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أغراض املؤسسة وأجهزتها

نشأتها:

أنشئت املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في عام 1974 وباشرت أعمالها في مطلع إبريل 1975. تضم املؤسسة في عضويتها 
جميع الدول العربية عدا جمهورية جزر القمر اإلسالمية.

أغراض املؤسسة:

وفق اتفاقية إنشائها تعمل املؤسسة على حتقيق هدفني رئيسيني:

يتثمل األول في توفير خدمات الضمان ضد ااطر غير التجارية لالستثمارات العربية البينية واألجنبية املستمرة في املشاريع اإلمنائية بالدول العربية. • 
وضد ااطرالتجارية وغير التجارية الئتمان صادرات الدول العربية فيما بينها وتلف دول العالم.

ويتمثل الغرض الثاني في املساهمة في زيادة الوعي االستثماري العربي من خالل مجموعة من األنشطة املكملة واخلدمات املساندة التي تساهم في • 
تطوير بيئة ومناخ االستثمارات العربية وأوضاعها وإبراز الفرص االستثمارية املتاحة وتنمية مهارات الكوادر العربية في هذا اال.

وفي سبيل حتقيق أغراضها تقوم املؤسسة بالتمويل الكلي أو اجلزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خالل عمليات التخصيم وحتصيل ديون الغير وتأمني 
ومتلك  العربية  واخلاصة  العامة  الوطنية  الضمان  هيئات  أموال  رؤوس  في  املساهمة  إلى  إضافة  الفكرية  امللكية  وحقوق  واالمتيازات  والتراخيص  الكفاالت 

حصص فيها وتأسيس شركات املعلومات وإنشاء أو املشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة ملصلحة حكومات أو مؤسسات األقطار املتعاقدة.

أجهزة املؤسسة:

مجلس املساهمني (اجلمعية العمومية):

وهو أعلى سلطة في املؤسسة وميثل جميع األعضاء (دوالً وهيئات)، وتنعقد له كافة الصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضها. ومن املهام التي يتوالها ضمن 
صالحيات أخرى وضع السياسة العامة التي حتكم عمل املؤسسة وتفسير نصوص االتفاقية وتعديلها وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام.

مجلس اإلدارة:

يتألف مجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء غير متفرغني مت اختيارهم ملدة ثالث سنوات وينتخب من بني أعضائه رئيساً.

ويتولى الس إدارة أعمال املؤسسة وفق الصالحيات املنصوص عليها في اتفاقية املؤسسة أو اولة له من قبل مجلس املساهمني، وتتضمن تلك الصالحيات 
ضمن مهام أخرى إقرار النظم واللوائح املالية واإلدارية، إقرار برامج العمليات والبحوث املقترحة من املدير العام للمؤسسة ومتابعة تنفيذها حتديد األوجه 

التي توظف فيها أموال املؤسسة، اعتماد املوازنة التقديرية وتقدمي تقرير سنوي عن نشاط املؤسسة لس املساهمني.

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:

رئيساً سعادة األستاذ/ ناصر بن محمد القحطاني   

عضواً سعادة األستاذ / إسحاق عبد الغني عبد الكرمي  

عضواً سعادة الدكتور/ علي رمضان أشنيبش   

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد محمود احلمادي    

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد علي بوكشيشة   

عضواً سعادة الدكتور / جواد ناجي حرز اهللا   

عضواً سعادة األستاذ/ عبد الوهاب علي عبده  

عضواً سعادة األستاذ/ محمد الغلبزوري   

املدير العــــام:

سعادة األستاذ/ فهد راشد اإلبراهيم
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وبغرض تسليط الضوء بصورة أكثر واقعية على 
مدى أهمية دور نضج البورصات املالية وعالقتها 
والتراكم  احمللية  للمشاريع  الالزم  التمويل  بتوفير 
الرأسمالي والنمو االقتصادي، رمبا كان من املناسب 
النسبية  لألهمية  املتسارع  التزايد  إلى  اإلشارة 
ألسواق املال حول العالم لدرجة بلوغها في دولة 
ناجتها  من  نسبته %1200  ما  كوجن  هوجن  مثل 
في  النسبة  هذه  ارتفعت  اإلجمالي، بينما  احمللي 
دول منطقتنا العربية، مسجلة أعالها في األردن 

عام 2010. بنهاية  الناجت  بنحو 114% من 

في  األسواق  تلك  دور  متواز  وبشكل  تصاعد  كما 
بلغت  أنها  لدرجة  األجنبية  االستثمارات  جذب 
في  السوقية  القيمة  إجمالي  من   %95 نحو 
الرغم  على  وذلك  العالم،  حول  األسواق  بعض 
من اقتصار نسبة الشركات األجنبية املدرجة في 
من  على 7% فقط  إليها  األسواق الـ 52 املشار 
بنحو 3065  املدرجة، أي  الشركات  عدد  اجمالي 
شركة أجنبية من إجمالي عدد الشركات البالغ 

شركة. 45.5 ألف 
ً على املســتوى العربي،  وال تختلــف الصورة كثيرا
حيــث تنامت أهمية االســتثمارات غير املباشــرة 
ــواردة إلى و/أو الصادرة  فــي حركة رؤوس األموال ال
ــرة وخصوصا  ــة في اآلونة األخي مــن الدول العربي
ــة والســيما  اســتثمارات محفظــة األوراق املالي
الشــق اخلاص باالســتثمارات األجنبية في أسواق 
املال العربية بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية 
ــار دوالر بنهاية عام  ــى 983 ملي لتلك األســواق إل
تلك  فــي  مدرجــة  2010 لنحــو 1441 شــركة 

األسواق.

ووفق بيانات تقرير املسح امع ألرصدة استثمارات 
ينفذه  الذي  اخلارج  في  املالية  األوراق  محفظة 
صندوق النقد الدولي، على أساس سنوي منتظم، 
دول  أربع  محفظة  استثمارات  أرصدة  بلغت 
والكويت)  والبحرين  ولبنان  (مصر  فقط  عربية 
العام  بنهاية  دوالر  مليار   78.3 نحو  اخلارج  في 
األجنبية  االستثمارات  بلغت  املقابل  2009، وفي 
دولة  إلى 19  الواردة  املالية  األوراق  محفظة  في 
عربية نحو 75.5 مليار دوالر توزعت مناصفة ما 

بني أدوات حقوق امللكية وسندات الدين.

