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وقد دفعــت هــذه املعطيات املؤسســة العربية 
لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات، ومــن 
منطلق مســئوليتها املنوطة بهــا وفق اتفاقية 
تأسيســها منذ نحــو أربعة عقــود، إلى تكثيف 
ــا فــي مجــال البحــوث والدراســات من  جهوده
ــورة تصور منهجي ميكن مــن اإلجابة عن  أجل بل

األسئلة التالية: 

ما العوامل اتلفة التي حتدد جاذبية الدول • 
لالستثمار األجنبي؟ 

ما قدرات اجلذب الكامنة لدى الدول العربية • 
باملقارنة باملناطق األخرى في العالم؟ 

كيــف ميكن حتديد عناصــر القوة والضعف • 
لكل دولة عربية بشأن جاذبيتها لالستثمار؟

ما الفــرص والتحديات التي تواجهها الدول • 
ــار العناصــر  فــي جــذب االســتثمار باعتب

الكامنة لديها؟

كيف ميكن مساعدة اجلهات املعنية بجذب • 
ــة على حتقيق  االســتثمار في الدول العربي

الهدف الذي من أجله أسست؟ 

ولإلجابة عن تلك األسئلة ارتأت املؤسسة تطوير 
منهجية علمية وعملية متكنها من بناء مؤشــر 
ــة  يضــم كل العوامــل السياســية واالقتصادي
ــى مناخ  ــرة عل ــة واملؤسســية املؤث واالجتماعي
ــة ويرصد قدرتهــا الكامنة  االســتثمار في الدول

على جذب االستثمار.

وفي هذا السياق يأتي إطالق املؤسسة ألول مرة هذا 
العــام لـ «مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار»©

DHAMAN INVESTMENT ATTRACTIVNESS INDEX (DIAI)© 

ــد من الســمات التي تؤهله  ــذي يتميز بالعدي ال

ــة املرجعية والتي  ليكون ضمن املؤشــرات املركب
تتمثل فيما يلي:

التزام املؤشر بالضوابط العلمية وخالصات • 
ــة والدوريات  ــات النظرية والتطبيقي األدبي

املتخصصة.

ــى التفســير ودقة •  ــة والقــدرة عل الفعالي
كشــفت  حيــث  املؤشــر  ــة  ومصداقي
ــارات اإلحصائية وجــود ترابط كبير  االختب
بينه وبني التدفقات الفعلية لالستثمارات 

الواردة لدول العالم.

االستفادة من التجارب واملؤشرات السابقة • 
واألخذ في االعتبار نقــاط القوة والضعف 

فيها. 

 • ً ــه صاحلا ــم املؤشــر بشــكل يجعل تصمي
لالســتخدام على املســتوى الدولي وليس 
على املستوى اإلقليمي والعربي فقط.    

ــى أهم وأحــدث قواعد •  اعتماد املؤشــر عل
ــرة احلكومية  ــات واملعلومــات املتواف البيان
ــع وترتيب نحو 114  ــة لرصد وجتمي والدولي

.ً متغيرا

ــة اجلغرافية الواســعة بشــموله •  التغطي
رصيد  إجمالي  ــل 95% مــن  110 دول متث
ــوارد فــي  ــي املباشــر ال االســتثمار األجنب

العالم.   

ــر بطريقة تراعي •  ــة والقابلية للتطوي املرون
ــرات املســتقبلية في  االســتجابة للمتغي
ــة  ــات املتاحــة أو التغطي مســتوى البيان
ــة  املنهجي فــي  ــرات  التغي أو  ــة  اجلغرافي

وغيرها.

سهولة استيعاب مخرجاته لصناع القرار • 
والباحثــني والفاعلني في حقل االســتثمار 
ــر اكتشــافه لعناصر القــوة والضعف   عب
القــدرة  ــع  لرف ــق  طري خارطــة  ورســم 

التنافسية للدول العربية في هذا اال.

وعليه يتكون مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار© 
ــدرج حتتها 10  مــن 3 مجموعــات رئيســية ين
مكونات أساســية، تقيس في مجموعها قدرة 

الدول على جذب االستثمار األجنبي.

ــى أن الدول  وتشــير مخرجات املؤشــر اجلديد إل
العربية حلت في املرتبة اخلامســة عامليا من بني 
2013، في حني  لعــام  جغرافية  7 مجموعــات 
جاءت دول مجموعة منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية في املرتبة األولى، تلتها دول شرق آسيا 
واحمليط الهادئ فــي املرتبة الثانية، ثم دول أوروبا 
وآسيا الوسطى في املرتبة الثالثة، ودول أمريكا 
ــة الرابعة، فيما  ــة والكاريبي فــي املرتب الالتيني
جــاءت دول جنوب آســيا في املرتبة السادســة 

وأخيرا دول أفريقيا في املرتبة السابعة.

ــج التفصيلية  ــم اســتعراض النتائ وســوف يت
ــدول املدرجــة وبالتركيز على  للمؤشــر لكل ال
الدول العربية في التقرير الســنوي املقبل ملناخ 
ــدول العربية لعــام (2012 -  االســتثمار في ال
يونيو  شــهر  بداية  في  إطالقه  2013) واملرجح 

.2013

وتأمــل املؤسســة أن ينجح املؤشــر اجلديد في 
تعزيز دورها في نشــر الوعي االســتثماري ودعم 
ــر الســنوي في مســاعدة صانعي  ــدرة التقري ق

القرار االستثماري واالقتصادي بشكل عام.

واهللا ولي التوفيق

 DHAMAN INVESTMENT ATTRACTIVNESS INDEX (DIAI) DHAMAN INVESTMENT ATTRACTIVNESS INDEX (DIAI) © © «االستثمار جلاذبية  ضمان  «مؤشر 

ــن أزمات مالية واقتصادية  في ظل التطورات الراهنة التي يشــهدها العالم م
ــة التي طرأت على اجتاهات رؤوس األموال األجنبية،  متالحقة والتغيرات احلديث
والتي أبرزت باخلصوص االجتاه التصاعدي لتدفقات االستثمار األجنبي إلى الدول 
ــم ومن بينها الدول العربية  النامية واالنتقالية، تزايدت حدة املنافســة بني دول العال
على جذب االســتثمار األجنبي كقوة دفع لالقتصاد احمللي من أجل حتسني قدرته على 

النمو ودعم حركة واستدامة االندماج والتكامل والتبادل التجاري بني دول العالم.

وعلى الرغم من إقدام معظم حكومات دول املنطقة على اعتماد العديد من اإلصالحات 
ــة التحتية، فإن  ــة وتطوير البني شــملت ااالت التشــريعية واملؤسســية واإلجرائي
االقتصــادات العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة لالســتثمار األجنبي 
ــة. كما توضح البيانات تباينا من حيث األداء  املباشــر مقارنة بغيرها من الدول النامي
ــي تدفقات االســتثمار األجنبي املباشــر الوارد إلى  ــا عاليا في إجمال ــزا جغرافي وترك

املنطقة العربية خالل الفترة الراهنة. 

فهد راشد اإلبراهيم 
املدير العام 

 á``````«MÉ`````ààa’G
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أنشطة املؤسسة 

الندوات واملؤمترات:
ــد يتكون من مدير عام املؤسســة ومدير •  زار وف

إدارة العمليات جمهورية الســودان خالل شهر 
يناير 2013 حيث التقى بوزير املالية واالقتصاد 
الوطني ومحافظ بنك الســودان املركزي وعدد 
من اجلهــات احلكومية األخرى، تركزت اللقاءات 
حول اخلدمات التي تقدمها املؤسســة وآفاقها 
املســتقبلية. كما شــارك وفد املؤسســة في 
االفتتاح الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع 
تعلية ســد الروصيرص بدعوة مــن وزارة املوارد 

املائية والكهربائية.
ــات االجتماع الســنوي الثالث •  ــذا لتوصي تنفي

ــذي انعقد بالعاصمــة املاليزية  الحتــاد أمان وال
ــر2012،  ــة شــهر نوفمب ــور، فــي نهاي كواالملب
ــى العاصمة  أوفدت املؤسســة أحد ممثليها إل
ــة نيقوســيا خالل شــهر يناير 2013  القبرصي
ملناقشــة اإلجراءات النهائية الستالم مشروع 
قاعدة البيانات اخلاصة باالحتاد بعدما سبقتها 
زيارة حتضيرية إلى اململكة العربية السعودية.

شــاركت املؤسســة في االجتماعات السنوية • 
 Credit Alliance للتحالف االئتماني الدولي
ــرة 22 - 24 يناير2013  ــذي انعقد خالل الفت ال
فــي العاصمة الفرنســية باريــس حيث بحث 
االجتماع مبشــاركة عدد كبير من هيئات تأمني 
االئتمــان الوطنية والشــركات األعضاء قضايا 
وموضوعات تهم صناعــة تأمني الصادرات في 

العالم. 
شاركت املؤسسة في ملتقى التجارة والتمويل • 

السنوي العاشر الذي انعقد في دبي باإلمارات 
ــر 2013  ــة املتحــدة خــالل شــهر فبراي العربي
وذلك للوقوف على تطورات أنشــطة التمويل 
والضمان للصادرات في العالم وتوسيع شبكة 
االتصــاالت املهنية عبر إجراء عدد من اللقاءات 
مع مســتثمرين ومصدرين ومصارف ووسطاء 
ً الســتقطاب عمليات جديدة في  تأمني متهيدا

قطاعات مختلفة. 
ــر تأمــني ائتمان •  شــاركت املؤسســة في مؤمت

الصــادرات وااطــر السياســية 2013 خــالل 
العاصمــة  ــر2013 فــي  ــرة 25-28 فبراي الفت
ــدن حيــث يشــارك فيهــا أهم  ــة لن البريطاني
املؤسســات املعنية بتأمني وإعادة تأمني ااطر 
التجارية وغير التجارية في العالم، كما مت إجراء 

عدد من الزيارات لوسطاء التأمني العامليني.
حلضــور •  ممثليهــا  أحــد  املؤسســة  أوفــدت 

اإلدارة واجلمعية العمومية  اجتماعات مجلس 
الســنوية للشركة التونســية لتأمني التجارة 
اخلارجية (كوتيناس) والذي عقد في اجلمهورية 
ــك  التونســية خــالل شــهر مــارس 2013 وذل
ــى مســتجدات وتطورات نشــاط  للوقــوف عل
تأمني ائتمان الصادرات واالستثمار في مختلف 

دول العالم.

مجلس إدارة املؤسسة يعقد اجتماعه األول لعام 2013

عقد مجلس إدارة املؤسســة العربية لضمان االســتثمار وائتمان الصــادرات اجتماعه األول لعام 
2013 يوم األربعاء املوافق 20 فبراير 2013 في مقر املؤسســة بدولة الكويت مبشــاركة السيد 
ــر العام للمؤسســة.وقد أخذ الــس في هذا االجتماع علما بتقرير الســيد/ املدير العام  / املدي
بشــأن نشاطات املؤسســة عن الفترة من 1 ســبتمبر 2012 وحتى 31 ديسمبر  2012، وأشاد 
الس بالنتائج التي حققتها املؤسسة خالل فترة التقرير. كما اطلع الس على نتائج عمليات 
ــات التأمني خالل الفترة  املؤسســة خالل الفترة املذكورة. حيــث بلغت القيمة اإلجمالية لعملي
ــون دوالر منهــا (44) عقد تأمــني ائتمان صــادرات باإلضافة إلى  ــي 444,7 ملي املذكــورة حوال
اختياري.  تأمني  و(3) اتفاقيات  سابقة،  تأمني  لعقود  القصوى  احلدود  فيها  زيدت   ً (119) ملحقا
دوالر  كما تســلمت املؤسســة خالل الفترة طلبي ضمان اســتثمار بقيمة إجمالية 226 مليون 
تقدمت بهما شــركتان من تركيا واملغرب. وقد اســتفادت (10) دول عربية من تأمني املؤسســة 
ــة إلى عدد من املصــارف العربية واألجنبية املشــتركة.  ــى جانب دولتــني غير عربيتني باإلضاف إل
وفيما يتعلق باألنشــطة املكملة واخلدمات املساندة شــاركت املؤسسة في العديد من املؤمترات 
ــدوات ذات الصلة بتأمني ائتمان الصادرات وضمان االســتثمار، إلى جانب توقيع عدة مذكرات  والن
تفاهــم واتفاقيات تعاون مع كل من البنك التركي للتصدير واالســتيراد، ومكتب اســتثمار رأس 
املال األجنبي في الكويت، واملؤسســة اإلسالمية لتأمني االستثمار وتأمني ائتمان الصادرات. كما 
قامت املؤسســة بإصدار العدد الفصلي الرابع من نشــرة ضمان االســتثمار (سبتمبر- ديسمبر 
املذكرات التي ســترفع إلى مجلس املســاهمني في دور انعقاده األربعني  الس  2012). وتدارس 
ــرة 2-3 أبريل 2013. وقد تقرر  املزمــع عقده فــي دبي – دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفت
دبي  2013 في  2 ابريل  املوافق  الثالثاء  يوم  عقد اجتماع مجلس اإلدارة الثاني لســنة 2013 في 

املساهمني.  مجلس  اجتماع  عقب  وذلك  املتحدة  العربية  اإلمارات  –  دولة 

مستقبلي ”مستقر“ ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف املؤسسة عند ”AA“ مبنظور 

