع، تأثر مناخ االستثمار في الدول العربية في 

المجمل بشكل سلبي جررا  مرا درهردترن الرمرنرحرارة مر    ردا  

وتحورات والتي يمك  رصدها م  خالل تراراريرر ومرتدررات 

الجهات الدولية المتخصصة في تاييم مختلر  مركرو رات مرنراخ 

االستثمار وبيئة االعمال ومستويات المخاطر الرمررتربرحرة برهرا  

 وابرزها ما يلي:

  تأخر متوسط ترتيب الدول العربية في متدرات الحكرومرة

االلكترو ية ومدركات الفساد واالبتكار والتنميرة الربرشرريرة 

 والحوكمة  والتنافسية والتصنيفات السيادية.

   في الماابل تحس  وضع الدول العربية في الرمرتدرر الرعرا

مرراكر ، برفريرل قريرا  الردول  4لبيئة  دا  االعمال بمادار 

اصرال را  55العربية بتسريع وتيرة االصال ات، بإجمالي 

، اال ان مرتروسرط 0222اصرال را ت عر  عرا   6ب يادة 

 الترتيب ظل دون المتوسط العالمي.

وقد كان م  الحبيعي ان تشهد دول المنحاة تراجعرا فري  رجرم 

مشاريع وتدفاات االستثرمرار انجرنربري الرمربرادرر خرالل الرعرا  

 وهو ما تتكده اإل صا ات التالية: 0202

  تراجعت مشاريع االستثمار االجنبي الرمربرادرر فري الردول

مشروعا  626% الى 3..3العربية م   يث العدد بمعدل 

مرلريرار دوالر  34% الرى 42.5وم   يث التكلفة بمعدل 

 .0223لتشهد المنحاة  د ى  دا  منذ عا  

  تدفاات االستثمار االجنبي المبادر الواردة للدول الرعرربريرة

% الرى 0.5وفاا إل صا ات االو كتراد ارترفرعرت برمرعردل 

 .0202مليار دوالر خالل العا   42.5

  40تراجعت مشاريع االستثمار العربي البينري برمرعردل %

 ..4% الرى ...6مشاريع، والرتركرلرفرة برمرعردل  222الى 

% مر  مرجرمرل االسرترثرمرارات 24مليارات دوالر لترمرثرل 

 االجنبية في المنحاة.

وتدرك المتسسة  ن دورها  ثنا  ان دا  االستثنرايريرة  ريرنرمرا 

تتراجع درجات الثاة والياي ، يصبح  كثر  هرمريرة  ريرث ترارد  

اآلليات واندوات الكفيلة بيرمران اسرترمررار  رركرة الرترجرارة 

العربية وتدفق االستثمرارات انجرنربريرة الرمربرادررة  لرى الردول 

العربية م  خالل توفير الحماية التي تربرحرث عرنرهرا الركريرا رات 

التصديرية واالستثرمراريرة والرمرصررفريرة الرعرربريرة فري خيرم 

 التحورات الوبايية والسياسية الحالية. 

وفي ذات السياق، واصلت الرمرتسرسرة الرتري   شرئرت فري عرا  

، كهيئة عربية  قليمية مشرترركرة، مسراعريرهرا وجرهرودهرا 2294

الرامية لتحسي  مناخ االستثمار في الردول الرعرربريرة وتشرجريرع 

الصادرات العربية  لى مختل  دول الرعرالرم، ووفررت اسرترنرادا 

 لى خبرتها الحويلة الممتدة لنحو خمسة عاود خدمات اليمان 

ملريرار  02للمستثمري  والمصدري  بحجم عمليات تراكمي بلغ 

 .0202دوالر  تى  هاية العا  

وفي الختا  يسعد ي  ن  تاد  بج يل الشكرر لرمرخرترلر  جرهرات 

االتصال الرسميرة وهريرئرات تشرجريرع االسرترثرمرار والرترصرديرر 

والجهات ذات الصلة في الردول الرعرربريرة عرلرى ترعراو رهرا مرع 

المتسسة، وكذلك  لى فريق عمل البحو  وتاييم مخاطر الدول 

 وكل م  ساهم في   جاز التارير في صورتن الحالية.

وتأمل المتسسة  ن يسهم هذا التارير ضم    شحة الرمرتسرسرة 

انخرى، باإلضافة  لى الجهود الوطنية المبذولة  في الرترروير  

للدول العربية بهدف استاحاب الم يد م  االستثمارات العربية 

 البينية وانجنبية المبادرة.
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ويتناول التارير عبر اج اين انربعة التريريررات الرتري طرر ت عرلرى 
، وا رعركرال ذلرك عرلرى  رجرم 0202مناخ االستثمرار خرالل الرعرا  

مشاريع وتدفاات االستثمار انجنبي المبادرة في المنحاة،  خرذا فري 
االعتبار التأثير المتوقع للتحورات السياسية واالقتصادية وترداعريرات 
ا تشار فيرول كورو ا المستجد واإلجرا ات الرمرصرا ربرة لرن، كرمرا 

 يلي:

الجزء االول : تغيرات مناخ االسوتوثوموار فوي الودول الوعوربويوة لوعوام 
0202 

يتيم  عرضا الهرم الرتريريررات الرتري طرر ت عرلرى مرنراخ وبريرئرة 
، وترم رصرد ترلرك 0202االستثمار وانعمال في الدول العربية لعا  

الرتريريررات اسرترنرادا الرى  هرم الرمرتدررات الرمرركربرة الصرادرة عر  
 المنظمات الدولية المتخصصة والتي تتمي  بما يلي:

  تيحي تلك المتدرات في مجموعرهرا مرخرترلر  مركرو رات مرنراخ
االستثمار السريراسريرة واالقرترصراديرة والرمرتسرسريرة واالجررايريرة 

 وغيرها.

  يتم بنا  تلك المتدرات اعتمادا على عدد كبير مر  الرمرتريريررات
والمتدرات الفرعية والتي يتصل معظمها بشكل مبادر او غير 

 مبادر بوضع بيئة ومناخ االستثمار واالعمال في الدولة.

  جميع المتدرات صادرة ع  جهات دولية موثوقة وتعتمد عليها
الجهات االستثمارية المهمة في العالم وفي مراردمرترهرا الشرركرات 
متعددة الجنسية في تاييم مناخ االستثمار وبيئة االعمال في دول 

 العالم.

  غالبيتها متدرات يتم تحديثها بشكل سنوي وفي توقيتات مناسبة
واستنادا الى   صا ات  ديثة يمك  االعتماد عليرهرا فري تراريريرم 

 التحور في مناخ االستثمار في السنة موضع الدراسة.

الجزء الثاني: مشاريع االسوتوثوموار األجونوبوي الوموبواشور فوي الودول 
 0202العربية لعام 

يرك  على رصد مشاريع االسترثرمرار انجرنربري الرمربرادرر الرتري ترم  
، 0202استحداثها او دهدت توسعات في الدول العربية خالل الرعرا  

وذلك استنادا للمعلومات الواردة في قاعدة بيا ات مشاريع االستثرمرار 

والصرادرة عر  مرتسرسرة    FDI Marketsانجنبي فري الرعرالرم 

الفايننشال تايم  العرالرمريرة، والرتري ترعرد وا ردة مر   هرم الرمرصرادر 
المعتمدة م  قبل متتمر انمم المتحدة للتجارة والتنرمريرة واالو ركرتراد  

 في رصد  ركة االستثمارات في العالم. 

 4وفي هذا السياق يتم استعراض وتحرلريرل وضرع الرمرشراريرع عربرر 
متدرات رييسية  ولها عردد الشرركرات انجرنربريرة الرمرسرترثرمررة فري 
المنحاة وعدد المشاريع المنفذة والتكلفة االستثرمراريرة الرمراردرة لركرل 

 مشروع وعدد الوظاي  الجديدة التي ستستحدثها تلك المشاريع.

كما سيتم اسرترخراله  هرم الرمرعرلرومرات عر  الرتروزيرع الرجريررافري 
والاحاعي لتلك المشراريرع مر  خرالل عررض قروايرم الهرم انقرالريرم 
والدول والشركات المستثمرة في المنحاة و اهم الرمرشراريرع الرمرنرفرذة 
و هم الدول الرعرربريرة والرارحراعرات االقرترصراديرة الرمرسرتراربرلرة لرترلرك 

 .0202المشروعات خالل العا  

 0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام 

يوفر هذا الج   معلومات  كثر تخصصا  ع   ركرة االسرترثرمرارات 
والرتري ترعرد جر  ا مر  مرجرمرل  0202العربية البينية خرالل الرعرا  

مشاريع االستثمار انجنبي المبادر في الدول الرعرربريرة الرواردة فري 
 الج   الثا ي. 

الجزء الرابع: تدفقات وأرادة االستثوموار األجونوبوي الوموبواشور فوي 
 0202الدول العربية لعام 

يختل  هذا الج   ع  االج ا  الساباة في طبيعة بيرا راترن مر   ريرث 
منهجية  عدادها ومصدرها  يث يرك  على رصد التدفاات الرفرعرلريرة 
لالستثمارات االجنبية المبادرة الواردة والصادرة ع  الدول العربيرة 
وفق منهجية صندوق الناد الدولري الصرادرة فري الرحربرعرة السرادسرة 
لمي ان المدفوعات  والتي يعتمد عليها متتمر االمم المتحدة للرترجرارة 
والتنمية و االو كتاد  في اعداد تلك البيا ات.  وبرهرذا الرجر   تركرترمرل 
الصورة الكلية لحركة االستثمارات االجنربريرة الرمربرادررة فري الردول 
العربية م  خالل رصد التدفارات الرفرعرلريرة، الرى جرا رب الرمرشراريرع 
االجنبية والعربية في المنحاة والتي تم التحرق اليرهرا فري الرجر  ير  

 الثا ي والثالث. 

 الخالاة والتوايات: 

تتيم  خالصة ما ورد فري  جر ا  الرترارريرر انربرعرة مر   رتراير  
وتحورات وعرضاً نبرز التوصيات التي يمك  اسرترخرالرصرهرا مر  
تحليل  دا  الدول العربية في المتدرات الدولية المختلفة وكذلرك مر  
واقع اندا  الفعلي لتلك الدول على صعيد  رجرم مشراريرع وتردفرارات 

 االستثمار انجنبي المبادر الواردة اليها.

 تقدي 

، التغيرات التي طرأت على أه  المؤشرات الموؤثورة فوي 0204يستعرض تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام 

، باالرتااز على رؤية وتقارير وتقييمات المؤسوسوات 0202مناخ االستثمار وبيئة أداء االعمال في المنطقة خالل العام 

الدولية وبيوت المال واالستثمار واالستشارات تول العال  لألوضاع السياسويوة واالقوتوصواديوة والوموؤسوسويوة فوي دول 

المنطقة  وبما يعزز مب قدرة التقرير على واف تالة مناخ االستثمار بصورة أكثر دقة وموضوعويوة وتوداثوة، وذلوك 

مع تحقيق أكبر قدر مماب مب الشمولية والتغطية الجغرافية لجميع الدول العربية في بياناته ومؤشراته التي يتونواولوهوا 

في أجزائه المختلفة تتى يعطي اورة أكثر ادقا ونفعا لمتابعيه مب المسئوليب واناع الوقورار وموؤسوسوات الوقوطواع 

 الخاص في دول المنطقة والعال  بشال عام. 
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يتضمب هذا الجزء عرضا اله  التغيرات التي طرأت على مناخ االستثمار في 

، ويت  راد تلك التغيرات استنادا الى أه  المؤشرات 0202الدول العربية لعام 

 المركبة الصادرة عب المنظمات الدولية المتخصصة والتي تتميز بما يلي:

  تغطي تلك المؤشرات في مجموعها مختلف ماونات مناخ االستثمار

 السياسية واالقتصادية والمؤسسية واالجرائية وغيرها.

  يت  بناء تلك المؤشرات اعتمادا على عدد كبير مب المتغيرات والمؤشرات

الفرعية والتي يتصل معظمها بشال مباشر او غير مباشر بوضع بيئة 

 ومناخ االستثمار واالعمال في الدولة.

  جميع المؤشرات اادرة عب جهات دولية موثوقة وتعتمد عليها الجهات

االستثمارية المهمة في العال  وفي مقدمتها الشركات متعددة الجنسية في 

 تقيي  مناخ االستثمار وبيئة االعمال في دول العال .

  غالبيتها مؤشرات يت  تحديثها بشال سنوي وفي توقيتات مناسبة واستنادا

الى إتصاءات تديثة يماب االعتماد عليها في تقيي  التطور في مناخ 

 االستثمار في السنة موضع الدراسة.

 الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار 

8080في الدول العربية لعام   
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 9 مؤشرات بيئة أداء األعمال

 41 مؤشر الحاومة اإللاترونية 

 49مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار 

 49 مؤشرات التقيي  السيادي 

 02 مؤشرات تقيي  المخاطر

 01 مؤشرا التنافسية  

 05 مؤشر الحوكمة العالمي

 01 مؤشر االبتاار العالمي 

 09 مؤشر التنمية البشرية 

 محتويات الجزء األول
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  0202عا   .22الى  0222عا   200مراك  في المتدر العا  م  متوسط  4تحس  بشكل عا  ترتيب الدول العربية بمادار. 

  مرركر اً ، ثرم  09مرك اً  تلرترهرا انردن و 02و لت السعودية في المادمة  و 0202دولة عربية في المتدر العا  خالل  24تحس  ترتيب

 3مراك  ، ثرم مروريرترا ريرا و 5مراك   ثم الميرب ومصر وج ر الامر و 22مراك   ثم جيبوتي و 22مرك اً  ، ثم الكويت و .2البحري  و

 مراك   واليم  ومرك ان   وسوريا وليبيا والصومال ومرك  وا د .

 مرراكر   والرعرراق  5مراك   واالمارات ولربرنران و 9مرك اً  وفلسحي  و 20استارار ترتيب الج اير، في ماابل تراجع ترتيب السودان و

 ومرك ي   وسلحنة عمان وتو س مرك ا وا دا.

  تحرسر   222تحسناً منها  324 لت السعودية في المادمة م   يث  كبر تحس  في الترتيب في المتدر العا  والمتدرات الفرعية بإجمالي

 229مرك اً. ثم  لت الكويت في الرمررتربرة الرثرا ريرة برترحرسرنرهرا  93في متدر بد  العمل التجاري تاله متدر التجارة عبر الحدود بتحس  

 مرك ا. 262مرك اً في المتدر العا  والمتدرات الفرعية ثم االردن في المرتبة الثالثة بتحسنها 

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

ترراررريررر مررمررارسررة   شررحررة انعررمررال الصررادر عرر  مررجررمرروعررة الرربررنررك الرردولرري والررذي  وفررق

متدرات فرعية  لتادير مدى سرهرولرة  22اقتصادًا عبر  222االجرا ات التنظيمية في  يرصد

دولرة  00الرذي يررصرد اندا  فري  0202ممارسة   شحة انعمال. واستنادا لبيا ات تارريرر 

عربية يمكننا استخاله التييرات التي طر ت على ترتيب الدول العربية في تلك الرمرتدررات  

 وفق النتاي  التالية:

(6–)تغير الترتيب مؤشرات بيئة أداء االعمال   

مراكز في المؤشر العام  1متوسط ترتي  الدول العربية تحسب بمقدار 

0202عام  449إلى  0247عام  400مب متوسط   

 دولة عربية شهدت 41

تحسنا في المؤشر العام  

 مركزا 07تصدرتها  السعودية بـ 

 مركزا 09ث  األردن بـ  

 مركزا 49ث  البحريب بـ  

 

 

  متدر بد  المشروع: دهد ثرا ري  عرلرى ترحرسر  عرلرى الرمرسرتروى

دول تراردمرترهرم  9مرك ا.  يرث ترحرسر  تررتريرب  265العربي بـ 

 52مرك اً ، ثم الكويت و 55مرك  ، ثم تو س و 222السعودية  و

دولرة و مر  مرركر  وا رد  24مرك اً ، في الماابل تراجع ترتيب 

 مرك اً . 25الى 

  دولة تادمترهرم  22متدر استخراج التراخيص: دهد تحس  ترتيب

 5مرركر اً ، ثرم الريرمر  و 36مرك ا ، ثم البحرير  و 52الكويت و

 دول. 22مراك  ، في الماابل تراجع ترتيب 

  دول تراردمرترهرم  22متدر توصيل الكهربا : دهد تحس  تررتريرب

مرركر اً ، ثرم الرمريررب     32مرك اً ، ثم الكويت و 52السعودية  و

 دول. 22مرك اً ، في الماابل تراجع ترتيب  02و

  متدر تسجيل الملكية: دهد اقل تحس  عرلرى الرمرسرتروى الرعرربري

دول تادمرترهرم الركرويرت    2مرك ا  يث تحس  ترتيب  46بإجمالي 

 22مرركر اً ، ثرم سرلرحرنرة عرمران و .2مرك اً ، ثم قرحرر و 05و 

 دول . .مراك  ، في الماابل تراجع ترتيب 

  متدر الحصول على االيتمان: دهد اعلى تحس  لرلردول الرعرربريرة

دولرة تراردمرترهرم  25مرك ا  يث  تحرسر  تررتريرب  022بإجمالي 

مرركر اً ، ثرم جريربروتري      40مرك اً ، ثم السعودية و 234انردن و

 دول. 9مرك اً ، في الماابل تراجع ترتيب  30و

  دولرة  29متدر  ماية مستثمري انقليرة: درهرد ترحرسر  تررتريرب

مركر اً ، ثرم  23مرك اً ، ثم سلحنة عمان و .2تادمتهم الميرب و

 مرك اً ، في الماابل تراجع ترتيب دولتي . 20السعودية و

  دول تادمتهم االردن  22متدر دفع اليرايب: دهد تحس  ترتيب

مرركر اً ،  06مرك اً ، ثم السعودية و 09مرك اً ، ثم تو س و 34و 

 دولة. 22في الماابل تراجع ترتيب 

  دولة تاردمرترهرم  23متدر التجارة عبر الحدود: دهد تحس  ترتيب

مرراكر  ، ثرم  22مرركر اً ، ثرم سرلرحرنرة عرمران و 93السعودية  و

 دول. 6مراك  ، في الماابل تراجع ترتيب  4االمارات و

  دول تادمرترهرم الربرحررير     9متدر   فاذ العاود: دهد تحس  ترتيب

 22مرركر اً ، ثرم الرمريررب و 06مرك اً ، ثرم مروريرترا ريرا و .3و 

 دولة. 20مراك  ، في الماابل تراجع ترتيب 

  دولرة  20متدر  التعامل مع  االت اإلعسار: دهد تحس  ترتيب

مرك اً ، ثم جر ر  33مرك اً ، ثم البحري  و .3تادمتهم الج اير و

 دول. 2مرك اً ، في الماابل تراجع ترتيب  03الامر و

 المؤشرات الفرعية
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0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

(8–)تغير الترتيب مؤشرات بيئة أداء االعمال   

مؤشر الحصول على االئتمان شهد اعلى تحسب 

مركزا مع تحسب ترتي   077للدول العربية بإجمالي 

مركزاً( 431دولة تقدمته  األردن ) 45  

مؤشر تسجيل الملاية شهد اقل تحسب على 

مركزا مع تحسب  11المستوى العربي بإجمالي 

مركزاً( 05دول تقدمته  الاويت ) 9ترتي    

 المصدر: البنك الدولي

  وانرقا  باللون انسود تعبر ع  تحس  في ترتيب الدولة داخل المتدر فيما تعبر انرقا  باللون ان مر  بي  قوسي  ع  تأخر في الترتيب 

الترتيب

 عربيا
الدولة

المؤشر 

العام

 بدء 

المشروع

استخراج 

التراخيص

 انفاذ 

العقود

الحصول 

على 

االئتمان

الحصول 

على 

الكهرباء

دفع 

الضرائب

 حماية 

مستثمري

 األقلية

تسجيل 

الملكية

التعامل 

مع 

حاالت 

اإلعسار

التجارة 

عبر 

الحدود

صافي 

التغيرات

73314(2)(1)291014942502612 السعودية1

0140160(1)34(3)0134(3)(15)27األردن2

3638189409331145(3)18البحرين3

20311325113197(7)105159الكويت4

21(1)18(4)(3)3210(3)(4)(15)10جيبوتي5

17161(3)2144(4)52100مصر6

1247(5)29118(2)310(10)5المغرب7

33(2)2423(1)8(8)5511جزر القمر8

45(1)4(1)23(2)2625(6)(5)3موريتانيا9

030(2)318(1)1216(1)(1)(14)3 قطر10

37(34)80(2)54(3)2215اليمن11

8(2)(2)42111(1)113الصومال12

2(1)115(1)(1)3(3)2(4)1ليبيا13

(6)1(3)00(2)(2)413(8)1سوريا14

0038123(2)(6)(1)(1)(4)(2)0الجزائر15

086(4)2794(8)7(2)(2)55(1)تونس16

1131001012(1)(2)(6)(5)(8)(1)سلطنة عمان17

1512(5)1(1)(2)2(3)(5)(1)(2)العراق18

(3)4(4)70(27)110(1)52(5)اإلمارات 19

(12)(2)6(3)1(3)0(5)4(5)(5)(5)لبنان20

14(1)(3)5(5)(1)307(2)(7)فلسطين21

(53)1(2)(1)2(2)(39)(4)(3)(2)(3)(12)السودان22

871658555299106548946131931123 صافي التغيرات

 ترتيب الدول العربية بحسب االكثر تحسنا في ترتيب المؤشر العام لبيئة أداء االعمال ومؤشراته الفرعية لعام 2020
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( 6–)إصالحات الدول مؤشرات بيئة أداء االعمال   

   زادت الدول العربية وتيرة اصالح بيئرة ادا  االعرمرال خرالل الرعرا

ترراجرعرات   3اصرال را مرارابرل  55اصال ا و  50بصافي  0202

 .0222اصال اً في العا   46اصال ات ماار ة بـ  6ب يادة 

  مر  االجرمرالري اصرال را وا ردا 55دولة عربية بنسبة  20 فذت %

، وهو  فرس عردد الردول الرتري  رفرذت 0202على االقل  خالل العا  

 اصال ات في العا  الماضي. 

  دهدت مجاالت الحصول على الكهربا  و ماية المستثمري  انقرلريرة

 كبر عدد م  االصال ات تلتها مجاالت الحرصرول عرلرى االيرترمران، 

 وبد  النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود.

  تصدرتها البرحررير   0202دول وتيرة االصال ات في عا   .زادت

 5ثرم الركرويرت بر يرادة  0222اصال ات مارار رة برالرعرا   9ب يادة 

اصرال رات، ثرم  3اصال ات ثم سلحنة عرمران والسرعروديرة بر يرادة 

 الميرب ب يادة اصال ي .

 اصرال رات   .اصرال رات  والسرعروديرة و 2 لت كل م  البحري  و

اصال ات  ، ضرمر  قرايرمرة  6اصال ات  والميرب و 9والكويت و

  كبر عشرة اقتصادات  جرت  صال ات في المنحاة 

  واصلت كل م  االمارات وسلحنة عمان ومصر وتيرة االصال رات

 .0202اصال ات لكل منها خالل العا   4بـ 

  لت كل م  قحر وانردن وتو س وجيبروتري ضرمر  قرايرمرة الردول 

 التي  جرت  صال ات مهمة  بثالثة  صال ات لكل منها.