 12 لـ  املدفوعات  موازين  بيانات  تشير  كذلك 
ارتفاع  إلى  البيانات،  عنها  توافرت  عربية،  دولة 
األوراق  محفظة  في  األجانب  استثمارات  تدفقات 
 %62 مبعدل   ،2010 العام  خالل  لديها  املالية 
مقابل 12.5 مليار  دوالر  لتصل إلى 20.2 مليار 
العام  خالل  عربية  دولة   16 بيانات  (متثل  دوالر 
النقد  صندوق  بيانات  لقاعدة  واستنادا   ،(2009
أسواق  في  األجانب  بتعامالت  املتعلقة  العربي 
األوراق املالية العربية، تراوحت حصص مساهمة 
القيمة  إجمالي  في  األجانب  املستثمرين 
 %8.4 بني  ما  العربية  املال  ألسواق  السوقية 
لسوق   %50 ونحو  الكويت  لسوق  بالنسبة 
األجانب  مساهمة  نسبة  تراوحت  كما  عمان. 
العام 2010  خالل  السوق  تعامالت  إجمالي  في 
ونحو  السعودي  للسوق  ما بني 6.5% بالنسبة 

دبي. لسوق  44% بالنسبة 

من  النوع  لهذا  املتزايدة  لألهمية  منها  وإدراكا 
نهج  على  منها  وحرصا  الرأسمالية،  التدفقات 
البحثية  االحتياجات  مع  يتواءم  مبا  التطوير 
اخلاصة باالستثمار الدولي ومنظومة السياسات 
االقتصادية الداعمة له، تقدم املؤسسة من خالل 
األولى،  الفصلية، وللمرة  نشرتها  من  العدد  هذا 
األجنبية  االستثمارات  ملكونات  متواضعة  دراسة 
االستثمارات  على  التركيز  مع  املباشرة  غير 
املالية،  لألوراق  العربية  األسواق  في  األجنبية 
في  العربية  املال  ألسواق  املهم  الدور  مع  السيما 
األموال  رؤوس  تدفقات  أنواع  كافة  استقطاب 
الدولية والتوقعات بتنامي هذا الدور خالل الفترة 
باب  إلضافة  املؤسسة  تخطط  كما  املقبلة. 
األجنبية  االستثمارات  تطورات  متابعة  بغرض 
دوري  بشكل  العربية  الدول  في  املباشرة  غير 
الدول  في  االستثمار  مناخ  السنوي  تقريرها  في 

العربية ابتداءً من تقرير العام 2010.
من  النوع  بهذا  املؤسسة  اهتمام  ويأتي 
ضمان  خدمات  تقدم  كونها  االستثمارات 
املباشر  وغير  املباشر  بشقيه  األجنبي  االستثمار 
في الدول العربية ضد ااطر غير التجارية حيث 

استثمارات  على  املباشر  غير  االستثمار  يشتمل 
املشاريع  ملكية  فيها  مبا  املالية  األوراق  محفظة 
القائمة أو املساهمة فيها أو استثمارات احلافظة 
من أسهم وسندات، إضافة إلى القروض املوجهة 
أجل  يتجاوز  إنتاجية  أو  إمنائية  مشاريع  لتمويل 

سدادها ثالث سنوات.

وفي هذا الصدد، حتث املؤسسة اجلهات املسئولة 
املال  أسواق  في  األجنبي  االستثمار  إحصاءات  عن 
من  اال  هذا  في  جهودها  مواصلة  على  العربية 
وفي  ودقيقة  ودورية  شاملة  بيانات  إتاحة  أجل 
اجلغرافي  التوزيع  تتضمن  مناسبة،  توقيتات 
يسمح  مبا  املالية،  األوراق  استثمارات  ألرصدة 
مدى  حتليل  أولهما؛  منظورين،  من  بتحليلها 
منظور  من  للوطن“  ”التحيز  مفهوم  في  التغير 
قرارات استثمار مديري استثمارات محافظ الدول 
بيانات  اشتقاق  وثانيهما؛  واألجنبية،  العربية 
استثمارات محفظة األوراق املالية البينية العربية 
القرارات  اتخاذ  على  القدرة  من  ذلك  يصاحب  وما 

ووضع السياسات السليمة واملؤثرة إيجابا. 

الفرصة لتقدمي الدعوة  هذا  املؤسسة  تنتهز   وإذ 
للمستثمـريـن العـرب من مقيميـن ومغتربيـن، 
واملستثمرين األجانب بتوجيه استثماراتهم لدعم 
من  القطاعات،  مختلف  وفي  العربية  املنطقة 
خـالل توفيرهـا خدمـات الضمـان الستثماراتهم 
تلك  لها  تتعرض  قد  التي  ااطر  ضد  وعائداتها 
موجة  تتواصل  أن  تأمل  وعوائدها،  االستثمارات 
خالل  العربية  البورصات  تشهدها  التي  التعافي 
تعويض  من  متكنها  التي  بالدرجة  الراهنة  الفترة 
من  األول  الربع  خالل  بها  منيت  التي  خسائرها 
األخيرة. السياسية  لألحداث  العام 2011 نتيجة 

واهللا ولي التوفيق،،

البورصات العربية والعالمية وتعاظم دورها في حركة االستثمار ا�جنبي
املالية  البورصات  تلعبه  الذي  للدور  النسبية  األهمية  تعاظمت  لقد 
العاملية في حركة رؤوس األموال واالستثمارات حول العالم بالتزامن مع 
واالنفتاح  املعلومات  نقل  وسرعة  االتصاالت  وسائل  في  العاملي  التطور 
املتزايد ألسواق املال العاملية وحتسن وسائل الربط بينها. وتشير بيانات أحدث 
تقرير الحتاد البورصات العاملية إلى بلوغ القيمة السوقية لنحو 52 سوقاً مالياً 
واملغرب) نحو 61  واألردن  ومصر  عربية (السعودية  عاملياً، من بينها 4 أسواق 
بنهاية  دوالر  تريليون دوالر وفقاً للمركز في نهاية أبريل 2011 مقابل 57 تريليون 
من  األولى  األربعة  الشهور  ديسمبر 2010، أي حققت معدل منو بلغ 7% خالل 

العام اجلاري 2011.