ــورز Standard & Poors، وهي إحدى أهــم وكاالت التصنيف  ــد ب قامــت وكالة ســتاندرد آن
العاملية، بتأكيد تصنيفها للمؤسســة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) 
بدرجة ”AA“ مبنظور مســتقبلي مســتقر.وقد أفاد التقرير الذي أصدرته الوكالة بهذا الشأن 
الذي يســتند  األعمال  مســتوى  قوة  يعكس  املؤسســة  تصنيف  2013 بأن  بتاريخ 4 مارس 
ً والذي تقوم املؤسســة من  ــا ــد لنحو 40 عام ــى الســجل العملياتي للمؤسســة الذي ميت إل
ــة االقتصادية في دولها األعضاء، وإلى  خالله بإجناز أغراضها في املســاهمة في عملية التنمي
العالقة املســتقرة والداعمة التي تربطها بتلك الدول، ونظــام احلوكمة الذي ينظم أعمالها. 
ويعكس التصنيف كذلك قوة الكفاية الرأســمالية لدى املؤسسة وسيولتها العالية القادرة 
ــة القوية. وقد عبر فهد  ــى مقابلة التزاماتها التأمينية، ودرجة املرونة االســتثمارية واملالي عل
راشــد اإلبراهيم، املدير العام للمؤسســة عن ســعادته لنجاح املؤسســة فــي احملافظة على 
تصنيفهــا االئتماني والنظرة املســتقبلية لها رغــم األحداث السياســية الكبيرة في بعض 
ــر من عامني. وقد أكــد اإلبراهيم أن األحــداث اجلارية في  أســواق عملها، واملســتمرة منذ أكث
 ً ً أمام املؤسســة لتقدمي خدماتهــا التأمينية حتقيقا عدد من الدول األعضاء لم تشــكل عائقا
ألهدافها في خدمة االقتصادات العربية، فاستمرت مبراجعة سياستها االكتتابية مبا يتناسب 
ً من اإلجراءات االحترازية إضافة إلى إعادة تركيز توجهاتها  وتطورات بيئة األعمال، واتخذت عددا
وبرامجها التســويقية، مبا أدى إلى انتشــار املعرفة بخدمات املؤسسة وزيادة  حجم أعمالها. 
ويجدر التنويه بأن املؤسســة أنشــئت منذ العام 1974 كهيئة إقليمية مشــتركة ساهمت 

كافة الدول العربية برأسمالها؛ وتهدف إلى:

توفير الغطاء التأميني لالســتثمارات العربية وغير العربية في الدول األعضاء ضد ااطر غير 
ــة، كاملصادرة والتأميم واحلروب واإلضرابات األهلية وعدم املقدرة على التحويل واإلخالل  التجاري
ــة الئتمان الصــادرات العربية لكافة أنحــاء العالم ضد ااطر  ــر تغطية تأميني بالعقد.توفي
التجارية مثل عدم وفاء املدين أو إعســاره أو إفالســه.توفير تغطية تأمينية شــاملة لعمليات 
اإليجار التشــغيلي والتمويلي للشركات العربية عبر احلدود في مختلف بلدان العالم.  تأمني 
االعتمادات املســتندية الصادرة مــن بنوك عربية وغير عربية. تأمــني واردات الدول العربية من 

سلع رأسمالية واستراتيجية، من كافة أنحاء العالم.
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أنشطة املؤسسة 

عمليات الضمان:

ــى صعيد عمليات تأمني ائتمان الصادرات  عل
خالل الربع األول (يناير- مارس) من عام 2013 
ائتمان  لتأمني   ً تسلمت املؤسســة 69 طلبا
صــادرات من شــركات عربية مصــدرة من 6 
ــة وجهة عربية أجنبية مشــتركة،  دول عربي
ــغ عدد عقود التأمني املبرمة 9 عقود و75  وبل
ــي 281  ملحــق عقــد، بلغــت قيمتها حوال

مليون دوالر. 

اتفاقيات تعاون:

ــة تعاون مع  قامــت املؤسســة بتوقيع اتفاقي
احدى شــركات خدمات التأمني في اجلمهورية 
اللبنانية كما قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع 

غرفة جتارة وصناعة البحرين. 

اجلهود التسويقية:

قامت املؤسســة باالشــتراك مع برنامج • 
ــدوق  (الصن الســعوديــة  ــادرات  الصــ
ــة) مهمة تســويقية  الســعودي للتنمي
فــي اململكــة العربية الســعودية خالل 
شــهر يناير2013 مت خاللها زيارة عدد من 
ــة لتعريفها  ــوك واملؤسســات املالي البن
بخدمــات املؤسســة فــي مجــال تأمني 
االستثمار وتأمني ائتمان الصادرات وتأمني 
ــة، إضافة  ــم والتجــارة الداخلي التخصي
إلى خدمــة تأمني املصارف واملؤسســات 

التمويلية. 

نفــذت املؤسســة مهمة تســويقية في • 
العاصمة الفرنســية باريس خالل شــهر 
من  عــدد  ــارة  زي خاللهــا  ــر 2013 مت  يناي
ــوك لتعريفهــا بخدمات املؤسســة  البن

وميزاتها التأمينية. 

ــة بريدية •  قامت املؤسســة بتنفيذ حمل
نحو عمــالء املؤسســة القدامــى وذلك 
خالل شهر مارس 2013 بغرض تعريفهم 
ــي تقدمها املؤسســة في  باخلدمــات الت
مجال تأمني ائتمان االستثمار والصادرات.

 • ً ً جديدا ً تعريفيا أصدرت املؤسسة بروشورا
ــى معلومات  باللغــة العربية يحتوي عل
ــة عن اخلدمــات واألنشــطة التي  محدّث

تقدمها املؤسسة.

ملواكبة التطورات التي تشهدها املنطقة منذ نهاية عام 2010

العربية الدول  في  العاملة  املصارف  مع  عالقتها  ”ضمان“ تعزز 

لدعم أنشطتها في مجال متويل الصادرات وتوريد السلع االستراتيجية
ــي للتجارة العربية منذ •  ــة مليار دوالر لعمليات متويل مصرف املؤسســة قدمت ضمانات بقيم

بداية 2011 وحتى مارس 2013
ــذ نهاية عام 2010 وما نتج عنها من حالة عدم  ً من الدول العربية من فرضــت األحــداث التي اجتاحت عددا
اليقني السياســي واالقتصادي في تلك الدول وكذلك ااورة لها، عالوة على اســتمرار تكشف تبعات األزمة 
االقتصادية العاملية لعام 2008، ضرورة إعادة تشكيل الالعبني الرئيسيني في األسواق العربية في مختلف 
ــة والدولية  ــي التجارة والتمويل ونشــاط البنوك العربي مجاالت النشــاط االقتصــادي وخصوصا في مجال

العاملة في املنطقة.  
كمــا جنم عن ذلك توجه عام داخل البنوك واملؤسســات املصرفية للتفكير في البدائل واحللول ملواجهة تلك 
ــة حجم أعمالهــا  وتنويع  مصادر الدخل على املســتويني  ــا ميكنها من االســتمرار في تنمي املســتجدات مب

القطاعي واجلغرافي مع اإلبقاء على معدالت ااطر عند مستوياتها املنخفضة.
وفــي هذا الســياق، تبرز أهمية صناعة ضمان ااطر بشــكل عــام والدور الذي تقوم به املؤسســة العربية 
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ”ضمان“ وخدماتها التأمينية بشكل خاص عبر توفير الغطاء التأميني 

املناسب واملناخ اآلمن جلذب االستثمارات للمنطقة وتشجيع التجارة العربية اخلارجية.
وقد كانت املؤسسة على مستوى احلدث حيث قامت بإعادة تشكيل استراتيجيتها وخطة عملها مبا يتناسب 
وهذه املتغيرات. حيث اتسمت أنشطتها وخدماتها التأمينية في مجال التجارة الدولية منذ مطلع 2011 
ــة داخل الوطن العربي وخارجــه، فظهرت ”ضمان“ كداعم  ــاح على توفير التأمني للمؤسســات املالي باالنفت
مهم وضامن رئيســي للصادرات العربية إلى كافة أنحاء العالم وكذلك للواردات من الســلع االستراتيجية 
ً باألمن  ً وثيقا ــة والتي ترتبط ارتباطــا واملدخــالت األساســية غير عربية املنشــأ الضرورية للصناعات العربي

.ً ً واجتماعيا ً لرؤيتها املنهجية في تطوير املنطقة اقتصاديا الغذائي والقومي العربي، وذلك حتقيقا
وقد بلغت قيمة عمليات متويل التجارة التي مت تأمينها لدى ”ضمان“ لصالح بنوك إقليمية ودولية منذ عام 
شــهر مارس 2013 حوالي مليار دوالر، حيث لعبت ”ضمان“ دور الشــريك األساســي  نهاية  2011 وحتى 
ــة من خــالل حتمل العــبء األكبر من مخاطــر االئتمان وااطــر السياســية املتعلقة بهذه  ــوك املمول للبن

العمليات. 
 وتعكــس هــذه القيمة مدى املصداقية التي تتمتع بها ”ضمان“ فــي القطاع املصرفي والتي جاءت بفضل 
إعداد وتنفيذ خطة عمل جريئة وفعالة استهدفت استقطاب العبني أساسيني في التجارة الدولية املرتبطة 

بالوطن العربي من خالل اإلطار التالي:
واصلــت ”ضمــان“ جهودها للحفــاظ على تصنيفها االئتماني املرتفع الذي ســبق وحصلــت عليه من قبل 
مؤسســة ســتاندرد آند بورز العاملية بدرجة ”AA“ مســتقر مما يخفف من درجة تثقيل ااطر لدى البنوك 

املتعاقدة مع ”ضمان“ وبالتالي العبء على رأس املال املسند لهذه العمليات. 
محاكاة ”ضمان“ لطبيعة العمل لدى البنوك املتعاقدة من خالل عدة محاور:

ــة اإلجراءات داخل ”ضمان“ واســتيعابها خلصوصية التعامل مع البنوك والســيما فيما يتعلق بقواعد  مرون
السرية والتنافسية في هذا القطاع.

ــات االعتمــاد الكبيرة احلجــم اخلاصة بالســلع واملواد  قدرتهــا على اســتيعاب املشــاركة فــي تأمني خطاب
االستراتيجية.

ــة واألجنبية يزيد  ــام ”ضمان“ بشــكل متواصل مبراجعــة احلدود االئتمانية لعــدد كبير من البنوك العربي قي
ــكاً، إضافة إلى دورها االستشــاري النابع من عمــق خبرتها التأمينية في كافة أفرع النشــاط  عــن 450 بن

التأمينية.
ســرعة اســتجابة ”ضمان“ لطلبات البنوك املتعاقدة و تقدمي ردودها خالل فترة أدناها بضع ساعات وأقصاها 

.ً ً أو عامليا ثالثة أيام، وهو ما مييزها عن منافسيها في نفس اال إقليميا
 ً ً داعما ً اســتراتيجيا التواصــل املســتمر لـ“ضمان“ مــع القطاع املصرفــي العربي والذي يعتبرها شــريكا
ألنشــطته القائمة واملســتقبلية في مجال التجارة الدولية الســيما مع التزامها اجلاد واملستمر بالتعريف 

بأهمية خدمات تأمني ائتمان الصادرات والتجارة بشكل عام.
اختراق ”ضمان“ ألســواق التأمني العاملية والبدء في إدراج اســمها كشــريك اســتراتيجي على قائمة كبار 
وسطاء التأمني، وهو ما عزز جهودها في التواصل مع البنوك األجنبية وبالتالي زاد من حجم مساهمتها في 

توفير التغطية التأمينية للتجارة العربية.
ــة اإلقليمية  والشــك أن املؤسســة ســتواصل جهودها في مجــال تعزيز عالقاتها مع املؤسســات املصرفي
والعاملية وكذلك نشــر الوعي داخل الوطن العربي بأهمية وضرورة اخلدمات التأمينية لالرتقاء مبســتوى هذه 

األسواق ليحاكي التطبيقات واملستجدات في األسواق العاملية.   
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مـؤشـــــرات 

األجنبي  باالســتثمار  املقصود  ما 
املباشر؟ 

االستثمار األجنبي املباشــر هو نوع من أنواع 

ــذي يعكــس حصــول  ــي ال االســتثمار الدول

كيان مقيم، يشــار إليه باملستثمر املباشر، 

ــى مصلحــة دائمــة  ــر عل فــي اقتصــاد آخ

فــي مؤسســة مقيمة، تســمى مؤسســة 

املصلحــة  وتنطــوي  املباشــر.  االســتثمار 

ــة طويلة األجل بني  الدائمــة على وجود عالق

املستثمر املباشر واملؤسسة، إضافة إلى متتع 

املســتثمر بدرجة كبيرة من النفــوذ في إدارة 

املؤسسة. 

وال يقتصر االســتثمار املباشــر على املعاملة 

املبدئية أو األصلية التي أدت إلى قيام العالقة 

املذكورة بني املستثمر واملؤسسة، بل يشمل 

ً جميع املعامالت الالحقة بينهما، وجميع  أيضا

املعامــالت فيما بني املؤسســات املنتســبة، 

سواء كانت مساهمة أو غير مساهمة. وهذا 

التعريــف معتمــد عامليا ويتفق مــع تعريف 

كل مــن صندوق النقد الدولي، مثلما جاء في 

مســودة الطبعة السادسة لدليل إحصاءات 

ــزان املدفوعات الصادرة فــي 2007، ومؤمتر  مي

ــة ومنظمــة  األمم املتحــدة للتجــارة والتنمي

التعاون االقتصادي والتنمية.  

وقد يكون املستثمر املباشر فردا، أو مؤسسة 

خاصة أو عامة، مساهمة أو غير مساهمة، أو 

مجموعة أفراد أو مؤسسات تتصرف كوحدة 

ــة، أو  واحــدة، أو حكومــات أو وكاالت حكومي

مؤسسات إلدارة أموال التركات، أو مؤسسات 

تنموية أو غيرها.