   السودان هي الدولة الرعرربريرة الرو ريردة الرتري درهردت ترراجرعرا عر

 مجاالت. 3االصالح في 

  دول عربية تصردرترهرا جريربروتري  9تراجعت وتيرة االصال ات في

اصرال رات  6ماار ة مع  0202اصال ات خالل العا   3التي  فذت 

 .0222خالل العا  

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 3إاالتا مقابل  55الدول العربية نفذت 
بزيادة  0202تراجعات عب اإلاالح خالل العام 

0247إاالتات مقارنة بعام  1اافية    

 % مب اإلجمالي55دولة عربية بنسبة  40

 نفذت إاالتا واتداً على األقل 

 0202خالل العام    

دول وتيرة  9زادت 

اإلاالتات في عام 

تصدرتها  0202

 9البحريب بزيادة 

إاالتات ث  الاويت 

ث  سلطنة عمان 

 والسعودية

البحريب ث  السعودية 

ث  الاويت ث  المغر  

مب أكبر عشرة 

اقتصادات أجرت 

 المصدر : البنك الدولي. إاالتات في المنطقة 

انرقا  باللون انسود في عمود التيير تعبر ع  مادار زيادة اإلصال ات  فيما 

 تعبر انرقا  باللون ان مر  بي  قوسي  ع  مادار تراجع االصال ات

ترتيب 

2020
التغير20192020الدولة

297البحرين1

583السعودية2

275الكويت3

462المغرب4

341اإلمارات5

143سلطنة عمان6

(1)54مصر7

231قطر8

(1)43األردن9

(1)43تونس10

(3)63جيبوتي11

011لبنان12

000ليبيا13

(2)20الجزائر14

000العراق15

000الصومال16

000اليمن17

000سوريا18

(1)10فلسطين19

(8)(3)5السودان20

46526 

عدد إصالحات بيئة أداء االعمال

 في الدول العربية

المتوسط
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 : تصدر المؤشر العاماإلمارات

 وتواال اإلاالتات  

بد  النشاط التجاري: خفض رسرو  ترأسريرس  .2

 الشركات.

اسررتررخررراج تررراخرريررص الرربررنررا : ترراررلرريررل عرردد  .0

 عمليات التفتيش الاايمة على المخاطر.

 ماية المستثمرير  انقرلريرة: اعرفرا   عيرا   .3

مرررجرررالرررس اإلدارة فررري  ررراالت تيرررارب 

 المصالح.

دفع اليرايب: اسرترحردا  ضرريربرة الراريرمرة  .4

 الميافة

التجارة عبر الحردود: ترارلريرص مردة عرمرلريرة  .5

التصدير ع  طريق المسح الكامل لشرهرادات 

المنشأ وتكلفة االستيراد غبر  صدار دهادات 

 االمتثال التي تيحي دحنات متعددة.

 مجاالت  9: موجة إاالتات متعددة تطال السعودية 

 مجاالت وهو  على عدد لها منذ بد  صدور التارير، فيما دهدت تراجعا في مجال دفع اليرايب. . فذت السعودية  صال ات في 

 لريرا  دررط ترارديرم الرمرر ة   -بد  النشاط التجاري:   شا  مكتب مو د إل جاز عدد م  اإلجرا ات التي تخص ما قبل التسجيل وما بعده  .2

 المت وجة وثايق  ضافية عند التاد  للحصول على بحاقة الهوية الوطنية.

 منح تصريح الدفاع المد ي عند صدور تصاريح البنا .  -استخراج تراخيص البنا :  طالق منصة لمنح التراخيص الكترو يا   .0

استخدا   ظا  المعلومات الجيرافية لمراجعة طلبرات الرتروصريرالت   -الحصول على الكهربا : تبسيط  عمال التوصيل وتركيب العدادات   .3

 اليا  دهادات اإل جاز واإلتما .  -الكهربايية الجديدة  

  -الحصول على االيتمان: س  قا و ي المعامالت الميمو ة واإلعسار لمنح الدايني  الميمو ي  انولوية الرمرحرلرارة فري  رالرة اإلفرالل   .4

 تنفيذ اليما ات خارج انطر الايايية.  -ضمان جميع   واع الديون وااللت امات بي  كل انطراف  

  ماية المستثمري  انقلية: تحسي  آلية الوصول  لى اندلة  ثنا  المحاكمات. .5

اسرترحردا    -تحوير عمليات التفتيش الارايرمرة عرلرى الرمرخراطرر   -التجارة عبر الحدود: تع ي  دور المكتب المو د للتجارة اإللكترو ية   .6

 تحديث البنية التحتية لمينا  جدة.  -منصة الكترو ية إلصدار دهادات البيايع المستوردة  

   فاذ العاود:  شر تاارير قيال  دا  المحاكم ومعلومات ع  سير الايايا داخلها. .9

  -تحسي  طرق التصويت  ثنا   عادة الترنرظريرم   -تسوية  االت اإلعسار:  قرار  جرا ات  عادة التنظيم و السماح للمديني  بالشروع فيها   ..

زيرادة مشراركرة   -السماح بااليتمان الرال رق لربرد  اإلجررا ات    -تحوير استمرارية انعمال ومعالجة العاود  ثنا   جرا ات اإلعسار  

 الدايني  في  جرا ات اإلعسار.

 .دفع اليرايب: استحدا  ضريبة الايمة الميافة 

 مجاالت 9: موجة إاالتات طموتة  ضمت الاويت 

بد  النشاط التجاري: دم   جرا ات الترخيص وتبسيط تسجيل انعمال التجارية عربرر   2
 اإل تر ت.

استخراج تراخيص البنا : تبسيط عملية استخراج التراخيص بإتا ة خدمات الكترو يرة   0
تحسي  االتصاالت بي  الجهات وترارلريرص الروقرت الرالز  لرلرحرصرول عرلرى   -جديدة  

 الموافاات.

الحصول على الكهربا : رقمنة الحلبات وتبسيط  عمال التوصيل وترركريرب الرعردادات     3
 استخدا   ظا  المعلومات الجيرافية لمراجعة طلبات التوصيل.  -

ترحرسرير  جرودة  رظرا   -تسجيل الملكية: تبسيط عمليات المراقبة وتسجيل الممتلكرات    4
  دارة انراضي عبر اعالن معايير ضبط خدمة  ال الملكية.

الحصول على االيتمان: ضمان الحق الرارا رو ري لرلرمرارتررضرير  فري فرحرص بريرا راترهرم   5
االيتما ية مع وضع التصنيفات االيتما ية كخدمة ذات قيرمرة ميرافرة لردى الرمرصرارف 

 والمتسسات المالية.

يرومرا عرنرد الردعروة الجرترمراعرات  02 ماية المستثمري  انقلية: ادتراط مهلة مردترهرا   6
 الجمعيات العمومية.

التجارة عبر الحدود: تحسي   ظا   دارة المخاطر الجمرركريرة واقررار  رظرا  ترخرلريرص   9
 جمركي  لكترو ي جديد

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

( 8–)إصالحات الدول مؤشرات بيئة أداء االعمال   
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 مجاالت  7:  إاالتات في البحريب 

اجررا ات تريرحري جرمريرع  2 فذت البحري  رقما قياسيا لإلصال ات بلرغ 
 المجاالت تاريبا الواردة في تارير ممارسة   شحة انعمال.

استخراج تراخيص البنا : تبسيط عملية ترارديرم الرحرلربرات مر  خرالل   2
تفويض الشركات الهرنردسريرة   -اإللكترو ية الجديدة  “  بنايات” منصة 

 المرخصة مراجعة الحلبات.

الحصول على الكهربا : االستثمار في رقمنة المعلومات ودفرافريرترهرا    0
 تحسي  عمليات التفتيش والتركيب.  -

تسجيل الملكية: تبسيط اإلجرا ات اإلدارية وترحرسرير   روعريرة  رظرا    3
  دارة انراضي.

الحصول على االيتمان:  عحا  الدايني  الميمو ي  انولوية المحلاة   4
 يراراف   - ثنا   جرا ات اإلعسار و ثنا   جرا ات  عادة الرترنرظريرم  

 تلاايي محدود المدة عند وجود  سباب واضحة للتعثر.

  ماية المستثمري  انقلية: توضيح هياكل الملكية والرقابة.  5

دفع اليرايب : استعمال الردفرع اإللركرتررو ري الدرترراكرات الرترأمرير    6
 االجتماعي.

التجارة عبر الحدود:   شا  ممرات متباينرة عرنرد الرمرعربرر الرحردودي   9
 بجسر الملك فهد.

وضع  دود زمرنريرة   -  فاذ العاود:   شا  محكمة تجارية متخصصة   .
تحبيق الخدمة اإللركرتررو ريرة فري  -لإلجرا ات الرييسية في المحاكم  

 االستدعا ات.

تسوية  االت اإلعسار: بد  تحربريرق  جررا ات اكرثرر سرهرولرة عرلرى   2
 ضافة   كا  متعلاة بالتمويل الرال رق لربرد  اإلجررا ات     -المديني   

 تحسي  ترتيبات التصويت.  -

 مؤشرات 3: إاالتات في جيبوتي 

الحصول على االيتمان: ترحربريرق  رظرا  فرعرال لرلرمرعرامرالت  .2
 الميمو ة وسجل ضما ات مو د قايم على اإلدعار.

 ماية المستثمري  انقرلريرة: زيرادة مرعرايريرر الشرفرافريرة لردى  .0
 الشركات.

تسوية  راالت اإلعسرار: تريرسريرر عرمرلريرة برد  اإلجررا ات  .3
 وزيادة فعالية  جرا ات المحاكم.

: تسهيالت في بدء النشاط وتوايل مصر
 الاهرباء وتماية المستثمريب ودفع الضرائ 

بد  النشاط التجاري:  ليا  درط الحصول على دهرادة   2

 تحسي  عمل المكتب المو د.  -عد  االلتبال  

الحصول على الكرهرربرا : ترحربريرق  رظرم آلريرة لررصرد   0

 ا احاع التيار الكهربايي واإلبالغ عنن.

 ماية المستثمري  انقلية: ادتراط موافاة المسراهرمرير    3

 عند اصدار الشركات المدرجة  سهماً جديدة.

دفع اليرايب : تحبيق  ظا   لكتررو ري إليرداع وسرداد   4

 ضريبة دخل الشركات وضريبة الايمة الميافة.

 مجاالت  1: إاالتات في المغر  

 استخراج التراخيص: تحسي  منصة التصاريح االلكترو ية و تبسيط اجرا اتها للحصول على دهادات المحاباة عبر اإل تر ت.  2

 الحصول على الكهربا : تعميم التحبياات عبر اإل تر ت للتوصيالت الجديدة والتوسيع في تحويل التوصيالت الاديمة.  0

تع ي  دور المديري  المستالير  وزيرادة الشرفرافريرة   - ماية المستثمري  انقلية: توسيع دور جميع المساهمي   في الصفاات الكبرى    3
 تيسير طلب عاد االجتماعات العامة.  -بشأن توظي  المديري   

 دفع اليرايب: خفض معدل ضريبة دخل الشركات.  4

ترمرديرد سراعرات تشريريرل   -تبسيط التخليص الجمركي غير الورقي   -التجارة عبر الحدود: اقرار الدفع اإللكترو ي لرسو  الموا ئ    5
 الموا ئ.

  شر تاارير قيال  دا  المحاكم.  -  فاذ العاود: استحدا   ظا  آلي لتعيي   الاياة بشكل عشوايي    6
  تسجيل الملكية: تاليص الوقت الالز  للحصول على دهادة عد  الره  في الماابل تراجعت دفافريرة تسرجريرل انراضري بروقر   شرر

   صا ات المعامالت العاارية والمنازعات على انراضي للفترات الساباة.

 : تسهيل إنفاذ العقود بقانون ينظ  عملية الوساطة كآلية بديلة لتسوية المنازعاتلبنان 

( 6–)إصالحات الدول مؤشرات بيئة أداء االعمال   

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   
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 : تسهيالت وقانون جديد لحاالت اإلعسار األردن 

  -الحصول على االيتمان: استحدا  قا ون جديد للمعامالت الميرمرو رة    2

ترعرديرل   - طالق سجل ضما ات مو د و ديث يستند  لرى اإلدرعرارات 

ترحرسرير    -قا ون اإلعسار إلعحا  الدايني  الميمو ي   ولوية محلارة  

 الوصول للمعلومات االيتما ية للبنوك وللمتسسات المالية وللماترضي .

دفع اليررايرب:  دراج اإليرداع اإللركرتررو ري واقررار ضررايرب الرعرمرل   0

 وغيرها م  المساهمات اإلجبارية.

 قرار  جررا ات  عرادة   -تسوية  االت االعسار: تعديل قا ون اإلعسار    3

السماح للمديني  ببد   جرا ات  عادة التنظيم وتحسرير  آلريرات   -التنظيم  

 اال تفاظ بانعمال ومعالجة العاود  ثنا   جرا ات اإلعسار.

 : إاالتات في إنفاذ العقود موريتانيا

 والحصول على االئتمان

 

الحصول على االيتمان: تحبيق  ظا  جديد إلعداد التاارير االيتمرا ريرة مرع   2

 اتا ة معلوماتها اإليجابية والسلبية للمصارف والمتسسات المالية.

وضرع  -  فاذ العاود: استحدا   جرا ات مبسحة للمرحرالربرات الصريريررة   0

اسرترحردا   -ساوف زمنية للايايا الرييسية المعروضة عرلرى الرمرحراكرم 

 قا ون ينظم جميع جوا ب الوساطة كبديل لحل الن اعات

 مؤشرات فرعية 1: إاالتات في سلطنة عمان 

 

  -الحصول على الكهربا : االستثمار في العدادات المدفوعة مسباا    2

 تحبيق  طر زمنية لتاديم الخدمات

ترحرسرير    -تسجيل الملكية: تاليص وقت  صدار سندات المرلركريرة    0

  ظا   دارة انراضي بإقرار معايير لتاديم خدمة  ال الملكية.

 ماية المستثمري  انقلية: زيادة  اوق المساهمي  وتوضيح هريركرل   3

 الملكية والرقابة.

  -التجارة عبر الحدود: تحديث البنية التحتريرة فري مريرنرا  صرحرار    4

تحوير عمليات التفتيش اعتمادا عرلرى الرمرخراطرر وتردقريرق مرا برعرد 

 التخليص.

 السودان : تراجع في 3 مجاالت

الحصول على الكهربا : تراجعت مروثروقريرة  مردادات  .2

الحاقة بعد  جمع بيا ات ا رارحراع الرتريرار الركرهرربرايري 

 ومدتن

الحصول على االيترمران: الريرا  ان ركرا  الرتري ترمرنرح  .0

انولوية لمحالبات الدايني  الرمريرمرو رير  عرنرد ترنرفريرذ 

  جرا ات اإلفالل وفق  جرا ات  عادة التنظيم.

تسوية  االت اإلعسار: تراجع مستوى معالجة العارود  .3

 ثنا   جرا ات اإلعسار مما  دى الى  ضرعراف  راروق 

 الدايني .

 تونس: تسهيل بدء النشاط

وتسجيل الملاية ودفع الضرائ    

بد  النشاط التجاري: دم  الرمر يرد مر  الرخردمرات فري  .2

 المكتب المو د و تخفيض الرسو .

  -تسجيل الملكريرة: تربرسريرط اجررا ات  رارل الرمرلركريرة   .0

تررحررسرريرر  دررفررافرريررة  دارة انراضرري مرر  خررالل  شررر 

  صا ات معامالت الملكية في السجل العااري للرسرنرة 

 الساباة.

دفع اليرايب:   شا   ظا  لمراقبة اليرايب قايم علرى  .3

 المخاطر

 قطر: تسهيالت في الحصول على االئتمان 

 والاهرباء وتسجيل الملاية 

 

الحصول على الكهربا : تاليل وقت معالجة الرحرلربرات  .2

 عبر اإل تر ت للحصول على ربط جديد.

  -تسجيل الملكية: تبسيط  جرا ات تسجيل الممتلكرات   .0

تحسي   ظا   دارة انراضي ع  طريق اعالن معايير 

تاديم الرخردمرة و شرر   صرا ات  ر اعرات انراضري 

 بالمحاكم للسنة الساباة.

الحصول عرلرى االيرترمران: تروفريرر بريرا رات االيرترمران  .3

 بالتعاون مع دركات االتصاالت.

(7–)إصالحات الدول مؤشرات بيئة أداء االعمال   

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   
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)ترتيب الدول العربية( مؤشرات بيئة أداء األعمال   

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 المصدر : البنك الدولي

ترتيب ال

 عربيا
الدولة

 المؤشر 

العام

 بدء عمل 

تجاري

التعامل مع 

تصاريح 

البناء

 تنفيذ العقود

الحصول 

على 

االئتمان

الحصول 

على 

الكهرباء

دفع 

الضرائب

 حماية 

مستثمري 

األقلية

تسجيل 

الملكية

التعامل مع 

حاالت 

اإلعسار

التجارة 

عبر الحدود

1617394813013108092اإلمارات1

436717599472151176077البحرين2

53431660119342437817358المغرب3

6238285180185731916886السعودية4

68324769144351188529764سلطنة عمان5

75120138110469621057811275األردن6

77108131151194931571123101 قطر7

781932881046310861946990تونس8

838268741196665145115162الكويت9

1121238714413212113310311744147جيبوتي10

1149074166677715657130104171 مصر 11

11717314812325861121149116854فلسطين12

143151164131132127116114110151153لبنان13

1524910948132166177147103168144موريتانيا14

15715212111318110215817916581172الجزائر15

160158101179132136168162113168120جزر القمر16

17115712414817616216415395152185السودان17

172154103147186131131111121168181العراق18

1761431861601761609197162158178سوريا19

186164186145186142130183187168129ليبيا20

1871561861431861878916286159188 اليمن21

190188186116186187190190153168166الصومال22

118108971091241009610692125127

 ترتيب الدول العربية عالميا في المؤشر العام لبيئة أداء األعمال ومؤشراته الفرعية لعام 2020

المتوسط العربي 
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 عالميا . 53عالميا  ثم الميرب و 43عالميا ، تلتها البحري  و 26مازالت اإلمارات تحتل مادمة الترتيب في الدول العربية و 

 عرالرمريرا   2.9عالميا  واليم  و 2.6عالميا  وليبيا و  296عالميا  وسوريا و 290مع استمرار اال دا  السياسية، ديل العراق المرتبة و

 عالميا   د ى مراتب التصني  في المنحاة. 222والصومال و

  26  و دفرع اليررايرب ومرتروسرط تررتريرب 20 اات اقتصادات الدول العربية  فيل  دا  في مجاالت تسجيل الملكية و متوسط ترتيب  

  .29والتعامل مع تصاريح البنا  و متوسط ترتيب 

  0202يايس متدر التعاقد مع الحكومة، كفا ة وجودة ودفافية  ظا  المشتريات العامة في جميع   حا  العالم. وستتم  ضافتن  لى تارير. 

)أهم اإلصالحات المطلوبة(مؤشرات بيئة أداء األعمال   

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 دول( وترتيبها أفضل مب المتوسط العالمي 7المجموعة االولى ) 

   : اإلمارات، والبحري ، والميرب، والسعودية، وسلرحرنرة تض

عمان، وانردن، وقحر، وترو رس، والركرويرت عرلرى الرتروالري. 

 عالميا . 3.و 26وتراوح ترتيبها ما بي  و

 رغم ترتيبها المتاد   سبيا اال ان بعض اإلاالتات المطلوبة :

دول تلك المجموعة يحتاج  لى اصال رات عراجرلرة فري برعرض 

المجاالت، ومثال على ذلك السعودية في مرتدرر الرترعرامرل مرع 

 االت اإلعسار، وسلحنة عمان والميرب  وقحر والكويت في 

متدر الحصول على االيتمان، واالردن في متدر التعامل مرع 

تصاريح البنا  وقحر في متدرر  رمرايرة مسرترثرمرري انقرلريرة، 

وتو س في متدري دفع اليرايب والحصول علرى االيرترمران، 

 والكويت في متدر التجارة عبر الحدود.

 دول( وترتيبها أقل بقليل مب المتوسط العالمي  3المجموعة الثانية )

  : جيبوتي ومصر، وفلسحي  على التوالي. وتراوح ترتيبهرا تض

 عالميا . 229و 220ما بي  و

 تحتاج دول الرمرجرمروعرة  لرى  صرال رات اإلاالتات المطلوبة :

بمعدالت  كبر م  المجموعة االولى ومثال على ذلك جيبوتي في 

متدرات اهمها التجارة عربرر الرحردود وترنرفريرذ الرعرارود ودفرع  6

اليررايررب وبرد  الررنررشراط الررتررجراري، امررا مصرر فررتررحرترراج  لررى 

 صال ات مهمة في متدرات التجارة عبر الحدود وتنفيذ العرارود 

ودفع اليرايب وتسجيل الملكية، فيما يستوجب عرلرى فرلرسرحرير  

اصال ات مهمة في متدرات بد  النشاط التجاري والتعامل مرع 

  االت االعسار والتعامل مع تصاريح البنا .

 دول( وترتيبها أقل باثير مب المتوسط العالمي 42المجموعة الثالثة ) 

   لبنان، وموريتا يا، والج اير، وج ر الامر، والسودان، والعراق، وسوريا، وليبيا، و اليم ، والصومال علرى الرتروالري. وترراوح تض :

 عالميا . 222و 243ترتيبها ما بي  و

 تحتاج دول المجموعة  لى اصال ات عمياة في جميع المتدرات بدرجات متفاوتة فيمرا عردا برعرض الرمرتدررات اإلاالتات المطلوبة :

التي تشهد ادا  جيدا في بعض الدول، ومثال على ذلك بد  النشاط التجاري وتنفيذ العاود في موريتا يا، والتعامل مع  راالت االعسرار فري 

 الج اير.

رغم التحس  الحفي  الذي دهده وضع الدول العربية في متدر بيئة ادا  االعرمرال اال  ن 

مرركر ا.  25الزال اقل م  المتوسط العالمي البالغ  .22متوسط ترتيب دول المنحاة البالغ 

مجموعات رييسية بحسرب تررتريربرهرا فري  3وفي هذا السياق يمك  تاسيم الدول العربية الى 

 المتدر العا  ودرجة االصال ات المحلوبة في المتدرات الفرعية كما يلي:

الزال اقل مب  المتوسط العالمي  449متوسط ترتي  الدول العربية البالغ 

مركزا، ومطلو  إاالتات عاجلة وشاملة في غالبية الدول  75البالغ   
اإلمارات تحتل مقدمة 

عالميا( 41الترتي  عربيا و)  

عالميا( 13تلتها البحريب )   

عالميا( 53ث  المغر  )   
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كل عامي  م  قبل انمم المتحدة، لتاييم النمو الرقمي لحكومات جميع الدول انعيرا  فري  دراسة تنمية الحكومة اإللكترو ية تصدر

انمم المتحدة، كما تستعرض البرام  التي تستخد  تانيات المعلومات واالتصاالت لتاديم خدمات عامة  فيل و سرع لمختل  فئات 

 المجتمع. 