فهد راشد اإلبراهيم 
املدير العام 
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االجتماع السنوي لمجلس مساهمي المؤسسة في إطار االجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية
مجلس املساهمني

الثامنة  دورته  املؤسسة  مساهمي  مجلس  عقد 
العربية  باجلمهورية  دمشق  مدينة  في  والثالثني 
(أبريل)  نيسان   6 املوافق  األربعاء  يوم  السورية 
2011، بحضور مندوبي الدول والهيئات األعضاء 
في املؤسسة. كما حضر االجتماع السادة رئيس 
االجتماع  في  وشارك  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء 
افتتحـت  وقد  املؤسسة.  عام  مدير  السيد 
صباحاً  العاشرة  الساعة  متام  في  الدورة  أعمال 
حيث ترأس االجتمـاع سعـادة رئيس وفد اململكة 
املغربية بصفته رئيس الس في دورته السابقة، 
متوجهاً بالشكر إلى اجلمهورية العربية السورية 
وحسن  احلفاوة  على  وشعباً  وحكومة  رئيساً 
وقد  الدورة.  هذه  أعمال  واستضافة  االستقبال 
مت إقرار بنود جدول أعمال الس. وطبقا ألحكام 
إنشاء  اتفاقية  من   (10) املادة  من  الفقرة (3) 
اخلاصة  اإلجرائية  للقواعد  وإعماالً  املؤسسة 
رقم  القرار  مبوجب  الصادرة  املساهمني  مبجلس 
(2) لسنة 1974، مت اختيار اجلمهورية اإلسالمية 
األبجدي  الترتيب  في  تأتي  كونها  املوريتانية، 
احلالية  الدورة  لرئاسة  املغربية،  اململكة  بعد 
ويكون  املساهمني،  لس  والثالثني»  «الثامنة 
رئيس وفد اجلمهورية اليمنية نائباً لرئيس الس 
احلالي. وقد ألقى سعادة األستاذ ناصر بن محمد 
القحطاني رئيس مجلس اإلدارة خطاباً استهله 
اجلمهورية  رئيس  لفخامة  الشكر  بتوجيه 
الرعاية  وشعباً حلسن  حكومة  السورية  العربية 
ما  خطابه  خالل  من  متناوالً  الضيافة،  وكرم 
الضمان  عقود  حملفظة  اإلجمالية  القيمة  بلغته 
دوالر  في نهاية عام 2010 حوالي 1,197 مليار 
املؤسسة  نشاط  من  استفاد  حيث  أمريكي، 
التأميني مستثمرون ومصدرون من إحدى عشرة 
املشتركة  األجنبية  البنوك  من  وعدد  عربية  دولة 
عدد  ليصل  العربية،  الدول  مقار  خارج  املقيمة 
من  واملستفيدة  لالستثمار  املستضيفة  الدول 
إيرادات  بلغت  وقد  دولة.  املؤسسة (52)  نشاط 
قيمته  ما   2010 العام  خالل  الضمان  أقساط 
معدلها  بلغ  بزيادة  أمريكي،  دوالر  مليون   7.2
بلغت قيمة  حني  العام 2009. وفي  112% عن 
حوالي  جتارية  مخاطر  عن  املدفوعة  التعويضات 
دوالر أمريكي، وبلغت القيمة التراكمية  36 ألف 
عام  نهاية  وحتى  إنشائها  منذ  املؤسسة  لعقود 
وقد  أمريكي.  دوالر  مليار   6.4 حوالي   2010
اجلارية  السياسية  األحداث  أن  إلى  سيادته  أشار 
في الوطن العربي سيكون لها تأثير مباشر على 
حجم نشاط املؤسسة في عام 2011 سواء من 
من  أو  حتقيقها  املتوقع  العمليات  حجم  حيث 
حيث اإليرادات اإلجمالية احملتمل حتقيقها، وهو ما 
بتوجيه  التنفيذية  املؤسسة  إدارة  من  استدعى 
من مجلس اإلدارة مراعاة التقييم الدائم واحلثيث 

ألوضاع الدول التي تشهد مثل هذه األحداث.

ثم تناول مدى سعي وحرص املؤسسة على نشر 

املعرفة االستثمارية ومناخها في الدول العربية، 
سنوي  تقرير  من  أصدرته  ما  خالل  من  وذلك 
لعام  العربية  الدول  في  االستثمار  مبناخ  خاص 
اهتماماً بالغاً واستحساناً  يشهد  2009 والذي 
متواصالً من كافة األوساط االستثمارية، إضافة 
إلى ما أصدرته املؤسسة خالل هذا العام 2010 
«ضمان  الفصلية  لنشرتها  أربعة  أعداد  من 
من   ً عددا خاللها  من  تتناول  والتي  االستثمار» 
االستثمار  ضمان  بصناعة  املتعلقة  املوضوعات 
وائتمان الصادرات في العالم بشكل عام والدول 
ذلك  في  مسترشدة  خاص  بشكل  العربية 
بالدراسات واإلحصائيات واملؤشرات الدولية التي 
األعمال  ممارسة  وبيئة  االستثمار  مناخ  ترصد 
وآلياته في املنطقة العربية، مضيفاً أن املؤسسة 
قامت بتحميل كافة هذه اإلصدارات على موقعها 
الشبكي باللغتني العربية واإلجنليزية وجار حالياً 

إطالق نسخة املوقع باللغة الفرنسية.

املؤسسة،  موجودات  اخلطاب  استعرض  كما 
بلغت  والتي   ،2010 ديسمبر   31 في  كما 
بصورة  توزعت  أمريكياً،   ً دوالرا  354,494,337
 %67 بنسبة  االستثمارات  بني  أساسية 
بنسبة %5.  أخرى  وموجودات  والنقدية %28 
في  للمركز  وفقا  املساهمني  حقوق  بلغت  كما 
 ً 31 ديسمبر 2010 مبلغ 317,710,071 دوالرا
بلغ  فقد  واإلنفاق  بالدخل  يتعلق  أمريكياً، وفيما 
الدخل من نتائج الضمان والفوائد على السندات 
 ً دوالرا  11,258,719 األخرى  واإليرادات  والودائع 
أمريكياً، كما أظهرت نتائج أعمال السنة 2010 
ً أمريكيا.  دوالرا قدره 10,827,826  أرباح  صافي 
على  حافظت  املؤسسة  بأن  سعادته  أفاد  كما 
الصادر   «AA» بدرجة  االئتماني  تصنيفها 
العاملية  التصنيف  ــاالت  وك ــرز  اب إحــدى  من 

.«Standard & Poor’s»

الشكر  خطابه  ختام  في  سيادته  وجه  وقد   
باسم مجلسي املساهمني واإلدارة إلى مدير عام 
املؤسسة والعاملني فيها على ما بذلوه من جهد 
املؤسسة)  الكويت (مقر  دولة  العام، وإلى  خالل 

على ما تقدمه من عون ومساعدة.

وأخذ الس علماً  بتقرير مكتب التدقيق اخلارجي 
 2010/12/31 في  املنتهية  املالية  السنة  عن 
وأعتمده، كما اعتمد تقرير مجلس اإلدارة للسنة 
2010 عن أعمال املؤسسة وصادق على امليزانية 
على  واملصروفات  اإليرادات  وحسابات  العمومية 

النحو الذي قدمت به.

أعمال  على  الس  من  مآخذ  هناك  تكن  لم  وملا 
مكتب التدقيق احلالي فقد قرر الس إعادة تعيني 
املدققني احلاليني– مكتب أرنست ويونغ (العيبان 
خارجيني  كمدققني   – وشركاهم)  والعصيمي 
بذات   2011 املالية  للسنة  املؤسسة  حلسابات 

أتعابهم السابقة.