وتشمل معامالت رأسمال االستثمار املباشر 

تلك املعامالت التي تؤدي إلى إنشــاء أو إلغاء 

استثمارات، واملعامالت التي تؤدي إلى احلفاظ 

على استمرارية االســتثمارات أو إلى توسيع 

ــام  ــة قي نطاقهــا أو تصفيتهــا. ففــي حال

ــه أي حقوق ملكية  طــرف غير مقيم، ليس ل

سابقة في مؤسســة مقيمة قائمة، بشراء 

نســبة 10% أو أكثر من ملكية املؤسسة أو 

القوة التصويتية بها، فإن القيمة الســوقية 

حليازات حقوق امللكية املشتراة، عالوة على أي 

رأسمال إضافي مستثمر، تسجل كاستثمار 

ــر املقيم حلصة  مباشــر. وفي حالة حيازة غي

ســابقة تقل عن 10% من ملكية املؤسسة 

ــم  ــة، ث كاســتثمارات محفظــة األوراق املالي

شــراء حيازات إضافية بحيــث يصل إجمالي 

ــه إلى احلــد الذي يؤهلهــا للتغيير من  حيازات

ــى وضعية  ــة اســتثمارات احلافظة إل وضعي

فــال  ــر،  أكث االســتثمارات املباشــرة 10% أو 

إال  مباشــر  اســتثمار  ــة  كمعامل تســجل 

احليازات اإلضافية فقط. أما احليازات السابقة 

فال تســجل في ميزان املدفوعات، حيث سبق 

«ضمان االستثمار» تطلق «مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار» ©
DHAMAN INVESTMENT ATTRACTIVNESS INDEX (DIAI) ©

لقياس جاذبية دول املنطقة والعالم  لالستثمار األجنبي املباشر

ــداً ومتعدد  ــة الدول لالســتثمار األجنبي املباشــر مفهوماً معق ــر جاذبي تعتب
اجلوانب شأنه شأن التنافسية على مســتوى التدفقات التجارية أو املفاهيم 
ــى التحديد. وقد  ــة والتنموية املتشــعبة واملتداخلة وبالتالي العصية عل االقتصادي
ســاهم هذا التعقيد في تعدد واختالف وجهات النظر بني املهتمني بتحديد مقومات 
الءمة وجناعة في اســتقطاب  اجلاذبية وقياســها واســتخالص السياســات األكثر مُ
حصة أكبر من االســتثمار األجنبي املباشــر. ونتيجة للتطورات والتغيرات في البيئة 
ــة املالية واالقتصادية  ــة، وخاصة تلك املتعلقة باألزم ــة العاملية واإلقليمي االقتصادي
ــة 2007، فقد ازداد احتدام املنافســة الدولية جلذب  ــي انطلقت منذ نهاي ــة الت العاملي
ــاه االجتماعي. ونظراً  ــة كأداة لتحقيق واســتدامة النمو والرف االســتثمارات اخلارجي
حملدودية املؤشرات اجلزئية في اإلحاطة كلياً بنطاق جاذبية األمم للتدفقات الرأسمالية 
ــت الهيئات الدولية املتخصصة مبتابعة ودراســة تلك التدفقات،  األجنبية، فقد قام
ــى غرار مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  عل
ــداد تقارير دورية  بتطوير مؤشــرات مركبة لقياس جاذبية الدول واســتخدامها في إع

بهذا اخلصوص. 

ــان الصادرات  ــي هذا الســياق، قامت املؤسســة العربية لضمان االســتثمار وائتم وف
ــذ عام 1995 بتطوير مؤشــرا لقياس اجتاه التحســن أو التراجع في بيئة  ــان) من (ضم
األعمال في املنطقة العربية ضمن إصدارها الدوري ملناخ االستثمار في الدول العربية. 
والعتبارات ســوف يأتي بيانها فيما بعد، ارتأت «ضمان» االحتكام إلى منهجية أكثر 
شموال وأمنت من حيث اإلطار النظري والتطبيقي املعتمد لتطوير مؤشر مركب جديد 
جلاذبية الدول العربية لالســتثمار األجنبي املباشر، مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار©، 
سوف يتم اعتماده إلعداد وتصميم اإلصدار اجلديد لتقرير «مناخ االستثمار في الدول 
العربية» املزمع إطالقه في بداية شــهر يونيو 2013 والذي يشكل استمراراً لتحقيق 
ــان لتدعيم التدفقات الرأســمالية والتجارية للمنطقة  األهداف التي ســطرتها ضم
العربية، وإرشــاد هيئات تشجيع االستثمار وصانعي القرار بالتحديات التي تواجهها 

الدول العربية في مجال استقطاب حصة أكبر من االستثمار األجنبي املباشر.

ــدف هذا اإلصدار للتعريف مبؤشــر ضمان جلاذبية االســتثمار© وباخلطوات التي مت  يه
اعتمادها لبنائه وبأهم النتائج التي مت التوصل إليها على مســتوى املنطقة العربية 

ومختلف مناطق العالم.  
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مـؤشـــــرات 

تسجيلها حتت بند استثمارات احلافظة خالل 

فترة تدفقها، بل تنعكس في وضع االستثمار 

ــادة تصنيف من  ــي باعتبارها عملية إع الدول

استثمارات حافظة إلى استثمار مباشر.

هذا ويتم تسجيل تدفقات االستثمار املباشر 

ــة عادة ما تكــون عاما على  خــالل فترة زمني

أساس صافي، أي التدفقات الدائنة أو الواردة 

مطروحــا منها التدفقات املدينة، وما يتجاوز 

نســبة الـ 10% من رؤوس أموال املؤسسات 

ــا لهــذا األســاس  املســتقبلة فقــط. ووفق

ميكــن تبرير ظهــور بيان تدفقات االســتثمار 

ــة ما ســالبا خالل  ــى دول ــواردة إل املباشــر ال

بعض السنوات، حيث تتجاوز التدفقات التي 

ــى دولة إقامته  يعيدها املســتثمر األجنبي إل

نظيرتها الواردة خالل تلك السنوات.

اعتمادا على هذا التعريف، ميكن اختصار أهم 

ضوابط احتساب االستثمار األجنبي املباشر 

في النقاط التالية: 

وجود عالقة طويلة األجل بني املســتثمر • 
املباشر واملؤسسة.

متتع املســتثمر بدرجة كبيرة من النفوذ • 
في إدارة املؤسسة. 

ــني •  ــع املعامــالت فيمــا ب شــمول جمي
ــت  كان ســواء  املنتســبة،  املؤسســات 

مساهمة أو غير مساهمة.

شمول املعامالت التي تؤدي إلى إنشاء أو • 
إلغاء استثمارات. 

شــمول املعامالت التي تؤدي إلى احلفاظ • 
ــى  ــى اســتمرارية االســتثمارات أو إل عل

توسيع نطاقها أو تصفيتها.

ــز التعريــف املعتمد بني األشــكال  كمــا ميي

التالية لالستثمار األجنبي: 

ــام طرف غير •   اســتثمارات ناجتة عن قي
مقيم، ليس له أي حقوق ملكية سابقة 

في مؤسســة مقيمة قائمة، باستثمار 

ــي أو عيني مبا نســبته 10% أو أكثر  مال

من رأسمال مشروع جديد أو قائم. 

اســتثمارات في أدوات حقوق امللكية عن • 

طريق الشــراء من ســوق املال ألســهم 

وسندات ملكية الشركات (املطروحة أو 

غير املطروحة في البورصة) بشرط أن ال 

تقل نســبة الشراء عن 10% من حقوق 

امللكية.

معامــالت الدين بني الشــركات األم من • 

ــة واملؤسســات التابعــة والزميلة  ناحي

والفروع من جهة أخرى مبا فيها إقراض أو 

اقتراض األموال (ســندات الدين وائتمان 

املوردين).

ــادة االســتثمار •  تدفقــات ناجتــة عــن إع

ــد الناجتــة عــن أعمــال  ــاح والفوائ لألرب

مؤسسات االســتثمار املباشر والتي لم 

يتم توزيعها أو حتويلهــا للخارج وتقاس 

عائدات االســتثمار بناء على ما يتحقق 

ــة أو ما  عن التشــغيل فــي الفترة اجلاري

يعرف بأداء التشغيل في الفترة اجلارية.

تدفقات ناجتة عن اســتثمارات في شراء • 

املســتثمر  بواســطة  واملباني  األراضــي 

األجنبي.

تدفقات استثمارية متثل تكلفة التنقيب • 

ــوارد الطبيعية مثل  عن أو اســتخراج امل

البترول والغاز واملعادن.

لتدفقــات  الرئيســية  ــات  املكون ــل  وتتمث

االستثمار املباشر في ما يلي:

رأس مال حقوق امللكية، ويشــتمل على • 

ــة فــي الفــروع، وكافة  حصــص امللكي

األسهم في الشركات التابعة والزميلة، 

وغير ذلك من املساهمات في رأس املال.

وتشــمل •  اســتثمارها،  املعــاد  ــد  العوائ

(بنســبة  املباشــر  املســتثمر  نصيــب 

ــة) مــن  اشــتراكه املباشــر فــي امللكي

ــي ال توزعهــا الشــركات  ــدات الت العائ

ــاح، ونصيبه في  التابعــة والزميلة كأرب

ــدات الفروع غير احملولة إليه. وتعامل  عائ

هــذه العوائد املعاد اســتثمارها كما لو 

كانت تدفقات جديدة.

رؤوس األموال املرتبطة مبختلف معامالت • 

الدين فيما بني الشــركات، ويشمل هذا 

ــوال، مبا في  ــد اقتراض أو إقراض األم البن

ذلك ســندات الدين وائتمان املوردين، بني 

املستثمر املباشر من جهة، واملؤسسات 

ــة والفــروع مــن جهة  التابعــة والزميل

املمنوحــة  القــروض  وتصنــف  أخــرى. 

من املســتثمر املباشــر إلى مؤسســات 

االســتثمار املباشر، والعكس، ضمن هذا 

البند الفرعي.

ويجــدر التذكير بأن هــذا التعريــف الدولي 

يســتخدم  املباشــر  ــي  األجنب لالســتثمار 

ــزان  مي إحصــاءات  إعــداد  فــي  كأســاس 

املدفوعات، وكذلك البيانات الواردة في تقرير 

ً عن  االســتثمار العاملــي الذي يصدر ســنويا

ــر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. إال أنه  مؤمت

ــق هذا التعريف حتمــا مع البيانات  ال يتطاب

ــدول حــول العالم فــي تقرير  ــواردة من ال ال

االســتثمار العاملي أو تقرير مناخ االستثمار 

ــت بعض الدول  ــة، فما زال فــي الدول العربي

تعتمد تعاريف أخرى مثل اإلفصاح عن بيانات 

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر بناءً على 

بيانات املشــاريع االســتثمارية املرخص لها 

 ً ــاك تدفقا ــي بالضــرورة أن هن ــي ال تعن والت

ً لالســتثمارات املباشــرة عبرت احلدود  فعليا

الدولية. وفي هذا الشــأن، تعتبر املؤسسة 
ــان  وائتم االســتثمار  ــان  لضم ــة  العربي

الصادرات مسألة توحيد التعريف املعتمد 

والنظم احملاسبية وتوافقهما مع ما أقرته 

ــدة  ــر األمم املتح ــل مؤمت ــة مث ــات دولي هيئ

ــدوق النقد الدولي  ــارة والتنمية وصن للتج

أحد املسائل احملورية من أجل إرساء قواعد 

معرفية تسمح لكل الدول العربية بتوفير 

تعكس  ــروءة  ومق منســجمة  ــات  معلوم

االســتثمارية  للوضعية  الصادقة  الصورة 

لكل دولة ومتكن من إجراء املقارنات واتخاذ 

القرارات.
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مـؤشـــــرات 

في إطار التنافس على جذب االســتثمار األجنبي 
مبختلــف مكوناته، أقدمت معظم حكومات دول 
ــى اعتمــاد العديد مــن اإلصالحات  املنطقــة عل
في اجلوانب التشــريعية واملؤسســية واإلجرائية 
ــة، حيث مت إجــراء 132  ــر بنيتهــا التحتي وتطوي
ــرة في بيئة  إصالحــا خالل الســنوات األربع األخي
ــا ســاهم في حتســني التصنيف  أداء األعمــال مم
السيادي للدول العربية ودعم قدرتها التنافسية 
ــي. ونتيجة لذلك، مت  في جذب االســتثمار األجنب
رصد ارتفاع في حجم التدفقات الرأسمالية على 

النحو التالي:

األجنبية •  االســتثمارات  تدفقــات  ارتفعــت 
املباشــرة الواردة لدول املنطقة خالل الفترة 
أو  دوالر  ــار  ملي  477 مبقــدار   2011-2005
مبتوســط ســنوي يتجاوز 68 مليار دوالر، أي 
التدفقات  ــي  ــى 6 أمثال إجمال ــا يزيد عل م
ــرة املناظرة لهــا 1998- ــواردة خالل الفت ال

ــا لم  ل خاللهــا ارتفاع ــجّ سُ ــي  2004 والت
يتجاوز 74 مليار دوالر أي مبتوســط ســنوي 

دوالر. 10.6 مليار 

كمــا لوحــظ زيادة ثقــة املســتثمر العربي • 
لالقتصــادات  االســتثمارية  ــات  باإلمكان
ــة وتضاعــف تدفقات االســتثمارات  العربي
ــرة  ــة املباشــرة خــالل الفت ــة البيني العربي

دوالر  ــار  152 ملي نحــو  ــى  2005-2011 إل
ما  أي  دوالر  ــار  مبتوســط ســنوي 21.7 ملي
ــى 7 أمثال إجمالي التدفقات خالل  يزيد عل
ــرة املناظرة لهــا 1998-2004 البالغة  الفت
دوالر مبتوســط سنوي 3.1  نحو 21.7 مليار 

مليار دوالر.

على الرغم من أهمية تلك التدفقات الرأسمالية 
اإلضافية اإلجمالية والبينية، فإن الوضع النسبي 
لدول املنطقة في مجال االســتثمارات األجنبية 
الزال يستوجب مضاعفة اجلهود من أجل حتسني 
ــدرة جذب تلــك الدول  ــاخ االســتثمار ودعم ق من

مثلما توضحه النقاط التالية:

والتطــورات •  ــة  اخلارجي بالصدمــات  ــر  التأث
التدفقــات  ــرت  تأث ــة:  الراهن ــة  الداخلي
الرأسمالية بتداعيات التطورات السياسية 
ــة العاملية  ــرة ومــن قبلها األزمة املالي األخي
حيث شــهدت تدفقات االســتثمار األجنبي 
ــدول العربية (21  ــى ال ــدة إل املباشــر الواف
عام  دوالر  ــار  ــة) انخفاضا من 68.6 ملي دول
ــى 43 مليار دوالر  2010 مبعــدل 37.4 % إل
ــة مــع 76.3 مليار دوالر  عــام 2011، ومقارن
ــار دوالر عــام 2008  عــام 2009 و96.3 ملي
ومتوسط بلغ 66.2 مليار دوالر خالل الفترة 

بني عامي 2005 و2007.