  دولة  ويايس مستوى التحور في تنمية الحكومة اإللكترو ية عبرر ثرالثرة مرتدررات ريريرسريرة هري 223وييحي التارير الرييسي و

 متدر الخدمات الحكومية االلكترو ية ومتدر البنية التحتية لالتصاالت ومتدر ر ل المال البشري  .

وتكم   همية المتدر في   ن يرصد العديد م  المتييرات المهمة في تحسي  مناخ االستثمار والرترنرمريرة االقرترصراديرة واالجرترمراعريرة 

 وبشكل عا ، وهي متدرات الخدمة عبر اال تر ت، والبنية التحتية لالتصاالت ور ل المال البشري.

 مؤشر الحكومة اإللكترونية  

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

0202مركزا عام  441المتوسط العام لترتي  الدول العربية في المؤشر استقر عند   

يرمركر   0202و .022ووفاًا لمتدر تنمية الحكومة االلكترو ية الصرادر لرعرامري 

 استخاله النتاي  التالية:

   226تأخر المتوسط العا  لترتيب الدول العربية في الرمرتدرر واسرترارر عرنرد 

 .0202مرك ا عا  

  02دولة عربية في المتدر وخصوصا سروريرا الرتري تراردمرت  20تحس  ترتيب 

مرركر ا،  ثرم  20مرك ا ثم العراق  23مرك ا تلتها سلحنة عمان واليم  بتحس  

مراك  ثم موريتا ريرا  2مراك  ثم السعودية بتادمها  22الج اير والسودان بتحس  

 مراك  . 3مراك  ثم مصر  4مراك  ثم الميرب  5مراك  تلتها ج ر الامر  9

  افظت االمارات على صدارة الترتيب العربي مع استارار ترتيربرهرا عرالرمريرا 

عرالرمريرا ثرم  .3تلتها البحري  في المرتبة الثا ية عربيرا و  02عند المرك  الـ 

 عالميا. 43السعودية في المرتبة الثالثة عربيا و 

  دول عربية بدرجات متفاوتة كا ت اعالها فري لربرنران برمراردار  9تأخر ترتيب

مرركر اً ثرم  25مرك ا ثرم قرحرر  22مرك ا ثم انردن  00مرك ا ثم ليبيا  .0

 مراك . 5مرك اً واخيرا الكويت  22مرك اً تلتها تو س  20البحري  

  ظهرت تجارب جديدة الستخدا  تانيات  ادئة لتحسرير  الرخردمرات الرحركرومريرة

وزيادة المشاركة اإللكترو ية، وبات التحول الرقمي ج  اً م  خحط الرترنرمريرة 

 الوطنية في كثير م  الدول العربية.

 التحول الرقمي وزيادة المشاركة اإللاترونية 

 واستخدام تقنيات ناشئة باتت جزًءا مب خطط التنمية الوطنية 

في كثير مب الدول العربية   
0202المصدر :االمم المتحدة، مسح الحكومة اإللكترو ية   

االرقا  في عمود التيير باللون االسود تعبر ع  التاد  في الترتيرب فريرمرا ترعربرر 

 االرقا  باللون اال مر بي  قوسي  ع  التأخر في الترتيب داخل المتدر 

ترتيب 

2020
التغير20182020الدولة

21210اإلمارات 1

(12)2638البحرين2

52439السعودية 3

(5)4146الكويت4

635013سلطنة عمان 5

(15)5166قطر6

(11)8091تونس 7

1101064المغرب8

1141113مصر9

(19)98117األردن10

13012010الجزائر11

(28)99127لبنان12

15213121سوريا13

15514312العراق14

(22)140162ليبيا15

18017010السودان16

18617313اليمن17

1831767موريتانيا18

1821775جزر القمر19

1791790جيبوتي20

1931912الصومال21

116116(0)

التغير في ترتيب الدول العربية

 في مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية

المتوسط
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0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار االجنبي المباشر 

، الراريرود الرارا رو ريرة 0223يايس متدر الايود التنظيمية لالستثمار انجنبي المبادر الذي تصدره منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منذ عرا  

قحاًعا اقتصاديًا اساسيا وفرعيا  تشمل ال راعة والصيد، والتعدي  والنفرط، والرترصرنريرع، واالغرذيرة و  43على االستثمار انجنبي المبادر في 

  يرةالمواد الكيميايية، والمعادن واآلالت ، والكهربا  واإللكترو يات، ومعدات النال، وتوليد وتوزيع الركرهرربرا ، واال شرا ات، والربريرع برالرترجر

والجملة، والمواصالت، والنال البحري، و الفنادق والمحاعم، واالعال  ، واالتصاالت، والخدمات المالية والمرصررفريرة والرترأمرير ، وخردمرات 

دولرة مر  خرالل رصرد  4.انعمال، وخدمات المحاسبة والتدقيق، واالستشارات الاا و ية والهندسية، واالستثمار العااري، ويرصد المرتدرر 

قيرود الرترشريريرل ومرثرال  -4الايود على توظي  المديري  انجا ب  -3آليات الموافاة  -0قيود االستثمار في انسهم  -2 ربعة قيود رييسية هي: 

على ذلك الايود المفروضة على تحويل ر ل المال  و ملكية انرض. وتجدر االدارة الى  ن هذا المتدر ورغم كو ن محددًا  اسرمراً لرجراذبريرة 

ب جرذ البلد للمستثمري  انجا ب، اال ا ن ليس ماياًسا كاماًل لمناخ االستثمار في  ي بلد.  بسبب وجود عوامل اخرى  تتثر في قدرة الربرلرد عرلرى

 االستثمار.

 :  0202وفيما يلي ابرز التييرات التي طر ت على وضع الدول العربية المدرجة في المتدر خالل العا  

  مرركر اً  62استار متوسط ترتيب الدول العربية في المتدرر عرنرد

، وهو ترتيب متأخر  سربريرا ويرعربرر عر  وجرود قريرود 0202عا  

مرتفعة  سبيا على االستثمار االجرنربري الرمربرادرر وخصروصرا فري 

 الدول التي تاترب م  متخرة الترتيب.

   دول  9دول عربية مدرجة في المتدر استرارر تررتريرب  2م  بي

مرراكر  واالردن  5عربية، في ماابل تراجع ترتيب مصر بمادار 

 بمادار مرك ي .

  تميل قيود االستثمار انجنبي المبادر  لى الظهور في الريرالرب فري

الاحاعات انولية مثل التعدير  وصريرد انسرمراك والر راعرة، الرى 

 جا ب قحاعي وسايل اإلعال  والنال وذلك على المستوى العالمي.

  قحاعات االغذية والمعادن واآلالت والركرهرربرا  واإللركرتررو ريرات

واندوات ومعدات النال والتصنيع والنفط والركريرمراويرات مر  اقرل 

الاحاعات التي تفرض عليها قيود تنظيمية باقل متروسرط لرلرمرتدرر 

 في الدول التسع.

  قحاعات النال الجوي والبحري والعاار واالعال  والبيع برالرجرمرلرة

والتج ية والمواصالت م   كثر الاحاعات التي ترعرا ري مر  قريرود 

 في المتوسط في الدول التسع.

  م  قحاعاتهرا .5الميرب ال يوجد بها قيود تنظيمية فيما يخص %

% 5% في  فلسرحرير  و22% في تو س و06فيما تبلغ هذه النسبة 

 في لبنان.

دول عربية مدرجة في  7استقر متوسط ترتي  
 رغ  تحسب القيمة  0202لعام  17المؤشر عند 

0202المصدر : منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،   

االرقا  في عمود التيير باللون االسود تعبر ع  التاد  في الترتيب فيما تعبر االرقا  باللون اال مر بي  قروسرير  

 ع  التأخر في الترتيب داخل المتدر 

قيمةترتيبقيمةترتيب

420.067420.0670المغرب1

(3)530.094560.117مصر2

650.148650.1480لبنان3

690.174690.1740تونس4

730.214730.2110السعودية5

(2)740.220760.220األردن6

830.587800.2683الجزائر7

820.388800.3882فلسطين8

840.713840.7130ليبيا9

690.289690.2560 

التغير في وضع الدول العربية

 في مؤشر تقييد االستثمار االجنبي المباشر

المتوسط

التغير في 20192020

الترتيب
الدولة

ترتيب 

2020

 واغالق كامل   2و ا فتاح كامل بالقيود  و 2قيمة المتدر تتراوح ما بي  

قطاعات النقل الجوي والبحري والعقار واإلعالم 
والبيع بالجملة والتجزئة والموااالت مب أكثر 

 القطاعات التي تعاني مب قيود في المتوسط

 المغر  ومصر ولبنان وتونس  تصدرت 

 الترتي  العربي على التوالي 
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التصني  االيتما ي السيادي او درجة المال ة او الجدارة هو تاييم مستال للجدارة االيرترمرا ريرة 

لدولة تاو  بن وكاالت عالمية متخصصة لمنح االسرواق والرمرسرترثرمررير  رسيرترهرا لرمرسرتروى 

 المخاطر المختلفة المرتبحة باالستثمار في ديون تلك الدولة.

وتاو  وكالة تصني  االيتمان بتاييم البيئة االقتصادية والسياسية للدولة  اسرترنرادا لرلرعرديرد مر  

المتدرات . وعادة ما يكون ذلك بنا  على طلب الدولة الن الحصول على تصني  ايرترمرا ري 

سيادي جيد يعد  مًرا ضروريًا للدول وخصوصا الناميرة الرتري تررغرب فري الرحرصرول عرلرى 

التمويل م  انسواق الدولية، فيال ع   هميتن الاصوى في تع ي  ثاة المستثمري  الدولريرير   

 واجتذاب  االستثمار انجنبي المبادر

وتعد وكاالت ستا درد آ د بورز ومودي  وفيتش هي الوكاالت الثال  انكثر  فروذاً ثرم ترلريرهرا  

وكالتا كابيتال ا تليجينس وآي اتش ال، ويختل  الترقيم م  وكالة نخرى رغم ان جرمريرعرهرا 

الرى جرا رب الرنرظررة  -مكو ات رييرسريرة هري الرحرروف واالرقرا  وعرالمرترا   و 3يستخد  

 المستابلية. 

 مؤشرات التقييم السيادي 

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

دهد وضع الدول العرربريرة فري مرتدررات 

التاييم االيتما ي  السيادي  تييرات متباينة 

، جرا  فيرول كورو ا 0202خالل العا  

المستجد و جرا ات االغالق الرمرصرا ربرة 

لررن،  ضررافررة الررى الررترريرريرررات السرريرراسرريررة 

واالقتصادية الرتري درهردترهرا برعرض دول 

 المنحاة وفيما يلي ابرز تلك التييرات:

 درجات التصنيف االئتماني 

 AAA كفاءة عالية وقدرة قوية على السداد )أعلى درجة للتصنيف االئتماني(

 AA مستوى جودة عاٍل ومخاطرة قليلة جدا 

 A قدرة عالية على السداد مع مخاطرة قليلة 

 BBB قدرة كافية للسداد 

 BB ا تمالية سداد مع مخاطرة 

 B ا تمالية لعد  السداد مع مخاطرة عالية 

 CCC ا تمالية كبيرة لعد  السداد 

 CC  على درجات المخاطرة وعد  االلت ا  

 C قمة المخاطرة 

 D تعثر في السداد ومخاطر لإلفالس )أدنى درجة للتصنيف االئتماني(

اإلمارات هي الدولة العربية 

الوتيدة التي تافظت على 

 0202استقرار في عام 

 لتصنيفها 

 والنظرة المستقبلية 

 التصنيف االئتماني السيادي

دولة عربية شهدت  43  

مراجعة بالخفض في تصنيفها 
 أو النظرة المستقبلية 

  0202خالل العام 

 مب قبل وكالة واتدة على األقل 

 9  ،دول عربية فاط هي قحر، والركرويرت

والسعودية، وسلرحرنرة عرمران، وانردن، 

والبحري ، ومصر  ظيت بتصنير  مر  

قبل جميع  وكاالت التصني  االيرترمرا ري 

الرييسية في الرعرالرم وهري سرترا ردرد آ رد 

بورز ومودي  وفيتش  كابيتال ا تليجينرس 

 وآي اتش ال.

   دولة عربية تم تصنيفرهرا مر   29م  بي

 23قبل وكالة وا دة على االقرل درهردت 

دولة مراجعة برالرخرفرض فري تصرنريرفرهرا 

و تم ترلرويرنرهرا برالرلرون  0202خالل العا  

 اال مر في الجدول .

  االمارات هي الردولرة الرعرربريرة الرو ريردة

التي  افظت عرلرى تصرنريرفرهرا والرنرظررة 

المستابلية م  قربرل وكراالت الرترصرنرير  

 .0202للعا  

  افظت قحر على استارار تصنيفهرا مرع 

تيير النظرة المستابلية مر  مسرترارر الرى 

 سلبي م  قبل وكالة آي اتش ال فاط.

  استارر تصرنرير  السرعروديرة مرع ترراجرع

النظرة المستابلية م  قبل وكالتي مرودير  

 وفيتش فاط.

 5   دول عربية هي الج اير وليبيا واليرمر

والسودان وسوريا لم يتم تصنيفها اال مر  

 قبل وكالة آي اتش ال.

   لم تام وكالة ستا درد آ د بورز بتصرنرير

، فريرمرا ترم اسرترحردا  0202لبنان لرعرا  

تصني  االمارات م  قبل وكرالرة فريرترش 

 .0202للعا  
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0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 مؤشرات التقييم السيادي 

 بمستوياته المختلفة   A تصدرت اإلمارات وقطر والاويت والسعودية التصنيف عربيا على التوالي بتقدير 

تم ترتيب الدول العربية تنازليا بحسب تصني  وكالة مودي  واالدمل لدول المراردمرة  ثرم 

 مجموعات  كما يلي. 3وكالة آي اتس ال االدمل لكل الدول كما تم تصنيفها الى 

  ،المجموعة االولى : تصدرت التصني  عربيا  وتيم اإلمارات، وقحر، والركرويرت

 بمستوياتن المختلفة. Aوالسعودية على التوالي  يث  ظيت جميعها بتادير 

  ، المجموعة الثا ية: تيم كال م   الميرب، وسلحرنرة عرمران، وانردن، والربرحررير

برمرسرترويراترن  Bومصر وتو س والج اير على التوالي  يث  ظيت جميعها بتارديرر 

 المختلفة.

  المجموعة الثالثة: تيم لبنان وليبيا والعراق واليم  والسودان وسوريا  يث  ظيرت

 بمستوياتن المختلفة.  Cجميعها بتادير 

 نالت المغر  وسلطنة عمان 

 واألردن والبحريب ومصر 

 Bوتونس والجزائر تصنيف 

 بدرجاته المختلفة

 المصدر :وكاالت التصني  السيادي العالمية

مستقر-AAمستقر-AAمستقر-AAمستقر-AAمستقر-AA--مستقرAa2مستقرAa2----اإلمارات1

سلبي+Aمستقر+Aمستقر-AAمستقر-AAمستقر-AAمستقر-AAمستقرAa3مستقرAa3مستقر-AAمستقر-AA قطر2

مستقر-AAمستقر-AAمستقر-AAمستقر-AAمستقرAAمستقرAAمستقرA1مستقرAa2سلبي-AAمستقرAAالكويت3

مستقر+Aمستقر-AAمستقر+Aمستقر+AسلبيAمستقرAسلبيA1مستقرA1مستقر-Aمستقر-A السعودية4

مستقرBBBمستقرBBB----سلبي-BBBمستقر-BBBمستقرBa1مستقرBa1سلبي-BBBمستقر-BBBالمغرب5

سلبي-BBسلبي-BBBسلبي-BBBمستقر-BBBسلبي-BBمستقر+BBسلبيBa3سلبيBa1مستقر+BسلبيBBسلطنة عمان6

مستقر+BBمستقر+BBمستقر+Bمستقر+Bسلبي-BBمستقر-BBمستقرB1مستقرB1مستقر+Bمستقر+Bاألردن7

سلبي-BBمستقر+BBسلبي-BBسلبيBBمستقر+Bمستقر-BBمستقرB2مستقرB2مستقر+Bإيجابي+Bالبحرين8

مستقر+Bإيجابي+Bمستقر+Bمستقر+Bمستقر+Bمستقر+BمستقرB2مستقرB2مستقرBمستقرBمصر9

سلبي+Bسلبي-BB----سلبيBسلبي+BسلبيB2سلبيB2----تونس10

سلبي+Bسلبي+BB----------------الجزائر11

سلبيCCCسلبي-SD-Bسلبي+Caa2C-CC-C-C--سلبيCCCلبنان12

سلبيCCCمستقر-B----------------ليبيا13

مستقر+CCمستقر-BB----سلبي-Bمستقر-BمستقرCaa1مستقرCaa1مستقر-Bمستقر-Bالعراق14

مستقرCCمستقرCC----------------اليمن15

سلبيCCسلبيCC----------------السودان16

مستقرCمستقرC----------------سوريا17

20192020

التغير في التقييمات السيادية للدول العربية من قبل أهم الوكاالت العالمية

الدولةم
آي اتش اسكابيتال انتليجينسفيتشموديزستاندرد آند بورز

2019202020192020 2019202020192020
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الترتيب 

عربيا
الترتيب العالميالدولة

مؤشر مخاطر 

الدولة

المخاطر 

السياسية على 

المدى القصير

المخاطر 

السياسية على 

المدى الطويل

المخاطر 

االقتصادية على 

المدى القصير

المخاطر 

االقتصادية 

طويلة المدى

مؤشر المخاطر 

التشغيلية

307286.778.461.96073.2اإلمارات 1

436772.960.969.66565.4السعودية2

50648170.149.65565.5 قطر3

516478.366.465.86256الكويت4

546479.272.151.54865.3سلطنة عمان5

656173.861.247.34469.1البحرين6

805764.869.946.74755.7المغرب7

95555671.140.44657.2األردن8

965460.458.753.35449.7مصر9

1254952.368.438.84048.2تونس10

1454645.456.747.34939.9الجزائر11

1644262.755.8303634جيبوتي12

1664238.55235.23545.2لبنان13

1704048.544.836.94333.1موريتانيا14

1724035.439.651.74433.6العراق15

1813629.639.737.93436.6فلسطين16

1843433.820.245.84131.3ليبيا17

192302928.531.34125.8الصومال18

1933028.823.734.43231.4سوريا19

1952924.23321.93530.8السودان20

197271929.435.43023.6اليمن21

وضع الدول العربية في مؤشر فيتش للمخاطر لعام 2020

 مؤشر فيتش سوليوشنز لمخاطر الدول

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 اإلمارات والسعودية وقطر والاويت وسلطنة عمان والبحريب تلت في مقدمة الترتي  عربياً على التوالي

  دولرة  20جا  تررتريرب

عررررربرررريررررة اقررررل مرررر  

المتوسرط الرعرالرمري مرا 

 205بررريررر  الررررتررربرررة 

بالنسبة لتو س والرتربرة 

 بالنسبة لليم . 229

  كان م  الالفت ظرهرور

مصررررررررررر واالردن 

والعراق ضرمر  الردول 

الررخررمررس االفيررل  دا  

على المستوى الرعرربري 

في عدد م  المتدررات 

 الفرعية.

   ررلررت اإلمررارات ثررم 

الررربرررحرررريررر  وقرررحرررر، 

والسعروديرة، وسرلرحرنرة 

عررمرران، وانردن فرري 

مادمة متدر المخراطرر 

 التشييلية على التوالي.

الصادر ع  فيتش سوليودن  الاوة النسبية نساسيرات   (CRI)يايس متدر مخاطر الدولة

دولة  ول العالم ومدى تأثرها بالصدمات عبر ثالثة  برعراد لرلرمرخراطرر: اقرترصراديرة  022

مرجراالت:  4وسياسية وتشييلية. ويايس متدر المخاطر التشييلية جودة بيئة انعمال في 

سوق العمل، والتجارة واالستثمار، والخدمات اللروجسرتريرة، والرجرريرمرة وانمر . وترتريرح 

مجموعة المتدرات الفرعية للمستخدمي  التركرير  عرلرى الرمرخراطرر ذات الصرلرة برنروع 

تعرضهم. مع اختالف هذا االهتما  بحرسرب الرمردى الر مرنري الرارصريرر او الرمرتروسرط او 

يمك  استخاله النتاي  التاليرة برالرنرسربرة  0202الحويل.  وبالنظر الى  تاي  المتدر لعا  

 لوضع الدول العربية:

 عالمريرا    43عالميا   والسعودية و 32 لت دول مجلس التعاون الخليجي، االمارات و

عالميا   والربرحررير   54عالميا   وسلحنة عمان و 52عالميا   والكويت و 52وقحر و

 عالميا   في مادمة الترتيب عربيا على التوالي. 65و

 عالميا  اعرلرى  26عالميا   ومصرو 25عالميا   واالردن و 2.جا  ترتيب الميرب و

 م  المتوسط العالمي للترتيب  سب المتدر العا  للمخاطر. 

ظهور مصر واألردن والعراق ضمب 

 الدول الخمس األفضل اداء

في عدد مب المؤشرات الفرعية   

 دولة عربية ترتيبها  40

 أقل مب المتوسط العالمي 

 479و 405بيب الرتبتيب 

0202 المصدر :وكالة فيتش سليودن ،  
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0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

  PRSيايس المتدر المركب الصادر ع  مجموعة خدمات المخاطر السريراسريرة 

دولة  ول العالم ويعد م   كثرر  242المخاطر السياسية والمالية واالقتصادية في 

المتدرات دموال وعماا.  يث يرصد المتدر الرفررعري لرلرمرخراطرر السريراسريرة، 

واستارار الرحركرومرة  وتردخرل الرجريرش فري السريراسرة وانوضراع االجرترمراعريرة 

وسريرادة الرارا رون والرنرظرا ، واالقتصادية  والتوترات الدينية  ووضع االسترثرمرار 

والصررراع الررداخررلرري والررترروترررات الررعرررقرريررة والصررراع الررخررارجرري والررمررسررا لررة 

 والديماراطية، والفساد، والبيروقراطية.

كما يتم رصد المتدر الفرعي للمخاطر المالية م  خالل االعتماد على مركرو رات 

 همها  جمالي الدي  الخارجي كنسبة مئوية م   جمالي الناتر  الرمرحرلري، وخردمرة 

الدي  كنسبة مئوية م  صادرات السلع والخدمرات، والرحرسراب الرجراري كرنرسربرة 

مئوية مر  صرادرات السرلرع والرخردمرات، والسريرولرة الردولريرة كرأدرهرر تريرحريرة 

 والواردات، واستارار سعر الصرف والنسبة المئوية للتييير.