 ً تقريرا املؤسسة  عام  مدير  السيد  واستعرض 

في شأن نتائج نشاط املؤسسة في مجال تأمني 

إجنازه  مت  ما  موضحاً  الداخلية،  التجارة  ائتمان 

التجارة  تأمني  برنامج  في  تنفيذية  أعمال  من 

واالحتياجات  والضوابط  الداخلية، مبيناً األسس 

الفنية واملالية والبشرية املستخدمة فيه، وما مت 

حتقيقه من اتفاقيات إعادة تأمني وعقود مباشرة 

الس  أخذ  الداخلية. وبذلك  التجارة  مجال  في 

الثناء  إلى  منتهياً  التقرير  هذا  بفحوى  علماً 
مت  ما  على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  على 

تنفيذه.

إدارة  مجلس  أعضاء  تعيني  على  الس  ووافق 

تسمية  في  احلق  صاحبة  الدول  ممثلي  من  جديد 

السادة أعضاء مجلس اإلدارة لدورته الرابعة وملدة 

 ،(2014-2011) من  الفترة  عن  سنوات  ثالث 

وتلك الدول هي:

اململكة العربية السعودية (عضو دائم). - 1

دولة الكويت (عضو دائم). - 2

الشعبية  - 3 الليبية  العربية  اجلماهيرية 

االشتراكية العظمى (عضو دائم).

دولة اإلمارات العربية املتحدة  (عضو دائم). - 4

غير  - 5 اخلليج ـ عضو  قطر  (مجموعة  دولة 

دائم).

دولة فلسطني (مجموعة املشرق العربي ـ  - 6

عضو غير دائم).

النيل  - 7 وادي  (مجموعة  اليمنية  اجلمهورية 

ـ  االفريقي  والقرن  العربية  اجلزيرة  وجنوب 

عضو غير دائم).

اململكة املغربية ( مجموعة املغرب العربيـ   - 8

عضو غير دائم).

وأن يسري في حقهم في شأن حتديد مكافآتهم 

لسنة 2008،  رقم (6)  املساهمني  مجلس  قرار 

موجهاً الشكر ألعضاء مجلس اإلدارة السابقني 

فترة  خالل  متميزة  جهود  من  قدموه  ما  على 

واليتهم بالس.

عقد  على  املساهمني  مجلس  وافق  اخلتام  وفي 

الدورة القادمة له في املوعد واملكان اللذين تعقد 

املالية  للهيئات  السنوية  االجتماعات  فيهما 

اجلمهورية  إلى  الشكر  توجيه  وقرر  العربية، 
احلفاوة  على  وشعباً  حكومة  السورية  العربية 

هذه  أعمال  الستضافة  االستقبال  وحسن 

العام  واملدير  السابق  اإلدارة  مجلس  الدورة، وإلى 
والعاملني باملؤسسة على ما بذلوه من جهد في 

سبيل حتقيق ما مت إجنازه.



5

السنة التاسعة والعشرون - العدد الفصلي الثاني (أبريل – يونيو) 2011 äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°SE’G ¿Éª°†d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG

االجتماعان الثاني والثالث لمجلس إدارة المؤسسة لسنة 2011
مجلس اإلدارة

أنشطة املؤسسة

عقد مجلس اإلدارة اجتماعه الثاني لعام 2011 
لعام  أبريل  من  السادس  املوافق  األربعاء  يوم 
برئاسة  دمشق  السورية  العاصمة  في   2011

الس  رئيس  القحطاني  ناصر  السيد/  سعادة 
أعضاء الس، والسيد/ فهد  السادة  وبحضور 
راشد االبراهيم املدير العام للمؤسسة، متناوالً 
القرارات  ومتابعة  أعماله،  جدول  مشروع  بنود 
الثامنة  لدورته  املساهمني  مجلس  عن  الصادرة 

والثالثني.

إدارة  لس  الثالث  االجتماع  عقد  مت  كما 
يونيو  اخلميس 16  يوم  لسنة 2011  املؤسسة 
2010 في مقر املؤسسة – بدولة الكويت، وقام 

حسن  ممدوح  السيد  الس  سر  أمانة  بأعمال 
وخالله  باملؤسسة،  القانوني  املستشار  الدش 
املؤسسة  أنشطة  بكافة  علماً  الس  أخذ 
خالل الفترة من 2011/1/1 وحتى 2011/4/30، 
خالل  املؤسسة  حققتها  التي  بالنتائج  وأشاد 
تلك الفترة السيما فيما يتعلق بنتائج عمليات 
املساندة  واخلدمات  املكملة  واألنشطة  التأمني 

والتقرير املالي.

استفسارات  جميع  على  الس  اطلع  كما 

وطلبات الضمان الواردة للمؤسسة من مصدرين 
خالل  عربية  دول   (12) من  مالية  ومؤسسات 
طلباً لتأمني  تتضمن 113  التقرير، والتي  فترة 
إجمالية  بقيمة  الداخلية،  والتجارة  الصادرات 
تبلغ 339.7 مليون دوالر، وطلباً لضمان استثمار 
بنك  إلى  دوالر، باإلضافة  مليون  بقيمة  مشروع 

صالح للضمان بجمهورية مالطا.

التأمني  لعمليات  اإلجمالية  القيمة  بلغت  وقد 
دوالر،  مليون  حوالي 273,1  التقرير  فترة  خالل 
عمليات  قيمة  عن  بلغت %27.4  بزيادة  وذلك 
بأن  علماً   ،2010 املاضي  العام  من  الفترة  ذات 
من  املؤسسة  حصة  تشمل  ال  القيمة  هذه 
النسبية  باحلصص  التأمني  إعــادة  اتفاقيات 
واالختيارية الواردة للمؤسسة واملبرمة مع بعض 
سبع  والبالغة  العربية  الوطنية  التأمني  هيئات 

اتفاقيات بقيمة 46.8 مليون دوالر.

خالل  التأمني  عمليات  إيرادات  بلغت  وقد  هذا 
بزيادة  دوالر  مليون   1,21 نحو  التقرير  فترة 
العام  من  ذاتها  الفترة  عن   %27.5 نسبتها 
بدفع  تقم  لم  املؤسسة  بأن  علما  السابق. 
تبلغ  وبذلك  التقرير.  فترة  خالل  تعويضات  أية 

القيمة اإلجمالية لعقود الضمان السارية كما 
وذلك  دوالر  مليار   1,124 نحو  في 2011/4/30 
موزعة  املاضي  العام  عن  بلغت %2.83  بزيادة 
االستثمار  ضمان  لعقود   %38.2 بنسبة 
الصادرات  ائتمان  تأمني  ونسبة 61.8 % لعقود 

والتجارة الداخلية.