ــي العاملي: •  حصــة منخفضة مــن اإلجمال
ــدول  ــى ال ــدة إل مثلــت االســتثمارات الواف
2.8% من  نســبته  ــة (21 دولة) ما  العربي
دوالر،  ــغ 1.5 تريليون  اإلجمالي العاملي البال
عام 2011  ووصلت في أحســن احلاالت إلى 

. 2008 5.4% عام 

تركــز جغرافي: من إجمالي أرصدة االســتثمار • 
ــدول العربية  ــواردة إلى ال ــي املباشــر ال األجنب
ــار دوالر بنهاية عام  والبالغة نحــو 649.6 ملي
2011،  استحوذت 3 دول عربية هي السعودية 

اإلجمالي. واإلمارات ومصر على 57 % من 

تركز للمســتثمرين: من واقع بيانات ســبع • 
ــات املتحــدة  ــة اســتحوذت الوالي دول عربي
وفرنســا وأملانيا واململكة املتحــدة واليابان 
أرصــدة  ــي  إجمال مــن   % 48 نحــو  ــى  عل

االستثمارات األجنبية الواردة لتلك الدول.

ــات ثماني دول •  تركــز قطاعي: مــن واقع بيان
عربية اســتحوذ قطاع اخلدمات على 43 % 
ــي أرصدة االســتثمارات األجنبية  من إجمال
ــم قطــاع الصناعة  ــواردة لتلــك الدول ث ال
بحصة 29.6%  ثم قطاع الزراعة في املرتبة 
 %26.12 ثم  الثالثة بنســبة 1.3% فقط، 

للقطاعات األخرى غير املصنفة.

تعتبر التدفقات الرأســمالية، شأنها شأن التدفقات 
ــز النمو االقتصادي  ــة، أحد أهم ركائ التجارية الدولي
ــك تعكف العديد مــن الدول،  واســتدامته. ألجل ذل
ــي تخطتها،  وبغــض النظر عــن مراحــل النمــو الت
على وضع اســتراتيجيات متكاملة جلذب االســتثمار 
ــي مبختلــف أشــكاله ولتشــجيع الصــادرات  األجنب
ومساندة املنتج الوطني للولوج في مزيد من األسواق 
اخلارجية.  كما يشكّل تصاعد اهتمام الدول النامية 
 ً بتنافســية صادراتهــا فــي األســواق الدولية ســببا
ً للسعي إلى جذب االستثمار األجنبي املباشر  إضافيا
ــا له من أثر مباشــر في االرتقاء مبســتوى الصادرات  مل
ــة التقنية  وحتســني اإلنتاج واكتســاب اخلبرة املعرفي
ــي في دعم حركــة االندماج بني  والتســويقية وبالتال

دول العالم.  

كما يقوم االســتثمار املباشــر بدور محوري في أغلب 
االقتصــادات النامية ومن ضمنها الدول العربية التي 
ــي مــن العجز في احلســاب اجلــاري واالحتياجات  تعان
احمللية للمــوارد املالية أو تلك التي تشــكو من فجوة 
ــة ومــن  ــدنٍ مــن اإلنتاجي ــة ومــن مســتوى مت تقني
ــي. وقد زادت األزمــة املالية  نطاق ضيق للســوق احملل

واالقتصادية العاملية والتطورات األخيرة ملناخ األعمال 
فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا من 
شراســة التنافــس على جــذب االســتثمار األجنبي 
املباشــر كمصدر إضافي لضخ الســيولة ودعم قدرة 
ــار الســلبية لألزمات  ــى التعافي مــن اآلث ــدول عل ال
والتحديات املتكررة بأقل اخلســائر، والســيما في ظل 
االنكماش الذي عرفته األســواق العاملية لالســتثمار 
خالل الســنــوات اخلمـس األخيــرة، والـذي يقـــدر 
بـ 40% مقارنة بأعلى مســتوى قياسي مت تسجيله 
ــون دوالر)، والتطــورات احلديثة التي طرأت  (1.9 تريلي
ــة، والتي أبرزت  ــى اجتاهــات رؤوس األمــوال األجنبي عل
باخلصــوص االجتاه التصاعــدي لتدفقات االســتثمار 

األجنبي إلى الدول النامية واالنتقالية.

ــررات االهتمــام بجذب  ً حصــر أهــم مب ــا إذا بإمكانن
االســتثمار األجنبي املباشــر والتنافــس بني معظم 
ــم املتقدمة والنامية على اســتقطابه في  دول العال

النقاط التالية:

االســتثمار األجنبي املباشــر يقوم بدور بارز في • 
عملية التنمية واستدامتها عبر متويل املشاريع 

االستثمارية وتوفير فرص العمل .

ــع •  ــوة دف ــل ق ــي املباشــر ميث االســتثمار األجنب
لالقتصــاد احمللي مــن أجل حتســني قدرته على 
ــى التفاعــل مــع االقتصــاد العاملي  النمــو وعل
ــة  ــة اإلنتاجي واملشــاركة بكفــاءة فــي العملي

الدولية.

ــر مــن أهم •  ــي املباشــر يعتب االســتثمار األجنب
ــم حلركة واســتدامة االندماج والتكامل  الدعائ

والتبادل التجاري بني دول العالم .

االســتثمار األجنبي املباشــر يســاهم بشــكل • 
ــة املتقدمــة واملهارات  مباشــر في نقل التقني
ــة، وتطوير البنى  الفنية وأســاليب اإلدارة احلديث
التحتية والنفاذ إلى شبكات التسويق الدولية.

االستثمار األجنبي املباشر يعوض كذلك نقص • 
ــة احمللية وضعف االدخار ويســاهم  ــوارد املالي امل
في ســد االحتياجات من العملة األجنبية وسد 

العجز في ميزان املدفوعات.

وضع االستثمار في الدول العربية 

ملاذا تسعى الدول جلذب االستثمار األجنبي املباشر؟ 
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مـؤشـــــرات 

يتضح مما سبق أنه على الرغم من إدخال العديد 
ــى القوانني والتشــريعات في  مــن التعديالت عل
ــة بهدف تشــجيع وجذب  ــدول العربي معظم ال
االســتثمارات األجنبية وخاصة املباشــرة منها، 
فإن الدول العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع 
جذب مهمة لالســتثمار األجنبي املباشر مقارنة 
ــا من الدول النامية. كمــا توضح البيانات  بغيره
تباينا من حيــث األداء وتركــزا جغرافيا عاليا في 
إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد 
إلى املنطقة العربية خالل الفترة الراهنة. وتدفع 
ــى مزيد من التأمل والبحث في  هذه املعطيات إل
ــة والدورية التي  العناصــر أو العوامــل الهيكلي
حتــول دون االرتقاء إلى املســتوى املأمول من حيث 
جذب االســتثمار األجنبي املباشــر في املنطقة. 
فاستكشــاف هذه العناصر ومتابعــة تقييمها 
كفيل برسم خارطة طريق على املستويني احمللي 
واإلقليمي لتطوير ودعم امليزة التنافســية للدول 

العربية في هذا اال. 

ــل، تعتبر  ــد ورصد تلــك العوام وفي ســياق حتدي
ــرار االســتثمار األجنبي املباشــر  ــة صنع ق عملي
للشــركات املتعــددة اجلنســيات، بصفتها أهم 
قوة مؤثرة في النشــاط االســتثماري في العالم 
ــدا والتي  ــر تعقي املعاصــر، مــن العمليات األكث
متت مناقشــتها بكثافة في األدبيات االقتصادية 
واألبحــاث التطبيقية املتخصصة. وتشــير تلك 
ــى العديد مــن العوامــل  أو احملددات  ــات إل األدبي
املتعــددة  للشــركات  االســتثمارية  للقــرارات 
اجلنســيات تشمل- على ســبيل املثال ال احلصر- 
نطاق الســوق واالســتقرار االقتصادي والعوامل 
ــي تؤثر على تقلبات العوائد االســتثمارية في  الت
الدول املضيفة مبا في ذلك تقلبات سعر الصرف، 
والهيكل الضريبي على دخل الشركات في الدولة 
األم والدولة املضيفة، ودرجة االنفتاح االقتصادي 
ودرجة ااطر في اقتصاد الدولة املضيفة، واحلوافز 
التفضيلية مــن القيود التجارية واملســتحقات 
ــة. كما تتضمن بعــض األوراق البحثية  الضريبي
ــى  ــة املتخصصــة عل ــة والدولي ــر احمللي والتقاري
ــة أداء مختلف  مؤشــرات مركبة لقياس ومقارن
الدول في مجــال جذب االســتثمار األجنبي يتم 
اشتقاقها انطالقا من مؤشرات فرعية أساسية 
ووفق منهجيات ومعايير اختيار وجتميع متباينة. 

ولقــد تزايد االهتمام باملؤشــرات املركبة كونها 
أداة هامة ومفيدة التخــاذ القرارات وتقييم أداء 
ــدول وتقومي السياســات في مجــال التنافس  ال

ــه للقطاعات  ــي وجذب على االســتثمار األجنب
الداعمــة للنمــو االقتصــادي واالجتماعي في 
ــف، وبالتالي زاد االهتمــام بتطوير  ــد املضي البل
األســاليب التي متكن من بناء مؤشرات مركبة 
ــوق فى نتائجها من  ميكــن االعتماد عليها والوث
ــرات املســتهدفة من  أجــل اســتحداث التغيي
ناحية وإرشاد املســتثمرين القائمني واحملتملني 

من ناحية أخرى.

من هذا املنطلق، وباإلضافة إلى دورها األساســي 
ــل فــي تقدمي الضمــان، متارس املؤسســة  املتمث
العربية لضمان االســتثمار وائتمان الصادرات 
لة خلدماتها التأمينية،  ً من األنشــطة املكمّ عددا
مســاهمة منهــا في نشــر الوعي االســتثماري 
ــب الضعف والقوة احملــددة ملناخ  وفــي رصد جوان
االستثمار في دول املنطقة العربية. وقد نتج عن 
هذا النشــاط املتواصل إصدارات متخصصة من 
بينها التقرير الســنوي حول «مناخ االســتثمار 
ــة».  والهدف األساســي من  ــدول العربي فــي ال
ــر هو تزويد املســتثمرين وصانعــي القرار،  التقري
ــى إدارة الهيئات املعنية  ــا في ذلك القائمني عل مب
بتشجيع االستثمار اخلارجي والصادرات، بتحاليل 
ــة تســاعدهم على  ــة ووصفي ومعلومــات رقمي
اتخــاذ القرار، من خالل تطوير عدد من املؤشــرات 
التي تفيد في معرفة الوضع النســبي لكل دولة 
باملقارنة مع دولة أو مجموعة من الدول املرجعية، 
وحتديد أهم النواقص التي تعاني منها تلك الدول 
والتي حتول دونها ودون جذب املستثمرين األجانب.

وقد تضمن التقرير منذ عام 1995 مؤشرا مركبا 
ــاس اجتــاه التحســن أو التراجــع فــي مناخ  لقي
ــدول العربية. وال يســتند هذا  االســتثمار في ال
املؤشر املركب في صياغته إال إلى ثالثة متغيرات 
ــة شــملت مؤشــر السياســة  ــة كلي اقتصادي
ــه مبعدل التضخم، ومؤشــر  ــة معبرا عن النقدي
التوازن الداخلي معبرا عنه بنسبة عجز أو فائض 
امليزانية العامة للدولة إلى الناجت احمللي اإلجمالي، 
ومؤشر التوازن اخلارجي معبرا عنه بعجز أو فائض 
احلساب اجلاري مبيزان مدفوعات الدولة مع العالم 
ــي اإلجمالي.  ــاجت احملل اخلارجي كنســبة مــن الن
وتتراوح قيمة املؤشــر مــن 1 نقطة إلى 3 نقاط، 
ــدل ارتفــاع القيمة على اجتاه نحو التحســن.  وي
واستمرت املؤسســة في إعداد هذا املؤشر حتى 
أوقفته في تقريرها عام 2011 لعدد من األسباب 

أبرزها ما يلي:

ــات •  ــد مــن املؤشــرات والبيان ظهــور العدي

املستحدثة ذات الصلة مبناخ االستثمار في 
ــدول العربية والتي ميكن من  دول العالم وال
خالل تضمينها إعطاء صــورة أكثر واقعية 

عن مناخ االستثمار في الدول.

معامل االرتباط بني املؤشر السابق وتدفقات • 
االستثمار األجنبي املباشر في الدول العربية 
على مدى الســنوات املاضية كانت ضعيفة 

في عدد كبير من السنوات.

عدم اســتناد املؤشر الســابق إلى منهجية • 
ــة من حيث عدد  حتقق الشــمولية والواقعي
ــات املعتمــدة ضمن املؤشــر وعملية  املكون
ــم املرجعية  ــد األوزان والقي التنميط وحتدي
ــا،  جتميعهــ ــد  عنـ املعتمــدة  ــات  للمكون
ــل قيم هذا  ــل وحتلي ــذي يعيق تأوي ــر ال األم
املؤشــر وبالتالي وضوح املعلومة بالنســبة 

ملستعمليها. 

ــى الصيغة القدمية  ً االعتماد عل من الصعــب إذا
ــم الوضــع التنافســي  للمؤشــر املركــب لتقيي
ــدول العربية في مجال اســتقطاب التدفقات  لل
يأتي  الســياق  هذا  االســتثمارية اخلارجية. وفي 
مقترح تطوير مؤشــر مركب جديد جلاذبية الدول 
العربية لالســتثمار األجنبي املباشــر، «مؤشــر 
يتم  كمقياس  ــان جلاذبية اإلســتثمار ©»،  ضم
اشــتقاقه من سلســلة من املكونات املشاهدة 
التدفقــات  اســتقطاب  وضــع  تعكــس  ــي  الت
ــدول العربية وذلك  االســتثمارية اخلارجية في ال
باالســتناد إلى منوذج له مقومات نظرية وأســس 

إحصائية متينة.

ــدة ميثل تعزيزا  املؤشــر املركب فــي صيغته اجلدي
ــة لضمــان االســتثمار  ــدور املؤسســة العربي ل
وائتمــان الصادرات (ضمــان) الوارد فــي اتفاقية 
تأسيسها والذي ينص على مساهمتها في نشر 
الوعي االستثماري في املنطقة العربية وتعميقا 
ــه اخلطة  ــا تضمنت ــدور بالتوافــق مع م لهــذا ال

االستراتيجية للمؤسسة 2014-2007.

كما يعزز املؤشر اجلديد دور التقرير السنوي ملناخ 
ــدول العربية فــي رصد جوانب  االســتثمار في ال
الضعــف والقوة احملددة ملناخ االســتثمار في دول 
املنطقة، أي مجمل األوضاع والظروف االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية واملؤسسية والقانونية 
التي ميكن أن تؤثر على قرار االستثمار وعلى فرص 
جناح املشــروع االســتثماري في دولة ما أو قطاع 

معني.