ويعتمد المتدر الفرعي للمخاطر االقتصادية على مجموعة م  المركرو رات هري: 

متوسط  صيب الفرد م  النات  المحلي لركرل فررد مر  السركران، ومرعردل الرنرمرو 

الحاياي إلجمالي النات  المحلي اإلجمالي ، و معدل التيرخرم السرنروي، ورصريرد 

المي ا ية كنسبة م  النات  المحلي ، والحساب الجاري كنسبة م  الرنراتر . وفريرمرا 

 على صعيد الدول العربية: 0202يلي اهم التييرات التي دهدها العا  

   29الرى مرتروسرط  ..م  متوسرط  0202تراجع ترتيب الدول العربية لعا 

 والذي ياع دون المتوسط العالمي للترتيب.

  32عالميا  ، والسعودية و  32عالميا ، ثم  قحر و  09تصدرت اإلمارات و 

عرالرمريرا  مراردمرة  66عالميا  ، وسلحنة عمان  و  59عالميا  ، والكويت و 

 الدول العربية.

  دولة عربية و باللون اال مر في عمود التيير  خالل العا   23تراجع ترتيب

مركر ا  42، و لت ليبيا في المادمة بأعلى تراجع في الترتيب بمادار 0202

مرركر اً، ثرم مصرر  .2مرك اً ثرم الرعرراق برترراجرع  32ثم الكويت بتراجع 

 مرك اً. 23مرك اً، ثم الميرب بتأخر  26بتراجع 

  مرراكر ، ثرم  3دول عربية هي السعودية والبحري  بمراردار  4تحس  ترتيب

 قحر مرك ي ، ثم االردن مرك  وا د.

 لمخاطر الدول PRSمؤشر 

دون المتوسط العالمي للترتي  79إلى  99مب  0202مراكز لعام  7تراجع متوسط ترتي  الدول العربية   

دول خليجية  الترتي  عربيا  5تصدرت 
 بقيادة اإلمارات 

 دول عربية هي السعودية والبحريب 1تحسب ترتي  

 مراكز ث  قطر مركزيب ث  األردن مركز واتد 3بمقدار  

ترتيب 

2020
التغير20192020الدولة

(4)2327اإلمارات1

32302 قطر2

42393السعودية3

(31)2657الكويت4

(4)6266سلطنة عمان5

(13)7386المغرب6

91883البحرين7

98971األردن8

(16)85101مصر9

(10)101111تونس10

(40)75115ليبيا11

(7)110117الجزائر12

(18)106124العراق13

(9)125134لبنان14

(2)133135الصومال15

(4)132136اليمن16

(4)134138سوريا17

1401400السودان18

8897(9)

وضع الدول العربية 

في مؤشر PRS المركب للمخاطر

المتوسط

0202 المصدر :مجموعة خدمات المخاطر السياسية،   

االرقا  في عمود التيير باللون االسود تعبر ع  التاد  في الترتريرب فريرمرا ترعربرر االرقرا  

 باللون اال مر بي  قوسي  ع  التأخر في الترتيب داخل المتدر 

 دولة عربية  43تراجع ترتي  

 بقيادة ليبيا  0202خالل 
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0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 مؤشر كوفاس لمخاطر الدول

دولة  ول العالرم وكرذلرك لرلرجرودة  262تاييما لمخاطر تعثر انعمال في ياد  متدر كوفال 
الشاملة لبيئة انعمال في الدولة التي ترغب في تصرديرر السرلرع  و الرخردمرات  لريرهرا، وذلرك 
باالعتماد على بيا ات االقتصاد الكلي والبريرا رات الرمرالريرة والسريراسريرة وخربررة كروفرال فري 

االقتصاد الج يي وتاييمات مناخ انعمال التي تنتجها المنظمات الدولريرة. ويصردر الرمرتدرر  

  A4و  A3و  A2و  A1تصنيفن م  سبعة مستويات. بالترتيب التصاعدي للمخاطر مر  

 EوD و   Cو   Bو

 في التارير يتيح ما يلي: 0202و 0222وبمراجعة وضع الدول العربية لعامي 

   دول عربية  هي الكويت والميرب وسلحنة عمان ومصر والربرحررير   9تراجع تصني
 .0202والج اير وسوريا خالل العا  

   دولرة عرلرى  رفرس  20دولة عربية مدرجة في المتدر استار تصنرير   22م   جمالي
 .0222تصني  العا  

   ظيت كل م  االمارات وقحر والكويت على تصني A  بدرجاتن المختلفة فيمرا كرا رت

 .Bالميرب الو يدة التي  ازت على تصني  

  ازت كل م  السعودية و انردن، وتو س، وجيبوتي، وسلحنة عمان، ولبنان، ومصرر 

 .Cعلى تصني  

   ازت كل م  البحري ، والج اير، وموريتا يا على تصني D فيما  ازت باية الردول ،

 .Eعلى تصني  

 االمارات

وقطر    

 والاويت 

 تصدرت المؤشر 

 بتصنيف 

A  1  

ترتيب 

2020
20192020الدولة

A4A4اإلمارات1

A4A4 قطر2

A3A4الكويت3

A4Bالمغرب4

CC السعودية5

CCاألردن6

CCتونس7

CCجيبوتي8

BCسلطنة عمان9

CCلبنان10

BCمصر11

CDالبحرين12

CDالجزائر13

DDموريتانيا14

EEالسودان15

EEالعراق16

EEاليمن17

CEسوريا18

EEليبيا19

وضع الدول العربية 

في مؤشر كوفاس للمخاطر

دول عربية هي الاويت والمغر  وسلطنة عمان  9تراجع تصنيف 

 0202ومصر والبحريب والجزائر وسوريا خالل العام 

0202 المصدر :دركة كوفال لتأمي  االيتمان،  
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 لمخاطر الدول هيرميسمؤشر إيلير 

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

مرخراطرر عرد  السرداد مر  قربرل  تصني  مخاطر الدولة  م  قبل  يلريرر هريررمريرسيايس 
الشركات في بلد معي ، ويرجع هذا الخحر  لى ظروف  و   دا  خارجرة عر  سريرحررة 

 تلك الشركات . ويتكون التاييم العا  م  عنصري :

 D لرى اقرل درجرة خرحرورة  AAالمدى يتراوح مر  : تاييم متوسط درجة الدولة.  2
 مكو ات: 3و على درجة خحورة  وهو م ي  م  

  االدا  االقتصادي الكلي(ME)  : ويعتمد على تحليل هريركرل االقرترصراد والرمرير ا ريرة
والسياسة النادية والمديو ية والتوازن الخارجي واستارار النظا  المصرفي والراردرة 

 على االستجابة بفعالية لنااط اليع .

 هيكل بيئة انعمال(SBE)   : ،ياريرس الرترصرورات لرإلطرار الرترنرظريرمري والرارا رو ري
 والسيحرة على الفساد وسهولة ممارسة   شحة انعمال.

  تصني  المخاطر السياسية(P)  : ،بناً  على ترحرلريرل آلريرات  رارل وترركرير  السرلرحرة

وفعالية صنع السياسات، واستاالل المتسسات والترمراسرك االجرترمراعري والرعرالقرات 
 الدولية.

 4 لرى اقرل درجرة خرحرورة   2تصني  قصير المدي مر  مستوى مخاطر الدولة : .  0
و على درجة خحورة   م  خالل التركي  على اتجاهرات الرنراتر  ومرتدررات االقرترصراد 

دهراً المابلة وخصوصا التي يمك  ان تتدي الى  زمة  20و 6الكلي خالل الفترة ما بي  
 مالية تعحل التدفاات المالية وهو م ي  م  عنصري :

  متدر التدفاات المالية(FFI)   : يايس مخاطر التمويل قصير انجرل فري االقرترصراد

 والتي يمك  ان تتثر على قدرة الشركات التجارية على السداد.

  متدر المخاطر الدورية(CRI)  : .يايس االضحرابات قصيرة الرمردى فري الرحرلرب

 وكذلك االقتصاد الكلي وتوقعات اإلعسار.

 : 0202وفيما يلي وضع الدول العربية في المتدر وفق آخر تحديث في مارل 

  لت اإلمارات، والكويت، والسعودية، ثم قحر والميرب في مادمة الترتيب العربري 

 بدرجاتن المختلفة. Bعلى التوالي  بتصني  

   لم تحظ  ي دولة عربية بتصنيA A  اوA   0202 تى مارل م  العا. 

   ظيت مصر، والبحري  وانردن وسلحنة عمان والج اير وترو رس برترصرنرير C 
 بدرجاتن المختلفة.

   4دول عربية غالبيتها تشهد   داثاً سياسية واقتصادية بتصني   22تم تصنيD . 

 بدرجاته المختلفة  Cنالت مصر والبحريب واألردن وسلطنة عمان والجزائر وتونس تصنيف 

الترتيب 

عربيا
مارس 2021الدولة

BB2اإلمارات1

B1الكويت2

B2السعودية3

B2قطر4

B3المغرب5

C2مصر6

C3البحرين7

C3األردن8

C3سلطنة عمان9

C4الجزائر10

C4تونس11

D4جزر القمر12

D4جيبوتي13

D4العراق14

D4لبنان15

D4ليبيا16

D4موريتانيا17

D4الصومال18

D4السودان19

D4سوريا20

D4اليمن21

وضع الدول العربية 

في مؤشر إيليرهيرميس للمخاطر

 تلت اإلمارات والاويت 

 والسعودية ث  قطر والمغر  

 في مقدمة الترتي  العربي 

  Bعلى التوالي  بتصنيف 

 بدرجاته المختلفة

 دول عربية غالبيتها تشهد 42ت  تصنيف 

  1Dأتداثاً سياسية واقتصادية بتصنيف  

0202المصدر :دركة  يلير هيرميس،   
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يصدر تارير التنافسية العالمية ع  المنتدى االقتصادي العالمي، و يراريرس 

دولة، ويرك  على الثرورة  242المتدر الصادر عنن الادرة التنافسية لعدد 

الصناعية الرابعة كمسار لتحوير الادرة التنافسية للدول. ويايس الرمرتدرر 

محوراً هي: استارار االقتصاد الركرلري  20العا  درجة التنافسية م  خالل 

وتبني تكنولوجيا المعلومات واالتصراالت، وسروق الرمرنرترجرات، والربرنريرة 

التحتية، والمتسسات، و جم السوق، والنظا  المالي، وديناميكية الرعرمرل، 

والادرة االبتكارية، وسوق العمل، والتعليم والمهارات، والصحرة، وتيرم 

متدرات ومتييرات فرعية . ويعتمد الرمرتدرر برنرسربرة  223تلك المحاور 

% عرلرى 32% م  وزن تلك المتدرات على بيا ات ا صايية وبنسبرة92

 االستبيا ات.

بسبب جايرحرة  0202وبسبب قيا  المنتدى بوق  اعالن ترتيب الدول لعا  

 0222فيرول كورو ا المستجد، سيرترم االعرترمراد عرلرى تررتريرب عرامري 

 كما يلي: .022و

  دولة عربية يرصدها المتدر تصدرت دول الرخرلرير   24م   جمالي

 ثم االردن المادمة عربيا برتيبات افيل م  المتوسط العالمي .

  مرراكر   .دول عربية بصدارة الكويت التي تحسنت  .تحس  ترتيب

 3مراك  ثم السرعروديرة واالردن والرجر ايرر برترحرسر   5ثم البحري  

 مراك  ثم االمارات مرك ي  ثم قحر ومصر مرك اً وا داً.

  مراك  وسلحنرة عرمران  .دول عربية تادمتها لبنان بـ  4تأخر ترتيب

 مراك  واليم  مرك اً وا داً. 3مراك  وموريتا يا  6

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

0247دول أخرى تقدمتها لبنان خالل  1دول عربية بصدارة الاويت مقابل تأخر ترتي   9تحسب ترتي    

 مراكز واألردن مركزاً واتداً  1تأخر ترتي  االمارات وقطر 

 0202في مقابل تحسب ترتي  السعودية مركزيب لعام  

يرصد تارير التنافسية العالمي الصادر ع  المعهد الدولي للرترنرمريرة االداريرة  

 دول عربية فاط  في متدره السنوي ووضعها كما يلي: 4

   دول هري االمرارات وقرحرر  3تراجعا في ادا   0202دهد متدر العا

مراك  واالردن مرركر اً وا رداً فري مرارابرل ترحرسر  تررتريرب  4بمادار 

 السعودية مرك ي .

   لت الدول الخليجية الثال  في مراترب مرتراردمرة عرالرمريرا  ريرث  رلرت 

عالميا ، ثم السعوديرة و 24عالميا ، ثم قحر و 2االمارات في المرتبة و 

 عالميا . 34

(6مؤشر التنافسية  العالمي )  

0202المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي،   

0202المصدر :المعهد الدولي للتنمية االدارية ،   

ترتيب  

عربي
التغير20192020الدولة

(4)59اإلمارات 1

(4)1014قطر2

26242السعودية 3

(1)5758األردن7

24.526.3(1.8)

وضع الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي 

الصادر عن المعهد الدولي للتنمية اإلدارية

المتوسط

انرقا  في عمود التيير باللون انسود تعبر ع  التحس  في الترتيب فيما تعبر 

 انرقا  باللون ان مر  بي  قوسي  ع  التأخر في الترتيب

ترتيب  

عربي
التغير20182019الدولة

27252اإلمارات 1

30291قطر2

39363السعودية 3

50455البحرين4

54468الكويت5

(6)4753سلطنة عمان 6

73703األردن7

75750المغرب8

87870تونس 9

(8)8088لبنان10

92893الجزائر11

94931مصر12

(3)131134موريتانيا13

(1)139140اليمن14

73721 

وضع الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي

 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي

المتوسط

(8مؤشر التنافسية  العالمي )  



25  

 0202مناخ االستثمار في الدول العربية 

 

 مؤشر الحوكمة العالمي

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 اإلمارات تصدرت الترتي  العربي

مؤشرات وقطر تلت بالمقدمة  1في  
في مؤشر االستقرار السياسي وغيا  
العنف واإلرها  فيما تلت تونس في 

 مقدمة مؤشر الصوت والمساءلة 

تايس متدرات الحوكمة العالمية الصادرة ع  البنك الردولري سرترة  برعراد ريريرسريرة هري: 

السيحرة على الفساد، وفعالية الحكومة، واالستارار السياسي وغياب العنر  واإلرهراب، 

دولرة، وذلرك  022والجودة التنظيمية، وقواعد الاا ون، والصوت والمسا لة في  كثر م  

م  معاهد المسح ومراكر   32مصدر بيا ات   تجتها  كثر م   42بناً  على ما يارب م  

الفكر والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ودركات الاحاع الخاه في جرمريرع 

. وفيما يلري وضرع الردول الرعرربريرة وفرق 0220  حا  العالم ويتم تحديثها سنويًا منذ عا  

آخر تارير بعد ترتيب الدول العربية تنازليا  اعتمادا على مجموع قيم الرتررتريرب الرنرسربري  

 للمتدرات الفرعية  يث تعبر الايم انعلى ع   دا  افيل :

 اإلمارات وقطر وسلطنة عمان والاويت واألردن والبحريب والسعودية  تتصدر المقدمة عربيا على التوالي

  ،رررلرررت كرررل مررر  اإلمرررارات 

وقررحررر، وسررلررحررنررة عررمرران، 

والكويت،وانردن، والبحرير ، 

والسرررررعررررروديرررررة، وترررررو رررررس، 

والميرب، وفلسحي  في مادمرة 

الترتيب العربي عرلرى الرتروالري 

بايم اجمالية تتجاوز الرمرتروسرط 

 العربي.

  تصرردرت االمررارات الررترررترريررب

العربي في جرمريرع الرمرتدررات 

الررفرررعرريررة فرريررمررا عرردا مررتدررر 

االسرترارررار السرريراسري وغريرراب 

الرررعرررنررر  واإلرهررراب الرررذي 

تصدرتن قحر ومتدر الصروت 

والررمررسررا لررة الررذي تصرردرتررن 

 تو س.

  اات الردول الرعرربريرة افيرل 

ادا  في متدر قواعرد الرارا رون 

ترراله مررتدرررا السرريررحرررة عررلررى 

الفساد وفرعرالريرة الرحركرومرة ثرم 

 متدر الجودة التنظيمية.

  دهد متدر الصوت والمسا لرة

اد ى ادا  عربي في الرمرتروسرط  

وذلرررك مرررع تصررردر ترررو رررس، 

ولبنان، والميررب، والركرويرت، 

 وانردن مادمة الترتيب عربيا.

0202المصدر :البنك الدولي،   

ترتيب 

المجموع
الدولة

السيطرة 

على الفساد

فعالية 

الحكومة

االستقرار 

السياسي 

وغياب العنف 

واإلرهاب

الجودة 

التنظيمية

قواعد 

القانون

الصوت 

والمساءلة
المجموع

83.788.969.578.477.917.7416.1اإلمارات1

79.375.070.074.075.513.8387.6 قطر2

67.362.567.164.470.717.2349.3سلطنة عمان3

51.052.954.357.761.129.1305.9الكويت4

60.656.733.357.258.228.6294.6األردن5

56.763.922.467.868.89.9289.4البحرين6

63.064.429.551.958.75.9273.4السعودية7

52.948.617.135.655.856.7266.6تونس8

45.747.632.446.248.629.6249.9المغرب9

46.623.14.856.733.721.2186.0فلسطين10

20.234.626.222.128.825.1157.1موريتانيا11

27.936.512.918.838.08.4142.4 مصر12

20.724.034.820.718.310.8129.3جيبوتي13

12.017.87.636.519.732.5126.2لبنان14

29.333.713.87.720.720.2125.4الجزائر15

15.43.841.910.612.528.1112.3جزر القمر16

8.79.61.99.63.822.756.3العراق17

7.75.36.73.810.65.439.5السودان18

2.41.91.41.01.97.916.5ليبيا19

1.90.50.04.32.94.414.0 اليمن20

1.43.40.53.41.01.511.1سوريا21

1.01.02.91.90.03.09.7الصومال22

34.334.425.033.234.918.2179.9 المتوسط العربي

 وضع الدول العربية في مؤشرات  الحوكمة لعام 2019
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 مؤشر االبتكار العالمي 

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

يادّ  متدر االبتكار العالمي الصادر ع  المنظمة العالمية للملكية الفكرية والويبرو  

-WIPO     مر  24دولة تمثرل  232مااييس مفّصلة ع  اندا  االبتكاري في %

% م  النات  المحلي اإلجمالي العالمي بتعادل الاوة الشراييرة. 29.4سكان العالم و 

 ويعتمد المتدر الرييسي على متدري  فرعيي :

  :يتكون م  خمس ركاي  لالقتصاد الوطني المتدر الفرعي لمدخالت االبتكار

البيئة المتسسية وتشمل البريرئرة السريراسريرة  -2تع ز ان شحة االبتكارية. وهي 

ر ل المال البشري والربرحرث وتشرمرل الرترعرلريرم  -0والاا و ية وبيئة االعمال، 

الربرنريرة االسراسريرة وتشرمرل االتصراالت  -3واال فاق على البحث والترحرويرر، 

وضرع السروق وتشرمرل الرترمرويرل واالسرترثرمرار  -4وتكنولوجيا المرعرلرومرات، 

 بيئة االعمال  وتشمل المعرفة واالبتكار. -5والتجارة، 

  :يتكون مر  ركرير ترير ، ويرترمرترع مرتدرر المتدر الفرعي لمخرجات االبتكار

 المخرجات بنفس وزن متدر المدخالت في  ساب المتدر العا .

تناسم كل ركي ة  لى ثال  ركاي  فرعية، كل منها يتكرون مر  مرتدررات فررديرة، 

متييراً تيحي العديد م  المجاالت االقتصادية والسريراسريرة ومرجراالت  2.بإجمالي 

 التعليم والبنى التحتية وتحوير انعمال. 

  ستخلص النتاي  التالية.  0202واستنادا لبيا ات التارير الثالث عشر لعا   

   بر يرادة اال رفراق عرلرى الربرحرث   .022بعد  مو االبتكار في العالم خالل العا

 .22 -%، عادت مسيرة التراجع  بسبب  زمة كوفيد 5.0والتحوير بنسبة 

   الرى  0222عرا   2.تأخر متوسط ترتيب الدول العربية بمادار مرك ي  م

 ، وهو متوسط يال ع  متوسط الترتيب العالمي .0202عا   0.

  مرراكر  ،  5دول عربية في المتدر هري: االردن وترو رس و 5تحس  ترتيب

 والسعودية، واالمارات مرك ي ، ولبنان مرك اً وا داً.

 عالميا ، ثم تو س في الرمررتربرة  34 لت اإلمارات في المرتبة االولى عربيا و

عالميا ،   66عالميا ، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا و 65الثا ية عربيا و

عرالرمريرا  ثرم الرمريررب فري الرمررتربرة   92ثم قحر في المرتبة  الرابعة عربيا و

 عالميا . 95الخامسة عربيا و

   دول تراجعا في ترتيبها  .دولة عربية مدرجة في المتدر دهدت  23م  بي

مرركر ا، ثرم  الرجر ايرر  .2العالمي،  و لت الكويت في الرمراردمرة برترأخررهرا 

 4مراك ، ثم سلحرنرة عرمران ومصرر  5مراك ،  ثم قحر بتراجع  .بتراجعها 

 مراك ، ثم اليم  مرك ي ، ثم الميرب والبحري  بتراجع مرك  وا د.

 دول عربية 5تحسب ترتي  

 دول  9وتراجع ترتي  

اإلمارات والسعودية وتونس و قطر 
 والمغر  تصدرت المؤشر

0202المصدر :المنظمة العالمية للملكية الفكرية،   

انرقا  في عمود التيير باللون انسود تعبر ع  التحس  في الترتيب فيما 

 تعبر انرقا  باللون ان مر  بي  قوسي  ع  التأخر في الترتيب

ترتيب 

2020
التغير20192020الدولة

36342اإلمارات 1

70654تونس 2

68663السعودية 3

(5)6570قطر4

(1)7475المغرب5

(18)6078الكويت6

(1)7879البحرين7

86815األردن8

(4)8084سلطنة عمان 9

88871لبنان10

(4)9296مصر11

(8)113121الجزائر12

(2)129131اليمن13

8082(2)

 ترتيب الدول العربية

 في مؤشر االبتكار العالمي

المتوسط
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 مؤشر التنمية البشرية 

0202الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

ع  بر ام  انمم الرمرترحردة  2222 يصدر متدر التنمية البشرية  سنويا منذ عا 

دولة م  خالل عدد م  الرمرتدررات  2.2ويرصد ادا   حو (UNDP) للتنمية 

 م  بينها: العمر المتوقع عند الوالدة وبانعوا  ، ومعدل اإللما  لدى البرالريرير  
بالارا ة والكتابة، و سب االلتحاق بالمدارل، والنات  المحلي اإلجرمرالري لرلرفررد 

 بتعادل الاوة الشرايية بالدوالر، ودليل العمر المتوقع. 

وفيما يلي  هم التييرات التي طر ت على وضع الدول العربية في مرتدرر الرعرا  

0202. 