بآخر  املتعلقة  املذكرة  الس  أستعرض  كما 
املؤسسة  خلطة  التنفيذية  املستجدات 
 (2014–2007) الفترة  عن  اإلستراتيجية 
واملعتمدة من قبل مجلس مساهمي املؤسسة 
به  قامت  وما   .2007 لسنة   (4) رقم  بقراره 
إدارة املؤسسة من مستجدات لتنفيذ مختلف 
مكوناتها وتوزيع مهمات التنفيذ واملتابعة على 
خطوات  من  إجنازه  مت  وما  باملؤسسة،  اتصني 
على  اخلطة  هذه  تطبيق  سبيل  في  تنفيذية 
واألحــداث  الظروف  ضوء  في  األمثل  الوجه 
السياسية اجلارية بالدول العربية، مشيدا مبا مت 

حتقيقه في هذا اخلصوص.

يوم  لعام 2011  الرابع  االجتماع  عقد  تقرر  وقد 
ثاني)  (تشرين  نوفمبر   10 املوافق  اخلميس 

الكويت. دولة  في  املؤسسة  مبقر  2011 وذلك 

عمليات الضمان: 

الصادرات  ائتمان  تأمني  عمليات  صعيد  على 
يونيو  «نيسان»-  (ابريل  الثاني  الربع  خالل 
«حزيران») عام 2011، تسلمت املؤسسة 72 
عربية  شركات  من  صادرات  ائتمان  طلباً لتأمني 
بلغ  كما  عربية.  دولة  إلى 11  تنتمي  مصدرة 
املبرمة 21  الصادرات  وائتمان  تأمني  عقود  عدد 
أمريكي  دوالر  ً بقيمة تزيد عن 263 مليون  عقدا

تقريباً. 

اجلهود التسويقية: 

الزيارات امليدانية: 

حكوميني  ممثلني  مع  املؤسسة  من  وفد  اجتمع 
(أيار)  مايو  شهر  خالل  السودان  جمهورية  من 
بعمليات  تتعلق  مواضيع  لتباحث  2011 وذلك 

الضمان التي أبرمتها املؤسسة. 

خالل  لرواندا  ممثليها  أحد  املؤسسة  أوفــدت 
إطار  في  وذلك   2011 (حزيران)  يونيو  شهر 
مشروع  ائتمان  تأمني  مخاطر  اكتتاب  عملية 
إنشاء شبكة كهرباء من قبل إحدى الشركات 

العربية في الدول األعضاء. 

املهام التسويقية: 

التسويقية  املهام  من  العديد  املؤسسة  نفذت 
خالل الفترة، شملت؛ 

األردنية •  اململكة  في  تسويقية  مهمة 
الهاشمية، خالل شهر أبريل (نيسان) 2011، 

املالية  املؤسسات  من  عدد  زيارة  خاللها  مت 
بخدمات  لتعريفها  املصدرة  والشركات 

املؤسسة وميزاتها التأمينية. 

قطر، •  في  املالية  اجلهات  إحدى  مع  اجتماعا 
خالل شهر أبريل (نيسان) 2011، بغرض بحث 
متويل  عمليات  تامني  مجال  في  التعاون  أوجه 

التجارة. 

العربية •  اململكة  في  تسويقيتني  مهمتني 
السعودية، كانت األولى في العاصمة الرياض 
خالل شهر أبريل (نيسان) 2011، والثانية متت 
مبدينة جدة خالل شهر يونيو (حزيران) 2011، 
املالية  املؤسسات  من  عدد  زيــارة  خالل  من 
لتعريفها  املصدرة  السعودية  والشركات 

بخدمات املؤسسة وميزاتها التأمينية. 

العربية •  ــارات  اإلم لدولة  تسويقية  مهمة 
مايو (أيار) 2011، حيث  شهر  املتحدة، خالل 
والشركات  املالية  املؤسسات  من  عدد  زيارة  مت 
املؤسسة  بني  التعاون  سبل  ملناقشة  املصدرة 

وهذه اجلهات. 

اللبنانية، خالل •  للجمهورية  تسويقية  مهمة 
عدد  زيارة  خاللها  مت  (أيار) 2011،  مايو  شهر 
املصدرة  والشركات  املالية  املؤسسات  من 
وميزاتها  املؤسسة  بخدمات  لتعريفها 

التأمينية. 

الندوات واملؤمترات: 

بصفتها  الفترة  خــالل  املؤسسة  نظمت 

يضم  الذي  أمان  الحتاد  التنفيذية  السكرتارية 
هيئات ضمان ائتمان صادرات من الدول األعضاء 
دورة  اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة  املؤسسة  في 
البنوك  مخاطر  "اكتتاب  بعنوان  تدريبية 
شهر  خالل  دبي  مدينة  في  وذلك  والشركات" 

أبريل (نيسان) 2011. 

عدة  في  الفترة  خالل  املؤسسة  شاركت  كما 
فعاليات خارجية شملت: 

الرابع •  العربي  األملاني  "األعمال  منتدى 
شهر  خالل  أملانيا  في  عقد  الذي  عشر"، 
خدمات  واستعراض   2011 (أيار)  مايو 
والسيما  ااالت  مختلف  في  املؤسسة 
الدول  في  األجنبية  االستثمارات  ضمان 

العربية. 

والتي •  السنوية  براغ"  "نادي  اجتماعات 
مايو   29 الفترة  خالل  تايالند  في  عقدت 
يونيو (حزيران) 2011  (أيار) 2011 – أول 
وتطورات  مستجدات  على  للوقوف  وذلك 
واالستثمار  الصادرات  ائتمان  تأمني  نشاط 

في مختلف دول العالم. 

املنطقة" •  في  واالستثمار  "التجارة  مؤمتر 
في   Exporta شركة  نظمته  ــذي  ال
شهر  خالل  بيروت،  اللبنانية؛  العاصمة 
تطور  لبحث  يونيو (حزيران) 2011، وذلك 
في  للتجارة  والتمويل  الضمان  أنشطة 

املنطقة.  
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دراســــــــات 

مالمح أداء االستثمار ا�جنبي غير المباشر في الدول العربية

تعريف االستثمار األجنبي المباشر ومكوناته

املدفوعات  ميزان  إحصاءات  إعداد  لدليل  وفقا 
 2007 مارس  في  الصادر  السادسة)   (الطبعة 
األمم  ملؤمتر  طبقا  وكذلك  الدولي  النقد  صندوق  عن 
ومنظمة   UNCTAD والتنمية  للتجارة  املتحدة 
التعاون والتنمية االقتصادية فإن االستثمار األجنبي 
املباشر هو؛ ذلك النوع من أنواع االستثمار الدولي 
اقتصاد  في  مقيم  كيان  حصول  يعكس  الذي 
في  دائمة  مصلحة  على  املباشر)  (املستثمر  ما 
(مؤسسة  آخر  اقتصاد  في  مقيمة  مؤسسة 

االستثمار املباشر). 