املؤشر املركب اجلديد ودور املؤسسة في نشر الوعي االستثماري 
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مـؤشـــــرات 

ــي ســبق ذكرها،  ــارات الت ــا مــن االعتب انطالق

 (Reliability) ــات  الثب ــي  لقاعدت ــا  وحتقيق

ــات  ــع البيان ــد جتمي والصــدق (Validity) عن

وتبويبها واعتماد املقاييس واملتغيرات الكمية، 

ــد صياغة  ــة عن ــط التالي ــزام بالضواب مت االلت

املؤشر املركب:   

املؤشــر  • ــزام  الت ــة:  العلمي ــط  الضواب

اســتُند  حيــــث  ــة  العلمي ــط  بالضواب

خالصــات  ــى  إل ــاء  البن ــة  منهجيـ فــي 

ــة والدوريات  ــات النظرية والتطبيقي األدبي

ــات  ــي «اقتصادي املتخصصــة فــي مجال

االســتثمار األجنبي املباشر» و «اإلحصاء 

التطبيقي».

ــى التفســير: مت  • ــدرة عل ــة والق الفعالي

املؤشــر  ــة  ومصداقي ــة  دق مــن  التأكــد 

ــدرة الدول  ــه فــي رصد ق املركــب ومكونات

على جذب االســتثمار من خالل مجموعة 

ــي أبرزت  ــة الت ــارات اإلحصائي مــن االختب

ثبات املقاييس املعتمــدة، تكامل املكونات 

الفرعية للمؤشر وشدة الترابط بني املؤشر 

الواردة  لالســتثمارات  الفعلية  والتدفقات 

ــدول العالم حيث جتاوز معامــل االرتباط  ل

78% بداللة إحصائية عالية جدا.

الســابقة:  • ــارب  التج ــن  م االســتفادة 

ــل بناء املؤشــر مت القيام بحصر شــامل  قب

للمؤشرات الصادرة من املؤسسات األخرى 

فــي نفس اــال ودراســتها واالطالع على 

منهجيتها ودراســة نقاط القوة والضعف 

التي تتضمنها. 

مؤشــر دولي: مت تصميم املؤشــر بشــكل  •

ً لالســتخدام على املســتوى  يجعله صاحلا

ــى املســتوى اإلقليمي  ــي وليــس عل الدول

والعربي فقط.    

اجلديد شموله  • املؤشر  مزايا  الشمول: من 

ألكبر عدد من املؤشــرات املفســرة جلاذبية 

الدول لالســتثمار األجنبي املباشر، حيث مت 

االعتماد على أهــم وأحدث قواعد البيانات 

واملعلومات املتوافرة لدى اجلهات احلكومية 

ــات واملنظمــات الدولية  الرســمية والهيئ

ذات الصلة لرصد وجتميع وترتيب نحو 114 

.ً متغيرا

حيث  • الواســعة:  ــة  اجلغرافي ــة  التغطي

يرصد املؤشر أكبر عدد من دول العالم ذات 

التأثير على حركة االســتثمارات األجنبية 

ــم ، بعدد 110 دول متثل  املباشــرة في العال

االســتثمار  ــد  رصي ــي  إجمال مــن   %95

األجنبي املباشر الوارد في العالم.   

تصميم  • ــر: مت  ــة للتطوي ــة والقابلي املرون
ــة  ــة تراعــي إمكاني املؤشــر بطريقــة مرن
واالســتجابة  املســتقبل  فــي  ــره  تطوي
ــرات في مســتوى البيانات املتاحة  للمتغي
ــرات فــي  ــة أو التغي ــة اجلغرافي أو التغطي
املنهجية ومراحــل إعداد ومعاجلة البيانات 

واحلصول على النتائج.

لصناع  • مخرجاته  اســتيعاب  ســهولة 

ــني في حقل  ــني والفاعل ــرار والباحث الق

ــه  ومكونات املؤشــر  ــن  ميكّ االســتثمار: 

األساســية من رصد العناصر أو العوامل 

ــة التي حتول  ــة والدوري ــة الكامن الهيكلي

ــى املســتوى املأمــول من  دون االرتقــاء إل

حيــث جذب االســتثمار األجنبي املباشــر 

في الدولة املعنية. فاستكشــاف عناصر 

القــوة والضعــف في هذا اــال ومتابعة 

تقييمهــا ميكــن من رســم خارطة طريق 

لرفع القدرة التنافسية للدول العربية في 

هذا اال. 

املؤشر بناء  عند  مراعاتها  مت  هامة   اعتبارات 

مت جتميع البيانات حول مؤشــرات اجلاذبية 

من عــدة مصــادر مختلفــة مــع مراعاة 

ــدر اإلمكان  اســتخدام املصادر املوحدة ق

ــات، بحيث  إلضفــاء التجانس على البيان

أعطيت  ــد  ــة. وق ــة للمقارن تكــون قابل

ــات مــن املصــادر الدولية  ــة للبيان األولوي

ــي توفر قواعــد معطيات متجانســة  الت

ً. وكقاعدة عامة، فقد استخدمت  نسبيا

مؤشــرات التنمية الدولية للبنك الدولي، 

ــزان  ومي ــة  الدولي ــة  املالي وإحصــاءات 

ــي،  الدول النقــد  ــدوق  لصن املدفوعــات 

ــر األمم املتحــدة للتجارة  وإحصــاءات مؤمت

ــات مكتــب  ــاد)، وبيان ــة (األونكت والتنمي
إحصــاءات األمم املتحــدة، وقاعدة البيانات 

حــول  (يوروســتات)  ــة  األوروبي ــة  اللجن

الشــركات املتعــددة اجلنســيات، وكذلك 

اإلحصاءات الصناعية للمنظمة الدولية 

للتنمية الصناعية (اليونيدو)، واملؤشرات 

ملنظمــة  العمــل  لســوق  الرئيســية 

ــة  ــة، واملؤشــرات اجلغرافي العمــل الدولي

الدراســات  ملركــز   «GEODIST»
املســتقبلية واملعلومات حــول االقتصاد 

ــي CEPII، وقاعدة بيانات وإحصاءات  الدول

ــة  ــة الفكري ــة للملكي املنظمــة العاملي

األكادميــي  الترتيــب  ــات  وبيان  ،WIPO

.ARWU جلامعات العالم

أما بيانات احلوكمة وفاعلية املؤسســات 

واالســتقرار السياســي، فقــد أخذت من 

 IPD ــات املالمح املؤسســية قاعــدة بيان

للوكالة الفرنســية  للتنمية  AFD وهي 

قاعدة بيانات حتتوي على مجموعة كبيرة 

مــن مؤشــرات اخلصائص املؤسســية لـ 

ونامية تغطي %96  متقدمة  ــة  123 دول

من سكان العالم و99%  من الناجت احمللي 

اإلجمالي العاملي. 

مصادر البيانات
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مـؤشـــــرات 

حــرص القائمون على تطوير مؤشــر 

ضمان جلاذبية االســتثمار على إدراج 

ــر  ــم ولكــن عــدم تواف كل دول العال

ــات املتعلقة  نســبة كبيرة من البيان

ــرات محــل الرصد حــال دون  باملتغي

ــذا يرصــد  ــق هــذا الهــدف. ول حتقي

رقــم  (جــدول  املؤشــر أداء 110 دول 

ــي أرصدة  ــل 95% مــن إجمال 1) متث

املباشــرة  ــة  األجنبي االســتثمارات 

الواردة فــي العالم بنهاية عام 2011 

ومن بني تلــك الدول توجــد 17 دولة 

أرصدة  إجمالي  عربية متثل 98% من 

ــي املباشــر الوارد  االســتثمار األجنب

للمنطقة العربية بنهاية عام 2011.

ــدول املدرجــة في  ــق بال وفيمــا يتعل

املؤشــر موزعــة حســب اموعــات 

حلت  اجلغرافية (شكل رقم 1) فقد 

االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  دول 

والتنمية في املرتبة األولى بـ 33 دولة 

تليها  اإلجمالي،  وبنســبة 30% من 

بنســبة %20.9  أفريقيا بـ 23 دولة 

من اإلجمالي ثم الدول العربية بـ 17 

اإلجمالي،  دولة بنســبة 15.5% من 

ـــ 14 دولة  ــة ب ــكا الالتيني ــم أمري ث

ــم أوروبا ووســط  بنســبة 12.7%، ث

9.1% ، ثم  بنسبة  آسيا   بـ 10 دول 

منطقة شــرق آســيا واحمليط الهادئ 

اإلجمالي  بنسبة 8.2% من  بـ9 دول 

وأخيرا منطقة جنوب آســيا بـ 4 دول 

بنسبة %3.6.

املؤشر  في  املدرجة  الدول 

17 عربية) منها  (110 دول 

دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية 

OECD 
30.0% 

 الدول العربية 
15.5% 

 أمريكا الالتينية 
12.7% 

 جنوب آسيا
3.6% 

شرق آسيا والمحيط 
 الهادئ

8.2% 

أوروبا ووسط 
 آسيا
9.1% 

 أفريقيا 
20.9% 

 الدول المدرجة في المؤشر موزعة حسب  المجموعات الجغرافية  : 1شكل رقم 

 دول العالم والمنطقة العربية المدرجة: 1جدول رقم 
 2013لعام  ©في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

دول منظمة التعاون 
 أمريكا الالتينية  الدول العربية  OECDاالقتصادي والتنمية 

 فنزويال 1 الجزائر 1 الواليات المتحدة 1
 أوروغواي 2 اليمن 2 المملكة المتحدة 2
 األرجنتين 3 األمارات  3 كياتر 3
 بيرو 4 تونس 4 أستراليا 4
 باراغواي 5 ةسوري 5 النمسا 5
 مابن 6 سودانال 6 سويسرا 6
 نيكاراغوا 7 البحرين 7 السويد 7
 هندوراس 8 السعودية  8 بلجيكا 8
 غواتيماال 9 قطر 9 إسبانيا 9

 بوليفيا 10 عمان 10 سلوفينيا 10
 األكوادور 11 بمغرال 11 سلوفاكيا 11
 البرازيل 12 موريتانيا 12 البرتغال 12
 الدومينيكان  13 ليبيا 13 بولندا 13
 كولومبيا 14 لبنان 14 النرويج 14
 أفريقيا  الكويت 15 نيوزيلندا 15
 أوغندا 1 األردن 16 هولندا 16
 أنغوال 2 مصر 17 كندا 17
 توغو 3 أوروبا ووسط آسيا المكسيك 18
 تنزانيا 4 أوكرانيا 1 الجنوبيةكوريا  19
 جنوب أفريقيا 5 صربيا 2 شيلي 20
 السنغال 6 روسيا 3 اليابان 21
 نيجيريا 7 رومانيا 4 إيطاليا 22
 ناميبيا 8 مالطا 5 إسرائيل 23
 بنين 9 أذربيجان 6 قبرص 24
 موزمبيق 10 ليتوانيا 7 التشيك 25
 بوتسوانا 11 التفيا 8 الدنمارك 26
 موريشيوس 12 كازاخستان 9 نداإيرل 27
 مالي 13 بلغاريا 10 هنغاريا 28
 بوركينا فاسو 14 الهادئ شرق آسيا والمحيط اليونان 29
 مدغشقر 15 فيتنام 1 إستونيا 30
 الكاميرون 16 تايالند 2 ألمانيا 31
 كينيا 17 سنغافورة 3 فنلندا 32
 أفريقيا الوسطى 18 الفلبين 4 فرنسا 33

 تشاد 19 ماليزيا 5 جنوب آسيا
 غانا 20 إندونيسيا 6 باكستان 1
 الغابون 21 هونغ كونغ 7 نيبال 2
 أثيوبيا 22 الصين 8 ايران 3
 كوت ديفوار 23 كمبوديا 9 الهند 4

 110 العام  اإلجمالي
)مانض( الصادرات نوائتما المؤسسة العربية لضمان االستثمار المصدر: 
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مـؤشـــــرات 

هذه . 2 تتوجــه  ــم  ــة املدخــالت: ث معاجل

فــي  ــة  الفرعي املؤشــرات  أو  املدخــالت 

ــة التطبيع  ــى مرحل معظم احلــاالت إل

 (Normalization) التنميـــــــط  أو 

ــع  ــوزن (Weighting) والتجميـــ والــ

 (Aggregation)

على . 3 ــة: احلصــول  ــات العملي مخرج

املؤشــر املركب الذى ميثل ارج النهائي 

من هذه العملية كما يوضحه الشكل 

رقم 3.

يتعــني على الراغب في بناء مؤشــر مركب 

كــن االعتمــاد عليه والوثوق فــي نتائجه  ميُ

اتباع خطوات أساسية في شكل تسلسل 

ــد وينتهي  يبدأ بتشــكيل إطــار نظري جي

بالعرض البياني للمؤشــر املركب بطريقة 

تُسهل فهمه للمســتخدمني على النحو 

التالي:

كّن . 1 بناء اإلطار النظري السليم الذي ميُ

من التعريف بالظاهــرة محل االهتمام 

ــة بدقــة وبوضوح،  ومبكوناتهــا الفرعي

ومن انتقاء املؤشرات الفرعية املناسبة 

ومن حتديد األوزان التي تعكس األهمية 

النسبية لتلك املؤشرات، والتركيز على 

ما هو مرغوب في قياسه وليس على ما 

هو متوافر من بيانات ومؤشرات. 

ــي تناولت  ــات الت حيــث مت اســتقراء األدبي

املوضوع واالســتناد في بناء املؤشر املركب 

ــة الدولية  ــة إلى تعريــف للجاذبي للجاذبي

ــرة زمنية  ــد فــي فت ــدرة البل ــى أنهــا ق عل

محددة على جذب املشــاريع االســتثمارية 

ــة ادية فــي مجاالت  والفــرص االقتصادي

متعددة (ملتقيات ومؤمترات مهنية وجتارية 

ــاج  اإلنت عناصــر  ــة) واســتقطاب  وثقافي

املتنقلة من شــركات ورؤوس أموال وخبرات 

ومبدعني في مختلف امليادين. ثم مت االلتزام 

مبا يلي:

ــم وتوضيح كيفية بناء . أ تعريف املفاهي

اإلطار النظري وكيفية ربط املؤشــرات 

الفرعية مع بعضها البعض.