  دول عربية في خا ة التنمية البشرية المرتفعة جرداً، عرلرى  6صن  التارير

على الاايمة العالمية، تبعترهرا  32ر سها اإلمارات التي جا ت في المرك  الـ

عرالرمريراً،  40عالمياً، والبحري  في المركر  الـر 42السعودية في المرك  الــ

عالمياً، والكويرت  62عالمياً، وعمان في المرك  الـ 45وقحر في المرك  الـ

 عالمياً. 64في المرك  الـ

  مرراكر   223تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمادار مرك  وا د الرى

 .0202في المتوسط خالل العا  

   دول في مادمتها االمارات وليبيا برمراردار  6تحس  ترتيب  0202دهد العا

 3مراكر  ثرم الربرحررير  وسروريرا برمراردار  4مراك ، ثم فلسحي  بمادار  5

 مراك  ثم لبنان بمادار مرك  وا د.

  23دول عربية اهمها سلحنة عمان التي تراجعت برمراردار  .تراجع ترتيب 

مرراكر  ثرم السرعروديرة وقرحرر  9مراك  ثرم الركرويرت  2مرك اً ثم الج اير 

 مراك  والسودان مرك ي . 3مراك  ثم العراق  4وتو س بمادار 

دول في مقدمتها اإلمارات وليبيا  وفلسطيب  1تحسب ترتي  

دول عربية أهمها سلطنة عمان 9مقابل تراجع ترتي    

0202ث  الجزائر ث  الاويت لعام    

دول مجلس التعاون تصدرت مقدمة 

 الترتي  وت  تصنيفها في الخانة 

 المرتفعة جدا للتنمية البشرية 

 تراجع ترتي  الدول العربية 

مراكز 423مركزاً واتداً إلى   

0202في المتوسط خالل العام    

0202المصدر : بر ام  انمم المتحدة للتنمية،  

انرقا  في عمود التيير باللون انسود تعبر ع  التحس  في الترتيب فيما 

 تعبر انرقا  باللون ان مر  بي  قوسي  ع  التأخر في الترتيب

ترتيب 

2020
التغير20192020الدولة

35314اإلمارات 1

(4)3640السعودية 2

45423البحرين3

(4)4145قطر4

(13)4760سلطنة عمان 5

(7)5764الكويت6

(9)8291الجزائر7

93921لبنان8

(4)9195تونس 9

1021020األردن10

1101055ليبيا11

1191154فلسطين12

1161160مصر13

1211210المغرب14

(3)120123العراق15

1541513سوريا16

1571570موريتانيا17

1661660جيبوتي18

(2)168170السودان19

(2)177179اليمن20

102103(1)

 ترتيب الدول العربية 

في مؤشر التنمية البشرية

المتوسط
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يركز هذا الجزء على راد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر التي ت  

، وذلك استنادا 0202استحداثها او شهدت توسعات في الدول العربية خالل العام 

 للمعلومات الواردة في قاعدة بيانات مشاريع االستثمار األجنبي في العـــــــال   

FDI Markets   والصادرة عب مؤسسة الفايننشال تايمز العالمية، والتي تعد

واتدة مب أه  المصادر المعتمدة مب قبل مؤتمر األم  المتحدة للتجارة والتنمية 

 )االوناتاد( في راد تركة االستثمارات في العال . 

مؤشرات  1وفي هذا السياق يت  استعراض وتحليل وضع المشاريع عبر 

رئيسية: أولها عدد الشركات األجنبية المستثمرة في المنطقة، وعدد المشاريع 

المنفذة، والتالفة االستثمارية المقدرة لال مشروع، وعدد الوظائف الجديدة التي 

 ستستحدثها تلك المشاريع.

كما سيت  استخالص أه  المعلومات عب التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك 

المشاريع مب خالل عرض قوائ  اله  األقالي  والدول والشركات المستثمرة في 

المنطقة واه  المشاريع المنفذة وأه  الدول العربية والقطاعات االقتصادية 

 .0202المستقبلة لتلك المشاريع خالل العام 

 الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر 

8080في الدول العربية لعام   
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تطور مشاريع االستثمار االجنبي المباشر      
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 تطور مشاريع االستثمار االجنبي المباشر
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  8080لعام  
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  8080لعام  
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8080لعام    
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 أهم المشاريع في الدول العربية

8080لعام    
35 
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8080لعام    
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 أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع 

  8080لعام 
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0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

8080-8006خالل الفترة تطور مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية   

، 0202عاودت مشاريع االستثمار االجنبي المبادر الجديدة خالل الرعرا  

تراجعها في الدول العربية بعد االرتفاع الواضح الذي دهدتن على صعيرد 

، وذلك كرنرتريرجرة مربرادررة  لرترداعريرات فريررول 0222العدد خالل العا  

كورو ا المستجد واجرا ات االغالق المصا بة لن، في المنحرارة والرعرالرم 

وخصوصا لدى الدول المصدرة الرييسيرة لررسول االمروال وذلرك وفرارا 

 لجميع المتدرات كما يلي:

  مر  3..3تراجع عدد المشاريع الجديدة في الدول العربية  بمعدل %

ً عرا   626الى  0222مشروعاً عا   222 ، لرترمرثرل 0202مشروعرا

 % م  مجمل المشاريع الجديدة في العالم...3

  تراجعت التكلفة االستثمارية لمشاريع االستثمرار االجرنربري الرمربرادرر

مليار دوالر الرى  59% م  42.5الجديدة في المنحاة العربية بمعدل 

 مليون دوالر للمشروع. 55مليار دوالر بمتوسط  34 حو 

   الر  وظريرفرة  54 كرثرر مر  0202وفرت المشاريع الرجرديردة لرعرا

% مرارار رة برنرحرو 49.3وظيفة للمشروع ، وبرترراجرع  9.بمتوسط 

 .0222االف وظيفة عا   223

وكا ت مشاريع االستثمار االجنبي المبادر الجديدة في المنحرارة الرعرربريرة 

. 0202و 0223دهدت اتجاها عاما للتذبذب خالل  الفترة ما بي  عامري 

 626الرى   0223مشروعاً عرا   425و جماال ارتفع عدد المشاريع م  

 .0202مشروعا عا  

ً عرا   2292و اات المشاريع رقما قياسيا بوصولها الى  رحرو  مشرروعرا

مرلريرار دوالر وفررت  .26، وبليت تكلفتها االستثمارية التاديرية .022

ال  فرصة عمل وذلك قبل ظهور تداعيات االزمة الماليرة  064 كثر م  

 العالمية.

  0202و 0227مع موجتي هبوط في  0223شهدت المشاريع اتجاها عاما لالرتفاع منذ 

FDI Markets     : المصدر  

عدد المشاريعالسنة
التكلفة 

الرأسمالية 

بالمليون دوالر

الوظائف

20206163394654083

201999957009102702

201876882302117368

20176907037577149

20166689017995434

20156984331382008

20147436041389099

20137855318968124

20128994575488586

20119555704399842

201088558681115663

2009967106280138643

20081170168115264357

200764150581105263

2006737112340163461

200554275768107663

20043615667258015

20034154602465675

1353912679831893135المجموع

تطور مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة 

في الدول العربية )2020-2003(
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ديسمبرنوفمبر ا توبر سبتمبر  س   يوليو يونيو مايو بريل مار  فبرايريناير 

    الت ور الش ر  لعدد مشاريع االستثمار االجنبي المباشر الجديد  في الدول العربية   ل 

 تراجع جميع المؤشرات

0202خالل العام    

 عدد 

 المشاريع

 التالفة 

 الرأسمالية 

 الوظائف 

 الجديدة

-%3.83 -5.84% -5.83% 

   
 سو   دا  لمشاريع االستثمار االجنبي المبادرر فري  0202دهد عا  

المنحاة العربية على صعيد التكلفة االستثمارية والرتري ترعرد اند رى 

عرا    FDI marketsمنذ بد  تسجيل المشاريع في قاعدة بيرا رات

0223 . 

  دهد عدد المشاريع خالل عا  الجايحة اتجاهرا عرامرا لرلرترراجرع

ً تررمررثرل  ررحررو  20مر  ذروتررهررا الربررالرريررة  % مرر  25مشرروعررا

 ..6مرلريرارات دوالر وفررت  3.6االجمالي، بتكلفة استثمارية 

 0.4مشروعاً بتكلفة استثرمراريرة  55االف وظيفة في يناير الى 

 االف وظيفة في ديسمبر . 3.2مليار دوالر وفرت  حو 

   كان دهر مايو م   كثر الشهور تأثرا برالرجرايرحرة خرالل الرعرا

مشروعا برتركرلرفرة  06.  يث دهد  د ى عدد للمشاريع بـ 0202

 استثمارية ت يد على مليار دوالر وفرت  كثر م  ال  وظيفة. 

  سجلت التكلفة االستثمارية للمشاريع اد ي مسرتروى لرهرا خرالل

مشروعرا وفررت  40مليون دوالر عبر  .59دهر يو يو بايمة 

 ال  فرصة عمل. 2.6 حو 

  بعد التعافي النسبي الذي دهردترن الرمرشراريرع فري درهرر يرولريرو

بالت ام  مع التخفي  التدريجي إلجرا ات االغرالق الرترا  فري 

العديد م  دول المنحاة عاود عدد المشاريع تراجعن فري درهرر 

اغسحس قبل ان يرعراود الصرعرود الرتردريرجري خرالل االدرهرر 

 المتباية م  العا . 

0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

8080تطور مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية خالل عام   

FDI Markets     : المصدر  

عدد المشاريعالشهر

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون دوالر

عدد الوظائف 

الجديدة

9236056809يناير 

76727211571فبراير

4012843443مارس 

3110892494أبريل 

2610811045مايو

425781557يونيو 

67115059412يوليو 

377762725أغسطس 

3816902504سبتمبر

5413294528اكتوبر 

5813764042نوفمبر 

5523493880ديسمبر

6163393554010االجمالي

التطور الشهري لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر 

 في الدول العربية خالل عام 2020
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استنادا لااعدة بيا ات مشاريع االستثمار االجنبي المربرادرر فري الرعرالرم الرترابرعرة 

لمتسسة الفاينا شيال تايمر بشأن التوزيع الجيرافي الهم المرنراطرق الرجريررافريرة 

 يتيح ما يلي: 0202المستثمرة في الدول العربية لعا  

  تماديا مع االتجاه العالمي  لت  وروبا اليربية في المادمة كرأهرم مرنرحرارة

% مر  مرجرمرل 42.2مشروعاً تمثل  050مستثمرة في الدول العربية بعدد 

، وتم تنفيذ تلك المشاريع م  قبرل 0202المشاريع الجديدة في المنحاة لعا  

مرلريرارات دوالر  9.94دركة بتكلفة استثمارية تاديرية تربرلرغ  رحرو  003

% م  االجمالي العربي، وقد وفررت ترلرك الرمرشراريرع  رحرو ..00بحصة 

 % م  االجمالي.32.6ال  فرصة عمل بحصة  02.4

  ثا ي اهم مصدر للمشراريرع فري الرمرنرحرارة تمثل دول آسيا والمحيط الهادي

% عررلررى صررعرريررد الررترركررلررفررة 03.2% مرر   رريررث الررعرردد و5..2بررحررصررة 

االستثمارية، و لت بعدها وبفارق ضئيل دول  مريكا الشمالية التي تساهرم 

%م   يث تكلفة المشراريرع، فري 39.5% م  عدد المشاريع و29.0بنحو 

متدر على ضخامة  جم الرمرشراريرع االمرريركريرة برالرمرارار رة برنرظريررترهرا 

االوروبية واآلسيوية وهو ما وضعها فري الرمررتربرة االولرى عرلرى صرعريرد 

 التكلفة.

  لت منحاة الشرق االوسط في المرتبة الرابعة عربيا م   يث مساهمترهرا 

في مشاريع االستثمار االجنبي المبادر في المنحارة وبرفرارق ضرئريرل عر  

% مر  مرجرمرل 29مشاريع تمثل  225منحاتي امريكا الشمالية وآسيا بعدد 

، وتم تنفيذ تلك المشاريع م  قبرل 0202المشاريع الجديدة في المنحاة لعا  

مرلريرارات دوالر  4.9دركة بتكلفة استثمارية تاديرية تبلغ قيمتها  حو  99

االف  22.6% م  اإلجمالي. وقد وفرت تلك المشاريع  حو 23.2بحصة 

 % م  االجمالي.22.6فرصة عمل بحصة 

أه  إقلي  مستثمر في الدول 

العربية مب تيث عدد المشاريع 

وأمرياا الشمالية  تصدرت على 

 اعيد التالفة

أوروبا 

 الغربية 

0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

  8080أهم األقاليم المستثمرة في الدول العربية لعام 

FDI Markets     : المصدر  

 توزيع المشاريع على األقالي  المستثمرة 

0202تس  العدد لعام   

المنطقة المستثمرة
عدد 

المشاريع
%

التكلفة 

الرأسمالية 

بالمليون 

دوالر

%

متوسط 

التكلفة 

الرأسمالية

الوظائف 

الجديدة
%

متوسط 

  الوظائف

عدد 

الشركات
%

25240.9774422.8312137639.68422342.2أوروبا الغربية

11418.5811123.971909016.87910018.9آسيا والمحيط الهادئ

10617.21272637.5120951517.6899818.5 أمريكا الشمالية

10517.0470913.9451056919.61007714.6الشرق األوسط

182.92620.8159601.853142.6أفريقيا

142.31740.51219993.7142112.1الدول الناشئة في أوروبا

71.12110.6305010.97171.3أمريكا الالتينية والكاريبي

6161003393510055.15401010087529100المجموع

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية حسب المناطق الجغرافية لعام 2020

أوروبا الغربية
     

 سيا والمحيط ال اد 
     

امريكا الشمالية 
     

الشر  األوسط
     

أفريقيا
    

الدول الناشئة في أوروبا
    

أمريكا الالتينية و الكاريبي
    

مشاريع االستثمار االجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية
    حسب المناط  الجغرافية لعام  
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% دد المشاريعالدولة المستثمر الترتيب

10023.3الواليات المتحد  1

8319.3الممل ة المتحد 2

5613.1اإلمارات 3

388.9ال ند4

337.7سويسرا5

296.8 لمانيا6

286.5فرنسا7

214.9الصين8

214.9هولندا9

204.7السعودية10

42969.6

أهم الدول المستثمرة في الدول العربية

 حسب عدد المشاريع لعام 2020

المجموع

الدولة المستثمر الترتيب
 دد الوظائف 

الجديد 
%

840220.1الواليات المتحد  1

717617.2اإلمارات  2

565613.5 لمانيا3

457610.9فرنسا4

450010.8الممل ة المتحد 5

34538.3الصين6

24916.0ال ند7

19684.7السعودية8

19094.6اليابان9

16944.1سويسرا10

4182577.4 المجموع

أهم الدول المستثمرة في الدول العربية

حسب الوظائف الجديدة لعام 2020

  تصردرت الرواليرات 0202دولة استثمرت في المنحاة عا   52م   جمالي ،

المتحدة قايمة  هم الدول المصدرة للمشاريع الجديدة الى الدول العربية ، وفرق 

% م  عدد المشراريرع 03.3مشروع تمثل  222جميع المتدرات  يث  فذت 

% مر  االجرمرالري، وقرد وفررت ترلرك 4..0مليارات دوالر تمثل  0..بتكلفة 

 % م  االجمالي. 02االف وظيفة  صتها ت يد على  4..المشاريع 

  لت المملكة المتحدة في المرتبة الثا ية مر   ريرث عردد الرمرشراريرع برحرصرة 

% م  مجمل المشاريع المنفذة في المنحاة، فريرمرا  رلرت فري الرمررتربرة 22.3

%، كما جا ت في المرتبرة الرخرامسرة 6.2السادسة على صعيد التكلفة بحصة 

 %...22على صعيد الوظاي  الجديدة بحصة 

  مر  عردد 92استحوذت الدول العشر االولى في كرل مرتدرر عرلرى  رحرو %

% مر  99.4% م  التكلفة الرر سرمرالريرة، و5.2.المشاريع الجديدة المنفذة، و

 مجمل الوظاي  الجديدة الموفرة. 

  :ظهرت دولتان عربيتان ضم  قايمة اهم الردول الرمرسرترثرمررة فري الرمرنرحرارة

االولى االمارات التي  لت في المرتبة الثالثة علرى صرعريرد عردد الرمرشراريرع 

والمرتبة الرابعة على صعيد التكلفة االستثمارية والمرتبة الثا ية على صرعريرد 

عدد الوظاي  الجديدة. وكذلك السعودية التي  لت في المرتبة العادررة عرلرى 

صعيد العدد والتاسعة على صعيد التكلفة الر سمالية والرثرامرنرة عرلرى صرعريرد 

 الوظاي  الجديدة.

  مدينة استثمرت في المنحاة، تمثل الرمردن الرخرمرس انولرى  095م   جمالي

% مر  عردد 6.0خمس عدد المشاريع.  يرث  رلرت لرنردن فري الرمراردمرة بـر 

المشاريع. اما  بو ظبي فاد تصدرت م   يث متوسط الروظراير  لرلرمرشرروع 

ومتوسط  جم المشروع. كما  لت طوكيو في المادمة بالتكلفة االسرترثرمراريرة 

 مليون دوالر لكل مشروع. 322مليارات دوالر و  4.49االجمالية بايمة 

 أه  مستثمر في الدول العربية

% مب عدد المشاريع03.3بـ    

% مب التالفة االستثمارية09.1و    

% مب الوظائف الجديدة02و    

الواليات 

 المتحدة

المملاة المتحدة تلت في 
% 47.3المرتبة الثانية بـ  

مب عدد المشاريع 
% مب 42.9والخامسة بـ  

 الوظائف

 كندا تلت في المرتبة الثانية
% مب تالفة 45.9بـ   

 المشاريع  بقيمة تتجاوز
مليارات دوالر  1.5   

0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

8080أهم الدول المستثمرة في الدول العربية خالل العام   

FDI Markets     : المصدر  

الدولة المستثمرةالترتيب
التكلفة الرأسمالية 

بالمليون دوالر
%

818428.4الواليات المتحدة 1

454115.7كندا2

450215.6اليابان3

28169.8اإلمارات4

27739.6فرنسا5

17566.1المملكة المتحدة6

15245.3الصين7

10643.7الفلبين8

8683.0السعودية9

8392.9ألمانيا10

2886885.1

أهم الدول المستثمرة في الدول العربية

 حسب التكلفة الرأسمالية لعام 2020

المجموع
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  مر  35تراجع عدد الشركات المستثمرة في المنحاة برمرعردل %

 .0202دركة عا   502الى  0222دركة عا   25.

   دركة جديدة لم تك  مسجلة مر   066، اعلنت 0202خالل العا

ً تركرلرفرترهرا  .02قبل في قاعدة بيا ات الرمرشراريرع عر   مشرروعرا

 ال  وظيفة. 02مليار دوالر وفرت اكثر م   20االستثمارية 

  م  الشركرات االجرنربريرة فري االمرارات ثرم 63.5ترك  عمل %

 السعودية والميرب ومصر.

  استحوذت الشركات العشر االولرى فري كرل مرتدرر عرلرى  رحرو

% م  التكلفرة 53.3% م  عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و 9.5

 % م  مجمل الوظاي  الجديدة.32الر سمالية، و

  لت المجموعة الدولية نماك  العمل وريجس  المتخصصة فري 

توفير  ماك  لعمل الشركات كمارات  اياية او افرترراضريرة فري 

المرك  االول كأكبر متسس للمرشراريرع الرجرديردة فري الرمرنرحرارة 

% فرارط مر  2.5مشاريع تمرثرل  2بـ  0202العربية خالل العا  

عدد المرشراريرع فري الرمرنرحرارة. ترلرترهرا درركرة تشرايرنرا مروبرايرل 

، المتخصصة فري الردعرم الرفرنري لشرركرات وCMI ا تر ادو ال 

مشاريع، ثم درركرة  6تاديم  خدمات الهات  المحمول والتي تنفذ 

 اكسنتيا الستشارت تراخيص العالمات التجارية والفرا شاي  .

  لت دركرة مرنرترجرات الرترهرويرة Air Products   االمرريركريرة

المتخصصة في بيع اليازات والمواد الكيميايريرة لرالرسرترخردامرات 

الصناعية في المرتبة االولى عربيا على صعيد تكلفة الرمرشراريرع 

% مر  اإلجرمرالري. ترلرترهرا 29.4مليارات دوالر تمثل  5.2بايمة 

 4.0  برتركرلرفرة اسرترثرمراريرة CHBالشركة الكنرديرة لراعرمرال و

% مر  االجرمرالري، ثرم درركرة 20.4مليارات دوالر وبرحرصرة 

مرلريرار دوالر وبرحرصرة  0.2ماروبيني في المرتبة الثالثة بايمة 

6.0.% 

الشر ات المستثمر الترتيب
 دد 

المشاريع
%

91.5المجمو ة الدولية ألما ن العمل )ريج (1

2)CMI( 61.0تشاينا موبايل انترناشونال

50.8ا سنتيا الستشارات الفرانشايز3

4)RICI(50.8  ندا إن وربوريتد لفحص الموارد

5GoMyCode40.6

40.6لولو6

7NOW Money40.6

30.5الشرق نيوز8

30.5إ مار العقارية9

30.5 و ل10

6167.5

أهم الشركات المستثمرة في الدول العربية 

حسب عدد المشاريع لعام 2020

المجموع

الشر ات المستثمر الترتيب
الت لفة الر سمالية 

بالمليون دوالر
%

591017.4منتجات الت وية1

2)CHB( 420012.4ال ندية القابضة ل  مال

21006.2ماروبيني3

11603.4إيتوتشو4

5)PPME(  10633.1برايم باور الشرق األوس

10002.9 وريتا  وروبا6

9102.7بوستيك7

8)CMI( 6201.8تشاينا موبايل انترناشونال

9EDF   5581.6لل اقة المتجدد

5581.6بيسي  10

3393553.3

أهم الشركات المستثمرة في الدول العربية 

حسب التكلفة الرأسمالية لعام 2020

المجموع

الشركات المستثمرةالترتيب
عدد الوظائف 

الجديدة
%

29665.5منتجات التهوية1

25254.7  مجموعةPSA  (بيجو ورينو)2

25004.6درايكسلماير3

4 IHC 25004.6لالغذية

12002.2ريلمي للهواتف الذكية الصينية5

11902.2مجموعة كارنوال6

10401.9 شين قونغ للمواد الجديدة7

10001.9سيمنز8

9Varroc 9601.8أنظمة اإلضاءة

8661.6ماجوريل10

5401031 المجموع

أهم الشركات المستثمرة في الدول العربية 

حسب الوظائف الجديدة لعام 2020

0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

8080أهم الشركات المستثمرة في الدول العربية لعام   

أضخ  مستثمر في 
 المنطقة

بتالفة استثمارية   
مليارات دوالر  5.7 

% مب 49.1تمثل 
 اإلجمالي

أكبر مستثمر في المشاريع 

مب تيث العدد في الدول 

مشاريع تمثل  7العربية بـ 

% مب اإلجمالي4.5  

FDI Markets     : المصدر  
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  مشاريع جديدة لالستثمار االجنبري الرمربرادرر فري الردول  5استحوذ قحاع الحاقة على قايمة اهم

 العربية م   يث التكلفة االستثمارية وترك ت في منحاة الخلي .