األجل  طويلة  عالقة  هي  الدائمة  واملصلحة 
إلى  باإلضافة  واملؤسسة،  املباشر  املستثمر  بني 
إدارة  في  النفوذ  من  كبيرة  بدرجة  املستثمر  متتع 
جميع  أيضا  املباشر  االستثمار  املؤسسة، ويشمل 
فيما  املعامالت  بينهما، وجميع  الالحقة  املعامالت 
مساهمة  كانت  سواء  املنتسبة،  املؤسسات  بني 
تؤدي  التي  املعامالت  وجميع  مساهمة،  غير  أو 
على  احلفاظ  أو  استثمارات  إلغاء  أو  إنشاء  إلى 

استمراريتها أو إلى توسيع نطاقها أو تصفيتها.

مؤسسة  هي  املباشر:  االستثمار  مؤسسة 
املستثمر  فيها  ميلك  مساهمة  غير  أو  مساهمة 
املباشر املقيم في اقتصاد آخر نسبة 10% أو أكثر 
من األسهم العادية أو القوة التصويتية (في حالة 

حالة  (في  ذلك  يعادل  ما  أو  املساهمة)  املؤسسة 
املؤسسة غير املساهمة). وتشمل ثالثة أنواع هي:

ميتلك . 1 حيث  املنتسبة،  أو  التابعة  املؤسسات 
من   %50 من  أكثر  املقيم  غير  املستثمر 
األسهم العادية أو القوة التصويتية، ويحتفظ 
إدارة  مجلس  أعضاء  تغيير  أو  تشكيل  بحق 

مؤسسة االستثمار املباشر.

املؤسسات الزميلة، حيث ميتلك املستثمر غير . 2
املقيم من 10% - 50% من األسهم العادية أو 
القوة التصويتية ملؤسسة االستثمار املباشر. 

الفروع، وهي مؤسسات غير مساهمة مملوكة . 3
بالكامل أو بالشراكة سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر مع طرف ثالث غير مقيم. وتأخذ 

الفروع أحد األشكال التالية:

فرع دائم أو مكتب متثيل للمستثمر األجنبي.• 

بني •  باملشاركة  مملوكة  مساهمة  غير  شركة 
عدد من املستثمرين األجانب.

أراض أو مبان أو وحدات سكنية أو معدات غير • 
منقولة مملوكة مباشرة ملستثمر أجنبي مقيم.

بخالف •  اقتصاد  داخل  تعمل  منقولة  معدات 
زمنية  لفترة  األجنبي  املستثمر  إقامة  اقتصاد 
تصل إلى عام على األقل (مثل السفن، الطائرات، 

ومعدات التنقيب عن النفط والغاز).

ويتخذ دليل إعداد إحصاءات ميزان املدفوعات وخبراء 
أجهزة اإلحصاء القطرية نسبة الـ 10% املذكورة، 
املباشر  االستثمار  بني  للتفرقة  دولي  كمعيار 
وذلك  الرأسمالية،  التدفقات  من  األخرى  واألنواع 
بهدف تسهيل عمليات املقارنة الدولية إلحصاءات 
االستثمار األجنبي املباشر التي تنشرها الدول حول 

العالم.

مؤسسة  أو  فردا  يكون  قد  املباشر:   املستثمر 
أو  مساهمة،  غير  أو  مساهمة  عامة،  أو  خاصة 
مجموعة أفراد أو مؤسسات تتصرف كوحدة واحدة، 
أو حكومات أو وكاالت حكومية، أو مؤسسات إلدارة 
أو  تنموي  استثمار  مؤسسات  أو  التركات،  أموال 
ملكية  من  ً ما  جزءا حتوز  التي  املنظمات  من  غيرها 
دولة  خالف  دولة  في  مباشر  استثمار  مؤسسات 
إقامة املستثمر املباشر. وجدير بالذكر أن اموعة 
شركات،  أو  أفراد  من  تتألف  كانت  املرتبطة، سواء 
املباشر  االستثمار  مؤسسة  في  بنفوذ  تتمتع 
يتناسب مع نسبة ملكيتها التي ال تقل عن %10، 
املباشر  املستثمر  نفوذ  حكم  في  النفوذ  هذا  ويعد 

الفرد الذي يتمتع بنفس نسبة امللكية.

تسجيل االستثمار األجنبي املباشر على أساس 
االستثمار  تدفقات  تسجيل  يتم  حيث    : صافِ
عاما  تكون  ما  عادة  زمنية  فترة  خالل  املباشر 
(التدفقات الدائنة أو الواردة مثل؛ شراء أدوات حقوق 
ملكية، مطروحا منها التدفقات املدينة مثل سحب 
سبق  الذي  األصلي  رأسماله  من   ً جزءا املستثمر 
ضخه في فترات سابقة). وهو ما يفسر ظهور بيان 
تدفقات االستثمار املباشر الواردة إلى دولة ما سالبا 

خالل بعض السنوات.

وفقا  املباشر:  األجنبي  االستثمار  مكونات 
إعداد  منهجية  حددتها  التي  الدولية  للمعايير 
الدليل  في  املدفوعات  ميزان  إحصاءات  وجتميع 
البنود  من  تتكون  الدولي  النقد  صندوق  عن  الصادر 

التالية:

استثمارات رؤوس األموال من قبل غير املقيمني . 1
في شكل تدفقات لالستثمار املباشر في إقامة 
أن  ويشترط  والشركات،  واملؤسسات  املصانع 
تكون نسبة التملك ال تقل عن 10% من رأس 
مال مؤسسات االستثمار املباشر سواء كانت 

مساهمات مالية أو عينية.

2 . Equity امللكية  حقوق  أدوات  في  استثمارات 
املال  سوق  من  الشراء  طريق  عن   Capital

ألسهم وسندات ملكية الشركات التي تطرح 
في البورصة ويشترط أن تكون النسبة %10 
حيازة  حال  وفي  فأكثر.  امللكية  حقوق  من 
من  عن %10  تقل  سابقة  حلصة  املقيم  غير 
محفظة  كاستثمارات  املؤسسة  ملكية 
األوراق املالية، ثم شراء حيازات إضافية بحيث 
يؤهلها  الذي  احلد  إلى  حيازاته  إجمالي  يصل 
إلى  احلافظة  استثمارات  وضعية  من  للتغيير 

مع التطور العاملي واالنفتاح املتزايد لألسواق العربية على العالم اخلارجي 
تزايدت أهمية االستثمارات غير املباشرة في حركة رؤوس األموال الواردة إلى 
الدول العربية أو الصادرة عنها وخصوصا ما يتعلق باستثمارات محفظة األوراق 

املالية والسيما الشق اخلاص باالستثمارات األجنبية في أسواق املال العربية.