الرئيســــية . ب ــات  اموعــ ــد  حتدي

للمؤشــر: حيث قمنا بتجزئة املفاهيم 

املتعــددة األبعاد إلى مجموعات فرعية، 

ولم نشترط في هذه اموعات أن تكون 

ً عن بعضها البعض،  مستقلة إحصائيا

بل وصفنا االرتباطات بينها ووضحناها 

ــا فهم القوة  بدقة، حتى يســهل علين

ــك  احملركــة وراء املؤشــر املركــب وكذل

تسهيل حتديد األوزان النسبية املناسبة 

للعوامل اتلفة.

وضع املعايير الالزمة الختيار املؤشرات: . ج

والتي كانت مبنزلة املرشد لتحديد ما إذا 

كان مؤشــر فرعي معني يجب أن يدخل 

تعريف املؤشر املركب وخطوات بنائه

 : هرم المؤشر المركب2شكل رقم 

 المؤشر 
 المركب

 المؤشرات الفرعية
 العشرة

 )متغيراً  114(المتغيرات األساسية 

ــة املقياس الكمي  املؤشــر املركب هو مبنزل

امع الذي يحتوي على عدد من املؤشــرات 

ــة التى تعكس جوانب أو  الفردية أو الفرعي

أبعــاد الظاهــرة محل االهتمــام (في هذه 

ــي إلى  ــة تدفقــات االســتثمار األجنب احلال

ــم دمج هذه  ــا)، بحيث يت ــد أو قطــاع م بل

املؤشــرات املنفصلة باالســتناد إلى منوذج 

معني للحصــول على مؤشــر مركب يعبر 

عن االجتاه العام املشــترك لتلك املؤشــرات 

ــى جتميع  ــك يعمل عل ــة، وهــو بذل الفرعي

ل  املعلومات وعرضها بشكل مبسط يَسهُ

2). وميكن  رقم  فهمه وتفســيره (شــكل 

اعتبار بناء املؤشــر املركــب نتيجة لعملية 

قوامها املراحل الثالث التالية: 

ــر . 1 تعتب حيــث  ــة:  العملي مدخــالت 

املدخالت هي املؤشــرات الفرعية، والتي 

ــى التراكم املعرفي  يتوقف اختيارها عل

حول الظاهرة محل البحث.
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مـؤشـــــرات 

في تكوين املؤشر املركب أم يستبعد.

ــق اإلطــار النظري: إلعطــاء فكرة . د توثي

شــاملة عن كيفية بناء املؤشر املركب 

والغرض منه في سياق سهل وواضح، 

ــات  ــى أن البيان ــد عل ــك للتأكي وكذل

ُقدَمة من خالل هذا املؤشــر مالئمة  امل

على  والتأكيد  املقصــود  لالســتخدام 

ترابط واتساق العملية كلها.

اجليدة . 2 ــة  الفرعي املؤشــرات  ــار  اختي

والســليمة: بالتأكــد مــن أهميتهــا 

وارتباطهــا بالظاهرة محل الدراســة، 

وإمكانية حتليلها، وحداثتها، وسهولة 

الوصول إليها. 

ــات: التأكد . 3 ــة للبيان ــة األولي املعاجل

من جودة البيانات األساســية بالتأكد 

ــر فيها مثل  من توافر عــدد من املعايي

 ،(Relevance) ــات  البيان ــة  أحقي

 ،(Accuracy) والـــدقـــــــــــة 

 ،(Timeliness) ــات  البيان ــة  وحداث

ــى  إلـ ــول  الوصــ ــة  وإمكـانيــــــ

ــا  عليهـــ ــول  واحلصــ ــات  البيانـــ

ــة  وإمكانيــــ  ،(Accessibility)

 (Interpretability) التفســيـــر

والتماسك (Coherence)، كما مت 

إعداد دليل للبيانات يوضح مصادرها 

ومدى توافرها جغرافيا وزمنيا.

ــط . 4 التنميــــ أو  ــع  التطبيـــــ

مت  حيــث   :(Normalization)

توحيد املقياس املستخدم للمؤشرات 

ُكوِّنة للمؤشــر املركب ثم  الفرعية امل

ــار طريقة التنميط املناســبة  مت اختي

ــني مجموعــة من الطــرق هي؛  من ب

ــب - الدرجة املعيارية -  (إعطــاء الرت

ــاس - البعد عــن النقطة  إعادة القي

ــة -املؤشــرات الدورية) وذلك  املرجعي

ــارات قياس  ــع اختب بعــد تنفيذ جمي

ــم  احلساســية sensitivity  لتقيي

تأثير هذه الطرق على النتائج. 

للمؤشرات . 5 الترجيحية  األوزان  حتديد 

ــك  وذل  :(Weighting)ــة الفرعي

ــاة أن بعــض املؤشــرات الفرعية  ملراع

أكثر أهمية مــن غيرها في حتديد مدى 

جاذبية الدول لالستثمار حيث مت حتديد 

األوزان بناءً على طرق ســليمة وصلبة 

وشــفافة ومدروســة بعناية واالختيار 

من بني عدة أساليب (األوزان املتساوية 

ً لنماذج إحصائية - حتليل  - األوزان وفقا

ــات - طريقــة االنحدار -  مغلف البيان

أسلوب فائدة الشــك- توزيع امليزانية) 

ــدا عــن اآلراء الشــخصية  ــك بعي وذل

ــات  االفتراضـــ كل  توضيــح  مــع 

ــار  واختب املســتخدمة  ــات  والتطبيقـ

قوتها.

مت . 6  :(Aggregation) ــع  التجميــ

جتميع املؤشــرات الفرعية لبناء املؤشر 

املركب بعد اختيار الطريقة املناســبة 

من بني عدة طرق متاحة مثل التجميع 

ــع املضاعــف، اجتاه  ــي، التجمي اإلضاف

ــر التعويضيـــة  ــر املتعددة غي املعايي

والتجميـع الهندسي. 

اختيار مدى مالءمة املنهجية اتارة: . 7

ــاء املؤشــر املركب مــع املنهجيات  لبن

ــة والتي لم يتم اتباعها  األخرى املمكن

ــق أســلوبني  ــك مــن خــالل تطبي وذل

للتحليل، وهما:

(Uncertainty . أ التأكــد  عدم  حتليل 

ــة  كيفي ــى  عل ويركــز   (analysis

ــر املؤكدة -  ظهــور عوامــل اإلدخال غي

التي يقصد بها أي شــيء ميكن تغييره 

قبل تنفيذ منوذج تكوين املؤشر املركب 

ومدى تأثيرها على قيمة املؤشر املركب،

(Sensitivity . ب احلساســية  ــل  حتلي

مقــدار  ــدرس  ي ــذي  ال  (analysis

إســهام كل عامل مــن عوامل اإلدخال 

ً في تباين ارجات. غير املؤكدة فرديا

 : خطوات بناء المؤشر المركب3شكل رقم 

 مدخالت النموذج: أوالً 

 ً  معالجات المدخالت: ثانيا
 

 )Normalization(التطبيع أو التنميط  -1
 )Weighting(تحديد األوزان  -2

 )Aggregation(التجميع  -3

 ً  مخرجات النموذج: ثالثا
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مـؤشـــــرات 

ــة االســتثمار©  ــاء مؤشــر ضمــان جلاذبي يســتند بن
ــات التي  ــه بعد اســتقراء األدبي ــى تعريــف مت تبني إل
تناولت املوضوع، حيث ينظــر للجاذبية الدولية على 
ــد في فترة زمنية محــددة على جذب  أنهــا قدرة البل
املشــاريع االســتثمارية والفــرص االقتصادية ادية 
ــرات مهنية  فــي مجــاالت متعــددة (ملتقيات ومؤمت
وجتارية وثقافية) واستقطاب عناصر اإلنتاج املتنقلة 
ــرات ومبدعــني في  مــن شــركات ورؤوس أمــوال وخب
مختلــف امليادين. كما توضــح األدبيات االقتصادية 
ــدول لالســتثمار األجنبي  املتخصصــة أن جاذبية ال
ــالث مجموعــات رئيســية من  ــة وثيقــة بث ذات صل
احملــددات، تتألف كل مجموعــة من عدد من املكونات 
األساسية وكل مكون من عدد من املتغيرات الفرعية 
التي تســاهم في حصر العوامل الكلية واملؤسسية 
واملعايير املعتمدة من طرف احملرك والفاعل الرئيســي 
في مجال االســتثمار األجنبي، أي الشركات املتعددة 
ــة املضيفة  اجلنســيات، عند تقييمهــا لوضع الدول

احملتملة لالستثمار. 
وعليه يتكون مؤشــر ضمان جلاذبية االستثمار© من 
ــدرج حتتهــا 10 مكونات  3 مجموعــات رئيســية ين

كمياً،   ً ــرا ــى 114 متغي أساســية تتفــرع بدورها إل
غالبيتهــا العظمــى متوســط قيمــة املتغير خالل 
ــك  ــى 2011 وذل ــالث مــن 2009 إل الســنوات الث
لتعزيز قوة النتائج وتقليل آثار التقلبات في البيانات 
الناجمة عن الصدمات اخلارجية والداخلية والتي قد 
ً بعض املتغيرات عن مســتواها العادي، مت  تبعد مؤقتا

جتميعهــم من مصادر وقواعد بيانات دولية وإقليمية 
ومحلية، تقيس في مجموعها قدرة الدول على جذب 
االستثمار األجنبي، كما هو موضح في الشكل رقم 

.4
وتتمثل اموعات الثالثة فيما يلي:

مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي:. 1.1
ــي . 1 ــي اإلجمال ــاجت احملل ــو الن تقلــب معــدل من

احلقيقي.
معدل التضخم.. 2
تقلب سعر الصرف احلقيقي الفعال.. 3
عدد أزمات سعر الصرف خالل السنوات العشر . 4

األخيرة وقد عرفت االزمة بأنها االنخفاض في 
ســعر الصــرف احلقيقي بنســبة 25 % على 
االقــل على أن تكــون تلك النســبة أعلى من 
نسبة االنخفاض في السنة السابقة بنسبة 

.(Frankel and Rose, 1996) % 10
نســبة عجز أو فائض احلساب اجلاري إلى الناجت . 5

احمللي اإلجمالي.
نســبة عجز أو فائض امليزانية العمومية إلى . 6

الناجت احمللي اإلجمالي.
نســبة الدين العام اإلجمالي إلى الناجت احمللي . 7

اإلجمالي.
مؤشــر الوســاطة املالية والقدرات . 2.1

التمويلية: 
معدل عرض النقد مبفهومه الواسع إلى الناجت . 1

احمللي اإلجمالي.
االئتمان احمللي املمنوح للقطاع اخلاص كنسبة . 2

من الناجت احمللي اإلجمالي.
القيمة السوقية للشركات املدرجة في سوق . 3

املال كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي.

ــة واإلدارة العامة . 3.1 مؤشــر احلوكم
والبيئة املؤسسية واالجتماعية:

املؤسسات السياسية واالستقرار السياسي،. 1
شرعية املؤسسات السياسية• 
مشــاركة الســكان فــي اتخــاذ القــرارات • 

السياسية
ميزان القوى• 
ــي •  الذات واالســتقالل  العامــة  ــات  احلري

للمجتمع املدني
حرية وسائل اإلعالم• 
استقرار النظام السياسي• 
الشرعية السياسية بحكم الواقع• 

األمــن والقانون والنظام، والســيطرة على . 2
العنف،

األمن العام الداخلي• 
ــى القوات •  ســيطرة النظام السياســي عل

املسلحة
السيطرة على العنف التعسفي للدولة• 
األمن الدولي• 

أداء اإلدارة احلكومية،. 3
شفافية اإلجراءات االقتصادية احلكومية• 
شفافية السياسة االقتصادية• 
السيطرة على الفساد• 
فعالية النظام الضريبي• 
نظام ترسية العقود احلكومية• 
فعالية نظام العدالة• 

فعالية اإلدارة احمللية (األقاليم)• 
اســتقاللية املوظفني احلكوميني عن رجال • 

األعمال (تزاوج املال والسلطة)
ــى السياســات •  ــر اجلهــات املانحــة عل تأثي

العامة
قدرة احلكومة على تقرير وتنفيذ اإلصالحات • 

السياسية
قدرة احلكومة على تقرير وتنفيذ اإلصالحات • 

غير السياسية
ــان فــي التعامــل والتعاقد مع . 4 درجــة األم

احلكومة واتمع،
درجة أمان حقوق امللكية• 
درجة أمان التعاقدات بني اجلهات اخلاصة• 
فعالية احملاكم التجارية• 
فعالية قانون اإلفالس• 
احترام احلكومة لتعاقداتها• 

التماسك واحلراك االجتماعي،. 5
الشعور بالهوية الوطنية• 
التماسك القومي• 
مدى دعم الطبقة الوسطى• 
قوة الترابط االجتماعي• 
املساواة في معاملة احلكومة للمواطنني• 
التغطية اجلغرافية للخدمات العامة• 

مؤشر بيئة أداء األعمال: . 4.1
كفاءة اإلجراءات احلكومية،. 1

إجراءات تأسيس املشروع (عدد)• 

هيكل مؤشر ضمان جلاذبية اإلستثمار©

:(Prerequisite) أوال: مجموعة املتطلبات األساسية أو املسبقة

 

 ©المكونات الرئيسية لمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار: 4شكل رقم 

 ً  العوامل الخارجية: ثالثا
)Externalities( 

مؤشر تأثير التكتل االقتصادي 
 والشركات متعددة الجنسيات

مؤشر عوامل التميز والتقدم 
 التكنولوجي

 ً  العوامل الكامنة: ثانيا
)Underlying Factors( 

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة 
 النفاذ إليه

 مؤشر الموارد البشرية والطبيعية

 مؤشر عناصر التكلفة

 مؤشر البنى التحتية

مجموعة المتطلبات : أوال
 األساسية أو المسبقة

(Prerequisite) 

 مؤشر استقرار االقتصادي الكلي

 مؤشر القدرات التمويلية

مؤشر البيئة السياسية والمؤسسية 
 واالجتماعية

 مؤشر بيئة أداء األعمال

 متثل الشــروط املســبقة الالزم توافرها من أجل جذب االســتثمار األجنبي والتي ال ميكن في حال عدم توافرها توقع قدوم املستثمرين  وطنيني كانوا أم أجانب. 
كاآلتي: هي   ً 64 متغيرا بدورها  تضم  أساسية  وتضم تلك املتطلبات 4 مكونات 
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مـؤشـــــرات 

الوقت الالزم لتأسيس املشروع (أيام)• 
نصيب •  تكلفة تأســيس املشــروع (% من 

الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي)
الوقت الالزم لتسجيل ملكية العقار (أيام)• 
الوقت الالزم إلنفاذ العقود (أيام)• 
الوقت الالزم الستخراج تراخيص البناء (أيام)• 
الوقت الالزم لتوصيل الكهرباء (أيام)• 
ــالزم لتســوية حــاالت اإلعســار •  الوقــت ال

(السنوات)
حرية عمل األسواق،. 2

اخلصخصة في القطاع غير املالي منذ عام 2006• 
تنفيذ برنامج اخلصخصة• 
حرية األسعار• 

ــان املعامــالت والعقود في أســواق . 3 درجــة أم
السلع واخلدمات،

توافر املعلومات عن وضع الشركات• 
ــة عن نوعية •  ــر معلومــات مبعايير دولي تواف

السلع واخلدمات
حماية امللكية الفكرية• 
فعالية إجراءات حماية امللكية الفكرية• 

سياسات متليك األراضي احلكومية• 
درجة تأمني حقوق متلك األراضي• 

درجة املنافسة في األسواق،. 4
ــى •  ــدة إل ســهولة دخــول الشــركات اجلدي

األسواق
درجــة املنافســة فــي تســويق املنتجــات • 

االستهالكية
إجراءات تنظيم املنافسة في األسواق• 
ــة •  ــكل ملكي املعلومــات املتاحــة عــن هي

الشركات

التكتل . 1.3 اقتصاديــــات  مؤشر 
(Agglomeration Economies)

نصيب الفرد من حجم عمليات الشركات . 1
متعددة اجلنسيات املنتمية لالحتاد األوروبي 

داخل الدولة.