   وظيفة تمثل  كثر م  ثلث المشاريع، بينما تمثل المشاريرع  04و  22المشاريع التي توفر ما بي

 وظيفة  و  كثر ما يارب م  خمس المشاريع. 222التي تخلق 

 22.4  فررصرة  2.مرلريرون دوالر، و 59.32% م  المشاريع تعد استثمارات جديدة بمتوسرط

عمل  للمشروع الوا د، في الماابل يبلغ المتوسط لمشاريع التوسع والمشاركة في المروقرع  رحرو 

 ماليي  دوالر على التوالي.  2.0مليون و  ..36

  مليون دوالر للمشرروع بر يرادة  22تعد فر سا المصدر االول للمشاريع اليخمة بمتوسط تكلفة

مرتي  تاريبا ع  المتوسط العا  للمشاريع، وذلك رغم ا ها ا تلت المرتبة السابعة على صرعريرد 

 وظيفة جديدة. 4596مليار دوالر وفرت  0.99مشروعا بتكلفة استثمارية اجمالية  .0العدد بـ 

 وفيما يلي قايمة بأهم المشاريع مرتبة  سب التكلفة  االستثمارية :     

8080أهم المشاريع في الدول العربية لعام   

عر  عر مرهرا ا شرا  مصرنرع  0202للكيماويات االمريكية في يولريرو  Air Products علنت دركة 

مليارات دوالر بالشراكة مع دركرة  5للهيدروجي  في مدينة  يو  الجديدة بمنحاة تبوك السعودية بتكلفة 

طنًا م  الهيدروجرير  يرومريًرا عرلرى  ن يرترم  652اكواباور السعودية  يث م  المتوقع ان ينت  المصنع 

دحنها على دكل  مو يا  لى انسواق العالمية ثم تحويلها مرة  خرى  لى هيدروجي . وم  الرمرتروقرع  ن 

 .0205يبد    تاج انمو يا في عا  

5  

 مليارات

دوالر    

مصنع 

 الهيدروجيب 

في مدينة نيوم 

 السعودية

فري يرولريرو  Canada Business Holdings Inc (CHB)اعلنت دركة  عمال كندا الارابيرة 

 (LSFO)مليارات دوالر  في مصفاة إل تاج وقود  منخفض الكبريت  4.0ع  ع مها استثمار  0202

ال  برميل يوميا، وذلك بهدف تلبريرة  322في منحاة الدقم االقتصادية الخاصة في سلحنة عمان بحاقة  

 ا تياجات االسواق  المت ايدة م  الوقود النظي .

1.0  

 مليارات 

 دوالر  

مصفاة منطقة 

الدق  

االقتصادية في 

 سلطنة عمان 

اليابا ية لبنا  وتشييل وصيا ة مححة طاقة توربينات الريراز ذات الردورة   Marubeniتخحط دركة 

 0203جيجاوات، بحلول عرا   0.4مليون دوالر، وبحاقة  2444المركبة في الفجيرة باإلمارات بتكلفة 

وسيتم تحوير المححة م  قبل كو سورتيو  ييم ماروبيني ومتسسة  بو ظبي للحاقة،  ريرث سرترمرترلرك 

% م  انسهم. وذلك برمروجرب 62%، فيما ستتملك  كومة  بوظبي بشكل غير مبادر 42انولى  صة 

 (EWEC)اتفاقية درا  الحاقة الموقعة مع دركة اإلمارات للما  والكهربا  

4.111  

 مليار 

 دوالر 

محطة توليد 

الطاقة 

بتوربينات الغاز 

في الفجيرة 

 اإلماراتية 

دخلت دركة  يتوتشو اليابا ية، ودركة هيتادي زوسي   ينوفا التجارية اليابا ية، ودركة دبري الرارابيرة 

مليار دوالر لتأسيس مححة لتحويل الرنرفرايرات  لرى طراقرة  2.26اإلماراتية، في مشروع مشترك بتكلفة 

 ل  من ل على  ن تبد  العمل فري  242ميياوات لخدمة  022كهربايية في دبي باإلمارات. وذلك بادرة 

%، ودبري 22% م  المشروع ، ودركة هيرترادري زوسرير   يرنروفرا 02. وستمتلك  يتوتشو 0204عا  

 % ، فيما ستاتسم الحصة المتباية ثال  دركات  خرى.32الاابية 

4.41  

 مليار 

 دوالر 

محطة تحويل 

النفايات لطاقة 

كهربائية في 

 دبي 

المشيل لمشاريع البنية التحتيرة لرلرحراقرة والرترابرعرة  (PPME)اعلنت دركة برايم باور الشرق انوسط 

مرلريرون دوالر فري  2263، ع  استرثرمرار 0202لشركة برايم مترو باور الاابية الفلبينية  في فبراير 

عراًمرا مروقرعرة مرع  03مححة طاقة جديدة في مدينة    قصر العراقية بموجب اتفاقية لشرا  الحاقة لمدة 

مريرجراوات  02.3.  يث ست داد طاقة المشروع تدريجريرا مر  (GCPI)الشركة العامة لموا ئ العراق 

 ميجاوات بنهاية المشروع. 252ميجاوات ثم  لى  4..6 اليا  لى 

4.213  

 مليار 

 دوالر 

محطة الطاقة 

الجديدة في 

مدينة أم قصر 

 العراقية

قطاع الطاقة 
 5استحوذ على أه  
مشاريع جديدة 

لالستثمار األجنبي 
 المباشر

في الدول العربية   
مب تيث التالفة    

0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   
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8080أهم الدول العربية المستقبلة للمشاريع لعام   توزيع المشاريع على الدول العربية  

0202تس  العدد لعام   

   الرترركر  الررجريررافري لرمرشراريررع  0202ترواصرل خرالل الرعرا

االستثمار االجنبي المبادر في المنحرارة فري عردد مرحردود مر  

الدول بمختل  المتدرات سوا  العدد او التكلفة االستثمارية او 

 الوظاي  الجديدة.

  استحوذت الدول الخرمرس االولرى فري كرل الرمرتدررات والرتري

ضمت كالً م  االمارات والسعودية والميرب ومصر وسلحنرة 

% مر  6.6.% م  عدد المشاريع و9.9.عمان وتو س على 

 % م  الوظاي  الجديدة.3.5.التكلفة االستثمارية و

   لت االمارات في المرتبة االولى كأكبر مستابل للمشاريع مر 

% مر  مرجرمرل 56.3مشرروعرا، مرثرلرت  349 يث العردد بـر 

المشاريع المنشاة في المنحرارة، كرمرا  رلرت االولرى مر   ريرث 

% مر  09.3ال  وظيفة وبحصة  24.9الوظاي  المستحدثة بـ 

االجمالي، في  ي   لت كثا ي  كبر مسرتراربرل لرلرمرشراريرع مر  

% مر  06.2مليارات دوالر وبحرصرة  2.2 يث التكلفة بايمة 

 االجمالي.

   تصدرت السعودية الدول العربية كأكبر مستابل للمشراريرع مر

مرلريرارات دوالر مرثرلرت  22.4 يث التكلفة االستثمارية بايمة 

% م  اجمالي المشاريع في المنحاة، في  ي   رلرت فري 32.9

مشرروعرا ترمرثرل  93المرتبة الثا ية م   يث عدد المشاريع بـر 

 الف فررصرة  ...% م  االجمالي، وفررت اكرثرر مر  22.2

 عمل جديدة.

  مشرروعرا ترمرثرل  54الميرب كان ثالث  كبر مستفيد باستابالرن

% م  االجمالي،  تجاوزت تكلفتها االستثمارية الرترارديرريرة ...

 ال  فرصة عمل. ..22مليار دوالر ووفرت  0.4 حو 

  مشروعا بليت تركرلرفرترهرا  43مصر  لت في المرتبة الرابعة بـ

االف  6مليار دوالر ووفرت اكرثرر مر   2.4االستثمارية  حو 

 فرصة عمل.

تواال التركز الجغرافي 

لمشاريع االستثمار 

األجنبي المباشر في 

المنطقة في عدد محدود 

 مب الدول 

الدول الخمس األولى 

% 99.9استحوذت على 

مب عدد المشاريع 

% مب التالفة 91.1و

% مب الوظائف 93.5و

 الجديدة

0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

FDI Markets     : المصدر  

اإلمارات
     

السعودية 
     

المغرب
    

مصر
    

سلطنة عمان
    

أخر 
     

توزيع المشاريع عل  الدول العربية 
    حسب العدد لعام 

الدولة المستقبلة
عدد 

المشاريع

التكلفة 

الرأسمالية 

بالمليون 

دوالر

متوسط 

  النفقات 

الرأسمالية 

للمشروع

الوظائف 

الجديدة

متوسط 

  الوظائف

للمشروع

عدد 

الشركات

3479139261472942336اإلمارات

7310411143878012064السعودية 

542402451181321849المغرب

43138732609614142مصر

236119266239610422سلطنة عمان

209154610005019 قطر

1588359154710315البحرين

94825437074119تونس

920022511569الكويت

67713251416الجزائر

624841225376األردن

3842884283لبنان

2319160257212862السودان

210151109542جيبوتي

11063106397971العراق

1949472721الصومال

1111114141موريتانيا

100771ليبيا

61633935555401087529المجموع

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة 

موزعة على الدول العربية لعام 2020
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األولى في عدد 

المشاريع بحصة 

% واألولى في 51.3

%09.3الوظائف بـ   

 اإلمارات

الخامسة  في عدد 

الوظائف الجديدة  بـ 

% مب اإلجمالي 1.7

 العربي

 تونس

الرابعة في عدد 

% 9المشاريع بحصة 

والخامسة في التالفة 

%1.4بـ   

 مصر

 األولى في التالفة

% والثانية 32.9بـ  

%44.7في العدد بـ   

 السعودية

 ثالث أكبر مستقبل للمشاريع

% مب التالفة 49بحصة     

 الثانية في تج  الوظائف الجديدة 

% مب اإلجمالي العربي04.7بـ    

 المغر  عمان

مدديدندة  دربديدة مسدتدقدبدلدة لدلدمدشداريدع  دام  46من بين 

% مدن  ددد 62، حلت دبي في المقدمدة بدندحدو 0202

مدلديدارات  68.0المشاريع وا بر ت لفة استثمارية بقيمة 

وظديدفدة جدديدد ، فدي  2350دوالر واض م وظائف بـد 

المقابل ش دت مدينتا الجبيل والقدنديد در    دبدر مدتدوسد  

لحجم ت لفة استثمارية لمشروع وا بر متوس  وظدائدف، 

 . لى التوالي

 أه  الدول العربية المستقبلة

0202للمشاريع لعام    

الدولة المستقبلةالترتيب
التكلفة الرأسمالية 

بالمليون دوالر
%

1041130.7السعودية 1

913926.9اإلمارات2

611918.0سلطنة عمان3

24027.1المغرب4

13874.1مصر5

10633.1العراق6

9152.7 قطر7

8832.6البحرين8

4821.4تونس9

3190.9السودان10

2480.7األردن11

2000.6الكويت12

1010.3جيبوتي13

940.3الصومال14

840.2لبنان15

770.2الجزائر16

110.0موريتانيا17

00.0ليبيا18

33935100

أهم الدول العربية المستقبلة لمشاريع االستثمار 

االجنبي المباشر الجديدة

 حسب التكلفة الرأسمالية لعام 2020

المجموع

الدولة المستقبلةالترتيب
عدد الوظائف 

الجديدة
%

1472927.3اإلمارات1

1181321.9المغرب2

878016.3السعودية 3

609611.3مصر4

37076.9تونس5

25724.8السودان6

23964.4سلطنة عمان7

15472.9البحرين8

10001.9 قطر9

5110.9الكويت10

2510.5الجزائر11

2250.4األردن12

1090.2جيبوتي13

970.2العراق14

840.2لبنان15

720.1الصومال16

140.0موريتانيا17

70.0ليبيا18

54010100 المجموع

أهم الدول العربية المستقبلة لمشاريع االستثمار 

االجنبي المباشر الجديدة 

حسب الوظائف الجديدة لعام 2020

FDI Markets     : المصدر  

%عدد المشاريعالدولة المستقبلةالترتيب

34756.3اإلمارات1

7311.9السعودية 2

548.8المغرب3

437.0مصر4

233.7سلطنة عمان5

203.2 قطر6

152.4البحرين7

91.5الكويت8

91.5تونس9

61.0الجزائر10

61.0األردن11

30.5لبنان12

20.3جيبوتي13

20.3السودان14

10.2العراق15

10.2ليبيا16

10.2موريتانيا17

10.2الصومال18

616100

أهم الدول العربية المستقبلة لمشاريع االستثمار 

األجنبي المباشر الجديدة 

حسب عدد المشاريع لعام 2020

المجموع
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  تررروزعرررت مشررراريرررع

االسترثرمرار االجرنربري 

فرري الرردول الررعررربرريررة 

 30على  0202لعا  

قررحرراعرررا ريرريرررسرريرررا، 

واسررررررررتررررررررحرررررررروذت 

الرراررحرراعررات الررخررمررس 

االولى علرى غرالربريرة 

المشاريرع مر   ريرث 

 العدد.

  ساهم قرحراع الرحراقرة

الررمررتررجررددة بررأضررخررم 

المرشراريرع برمرتروسرط 

مررلرريررون دوالر  036

لرركررل مشررروع. كررمررا 

ساهم قحراع انغرذيرة 

والمشروبرات برأكربرر 

عدد مر  الروظراير ، 

وظيفرة  034بمتوسط 

 لكل مشروع. 

  اسرررترررحررروذ قرررحررراع

خدمات انعمال على 

مشررررررروعرررررراً  202

% مر  22.6بحصة 

مجمل الرمرشراريرع ترم 

 22تنفيذها مر  قربرل 

 2.02دركة بتركرلرفرة 

ملريرار دوالر وفررت 

وظيفة . وبلرغ  5622

الررعرردد ذروتررن خررالل 

 04يررررنررررايررررر بـرررر 

 مشروًعا. 

  8080أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع األجنبية في الدول العربية لعام 

%  مب عدد المشاريع تاله البرمجيات وتانولوجيا المعلومات ث  47.1خدمات األعمال أه  قطاع  بحصة 

 الخدمات المالية ث  األغذية والمشروبات واالتصاالت

0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

FDI Markets     : المصدر  

القطاعات المستقبلة
عدد 

المشاريع

التكلفة 

الرأسمالية 

بالمليون دوالر

متوسط 

  النفقات 

الرأسمالية

الوظائف 

الجديدة

متوسط 

  الوظائف

عدد 

الشركات

12112921156114699خدمات األعمال

118189016322027112البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

6914412120512964الخدمات المالية

4529166542559432مجال االتصاالت

26138653609923422األغذية والمشروبات

252771112134825معدات صناعية

25329139403716العقارات

246252615406420النقل والتخزين

1973839332217415مكونات الكترونية

1535402369666414الطاقة المتجددة

13116690187814411الفنادق والسياحة

1267895669197610الفحم والنفط والغاز

11821574743483959المواد الكيميائية

102292359635968مكونات السيارات

83294112331548البالستيك

814919735916الرعاية الصحية

812716600758األدوية

74746828444067السيارات ومكوناتها

682113713162196المعادن

68214379636الفضاء

66611351586آالت ومعدات األعمال

6427322536أجهزة طبية

44631169842464المعادن

42056091524منتجات المستهلك

4237595521383التسلية والترفيه

410927129324مواد بناء

37023161533التكنولوجيا الحيوية

36239132معدات النقل لغير السيارات

2763812036012المنسوجات

21910168842الفضاء والدفاع

1101030301المحركات والتوربينات

14430301 االلكترونيات االستهالكية

61633935555401087529المجموع

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية 

موزعة على أهم القطاعات لعام 2020
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  ل قحاع البرمجيات وتكنولوجيرا الرمرعرلرومرات فري الرمررتربرة 

% م  مجمل المشاريع 22.0مشروعا وبحصة  .22الثا ية بـ 

 3002مرلريرار دوالر وفررت  2.2بتكلفة اجمالية تربرلرغ  رحرو 

 وظيفة جديدة خالل العا . 

  شاًطا تجاريًا، تمثل الخمسرة انوايرل غرالربريرة  25م   جمالي 

المشاريع.  يث  ل  شاط المبيعات والرترسرويرق فري الرمراردمرة 

بعدد المشاريع فيما  ل  شاط التصنيع في الرمراردمرة برالرتركرلرفرة 

مليار دوالر وفي الروظراير  برأكرثرر  26.39االستثمارية بايمة 

 ال  وظيفة. ..05م  

  جا ت قحاعات المواد الكريرمريرايريرة، والرفرحرم والرنرفرط والريراز

والحاقة المتجددة  في المراتب الثال  االولى م   يث التكلرفرة 

مرلريرارات دوالر وبرحرصرة  5..2االستثمارية بايمة  جمرالريرة 

 % م  االجمالي العربي.55

  مر  عردد 92.2استحوذت الاحاعات العشر االولرى عرلرى %

% مر  93% مر  الرتركرلرفرة االسرترثرمراريرة و..6.المشاريع و

 .0202الوظاي  الجديدة خالل العا  

المواد الايميائية تصدرت القائمة على اعيد 

مليون  دوالر 9045التالفة االستثمارية بقيمة   

تل نشاط المبيعات والتسويق في المقدمة بعدد 

المشاريع وتصدر نشاط التصنيع المقدمة بالتالفة 

مليار دوالر  41.39االستثمارية بقيمة   

  8080اهم القطاعات المستقبلة للمشاريع لعام 

FDI Markets     : المصدر  

القطاعات المستقبلةالترتيب
عدد 

المشاريع
%

12119.6خدمات األعمال1

11819.2البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات2

6911.2الخدمات المالية3

457.3 االتصاالت4

264.2المأكوالت والمشروبات5

254.1معدات صناعية6

254.1العقارات7

243.9النقل والتخزين8

193.1مكونات الكترونية9

152.4الطاقة المتجددة10

48779.1

أهم القطاعات المستقبلة في الدول العربية

 حسب عدد المشاريع لعام 2020

المجموع

0202الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

الق ا ات المستقبلةالترتيب
الت لفة الر سمالية 

بالمليون دوالر
%

821524.2المواد ال يميائية1

678920.0الفحم والنف  والغاز2

354010.4ال اقة المتجدد 3

29168.6مجال االتصاالت4

18905.6البرمجيات وت نولوجيا المعلومات5

14414.2ال دمات المالية6

13864.1اال ذية والمشروبات7

12923.8 دمات األ مال8

11663.4الفنادق والسياحة9

8212.4المعادن10

2945586.8

أهم القطاعات المستقبلة في الدول العربية

 حسب التكلفة الرأسمالية لعام 2020

المجموع

القطاعات المستقبلةالترتيب
عدد الوظائف 

الجديدة
%

609911.3االغذية والمشروبات1

596311.0مكونات السيارات2

561110.4خدمات األعمال3

43488.1المواد الكيميائية4

42557.9 االتصاالت5

33226.2مكونات الكترونية6

32206.0البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات7

28445.3السيارات ومكوناتها8

20513.8الخدمات المالية9

18783.5الفنادق والسياحة10

3959173 المجموع

أهم القطاعات المستقبلة في الدول العربية

حسب الوظائف الجديدة لعام 2020

المواد الكيميائية
     

الفحم والنفط والغاز
     

الطاقة المتجددة
     

االتصاالت 
    

البرمجيات 
وتكنولوجيا 
المعلومات

    

أخر 
     

توزيع المشاريع عل  القطاعات
    حسب العدد لعام 
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يوفر هذا الجزء معلومات أكثر تخصصا  عب تركة االستثمارات العربية البينية 

والتي تعد جزءا مب مجمل مشاريع االستثمار األجنبي المباشر  0202خالل العام 

في الدول العربية. تيث يت  راد مشاريع االستثمار العربي المباشر التي ت  

استحداثها او شهدت توسعات في الدول العربية مب قبل الشركات العربية، وذلك 

استنادا للمعلومات الواردة في قاعدة بيانات مشاريع االستثمار األجنبي في العال  

FDI Markets   .والصادرة عب مؤسسة الفايننشال تايمز العالمية 

مؤشرات  1وفي هذا السياق يت  أيضا استعراض وتحليل وضع المشاريع عبر 

رئيسية أولها عدد الشركات العربية المستثمرة في المنطقة وعدد المشاريع 

المنفذة والتالفة االستثمارية المقدرة لال مشروع وعدد الوظائف الجديدة التي 

 ستستحدثها تلك المشاريع.

كما يت  استخالص أه  المعلومات عب التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك 

المشاريع مب خالل عرض قوائ  اله  الدول العربية والشركات العربية 

المستثمرة في المنطقة واه  المشاريع المنفذة وأه  الدول العربية والقطاعات 

 0202االقتصادية المستقبلة لتلك المشروعات خالل العام 

 الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني 

8080لعام   
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 تطور المشاريع العربية البينية 

 8006 – 8080  
10 

التوزيع القطاعي للمشاريع العربية البينية 

  8080لعام 
13 

أهم الدول العربية المستقبلة والمستثمرة 

  8080للمشاريع العربية لعام 
11 

 15  8080أهم المشاريع لعام 

 محتويات الجزء الثالث
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دهدت متدرات االستثمار العربي البيني في الدول الرعرربريرة ترراجرعرا 

، وذلرك وفرق قراعردة بريرا رات 0222ماار ة بالعرا   0202خالل العا  

 مشاريع االستثمار انجنبي المبادر في العالم كما يلي:

  تراجع عدد مشاريع االستثمار العربري الربريرنري الرمربرادرر برنرسربرة

% 29.2مشراريرع لرترمرثرل  222مشروعا  الى  222% م  40.2

م  مجمل مشاريع االستثمرار انجرنربري الرمربرادرر الرجرديردة الرتري 

 .0202دهدتها الدول العربية خالل العا  

  25.3% مر  ...6هبوط التكلفة االستثمارية للمشاريرع برمرعردل 

% م  مجرمرل تركرلرفرة 24.2مليارات لتمثل  ..4مليار دوالر  الى 

مشاريع االستثمار انجنبي المبادر الجديدة الرتري درهردترهرا الردول 

 العربية. 

  تراجع عدد الوظاي  الجديدة التي توفرها تلك الرمرشراريرع برمرعردل

االف وظريرفرة لرترمرثرل 22.2ال  وظيرفرة الرى  24.5% م  04.2

% م  مجمل الوظاي  التري وفررترهرا مشراريرع االسرترثرمرار 02.2

 انجنبي المبادر الجديدة التي دهدتها الدول العربية. 

  م  عدد المشاريع. برمرتروسرط 26.4مثلت االستثمارات الجديدة %

وظيفة لكل مشرروع. فري الرمرارابرل برلرغ  .2مليون دوالر و 44.0

 224مرلريرون دوالر كرتركرلرفرة و 03.3متوسط مشراريرع الرتروسرع 

 وظاي .

  دركة م  تسع دول عربية في المنحاة وقد ساهمرت  99استثمرت

% مر  32.2مشروًعا برحرصرة  34الشركات العشر الكبرى بعدد 

% مر  الرتركرلرفرة ..02% م  فرره الرعرمرل و22.9اإلجمالي، و

 االستثمارية.