وإدراكا من املؤسسة لتلك األهمية املتزايدة حتاول من خالل هذا العدد من نشرتها 
الفصلية تقدمي دراسة مفصلة ملكونات االستثمارات األجنبية غير املباشرة مع 
التركيز على االستثمارات األجنبية غير املباشرة في أسواق األوراق املالية العربية 

لعامي 2009 و2010 مع محاولة استشراف آفاق املستقبل بالنسبة لعام 2011.

االستثمار االجنبي غير المباشر 

استثمارات أخرى

قروض اجنبية 
للوحدات 
الحكومية 

والخاصة المحلية

ودائع مصرفية 
اجنبية في الداخل

قروض تجارية 
اجنبية لوحدات 

محلية 

استثمارات 
الحافظة

استثمارات 
اجنبية  في اذون 
و  سندات الدين 

المحلية

استثمارات 
اجنبية في ادوات 
السوق النقدية 
قصيرة االجل 

استثمارات 
اجنبية في اذون 
وسندات حكومية 
وخاصة محلية

استثمارات 
اجنبية في ادوات 
حقوق   الملكية 

المحلية

استثمارات 
االجانب في 

وحدات صناديق 
االستثمار  

المحلية

ادوات ملكية 
االجانب في 

العقارات بأسلوب 
المشاركة بالوقت 

%  10باقل من 
من رأس المال

استثمارات االجانب 
في االصول المحلية  

المدرجة وغير  
المدرجة بنسبة تقل  

من  % 10عن 
رأس المال

استثمارات  
االجانب في 
المشتقات  
المحلية المالية

استثمارات 
السلطات النقدية 

االجنبية في 
االوراق المالية 
المحلية على 
سبيل تكوين 
االحتياطيات
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دراســــــــات 

وضعية االستثمار املباشر (10% أو أكثر)، فال 
تسجل كمعاملة استثمار مباشر إال احليازات 

اإلضافية فقط.

ناحية . 3 من  األم  الشركات  بني  الدين  معامالت 
من  والفروع  والزميلة  التابعة  واملؤسسات 
األموال  اقتراض  أو  إقراض  فيها  مبا  أخرى  جهة 

(سندات الدين وائتمان املوردين).

لألرباح . 4 االستثمار  بإعادة  املقيمني  غير  قيام 
مؤسسات  أعمال  عن  الناجتة  والفوائد 
أو  توزيعها  يتم  لم  والتي  املباشر  االستثمار 

حتويلها للخارج .

األراضي . 5 شراء  في  املقيمني  غير  استثمارات 
واملباني بواسطة املستثمر األجنبي.

أو . 6 التنقيب  في  املقيمني  غير  استثمارات 
استخراج املوارد الطبيعية مثل البترول والغاز 

واملعادن ....الخ.

ورغم أن هذا املفهوم أو التعريف الدولي يستخدم 
املدفوعات،  ميزان  إحصاءات  إعداد  في  كأساس 
أو  الدولية  التقارير  في  الواردة  البيانات  وكذلك 
هذا  يتطابق  أن  بالضرورة  ليس  فإنه  اإلقليمية. 
حول  الدول  من  الواردة  البيانات  مع  التعريف 
يصدر  الذي  العاملي  االستثمار  تقرير  في  العالم 
سنويا عن األنكتاد أو من الدول العربية في تقرير 
يصدر  الذي  العربية  الدول  في  االستثمار  مناخ 
الدول  من  العديد  فمازال  املؤسسة،  عن  سنويا 

يعتمد تعاريف أخرى.

مكونات االستثمار األجنبي غير المباشر
وميكن تقسيم االستثمار األجنبي غير املباشر وفقاً 
أقسام   4 إلى  عليها  املتعارف  الدولية  للمعايير 
األقسام  من  عدد  إلى  بدورها  تتفرغ  رئيسية، 

الفرعية كما يلي؛

األوراق  محفظة  في  األجانب  استثمارات   ٫1
املالية في الداخل؛

معامالت  هي  املالية،  األوراق  محفظة  استثمارات 
ً عديدة  بنودا تغطي  الدولية  احلدود  عبر  تتم  مالية 
األسواق  في  املتداولة  املالية  واألدوات  أبرزها؛ األوراق 
املتداولة  غير  املالية  األوراق  املنظمة،  احمللية  املالية 
وكذلك  احمللية  الكيانات  أو  احلكومات  عن  والصادرة 
مالية  أســواق  أية  في  املتداولة  املالية  األدوات 
خارجية أخرى، ومنها؛ إصدارات احلكومات والكيانات 
بعمالت  لسندات  العربية  واملالية  االقتصادية 
أجنبية في أسواق املال العاملية على أن يكتتب فيها 
العناصر  وتنقسم  أجانب.  مستثمرون  يحوزها  أو 
للتداول  القابلة  احلافظة  الستثمارات  الرئيسية 
األسواق  من  وغيرها  املنظمة  األسواق  في  واالجتار 

املالية إلى؛

أدوات حقوق امللكية؛ في  األجانب  1.1 استثمارات 

تشمل أدوات حقوق امللكية كافة األدوات والصكوك 
من  جزء  في  حاملها  أو  مالكها  حق  تثبت  التي 

القيمة املتبقية للمؤسسات املساهمة بعد خصم 
استحقاقات كل الدائنني، وتتضمن ما يلي:

في •  األجنبية  بالعملة  األجانب  استثمارات 
املدرجة  وكذلك  املدرجة  غير  املالية  األوراق 
ان  بشرط  املالية  لألوراق  العربية  األسواق  في 
قوته  أو  املشروع  مال  رأس  تقل عن 10% من 

التصويتية.

ملكية •  حق  متثل  التي  امللكية  حقوق  أدوات 
بالوقت  املشاركة  بأسلوب  عقاري  سكن 
من  أو  اإلجمالي  بشرط ان تقل عن 10% من 

قوة التصويت في إدارة هذه العقارات.

صناديق •  وحــدات  في  األجانب  استثمارات 
صناديق  سواء  بأنواعها  احمللية  االستثمار 
امللكية اخلاصة أو رأس املال املغامر أو صناديق 

التحوط.