عدد الشركات املتعددة اجلنسيات املنتمية . 2
لالحتاد األوروبي داخل الدولة

عدد الشركات املتعددة اجلنسيات املنتمية . 3
للواليات املتحدة داخل الدولة

ــد االســتثمار األجنبي املباشــر الوارد . 4 رصي

كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

الرصيد التراكمي لعدد اتفاقيات تشجيع . 5
االستثمار التي أبرمتها الدولة.

ــز والتقدم . 2.3 مؤشــر عوامل التمي
التكنولوجي:

مؤشر البيئة التكنولوجية التي تشمل:. 1

بيئة األعمال التكنولوجية• 

الدعم احلكومي للبحث والتطوير• 

كثافة عالقات التعاقد من الباطن.• 

مؤشر طلبات براءة االختراع. 2

ــراءات . 3 مؤشــر معاهــدة التعــاون بشــان ب
االختراع الدولية

مؤشر تطبيقات النماذج الصناعية. 4

مؤشر تسجيالت النماذج الصناعية. 5

مؤشر تسجيالت العالمات التجارية. 6

مؤشر جودة اجلامعات. 7

مؤشر احلكومة اإللكترونية. 8

 :(Underlying Factors) ثانيا: العوامل الكامنة

:(Externalities) ثالثا: العوامل اخلارجية

ــرص . 1.2 وف الســوق  حجــم  مؤشــر 
وسهولة النفاذ إليه:

الطلب احمللي احلقيقي للفرد. 1
تقلبات الطلب احمللي. 2
متوسط دخل الفرد مبعيار القوة الشرائية. 3
ــاجت احمللي . 4 ــى الن ــة إل نســبة التجــارة اخلارجي

اإلجمالي
ــاجت احمللي . 5 ــة (الن ــى األســواق العاملي ــاذ إل النف

ً بالبعد عن جميع الدول) اإلجمالي مرجحا
مؤشر االنفتاح على العالم اخلارجي:. 6

االنفتاح التجاري وحرية حتويل املدفوعات• 
حرية نفاذ رأس املال إلى املؤسسات احمللية• 
حرية متلك األجانب لألراضي• 
انفتاح القطاع املالي على اخلارج• 

مؤشر املوارد البشرية والطبيعية:. 2.2
ــوارد الطبيعية مــن إجمالي . 1 نصيــب عوائد امل

الناجت احمللي
معدل إنتاجية العمالة. 2
متوسط   سنوات الدراسة للبالغني. 3
مؤشر التعليم في مؤشر التنمية البشرية. 4
سنوات التعليم املتوقعة لألطفال. 5

جودة نظــام التعليم و مؤشــر تغطية احلراك . 6
االجتماعي:

وجود نظام تعليمي مرن• 
ــى النفاذ ألســواق •  ــر املواطنــني عل ــدرة غي ق

العمل
جودة التعليم والرعاية الصحية احلكومية• 
احلراك االجتماعي، والتوظيف والترقية.• 

مؤشر عناصر التكلفة. 3.2
ظروف سوق العمل (التكاليف غير املباشرة):. 1

املرونة في سوق العمل الرسمي• 
صالبة عقود العمل• 
تكرار اإلضرابات العمالية• 
ــة وأرباب •  ــات العمالي ــني النقاب ــات ب العالق

العمل.
الضرائب:. 2

ــاح •  ــة (% مــن األرب ــي ســعر الضريب إجمال
التجارية)

ــة العمل واملســاهمات (% من األرباح •  ضريب
التجارية)

عدد مرات دفع الضريبة خالل العام• 
تكلفة التصدير واالستيراد:. 3

تكلفة التصدير (بالدوالر لكل حاوية منطية)• 
ــة •  ــكل حاوي ــدوالر ل تكلفــة االســتيراد (بال

منطية)
مؤشر البنى التحتية. 4.2

النقل البري:. 1
ــكل 100 •  ــة الطــرق (أطــوال الطــرق ل كثاف

كيلومتر مربع من مساحة األراضي)
عدد ركاب الســكك احلديدية (باملليون راكب • 

لكل كيلومتر)
النقل اجلوي:. 2

ــكل 100،000 •  عــدد ركاب النقــل اجلــوي (ل
شخص)

ــون طــن لكل •  ــة الشــحن اجلــوي (ملي كمي
كيلومتر)

االتصاالت اإللكترونية:. 3
ــت ذات •  عــدد املشــتركني في خدمــة اإلنترن

النطاق العريض (لكل 100 شخص)
مستخدمو اإلنترنت (لكل 100 شخص)• 

االتصاالت الهاتفية:. 4
خطوط الهاتف (لكل 100 شخص)• 
خطوط الهاتف النقال (لكل 100 شخص)• 

وتتمثل باألســاس في املعايير املعتمدة من قبل الشــركات املتعددة اجلنسيات أو الشركات عابرات الدول والقارات الختيار املوقع املالئم لتنفيذ االستثمار 
وتتضمن بدورها 4 مكونات أساسية:

متثل مختلف العوامل التي ترصد االختالفات فيما بني الدول على صعيد عوامل التميز والتقدم التكنولوجي وطبيعة العالقات اخلارجية في اال االقتصادي 
والســيما على صعيد كثافة اتفاقاتها الثنائية وكذلك الدور املهم الذي تقوم به الشــركات متعددة اجلنسية في تشجيع املزيد من االستثمارات األجنبية 

بأثر احملاكاة.   



16

äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°SE’G ¿Éª°†d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG2013 (يناير – مارس) السنة احلادية والثالثون - العدد الفصلي األول

مـؤشـــــرات 

أوال : وضع الدول العربية في املؤشر العام 

حلت الدول العربية في املرتبة  اخلامســة على مســتوى 

العالم من بني 7 مجموعات جغرافية في املؤشــر العام 

جلاذبية االســتثمار لعام 2013 مبتوســط لقيمة املؤشر 

لترتيب  ومتوسط  موعة الدول العربية يبلغ 28 درجة، 

ــت دول مجموعة  ــغ 68. وكان ــدول داخل اموعة يبل ال

منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية OECD قد حلت 

في املرتبة األولى، تلتها دول شــرق آســيا واحمليط الهادئ 

ــة الثانية، ثم دول أوروبا وآســيا الوســطى في  فــي املرتب

ــة والكاريبي في  ــم  دول أمريكا الالتيني ــة الثالثة،ث املرتب

ــة الرابعــة فيما جاءت دول جنوب آســيا بعد الدول  املرتب

ــرا دول أفريقيا في  ــة فــي املرتبة السادســة وأخي العربي

املرتبة السابعة (جدول رقم 2).

كما تشــير البيانات إلى وجود تباين واضح في أداء الدول 

العربية في مؤشــر اجلاذبية، ما بني الترتيب الـ 38 عامليا 

ــة)، والترتيب 106  (ألفضل دولة عربي بقيمة 37 درجــة 

دولة عربية.  ألسوأ  عامليا بقيمة 17 درجة 

ــي مجموعة املتطلبات  ــدول العربية ف ثانيا : وضع ال

األساسية

حلت الدول العربية في املرتبة اخلامسة على مستوى 

ــني 7 مجموعات جغرافية في مؤشــر  ــم مــن ب العال

مجموعــة املتطلبات األساســية جلاذبية االســتثمار 

الدول  موعة  املؤشــر  لقيمة  لعام 2013 مبتوســط 

ــغ 46 درجــة، ومتوســط لترتيــب الدول  ــة يبل العربي

مجموعة  دول  ــغ 73 درجة. وكانت  داخل اموعة يبل

 OECD ــة  والتنمي االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 

ــة األولى، تلتها دول شــرق آســيا  ــد حلت فــي املرتب ق

واحمليط الهادئ في املرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآســيا 

الوســطى في املرتبة الثالثة، ثم دول أمريكا الالتينية 

ــي. فيما جــاءت دول جنوب آســيا بعد الدول  والكاريب

ــرا دول أفريقيا في  العربية في املرتبة السادســة وأخي

املرتبة السابعة (جدول رقم 3).

كما تشير البيانات إلى وجود تباين واضح في أداء الدول 

العربية في مؤشر اجلاذبية، ما بني الترتيب الـ 38 عامليا 

بقيمــة 59 درجة (ألفضل دولة عربية)، والترتيب 106 

دولة عربية. ألسوأ  عامليا بقيمة 33 درجة 

وضع املنطقة العربية في مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار ©

 : المؤشر العام لجاذبية الدول لالستثمار2جدول رقم 
 القيمة ومتوسط الترتيب) (متوسط 

 المجموعة الجغرافية الترتيب 
متوسط 
قيمة 

 المؤشر 

متوسط 
الترتيب 
داخل 
 المؤشر

 OECD 49.1 20دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  1

 48 35.9 شرق آسيا والمحيط الهادئ 2

 51 33.3 أوروبا وآسيا الوسطى 3

 68 28.1 أمريكا الالتينية والكاريبي 4

 68 28.0 المنطقة العربية 5

 80 24.3 جنوب آسيا 6

 91 21.0 أفريقيا 7
 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) المصدر: 

  األساسيةمجموعة المتطلبات : 3جدول رقم 
 (متوسط القيمة ومتوسط الترتيب)

 المجموعة الجغرافية الترتيب 
متوسط 
قيمة 

 المؤشر 

متوسط 
الترتيب 
داخل 
 المؤشر

 OECD 68 20تعاون االقتصادي والتنمية دول منظمة ال 1
 51 55 شرق آسيا والمحيط الهادئ 2
 58 52 أوروبا وآسيا الوسطى 3
 69 48 أمريكا الالتينية والكاريبي 4
 73 46 المنطقة العربية 5
 79 45 جنوب آسيا 6
 81 43 أفريقيا 7

 )مانض( الصادرات نوائتما المؤسسة العربية لضمان االستثمار المصدر: 
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مـؤشـــــرات 

ثالثا : وضع الدول العربية في مجموعة العوامل الكامنة

ــة في املرتبة الرابعة على مســتوى  حلــت الدول العربي

ــني 7 مجموعــات جغرافية في مؤشــر  ــم مــن ب العال

ــة جلاذبية االســتثمار لعام  مجموعــة العوامل الكامن

العربية  الدول  موعة  املؤشر  لقيمة  2013 مبتوســط 

يبلغ 40 درجة، ومتوســط لترتيب الدول داخل اموعة 

ــت دول مجموعــة منظمــة التعــاون  ــغ 59. وكان يبل

ــد حلــت فــي املرتبة  ــة OECD ق االقتصــادي والتنمي

ــى، تلتها دول أوروبا وآســيا الوســطى ، في املرتبة  األول

الثانية، ثم دول شــرق آســيا واحمليط الهــادئ في املرتبة 

ــة والكاريبي  ــكا الالتيني ــة، فيمــا جاءت دول أمري الثالث

ــدول العربية ثم دول جنوب  في املرتبة اخلامســة بعد ال

آسيا في املرتبة السادسة وأخيرا دول أفريقيا في املرتبة 

السابعة (جدول رقم 4).