  مشرروعرا مرثرلرت  26دهد دهر  كتوبر  كبر عردد لرلرمرشراريرع بـر

% مر  32.2% م  االجرمرالري، ووفررت ترلرك الرمرشراريرع 24.5

 .0202% م  التكلفة االستثمارية لمجمل العا  26.5الوظاي  و

  مشرروًعرا، برحرصرة  02% م  المستثمري  بإ شا  22ساهم  كبر

مرلريرون دوالر  900% م  عدد المشاريع. بتكلفة استثرمراريرة 06

 % م  اإلجمالي. 02وظيفة، بحصة  2،269وفرت 

   وظيرفرة مرثرلرت ثرلرث الرعردد،  04و 22المشاريع التي توفر ما بي

وظيفة  و  كرثرر ربرع عردد  222بينما مثلت المشاريع التي وفرت 

 المشاريع.

0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام   

تراجع عدد مشاريع االستثمار العربي البيني المباشر 

% وتالفتها االستثمارية اإلجمالية 10.4بنسبة 

مليارات دوالر  1.9% إلى 19.9بمعدل   

مشاريع منها  442دول عربية  7شركة مب  99نفذت 

مليون دوالر  11.0% جديدة بمتوسط تالفة 71.1

 للمشروع الواتد 
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ني بالمليار دوالرتحور التكلفة االستثمارية لمشاريع االستثمار المبادر العربي البي 

8080تطور المشاريع خالل عام   

FDI Markets     : المصدر  
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  قحاعا مستابلة لالستثمارات الرعرربريرة،  02م   جمالي

استحوذت الخمسة انوايل علرى  كرثرر مر  ثرلرثري عردد 

الررمررشرراريررع. كررمررا  ررل قررحرراع خرردمررات الرربرررمررجرريررات 

% مر  0..2وتكنولوجيا المعلومات في الرمراردمرة  بـر 

 %.  26.4عدد المشاريع، تاله قحاع خدمات االعمال بـ 

   وفررر قررحرراع انغررذيررة والررمررشررروبررات  كرربررر عرردد مرر

الوظاي  فيما ساهم قحراع االتصراالت برأعرلرى تركرلرفرة 

مررلريررون دوالر وبرحررصررة  40.3.اسرتررثرمرراريرة برارريرمررة 

% م  االجمالري، بريرنرمرا سراهرم قرحراع الرفرنرادق 29.6

مرلريرون  9.اسرترثرمرار براريرمرة والسيا ة بأعلى متوسط 

 دوالر لكل مشروع.

  شاًطا تجاريًرا اسرترهردفرترهرا الرمرشراريرع  20م   جمالي 

العربية،  ل  شاط المبريرعرات والرترسرويرق والردعرم فري 

مشروعا تاله  شاط خدمات انعمال فري  30المادمة بـ 

 مشروعا. 32المرتبة الثا ية بـ 

 4252وفر  شاط التصنيع  كبر عردد مر  الروظراير  و 

مرلريرار دوالر ،  2.09وظيفة  وساهم بأكبر استثمرار و

  ضافة نعلى متوسط للوظاي  والتكلفة لكل مشروع.

  8080التوزيع القطاعي للمشاريع العربية البينية لعام 

نشاًطا تجاريًا استهدفتها المشاريع  40مب إجمالي 

 العربية تل نشاط المبيعات والتسويق والدع 

مشروعا  30في المقدمة بـ    

% مب عدد المشاريع49.0قطاع خدمات البرمجيات وتانولوجيا المعلومات في المقدمة عربيا بـ   

0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام   

FDI Markets     : المصدر  

الوظائفعدد المشاريعالقطاع
متوسط 

الوظائف

التكلفة 

االستثمارية

متوسط 

التكاليف

2074137.0177.48.9البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

1849127.0361.620.1خدمات األعمال

1679949.0666.341.6الخدمات المالية

113987362.0726.166األغذية والمشروبات

1085485.0842.384.2 االتصاالت

758483.0231.733.1النقل والتخزين

4614153.0347.887الفنادق والسياحة

4630157.0208.452.1العقارات

317357.048.516.2المعدات الصناعية

311638.0138.146الطاقة المتجددة

141889134.01027.773.4قطاعات أخرى

11010878984775.943.4المجموع

 التوزيع القطاعي لمشاريع االستثمار العربي البيني لعام 2020

 توزيع المشاريع على القطاعات 

0202تس  العدد لعام   

البرمجيات وخدمات 
تكنولوجيا المعلومات

     

خدمات األعمال
     

الخدمات المالية
     

األغ ية 
والمشروبات

     

االتصاالت 
    

قطاعات أخر 
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  دولة مستابلة لالستثمارات الرعرربريرة،  رلرت  23م  بي   جمالي

السعودية في المادمة بأكثر م  ربع عدد المشاريع. فيما  صلت 

مصر على  كبر عدد م  الوظاي  االجمالية، في  رير  درهردت 

 وظيفة لكل مشروع. .04الميرب  كبر متوسط للوظاي  بـ 

   ظيت السعودية بأعلى قيمة  جرمرالريرة لرالرسرترثرمرار، فري  رير 

مرلريرون دوالر  4.5.باريرمرة دهدت سلحنة عمان  على متوسط 

 لكل مشروع.

   مدينة عربية مستابلة للمشاريع العربية، اسرترحروذت  02م  بي

% م  المشاريع.  يث جا ت دبري فري 42الخمس انوايل على 

 % م  عدد المشاريع.22المادمة باستحواذها على  كثر م  

  8080أهم الدول العربية المستقبلة والمستثمرة للمشاريع العربية لعام 

  م   جمالي تسع دول عرربريرة مسرترثرمررة فري الرمرنرحرارة  رلرت

دركرة برتركرلرفرة  32مشروعا  فذتها  56اإلمارات في المادمة بـ 

االف وظيفة. تلتهرا السرعروديرة ثرم  9.0مليار دوالر وفرت  ..0

 البحري  ثم مصر ثم تو س.

  مثلت قحر مصدرا للمشاريع العربية البينية الكبررى برمرتروسرط

مليون دوالر وهو  كبر بنرحرو ثرال   202.3 جم مشروع يبلغ 

مرات ع  متوسط جميع المشاريع،  يث ساهمت بمرشرروعرير  

 مليون دوالر. 040.6بليت تكلفتهما 

  مدينة مستثمرة في المنحاة، سراهرمرت الرخرمرس  25م   جمالي

انولى بأكثر م  ثلثي عردد الرمرشراريرع.  ريرث  رلرت دبري فري 

مرلريرار دوالر  2.3مشروعا بتكلفة  36المرتبة االولى بتأسيس 

% م  اإلجمالي. في المارابرل وفررت مشراريرع  برو 09.3مثلت 

وظيفة  و كبر استثرمرار و 5225ظبي  كبر عدد م  الوظاي  و

 مليار دوالر .  2.52

الوظائفعدد الشركاتعدد المشاريعالدولة المستثمرة

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون 

دوالر

56397176.02816.4اإلمارات 

20161968.0867.5السعودية

105662.0500.7البحرين

65105.046.7مصر

52334.046.3تونس

4476.022.5األردن

43364.0217.5الكويت

3349.015.6لبنان

21144.0242.6قطر

11077108784775.8المجموع

الدول العربية المستثمرة في المنطقة لعام 2020

أه  الدول 

 المستقبلة

أه  الدول 

 المستثمرة

مليار دوالر  4.35مشروعا تالفتها  07دولة عربية باستقبالها  43السعودية تصدرت   

الوظائفعدد الشركاتعدد المشاريعالدولة المستقبلة

التكلفة 

االستثمارية 

بالمليون 

دوالر

29231698.01352.2السعودية

25211023.0614.9اإلمارات 

19191703.0466مصر

11101227.0929.6سلطنة عمان

77893.0540.8البحرين

66323.0140.4الكويت

44994.0234.9المغرب

2267.030الجزائر

2272.078.3لبنان

21314.069.8 قطر

332564.0318.9الدول المستقبلة األخرى

11077108784775.8المجموع

الدول العربية المستقبلة للمشاريع العربية لعام 2020

مليار دوالر  0.9مشروعا تالفتها  51دول عربية بتنفيذ  7اإلمارات تصدرت   

مدينة عربية  بتأسيس  45دبي تصدرت   

مليار دوالر 4.3مشروعا بتالفة  31  

0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام   

FDI Markets     : المصدر  
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 0202 علنت  الشركة السعودية الوطنية للصلب التابعة لشركة الناصر الاابية اإلماراتية في ابرريرل 

مليون دوالر إل شا  مصنع للحديد في المنحاة الحرة االقرترصراديرة برمرديرنرة صراللرة  522ع  استثمار 

 لر  مرترر مرربرع  052بمحافظة ظفار في سلحنة عمان، وسيوفر المشروع الذي سياا  على مسرا رة 

 لر  طر ،  252 ل  ط  ست داد  لى  5.فرصة عمل مبادرة. وستبلغ طاقتن اإل تاجية السنوية  522

 % م  اإل تاج  لى انسواق اإلقليمية.65مع تصدير 

522 

 مليون

دوالر   

مصنع تديد 

االلة في 

 سلطنة عمان

مرركر اً جرديرداً  0202الذي يتخذ م  البحري  ماراً لرن فري فربررايرر  (GIB)افتتح بنك الخلي  الدولي 

متراً مربعاً في مدينة الخبر بالمنحاة الشرقية بالسعودية. وذلك لرلرتروسرع  33202لعملياتن تبلغ مسا تن 

 وظيفة جديدة. 522في تاديم خدماتن المالية، مع توقعات بتوفير 

113.1  

 مليون

دوالر   

مركز عمليات 

بنك الخليج 

الدولي في 

 البحريب  

، ع  االستثمار فري  0202 علنت دركة  يجل هيل  للتحوير العااري ومارها اإلمارات، في  غسحس 

مشروع مشترك مع دركة  عمار للترفين اإلماراتية إل شا  مشروع للترفين في البحري . يتيم  برنرا  

مراسي  كواريو  و دياة  يوا ات مايية في مراسي جاليريا، داخل مركر  تسروق مرراسري الربرحررير  

 روع  022 ل  لتر م  المياه و كثر م   362متر مربع، الستيعاب  0522للتنمية. وذلك على مسا ة 

 م  انسماك.

034.4  

 مليون 

 دوالر

مشروع 

مراسي  للترفيه 

 في البحريب

 علنت دركة  كوا باور السعودية، والتي تاو  بتحوير وتشييل مححات توليد الحاقة وترحرلريرة الرمريراه، 

% م  مشروع لتحوير مححة مياه بالتناضح العكسي في الحرويرلرة 42، ع  استثمار 0202في مارل 

 .6مليون جالون، وتتيم  مححة كرهرروضرويريرة براردرة  022بأبوظبي في اإلمارات، وبسعة يومية 

% فري عرا  62ميجاوات، على ان يتم اال تها  م  المشروع الذي تساهم فين  كومة  بو ظبي بنرسربرة 

 EWECعاما مع دركة اإلمارات للما  والكهربا   32، وذلك بموجب عاد مدتن 0200

009.5  

 مليون 

 دوالر

محطة مياه 

بالتناضح 

العاسي 

بأبوظبي في 

، وهي دركة   تاج غذايي وفرع مملوك بالكامل للشركة الدولية الرارابيرة IHC Food علنت دركة 

لرترحرويرر   DALمليون دوالر في مشروع مشترك مع مجرمروعرة 005اإلماراتية، ع  استثمار بايمة 

 لر  طر  مرترري مر   422 ل  هكتار في السودان، وذلك إل تاج وتصرنريرع  كرثرر مر   42وزراعة 

 وظيفة. 5222المحاصيل ال راعية سنويا، مع توفير 

005  

 مليون 

 دوالر

مشروع زراعة 

ألف هاتار  12

 في السودان

  8080أهم المشاريع لعام 

0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام   

 المشاريع العشرة األولى

ساهمت بنحو نصف التالفة  

 االستثمارية االجمالية  

 و نصف عدد الوظائف الجديدة

  مشاريع تم تنفيذها م  قبل دركات عربية في دول المنحارة لرعرا   222م   جمالي

مشاريع م   يث التكلفة االسرترثرمراريرة برنرحرو  صر   22،  ساهمت  كبر  0202

التكلفة االستثمارية لمجمل المشاريع العربية البينية، كما وفرت  رحرو  صر  عردد 

 الوظاي  الجديدة.

  ترك ت المشاريع العشرة انولى  م   يرث الرتركرلرفرة االسرترثرمراريرة فري قرحراعري

 مشاريع لكل منهما. 4الصناعة واإل شا ات بـ 

  االمارات  لت في المادمة على صعيد تنفيذ المشاريع العشرة انكبر  رجرمرا بـر. 

 مشاريع فيما  فذت السعودية مشروعا والبحري  مشروعا. 
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يختلف هذا الجزء عب االجزاء السابقة في طبيعة بياناته مب تيث منهجية 

إعدادها ومصدرها، تيث يركز على راد التدفقات الفعلية لالستثمارات االجنبية 

المباشرة الواردة والصادرة عب الدول العربية وفق منهجية اندوق النقد 

الدولي الصادرة في الطبعة السادسة لميزان المدفوعات والتي يعتمد عليها 

مؤتمر االم  المتحدة للتجارة والتنمية ) االوناتاد( في اعداد تلك البيانات. كما 

يقوم االوناتاد  بحسا  أرادة االستثمارات األجنبية المباشرة التراكمية في دول 

المنطقة وفق نفس المنهجية ولاب مع األخذ في االعتبار التغيرات التي طرأت 

على تلك االستثمارات عبر الزمب، والمعلومات الواردة في قاعدة بيانات 

 مشاريع االستثمار األجنبي في العال .

وفي هذا السياق يت  استعراض وتحليل وضع التدفقات الفعلية واالرادة 

مع راد لقي  عمليات االندماج واالستحواذ التي ‘  التراكمية في الدول العربية

 تمت خالل العام.

وبهذا الجزء تاتمل الصورة الالية لحركة االستثمارات االجنبية المباشرة في 

الدول العربية مب خالل راد التدفقات الفعلية، الى جان  المشاريع االجنبية 

 والعربية في المنطقة والتي تمت في الجزءيب الثاني والثالث. 

الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي 

8080المباشر في الدول العربية لعام   
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تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر 

8080الواردة إل  الدول العربية لعام   
19 

تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر 

8080الصادرة عن الدول العربية لعام   
52 

صفقات االندماج واالستحوا  في الدول 

8080-8064العربية لعام   
50 

تطور تدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية 

8080-8003المباشرة في الدول العربية    
53 

 محتويات الجزء الرابع
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  في اتجاه مياير للتوقعات دهدت تدفاات االستثمار االجنبي المبادرر

الواردة الى الدول العربية ارتفاعا، بمراردار مرلريرار دوالر وبرمرعردل 

مرلريرار  42.5، الرى 0222مليار دوالر  في العا   32.5% م  0.5

 وذلك وفق بيا ات واالو كتاد . 0202دوالر خالل العا  

  استمر الترك  الجيرافي للتدفاات الرواردة  ريرث اسرترحروذت الردول

% م  مجمل التدفاات بايادة االمرارات 25الخمس االولى على  حو 

%، ترلرترهرا 42مليار دوالر بحصرة ترجراوزت  22.2التي استاحبت 

%، ثم السعوديرة فري 24.5مليارات دوالر بحصة  5.2مصر بايمة 

% مر  23.6مرلريرارات دوالر و صرة  5.5المرتبة الثالثة باريرمرة 

 4.2االجمالي العربي، ثم سلحنة عمان في المرتبة الرابرعرة براريرمرة 

%، ثم لبرنران فري الرمررتربرة الرخرامسرة 22.2مليارات دوالر و صة 

 % م  االجمالي.   9.6مليارات دوالر و صة  3.2بايمة 

   دول هي و العرراق وقرحرر والركرويرت   3دهدت  0202خالل العا

مليارات دوالر وذلك ماار ة مع تدفارات  5.9تدفاات سلبية بإجمالي 

دول هي  العرراق وقرحرر  3مليارات دوالر تخص  6.3سلبية بايمة 

 .0222واليم  خالل العا  

  230.9دهدت ج ر الامر اعلى معدل  مو للتدفاات الواردة بنسبة ،

 %.02.0%، ثم السعودية بمعدل 42.3تلتها لبنان بنسبة 

0202الجزء الرابع: تدفقات و رصد  االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

8080التدفقات الواردة للدول العربية لعام   

 .0202المصدر: االو كتاد، تارير االستثمار في العالم  

(2896)

(2434)

(319)

0 

9 

52 

240 

464 

652 
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978 

1007 

1125 

1763 

3067 

4093 

5486 

5852 

19884 

العراق

ق ر 

ال ويت

اليمن

جزر القمر

فلس ين

جيبوتي

الصومال

تون 

السودان

األردن

موريتانيا

البحرين

الجزائر

المغرب

لبنان

سل نة  مان

السعودية

مصر

اإلمارات  

تدفقات االستثمار االجنبي المباشر 
    الواردة ال  الدول العربية لعام 

بالمليون 
دوالر

 ارتفاع غير متوقع لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة للدول العربية 

بقيادة اإلمارات  0202مليار دوالر عام  12.5% إلى 0.5بمعدل   

ترتيب 

2020
التغير20192020الدولة

معدل 

التغير%

الحصة من 

االجمالي %

1787519884201011.249.1اإلمارات  1

14.5(35.1)(3158)90105852مصر2

4563548692420.213.6السعودية3

3420409367319.710.1سلطنة عمان4

20553067101249.37.6لبنان5

17201763432.54.4المغرب6

2.8(18.6)(256)13821125الجزائر7

2.5(32.9)(495)15011007البحرين8

8879789110.22.4موريتانيا9

1.8(0.5)(4)730726األردن10

1.8(13.1)(108)825717السودان11

1.6(22.8)(193)845652تونس12

447464173.81.1الصومال13

222240188.10.6جيبوتي14

0.1(60.6)(80)13252فلسطين15

495132.70.0جزر القمر16

0.0(100.0)0371(371)اليمن20

(0.8)(405.5)(423)(319)104الكويت17

(6.0)(13.5)379(2434)(2813) قطر18

(7.2)(5.9)180(2896)(3076)العراق19

394624046610052.5 100 

تدفقات االستثمار االجنبي المباشر بالمليون دوالر

الواردة الى الدول العربية لعام 2020

المجموع
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8080األرصدة الواردة للدول العربية لعام   

0202الجزء الرابع: تدفقات و رصد  االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

  دهدت  رصدة االستثمار االجنبي المبادر الواردة  لى الدول العربية تراجرعرا برنرهرايرة

مليرار دوالر  220.3% م  2.4مليارات دوالر و بمعدل  3.95، بمادار 0202العا  

 ، وذلك وفق بيا ات واالو كتاد   .0202مليارات دوالر عا   6..22الى  0222عا  

  مر  مرجرمرل  رصردة االسرترثرمرارات .5استحوذت الدول الثال  االولى على  حو %

 042.2االجنبية المبادرة الواردة الى الدول العربية  يث استحوذت السعوديرة عرلرى 

مرلريرار دوالر  252.2%، ترلرترهرا اإلمرارات براريرمرة 06.6مليار دوالر بحصة بليت 

 %.24.6مليار دوالر وبحصة  230.5%، ثم مصر بايمة 26.6وبحصة 

  تلتهرا جريربروتري برمرعردل 25.0 اات االمارات اعلى معدل  مو خالل العا  بنسبة ،%

 %.23.2%، ثم سلحنة عمان في المرك  الثالث بمعدل  مو بلغ 23.9

  دول هي: قحر ولبنان والكويرت وفرلرسرحرير  ترراجرعرا فري  رجرم االرصردة  4دهدت

 .0202الواردة  خالل العا  

 .0202المصدر: االو كتاد، تارير االستثمار في العالم  

السعودية واإلمارات ومصر تستحوذ 
% مب مجمل األرادة 59على 

 االستثمارية الواردة إلى المنطقة 

تراجع األرادة الواردة إلى المنطقة 
مليار  740.3% إلى 2.1بمعدل 

0202دوالر بنهاية عام   

0 

138 

1942 

1988 

2717 

3616 

9973 

10743 

14138 

17752 

18462 

28627 

29211 

31690 

33086 

35006 

35425 

36556 

72273 

132477 

150896 

241862 

العراق

جزر القمر

اليمن

جيبوتي

فلس ين

الصومال

موريتانيا

سورية

ال ويت

لبنان

ليبيا

ق ر 

السودان

البحرين

الجزائر

تون 

سل نة  مان

األردن

المغرب

مصر

اإلمارات

السعودية

أرصدة االستثمار االجنبي المباشر 
الواردة ال  الدول العربية 

ترتيب     بالمليون دوالر بن اية 

2020
التغير20192020الدولة

معدل 

التغير%

الحصة من 

االجمالي %

23637624186254862.326.6السعودية1

1310121508961988415.216.6اإلمارات2

12663913247758384.614.6مصر3

665517227357228.68.0المغرب4

35760365567952.24.0األردن5

3133235425409313.13.9سلطنة عمان6

3160535006340010.83.9تونس7

319603308611253.53.6الجزائر8

306843169010073.33.5البحرين9

28494292117172.53.2السودان10

3.2(7.8)(2434)3106128627 قطر11

184621846200.02.0ليبيا12

2.0(73.9)(50268)6802017752لبنان13

1.6(5.1)(766)1490414138الكويت14

107431074300.01.2سوريا15

8995997397810.91.1موريتانيا16

3152361646414.70.4الصومال17

0.3(1.4)(39)27562717فلسطين18

1748198824013.70.2جيبوتي19

1942194200.00.2اليمن20

12913896.60.0جزر القمر21

0000.00.0العراق22

912325908576(3749)(0.4)100 

أرصدة االستثمار األجنبي المباشر بالمليون دوالر

الواردة إلى الدول العربية بنهاية عام 2020

المجموع
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  دهدت تدفاات االستثرمرار االجرنربري الرمربرادرر

الصادرة م  الردول الرعرربريرة ترراجرعرا خرالل 

 32.4% الررى 02.5، بررمررعرردل 0202الررعررا  

مرلريرار دوالر   32.5مليار دوالر  ماار ة مع 

، وذلك وفرق بريرا رات مرتترمرر 0222في العا  

 االمم المتحدة للتجارة والتنمية واالو كتاد .

  62ساهمت االمارات و دها بحصة تربرلرغ %

م  مجمل تدفاات االستثمار االجنبي المربرادرر 

 22الصادرة م  المنحاة  بايمرة ترارتررب مر  

، تررلررتررهررا 0202مررلرريررار دوالر خررالل الررعررا  

السعودية التي صدر عنها استثمارات مبرادررة 

% 25.5ملريرار دوالر وبرحرصرة  5..4بايمة 

م  االجمالي ثم قحر التي  لت فري الرمررتربرة 

$، 9..مليار دوالر وبحصة  0.9الثالثة بايمة 

ثم  لت الكويت في المررتربرة الررابرعرة براريرمرة 

% لررترربررلررغ 9.9مررلرريررار دوالر و صررة  0.43

الررحررصررة االجررمررالرريررة لررلرردول االربررع االولررى 

20.3.% 

  دول  موا في  جم التدفاات الصرادرة  5 اتت

و لت سلحنة عمان في المرتبة االولرى برنرمرو  

%، ثم  لت تو س في الرمررتربرة 222.3 سبتن 

%، ثرم مروريرترا ريرا فري 2..2الثا ية برمرعردل 

 %.06.2المرتبة الثالثة بمعدل  مو بلغ 

  دولة ترراجرعرا فري  رجرم تردفرارات  20دهدت

االستثمار االجنبي الرمربرادرر الصرادرة عرنرهرا 

 . 0202خالل العا  

0202الجزء الرابع: تدفقات و رصد  االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

8080التدفقات الصادرة من الدول العربية لعام   

 .0202المصدر: االو كتاد، تارير االستثمار في العالم  

 أه  الدول العربية المصدرة لتدفقات

0202االستثمار االجنبي المباشر لعام    

مليار دوالر  47اإلمارات ساهمت بـ 

% مب تدفقات االستثمار 12وبنسبة 

األجنبي المباشر الصادرة مب المنطقة 

  0202خالل العام  

تراجع تدفقات االستثمار األجنبي 

المباشر الصادرة مب الدول العربية 

%02.5بمعدل   

مليار دوالر  34.1إلى    

ترتيب

 

2020

التغير20192020الدولة
معدل

 التغير%

الحصة من 

االجمالي %

60.4(10.8)(2289)2122618937اإلمارات1

15.5(64.2)(8693)135474854السعودية2

8.7(38.7)(1720)44502730قطر3

7.7(197.3)24274923(2495)الكويت4

6271255629100.34.0سلطنة عمان5

1.6(44.9)(401)893492المغرب6

1.0(19.4)(79)405327مصر7

0.7(40.7)(140)345205ليبيا8

0.5(23.5)(46)194149العراق9

566158.90.2فلسطين10

22432298.90.1تونس11

0.1(90.9)(275)30328لبنان12

0.1(39.0)(17)4326األردن13

0.0(49.9)(15)3116الجزائر14

56126.10.0موريتانيا15

0.0(100.0)(3)30اليمن16

(0.7)4.0(8)(205)(197)البحرين17

3945831351(8107)(20.5)100 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بالمليون دوالر

الصادرة من الدول العربية لعام 2020

المجموع
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8080االرصدة الصادرة من الدول العربية لعام   

0202الجزء الرابع: تدفقات و رصد  االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

  دهدت  رصدة االسرترثرمرار االجرنربري الرمربرادرر

الصادرة م  الدول العربية ارتفاعا بنهاية العرا  

مرلريرار دوالر   ..425% الى 4، بمعدل 0202

مليار دوالر  في  هاية العرا   496.2ماار ة مع 

، وذلك وفق بيا ات متتمر االمم المتحردة 0222

 للتجارة والتنمية واالو كتاد .

  استحوذت كل م  اإلمرارات والسرعروديرة عرلرى

الحصة االهم م   رصدة االستثمارات االجنبيرة 

المبادرة الصادرة م  المنحاة باريرمرة  جرمرالريرة 

% مر  69.2مليار دوالر تمثرل  330.5بليت  

االجمالي العربري.  ريرث  رلرت االمرارات فري 

مرلريرارات دوالر  023.9المرتبة االولى بايمة 

% تلتها السرعروديرة فري الرمررتربرة 42.2و صة 

مرلريرار دوالر وبرحرصرة  ...20الثا ية باريرمرة 

06.% 

  ارتفع  جم  رصدة االستثمار االجنبي المربرادرر

دولررة عررربرريررة بررمررعرردالت  25الصررادرة فرري 

% برالرنرسربرة لرلرمريررب 4..2تراو ت ما بير  

% بالنسبة للج اير ، فري  رير  اسرتراررت 2.6و

االرصردة الصرادرة فري  الرريرمر  وسروريرا فرري 

دول  3الماابل دهردت االرصردة ترراجرعرا فري 

 %.95.0تادمتهم لبنان بمعدل 

 .0202المصدر: االو كتاد، تارير االستثمار في العالم  

 أه  الدول العربية المصدرة ألرادة

0202االستثمار االجنبي المباشر لعام    

اإلمارات و السعودية ادرتا استثمارات 

مليار دوالر تمثل  330.5بقيمة  

% مب االجمالي العربي19.4  

ارتفاع أرادة االستثمار األجنبي 

المباشر الصادرة مب الدول العربية  

مليار دوالر   175.9% إلى 1بمعدل   

ترتيب 

2020
التغير20192020الدولة

معدل 

التغير%

الحصة من 

االجمالي %

1847902037281893710.241.1اإلمارات1

12390412875948543.926.0السعودية2

447804751027306.19.6 قطر3

329973432813324.06.9الكويت4

20943211472051.04.3ليبيا5

3.8(1.1)(205)1914718942البحرين6

1199213247125510.52.7سلطنة عمان7

815584813264.01.7مصر8

64477630118318.41.5المغرب9

0.8(75.2)(11978)159313952لبنان10

286930171495.20.6العراق11

27082723160.60.5الجزائر12

655681264.00.1األردن13

67267200.00.1اليمن14

5266037814.80.1تونس15

0.1(5.6)(15)269254فلسطين16

939966.50.0موريتانيا17

5500.00.0سوريا18

476881495780188994.0 100.0 

أرصدة االستثمار األجنبي المباشر بالمليون دوالر

الصادرة من الدول العربية بنهاية عام 2020

المجموع
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اإلمارات استحوذت على أكثر مب 

% مب افقات البيع72  

مليار دوالر 41.1بقيمة    

  تمثل عمليات الدم  واالستحواذ  صة مهمة م  مرجرمرل تردفرارات

االستثمار االجنبي المبادر في العالم بشركرل عرا ، وفري االزمرات 

م  المتوقع ان تشهد العمليات تراجعا بسبب الرمرخراوف مر  عرد  

الياي  بشأن المستاربرل او  رمروا برفريرل عرمرلريرات  عرادة هريركرلرة 

الشركات ورغبة البعض في ا تهاز فررصرة اقرترنرا   صرول جريردة 

 بأسعار منخفية.

  على الرغم م  ا خفاض عدد صفاات اال دماج واالستحواذ بشركرل

 اد بعد الجايحة،  ال  ن تعافيها كان كذلرك سرريرعرا  سربريًرا، عرلرى 

عكس ما  د  بعد انزمة الرمرالريرة الرعرالرمريرة، مرع ترركر هرا فري 

 الصناعات الرقمية والصيدال ية.

  دهدت عمليات اال دماج واالستحواذ فري الردول الرعرربريرة  شراطرا

،  يث ارتفعت قيمة عمليات البريرع براريرمرة 0202الفتا خالل العا  

 2..2الى  0222مليار دوالر عا   ..20مليارات دوالر م   5.3

 . وذلك استنادا الى بيا ات انو كتاد.0202مليار دوالر عا  

   0202دول عربية دهدت عمليرات بريرع خرالل الرعرا   9م  بي ،

% مر  مرجرمرل الصرفرارات 22استحوذت اإلمارات على  كثر م  

مرلريرار  2.26مليار دوالر، تلتها انردن بايرمرة  26.4بايمة بليت 

مرلريرون دوالر  352%، ثم السعروديرة براريرمرة 6.4دوالر و صة 

 %.2.9مليون دوالر و صة  235%، ثم مصر بايمة 0و صة 

  دهدت عمليات الشرا  بيرض الرترمرلرك واال ردمراج الرتري  رفرذترهرا

، لتتحول الي قريرمرة 0202الدول العربية تراجعا كبيرا خالل العا  

 3.32مليار دوالر، وذلرك مرارار رة مرع  2.39سلبية صافية بايمة 

 .0222مليارات دوالر عا  

   دول عربية دهردت عرمرلريرات دررا  بريررض الرترمرلرك  6م  بي

 635 لت سلحنة عمان في المادمة باريرمرة  0202واال دماج عا  

مرلريرون دوالر، ثرم قرحرر  506مليون دوالر ، تلتها الكويت بايمة 

ماليي  دوالر، ثرم  426مليون دوالر ثم البحري  بايمة  452بايمة 

 24مليون دوالر ، واخريررا السرعروديرة براريرمرة  292تو س بايمة 

 مليون دوالر.

0202الجزء الرابع: تدفقات و رصد  االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

8080-8063صفقات االندماج واالستحوا  في الدول العربية   

 .0202المصدر: االو كتاد، تارير االستثمار في العالم  

0202مليار دوالر عام  49.4ارتفعت قيمة عمليات البيع بغرض التملك واالندماج في الدول العربية إلى   

 أه  الدول العربية التي شهدت افقات 

0202تملك واندماج عام   

2019202020192020

(1665)(2810)(1145)9136163927256اإلمارات  1

(782)(782)0(386)521135مصر2

(1637)165114(1618)1977359السعودية3

6351359(724)(3)30سلطنة عمان4

(1020)10200(1)10لبنان5

(43)172811430المغرب6

000(8)(8)0الجزائر7

(1170)0551576406البحرين8

000(37)370موريتانيا9

(16)011601160237األردن10

0179179(205)(61)144تونس11

127526399(847)89750الكويت12

(364)000815451 قطر13

000(60)600العراق14

02525000سوريا15

127931808552923386(1374)(4760)

عمليات التملك واالندماج  في الدول العربية

 بالمليون دوالر لعامي 2019 و 2020

المجموع

عمليات شراءعمليات بيع

الدولة م
قيمة

 التغير

قيمة

 التغير
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8080-8060تطور التدفقات الواردة ال  الدول العربية    

0202الجزء الرابع: تدفقات و رصد  االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

   222.3بلع  جمالي تدفاات االستثمار االجنبي المبرادرر الرواردة الرى الردول الرعرربريرة مرا ير يرد عر 

 مليار دوالر سنويا. 02.3بمتوسط  0202و  2222مليارات دوالر خالل الفترة ما بي  عامي 

  خالل العاود الثالثة االخيرة دهد  جم التدفاات الواردة الى الدول العربية تذبذبا واضحا مر  مرتروسرط

مرلريرار  42 ،  الى  كثر مر  0222-2222مليارات دوالر خالل العاد االخير م  االلفية الثا ية و 4.0

مرلريرار دوالر  39.4 ، قبل  ن يتراجع الرى 0222-0222دوالر خالل العاد االول م  االلفية الثالثة و

  .0202-0222في العاد الثا ي م  انلفية الثالثة و

  بلغ  جمالي تدفاات االستثمار االجنبي المبادر الواردة الى الدول العربية خالل الفترة مرا برير  عرامري

مليار دوالر سنويا وهرو ترارريربرا  رفرس  44.4مليار دوالر بمتوسط  444ما ي يد ع   0202و 0222

 .0202مستوى عا  

  0.9بلغ متوسط  صة الدول العربية م  تدفاات االستثمار االجنبي المبادرر الرعرالرمريرة مرا  سربرترن %

في  ي  بلغ متوسط  صة الدول العربية م  الدول الناميرة   0202و 0222خالل الفترة ما بي  عامي 

 % خالل  فس الفترة.6

   660.6بفيل تراجع التدفاات الى الدول النامية الرى  0202تحسنت  صة الدول العربية خالل العا 

 مليار دوالر في ماابل ارتفاع  جم التدفاات الواردة الى المنحاة. 222مليار دوالر والعالم الى 

   مليار دوالر. 5...بايمة  .022دهدت الدول العربية  على مستوى للتدفاات الواردة خالل العا 

 .0202المصدر: االو كتاد، تارير االستثمار في العالم  

مليار دوالر  07.3

متوسط التدفقات 

السنوية للدول العربية 

 خالل الفترة 

(4772-0202 )  

تصة الدول العربية 

% مب مجمل 1بلغت 

التدفقات للدول النامية 

% مب التدفقات 0.9و

 العالمية

20102011201220132014201520162017201820192020الدولةترتيب 2020

69.944.652.741.131.425.432.731.135.439.340.4مليار دوالر قيمة التدفقات الى الدول العربية 

622.5666.5667.6655.7678.1730.4653.9702.5692.5723.4662.6مليار دوالر قيمة التدفقات الى الدول النامية 

1393.71612.91491.31453.51402.12032.32065.21647.31436.71530.2998.9مليار دوالر قيمة التدفقات الى العالم

11.26.77.96.34.63.55.04.45.15.46.1%حصة الدول العربية من الدول النامية 

5.02.83.52.82.21.21.61.92.52.64.0%حصة الدول العربية من العالم 

تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ونسبتها إلى الدول النامية والعالم

11.2

6.7
7.9

6.3

4.6
3.5

5.04.4
5.15.4

6.1

5.0

2.8

3.5

2.8

2.2

1.2

1.61.9
2.52.6

4.0

02 202  02 002 502 602 302 402  02 .02 20202

لى الدول النامية والعالمإجنبي المباشر الوارد  ت ور حصة الدول العربية من تدفقات االستثمار األ
%الحصة من الدول النامية  %الحصة من العالم 
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انعاست المستجدات الوبائية جراء فيروس كورونا المستجد الى جان  التطورات السياسية واالقتصادية التي شهدتوهوا الومونوطوقوة 
وهو ما ظهر جليوا فوي موحووريوب  0202والعال  على وضع مناخ االستثمار وبيئة أداء االعمال ومخاطرها في الدول العربية لعام 

 رئيسييب:

 المحور األول: ترتي  وتصنيف الدول العربية في المؤشرات الدولية:

  تراجع متوسط ترتي  الدول العربية في جميع المؤشرات الدولية عدا مؤشر بيئة أداء االعمال. تيث توأخور  0202خالل العام
متوسط ترتي  الدول العربية في مؤشرات الحاومة االلاترونويوة، واالبوتواوار الوعوالوموي، والوتونومويوة الوبوشوريوة، والوحووكوموة، 
والتنافسية، الى جان  تراجع التصنيفات السيادية، وارتفاع معدالت المخاطر، بل ازداد الوضوع سووءا لوعودد كوبويور موب دول 

 المنطقة والتي جاء ترتيبها دون المتوسط العالمي.

   بشال عام تلت دول مجلس التعاون الخليجي  ث  المغر  واالردن وتونس ومصر والجزائر على التوالي في موقودموة تورتويو
الدول العربية في التصنيفات االئتمانية السيادية ومؤشرات قياس المخاطر السياسية واالقتصادية والوموالويوة فوي الوعوالو ، ثو  

 تلتها بقية الدول العربية التي تشهد توترات سياسية وامنية.

  مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتوسوريوع وتويورة  1تحسب متوسط ترتي  الدول العربية في مؤشر بيئة أداء االعمال بمقدار
 ، اال ان متوسط الترتي  ظل دون المتوسط العالمي.0247ااالتات مقارنة بعام  1ااالتا بزيادة  55االاالتات، بإجمالي 

  5دول اتتاار دول مجلس التعاون الخليجي للمراكز الخمسة االولى عربيا في المؤشرات الدولية وأهمها الوموغور   3كسرت 
 مرات واألردن مرتيب وتونس مرة واتدة.

  واالت اإلمارات تصدرها للمركز االول عربيا في جميع المؤشرات والتصنيفات السيادية وتوقويويوموات الوموخواطور بوتورتويوبوات
 عالميا. 31و 41تتراوح ما بيب 

  موركوزا تولوتوهوا االردن  07تصدرت السعودية دول المنطقة االكثر تحسنا في مؤشرات بيئة أداء االعمال تيث تحسب ترتيبها
 مركزا. 49مركزا ث  البحريب  09

 :0202المحور الثاني: االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية خالل العام 

  مشوروعوا وموب تويوث  141% الوى 39.3تراجعت مشاريع االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربية مب تيث العدد بوموعودل
 .0223مليار دوالر لتشهد المنطقة أسوأ أداء منذ عام  31% الى 12.5التالفة بمعدل 

  00.1تلت امرياا الشمالية في مقدمة أه  المستثمريب في المنطقة مب تيث التالفة بقيادة الواليات المتحدة التي سواهوموت بـو %
 42.1مشروعا وفي السعودية بتالفة استثماريوة  319مب مجمل االستثمارات، وتركزت تلك المشاريع جغرافيا في االمارات بعدد 

مليارات دوالر، أما قطاعيا فقد تلت قطاعات خدمات االعمال والبرمجيات والخدمات الماليوة فوي الوموراكوز الوثوالثوة االولوى عولوى 
% مب عدد المشاريع، فيما تلت قطاعات المواد الايميائية والفح  والنفط والغاز والطاقة الوموتوجوددة 52التوالي بحصة مجموعها 

 % مب التالفة االستثمارية.55في المراكز الثالثة االولى  على التوالي بحصة مجموعها 

  مليارات دوالر لتمثول  1.9% الى 19.9مشاريع والتالفة بمعدل  442% الى 10تراجعت مشاريع االستثمار العربي البيني بمعدل
 4.35مشروعا وبوتواولوفوة  07% مب مجمل االستثمارات االجنبية في الدول العربية، وقد مثلت السعودية الوجهة االولى بعدد 41

مشروعا وقطاع االتصاالت في المقدمة مب تيث الوتواولوفوة بوموا يوزيود  02مليار دوالر، فيما تل قطاع البرمجيات في المقدمة بعدد 
 مليون دوالر. 910عب 

  في اتجاه مغاير للتوقعات شهدت تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الواردة الى الدول الوعوربويوة ارتوفواعوا، بوموقودار مولويوار دوالر
وذلك وفق بيانات )االوناتاد(. واستحوذت الدول الخوموس االولوى عولوى  0202مليار دوالر خالل العام  12.5%  الى 0.5وبمعدل 

 5.7%، تلتها مصر بقيوموة 17مليار دوالر بحصة تجاوزت  47.7% مب مجمل التدفقات بقيادة االمارات التي استقطبت 75نحو 
% موب االجوموالوي 43.1مولويوارات دوالر وتصوة  5.5%، ث  السعودية في المرتبة الثالثوة بوقويوموة 41.5مليارات دوالر بحصة 

%، ث  لبنان في المورتوبوة الوخوامسوة بوقويوموة 42.4مليارات دوالر وتصة  1.4العربي، ث  سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 
 % مب االجمالي.  9.1مليارات دوالر وتصة  3.4

 الخالصة 
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بالنظر الى تج  التحديات السياسية واالقتصادية واالمنية التي تواجه غالبية الدول العربية في جذ  االستثمارات االجنبية، 

وباإلضافة الى  التأثير السلبي النتشار فيروس كورونا المستجد واجراءات االغالق المصاتبة له تصبح مهمة تحسيب مناخ 

االستثمار وبيئة االعمال في دول المنطقة لها االولوية في الفترة الحالية، خصواا مع تصاعد تدة المنافسة بيب دول المنطقة 

والعال  على جذ  المستثمريب والسيما الشركات متعددة الجنسية في ظل تراجع انشطتها االستثمارية خالل عام الوباء واالغالق 

 الابير.

وفي هذا السياق يج  على دول المنطقة بدء عملية مستمرة وطويلة المدى لتحسيب جاذبيتها لالستثمارات االجنبية مب خالل اتباع 

 مجموعة مب االجراءات أهمها ما يلي:

مب خالل دراسة االماانات والتحديات القائمة في مناخ االستثمار بالتعاون مع جهات أوال وضع خطة تحسيب مناخ االستثمار: 

محلية ودولية متخصصة مع االسترشاد بوضع الدولة في المؤشرات الدولية المختلفة، وكذلك مع ضرورة استقصاء أراء 

المستثمريب المحلييب واالقليمييب والدولييب القائميب والمستهدفيب للتعرف على رؤيته  بشأن تحديات االستثمار في الدولة، 

 وكذلك االولويات المستقبلية لتلك الشركات في ضوء المستجدات المحلية واالقليمية والدولية.

على أن تاون لديها سلطة نافذة على مختلف الجهات ذات الصلة بتحسيب مناخ ثانيا تحديد جهة عليا لإلشراف على التنفيذ: 

االستثمار مع تقسي  مهام االاالح على عدة محاور وجهات او لجان فرعية تستعيب بأاحا  التخصص والخبرة مب جهات دولية 

 سبق واشرفت على تجار  اقليمية ودولية ناجحة.

على مختلف المحاور واهمها البيئة السياسية والمؤسسية والبيئة االقتصادية ثالثا توفير اإلماانات المطلوبة وبدء التنفيذ: 

والبيئة التشريعية واالجرائية والبنية التحتية والمرافق وعناار االنتاج التي تشمل االراضي ومواقع االنتاج المرفقة والمؤهلة 

والاوادر المهنية المدربة والتانولوجيا ونظ  االدارة الحديثة وفق آليات عملية تأخذ في االعتبار مجموعة مب العناار المهمة 

 أبرزها ما يلي:

  .وجود رؤية مستقبلية وخطط تطوير مدروسة  متوسطة وطويلة  لمختلف القطاعات واعالن تفاايلها ودور القطاع الخاص بها 

 .دراسة تجار  عربية ودولية ناجحة في تحسيب ترتيبها في المؤشرات الدولية بشال سريع والفت 

 .البدء باإلاالتات االسهل واالقل كلفة واالكثر فعالية واالسرع في قدرتها على تحسيب ترتي  الدولة في المؤشرات الدولية 

 .االرتااز على التانولوجيا والخدمات االلاترونية في االاالح سيسه  في انجازها بسرعة وشفافية وتالفة أقل 

 .الشمولية والحس  في تنفيذ االاالتات وخصواا اإلاالتات التشريعية واالجرائية مب خالل ارادة قوية بمساندة السلطة العليا 

  االاالح الجزئي او البطء ل  يعد كافيا لجذ  المستثمريب  ألنه قد ال يحسب ترتي  الدولة في المؤشرات الدولية بل قد يؤخره في تال
 كانت وتيرة االاالتات في الدول االخرى اكثر عمقا وشموال وسرعة.

  رغ  وجود عوامل مشتركة ثبت جدواها في جميع الدول اال انه يج  مراعاة االختالفات بيب الدول على اعيد الموارد واالماانات
 والتحديات.

مب خالل التسويق المتاامل للدولة كوجهة لالستثمار والتجارة ونقل التانولوجيا رابعا تسويق بيئة االستثمار ومستجداتها: 
والسياتة والاوادر البشرية والمعرفة واالعمال بشال عام، مع التواال والتفاعل المباشر والمستمر  مع الجهات االستثمارية 

 الهامة في العال  والسيما الشركات متعددة الجنسية، وذلك بالتعاون مع منظمات وشركات إقليمية ودولية متخصصة.

مب خالل التعامل مع تحسيب مناخ االستثمار على أنه عملية دينامياية مستمرة خامسا التقيي  والتواؤم مع المستجدات: 
ومتعددة الجوان  ومرتبطة بالدول المنافسة والتغيرات التي تطرأ على عوامل جذ  المستثمريب.، مع ضرورة تقيي  نتائج الخطة 
وتعديلها كلما تطل  ذلك مع أهمية قياس اثر االستثمارات االجنبية على القيمة المضافة والتصدير والتشغيل ونقل التانولوجيا مع 

 راد االثار السلبية على البيئة واالستهالك المفرط للموارد.

 التوصيات
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