كما تشير البيانات إلى وجود تباين واضح في أداء الدول 

العربية في مؤشــر اجلاذبية، ما بني الترتيب الـ 22 عامليا 

ــة)، والترتيب 101  بقيمــة 55 درجة (ألفضل دولة عربي

ألسوأ دولة عربية. عامليا بقيمة 24 درجة 

ــة العوامل  ــدول العربية في مجموع ــا : وضع ال رابع

اخلارجية

حلت الدول العربية في املرتبة السادســة على مستوى 

ــني 7 مجموعــات جغرافية في مؤشــر  ــم مــن ب العال

ــة جلاذبية االســتثمار لعام  مجموعــة العوامل الكامن

العربية  الدول  موعة  املؤشر  لقيمة  2013 مبتوســط 

يبلغ 8 درجات، ومتوســط لترتيــب الدول داخل اموعة 

ــغ 73 درجة. وكانت دول مجموعة منظمة التعاون  يبل

ــد حلــت فــي املرتبة  ــة OECD ق االقتصــادي والتنمي

األولى، تلتها دول شــرق آســيا واحمليط الهادئ في املرتبة 

الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في املرتبة الثالثة، 

ــة والكاريبي في املرتبة  فيما جــاءت دول أمريكا الالتيني

الرابعة ثم دول جنوب آســيا في املرتبة اخلامسة وأخيرا 

ــدول العربية  ــا فــي املرتبة الســابعة بعد ال دول أفريقي

.(5 رقم  (جدول 

كما تشير البيانات إلى وجود تباين واضح في أداء الدول 

العربية في مؤشــر اجلاذبية، ما بني الترتيب الـ 44 عامليا 

والترتيب 107  عربية)،  دولة  (ألفضــل  بقيمة 13 درجة 

عربية. دولة  ألسوأ  عامليا بقيمة 3 درجات 

 مجموعة العوامل الكامنة : 4جدول رقم 
 الترتيب)(متوسط القيمة ومتوسط 

 المجموعة الجغرافية الترتيب 
متوسط 
قيمة 

 المؤشر 

متوسط 
الترتيب 
داخل 
 المؤشر

 OECD 56 22دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  1
 49 42 أوروبا وآسيا الوسطى 2
 57 42 شرق آسيا والمحيط الهادئ 3
 59 40 المنطقة العربية 4
 68 35 أمريكا الالتينية والكاريبي 5
 91 28 جنوب آسيا 6
 90 28 أفريقيا 7

 )مانض( الصادرات نوائتما المؤسسة العربية لضمان االستثمار المصدر: 

  العوامل الخارجيةمجموعة : 5جدول رقم 
 (متوسط القيمة ومتوسط الترتيب)

 المجموعة الجغرافية الترتيب 
متوسط 
قيمة 

 المؤشر 

متوسط 
الترتيب 
داخل 
 المؤشر

 OECD 26 20دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  1
 46 17 هادئشرق آسيا والمحيط ال 2
 49 12 أوروبا وآسيا الوسطى 3
 64 10 أمريكا الالتينية والكاريبي 4
 71 9 جنوب آسيا 5
 73 8 المنطقة العربية 6
 93 5 أفريقيا 7

 )مانض( الصادرات نوائتما المؤسسة العربية لضمان االستثمار المصدر: 
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مـؤشـــــرات 

وضع الدول العربية في املؤشرات العشرة الفرعية جلاذبية االستثمار

مؤشر استقرار االقتصاد الكلي:  - 1

ــدول العربية في املرتبة الرابعة  حلت ال

للمؤشــر  عامليا (جدول رقم 7) بقيمة 
األصفر  املربع  فــي  بلغــت 68.9 درجة 

من  قريبة  ــون (جــدول رقــم 6) أي  الل

ــغ 69 درجــة  املتوســط العاملــي البال

فــي حني حلــت منطقة شــرق آســيا 

واحمليط الهادئ في املرتبة األولى باللون 

دول  ثم  األخضــر بقيمة 73.3 درجــة  

منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية 

ــة بقيمة 71.9 درجة  فــي املرتبة الثاني

باللون األخضر ثم منطقة جنوب آسيا 

في املرتبة الثالثة باللون األصفر بقيمة 

69.1 درجة، ثم جاءت دول أفريقيا بعد 

ــة فــي املرتبة اخلامســة  ــدول العربي ال

ــون األحمــر بقيمــة 66.5 درجــة،  بالل

ثم دول أوروبا ووســط آســيا في املرتبة 

السادســة باللون األحمر بقيمة 66.1 

ــة  ــكا الالتيني ــرا دول أمري درجــة وأخي

والكاريبي في املرتبة الســابعة باللون 

األحمر بقيمة 66 درجة.

مؤشر القدرات التمويلية،  - 2

ــة الثالثة  ــدول العربية املرتب احتلت ال

ــون  (بالل ــا بقيمــة 14.3 درجــة  عاملي

ــي) بعد منطقة شــرق آســيا  البرتقال

واحمليــط الهــادي ودول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.

السياســـية  - 3 ــة  البيئـــ مؤشـــــر 

واملؤسسية واالجتماعية، 

ــة  املرتب فــي  ــة  العربي ــدول  ال جــاءت 

السادســة عامليا بقيمــة 38.9 درجة 

منظمة  دول  األحمــر) بعــد  ــون  (بالل

التعاون االقتصادي والتنمية و منطقة 

ــا ووســط آســيا ومنطقة شــرق  أوروب

آســيا واحمليط الهادئ ومنطقة أمريكا 

الالتينية والكاريبي ودول جنوب آسيا.

مؤشر بيئة أداء األعمال،  - 4

ــة  املرتب فــي  ــة  العربي ــدول  ال حلــت 

ــا بقيمــة 39.7 درجة  اخلامســة عاملي

منظمة  دول  األحمــر) بعــد  ــون  (بالل

ومنطقة  والتنمية  االقتصادي  التعاون 

ــا ووســط آســيا ومنطقة شــرق  أوروب

آســيا واحمليط الهادئ ومنطقة أمريكا 

الالتينية والكاريبي.

ــرص  - 5 وف الســوق  حجــم  مؤشــر 

وسهولة النفاذ إليه، 

جاءت الدول العربية في املرتبة الثالثة 

ــون  (بالل ــا بقيمــة 30.7 درجــة  عاملي

ــي) بعــد دول منظمة التعاون  البرتقال

شــرق  ومنطقة  والتنمية  االقتصــادي 

آسيا واحمليط الهادئ.

مؤشر املوارد البشرية والطبيعية،  - 6

ــدول العربية في املرتبة الثالثة  حلت ال

ــون  (بالل ــا بقيمــة 45.6 درجــة  عاملي

األصفــر) بعــد دول منظمــة التعــاون 

االقتصــادي والتنمية ومنطقــة أوروبا 

ووسط آسيا.

مؤشر عناصر التكلفة،  - 7

ــة باملرتبة الثالثة  حظيت الدول العربي

ــون  (بالل ــا بقيمــة 69.1 درجــة  عاملي

آســيا  شــرق  دول  بعــد  األخضــر) 

واحمليــط الهــادئ ودول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.

مؤشر البنى التحتية،  - 8

ــدول العربية في املرتبة الرابعة  حلت ال

ــون  ــا بقيمــة 22.1 درجــة (بالل عاملي

ــي) بعــد دول منظمة التعاون  البرتقال

االقتصــادي والتنمية ومنطقــة أوروبا 

ووســط آســيا ومنطقة شــرق آســيا 

واحمليط الهادي.

االقتصادي  - 9 ــل  التكت ــر  تأثي مؤشــر 

والشركات متعددة اجلنسيات، 

ــدول العربية في املرتبة الرابعة  احتلت ال

ــا بقيمة 6.5 درجة (باللون األحمر)  عاملي

بعــد دول منظمــة التعــاون االقتصادي 

والتنمية ومنطقة شــرق آســيا واحمليط 

الهادئ ومنطقة أوروبا ووسط آسيا.

ــدم  - 10 والتق ــز  التمي ــل  عوام مؤشــر 

التكنولوجي، 

جاءت الدول العربية في املرتبة السادسة 

عامليا بقيمة 9.6 درجة (باللون األحمر) 

بعــد دول منظمة التعــاون االقتصادي 

والتنمية و منطقة شــرق آسيا واحمليط 

الهــادئ ومنطقة أوروبا ووســط آســيا 

والكاريبي  ــة  الالتيني ــكا  أمري ومنطقة 

ومنطقة جنوب آسيا.

فيما يلي اســتعراض وضع الدول العربية في املؤشــرات العشرة الفرعية جلاذبية االستثمار باملقارنة مع التكتالت اجلغرافية األخرى في 

ــم مــن خالل جدول رقم 6 الذي يوضح قيمة املؤشــر في كل مجموعة و توصيف تلك القيمة مقارنة باملتوســط العاملي باأللوان  العال

ــر اللون األخضر ودرجاته عن وضع أفضل من املتوســط العاملي  واللون األصفر ودرجاته عن وضع قريب من املتوســط العاملي  حيــث يعب

واللون األحمر ودرجاته عن وضع أســوأ من املتوســط العاملي، في حني يشــير الشــكل رقم 5 إلى أن الدول العربية (اخلط األحمر) حتق 

ً للمتوســط العاملي (اخلط الرمادي) في جميع املؤشــرات فيما عدا مؤشري بيئة أداء األعمال والبيئة السياسية واملؤسسية  أداء مقاربا

واالجتماعية جاء وضع الدول العربية أسوأ (أكثر قربا إلى نقطة املركز)  من املتوسط العاملي (أكثر قربا من األطراف).
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  "2013لعام  ©ترتيب المجموعات الجغرافية العالمية في المؤشرات الفرعية العشرة لمؤشر "ضمان لجاذبية االستثمار:  7جدول رقم 

 العامالمؤشر  بيان 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

مؤشر استقرار 
 االقتصادي الكلي

مؤشر القدرات 
 التمويلية

مؤشر البيئة 
السياسية 

والمؤسسية 
 واالجتماعية

مؤشر بيئة أداء 
 األعمال

مؤشر حجم 
السوق وفرص 
وسهولة النفاذ 

 إليه

مؤشر الموارد 
البشرية 
 والطبيعية

مؤشر عناصر 
 التكلفة

مؤشر البنى 
 التحتية

مؤشر تأثير 
التكتل االقتصادي 
والشركات متعددة 

 الجنسيات

مؤشر عوامل 
التميز والتقدم 
 التكنولوجي

 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 ية دول منظمة التعاون االقتصادي والتنم
 2 2 3 1 4 2 3 3 1 1 2 شرق آسيا والمحيط الهادئ

 3 3 2 4 2 4 2 2 4 6 3 أوروبا ووسط آسيا
 4 6 5 7 5 5 4 4 5 7 4 أمريكا الالتينية والكاريبي

 6 4 4 3 3 3 5 6 3 4 5 الدول العربية 
 5 5 6 5 6 7 7 5 6 3 6 جنوب آسيا 

 7 7 7 6 7 6 6 7 7 5 7 أفريقيا
)مانض( الصادرات نوائتما المؤسسة العربية لضمان االستثمار المصدر:  

مـؤشـــــرات 

riadh@dhaman.orgaeldabh@dhaman.org

sofyan@dhaman.orgaymang@dhaman.org

 "2013لعام  ©وضع المجموعات الجغرافية العالمية في المؤشرات الفرعية العشرة لمؤشر "ضمان لجاذبية االستثمار: 6جدول رقم 

 العامالمؤشر  موعات / بيان المج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

مؤشر استقرار 
 االقتصادي الكلي

مؤشر القدرات 
 التمويلية

مؤشر البيئة 
السياسية 

والمؤسسية 
 واالجتماعية

مؤشر بيئة أداء 
 األعمال

مؤشر حجم 
السوق وفرص 
وسهولة النفاذ 

 إليه

مؤشر الموارد 
البشرية 
 والطبيعية

مؤشر عناصر 
 ةالتكلف

مؤشر البنى 
 التحتية

مؤشر تأثير 
التكتل االقتصادي 
والشركات متعددة 

 الجنسيات

مؤشر عوامل 
التميز والتقدم 
 التكنولوجي

 27.9 23.7 44.0 74.2 64.8 47.3 74.6 83.2 27.0 71.9 49.1 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  1
 18.6 15.3 30.2 76.6 42.2 32.0 46.9 53.3 28.3 73.3 35.9 شرق آسيا والمحيط الهادئ 2
 14.1 9.9 31.3 64.1 53.0 28.5 53.4 53.5 13.5 66.1 33.3 أوروبا ووسط آسيا 3
 11.9 5.7 18.9 60.0 42.1 27.7 43.5 46.1 13.1 66.0 28.1 أمريكا الالتينية والكاريبي 4
 9.6 6.5 22.1 69.1 45.6 30.7 39.7 38.9 14.3 68.9 28.0 الدول العربية  5
 10.3 5.8 9.7 60.8 30.2 21.4 32.5 40.8 11.3 69.1 24.3 جنوب آسيا  6
 6.5 2.9 7.8 60.4 26.4 25.7 36.2 38.2 8.5 66.5 21.0 أفريقيا 7

 15.9 11.8 26.3 67.5 46.7 33.8 51.5 55.5 17.7 69.0 33.9 المتوسط العالمي 

 )مانض( الصادرات نوائتما المؤسسة العربية لضمان االستثمار المصدر:

0
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50
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70
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100
 مؤشر استقرار االقتصادي الكلي

 مؤشر القدرات التمويلية

مؤشر البيئة السياسية والمؤسسية 
 واالجتماعية

 مؤشر بيئة أداء األعمال

مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة 
 النفاذ إليه

 مؤشر الموارد البشرية والطبيعية

 مؤشر عناصر التكلفة

 مؤشر البنى التحتية

مؤشر تأثير التكتل االقتصادي 
 والشركات متعددة الجنسيات

مؤشر عوامل التميز والتقدم 
 التكنولوجي

 وضع المجموعات الجغرافية العالمية في المؤشرات الفرعية العشرة:  5شكل رقم 
 "2013لعام  ©ضمان لجاذبية االستثمار"لمؤشر 

 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  المتوسط العالمي  الدول العربية 

 

مفتاح الجدول

أسوأ               معتدل             أفضل

تنويه هام
البيانات املفصلة للدول العربية سيتم 
إطالقها في تقرير مناخ االستثمار في 

الدول العربية 2012 - 2013
ــة لضمان   جتــدر اإلشــارة إلى أن املؤسســة العربي
االســتثمار وائتمــان الصــادرات (ضمــان) ســتقوم 
باســتعراض النتائج املفصلة ملؤشــر ضمان جلاذبية 
االستثمار في التقرير السنوي املقبل ملناخ االستثمار 
فــي الدول العربية 2012-2013، واملتوقع صدوره في 

يلي: ما  سيتضمن  شهر يونيو 2013 حيث 

ــج على مســتوى 110 دولة . 1 اســتعراض النتائ
حيث  من  ــة  عربي ــى 17 دولة  مــع التركيز عل
قيمة املؤشــر والترتيب على مســتوى العالم 

واملنطقة.

اســتعراض تفاصيل النتائج مــن حيث قيمة . 2
املؤشــر العــام واملؤشــرات العشــرة الفرعية 
ونحــو 114 متغير لتحديد أهــم نقاط القوة 
مجــال  فــي  ــة  عربي ــة  دول ــكل  ل والضعــف 

جاذبيتها لالستثمار.

ــات التي تواجهــه الدول . 3 استكشــاف التحدي
ــة فــي مجــال اســتقطاب التدفقــات  العربي

الرأسمالية.