وأذون الدين؛ سندات  في  األجانب  2.1 استثمارات 

حاملها،  تعطي  أدوات  الدين  وأذون  سندات  متثل 
عادة، حقا غير مشروط في احلصول على دخل نقدي 
ثابت أو دخل نقدي متغير يتحدد عن طريق التعاقد، 
السندات  تعطي  الدائمة،  السندات  وباستثناء 
ثابت  مبلغ  في  مشروط  غير  حقا  حلاملها  األخرى 
محددة.  تواريخ  أو  تاريخ  في  الدين  ألصل  كسداد 
ويشمل ذلك األسهم املمتازة التي ال تعطي حلاملها 
املوزعة  املتبقية  القيمة  جزء من  على  احلصول  حق 
والسندات  تصفيتها،  عند  املساهمة  للمؤسسة 
ملكية،  حقوق  أدوات  إلــى  للتحويل  القابلة 
التي  االختيارية  االستحقاق  تواريخ  ذات  والسندات 
إصدارها.  تاريخ  على  عام  مبرور  لها  موعد  آخر  يحل 
القابلة  اإليداع  شهادات  أيضا  الفئة  هذه  وتتضمن 
عام  على  تزيد  التي  السداد  آجال  ذات  للتداول 
والقسائم  املزدوجة،  العملة  ذات  والسندات  واحد، 
بنسب  اصومة  السندات  من  وغيرها  الصفرية 
والسندات  املعوم،  السعر  ذات  والسندات  كبيرة، 
املضمونة  املالية  واألوراق  قياسية،  بأرقام  املربوطة 
بأصول مثل التزامات الدين العقاري املضمونة برهن 

وشهادات املشاركة وهذا البند يشمل ما يلي: 

في •  أجنبية  بعمالت  األجانب  استثمارات 
متوسطة  عربية  حكومية  وأذون  سندات 
في  استثماراتهم  وكذلك  األجل  وطويلة 
اقتصادية  كيانات  عن  الصادرة  املالية  األدوات 
املال  أســواق  في  وبنوك)  (شركات  محلية 

العاملية.  

استثمارات األجانب في مختلف أدوات السوق • 
قصيرة  آلجال  احلكومات  عن  الصادرة  النقدية 
تعطي  ما  عادة  أدوات  وهي  فأقل  عام  ملدة 
على  احلصول  في  مشروط  غير  حقا  حلاملها 
تاريخ  وفي  عليه،  منصوص  ثابت  نقدي  مبلغ 
في  األدوات  هذه  تداول  يجري  ما  محدد. وعادة 
سعر  على  يعتمد  بخصم  املنظمة،  األسواق 

الفائدة والوقت املتبقي من اجل االستحقاق. 
ومن أمثلتها أذون اخلزانة قصيرة األجل الصادرة 
واألوراق  األذون،  إصــدار  تسهيالت  مبقتضي 
املصرفي،  والقبول  التمويل  وأوراق  التجارية 

وشهادات اإليداع القابلة للتداول .

املشتقات املالية في  في  األجانب  2. استثمارات 
الداخل؛  

قابلة  وصكوكاً  أوراقاً  ميثل  املالية  املشتقات  بند 
للتداول والتبادل واملتاجرة ضمن معامالت البورصات 
الدولية وكان أحد بنود استثمارات محفظة األوراق 
اخلامسة  الطبعة  لتوصيات  وفقاً  وذلك  املالية 
املدفوعات  ميزان  إحصاءات  إعداد  منهجية  لدليل 
في 1993، لكن  الدولي  النقد  صندوق  عن  الصادر 
مع صدور الطبعة السادسة لهذا الدليل في يناير 
وهذا  بذاته.  مستقل  بند  في  فصله  مت   ،2010
في  للغاية   ً محدودا يعتبر  االستثمارات  من  النوع 
دولياً  عليه  التعامل  لندرة   ً نظرا العربية  املنطقة 
من قبل املستثمرين األجانب في البورصات العربية، 

جدول (1)؛ أرصدة استثمارات 4 دول عربية في محفظة 
األوراق املالية في اخلارج بنهاية ديسمبر 2009
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19,10118,10237,20351الكويت

6,84124,89831,73922البحرين

1,3493,9225,27126لبنان

1,1622,9584,12028مصر

28,45349,88078,33336اإلجمالي
 املصدر؛ صندوق النقد الدولي، نتائج املسح املنسق ألرصدة أصول

استثمارات محفظة األوراق املالية في اخلارج للعام 2009، وبحوث ضمان.
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دراســــــــات 

تسمح  التي  العربية  الدول  معظم  في  واقتصاره 
على  األدوات،  هذه  مثل  في  بالتعامل  تشريعاتها 

التعامالت احمللية فقط. 

في  األجنبية  النقدية  السلطات  استثمارات   .3
األوراق املالية في الداخل؛ 

األجنبية  النقدية  السلطات  استثمارات  تشمل 
واألوراق  العمالت  العالم) في  في  املركزية  (البنوك 
الصادرة  اخلزانة  وأذون  السندات  وخصوصا  املالية 
تكوين  سبيل  على  وذلك  العربية  احلكومات  عن 
تلك السلطات لالحتياطيات الرسمية من العمالت 

األجنبية. 

أخرى  4. استثمارات 

ً من البنود هي؛ وتشمل عددا

ائتمانية •  وتسهيالت  جتارية  أجنبية  قروض 
قصيرة األجل لوحدات محلية، 

وخاصة •  حكومية  لوحدات  أجنبية  قروض 
محلية،  

ودائع مصرفية أجنبية في الداخل. • 

أحدث  استعراض  على  سنركز  الدراسة  تلك  وعبر 
حافظة  استثمارات  على  طرأت  التي  التطورات 
غير  األجنبي  االستثمار  من  كجزء  املالية  األوراق 

املباشر، من خالل رصد وحتليل ما يلي؛

أوال: أرصدة استثمارات محفظة األوراق املالية • 
البيانات  ألحدث  للعامني 2008، 2009 وفقا 
املتاحة من واقع نتائج املسح املنسق لبيانات 
االستثمارات محفظة األوراق املالية في اخلارج 
الذي ينفذه صندوق النقد الدولي على أساس 

سنوي منذ عام 2001.

األوراق •  محفظة  استثمارات  تدفقات  ثانيا: 
مدفوعات  موازين  إحصاءات  واقع  من  املالية 

الدول العربية للعامني 2009، 2010. 

البورصات •  في  األجانب  تعامالت  صافي  ثالثا: 
تدفقات  جزء من  سوى  متثل  ال  العربية، والتي 
بأن  علماً  املالية  األوراق  محفظة  استثمارات 
بند  حتت  تصنف  التعامالت  هذه  من   ً جــزءا
بلغت  لو  فيما  املباشر  األجنبي  االستثمار 
من  أكثر  أو  األجنبي %10  املستثمر  حصة 
استعراض  مت  وقد  احمللية.  الشركة  مال  رأس 
على  الضوء  إلقاء  بهدف  البيانات  هــذه 
لتعامالت  العربية  البورصات  جاذبية  مدى 

املستثمرين األجانب.

المالية  األوراق  محفظة  استثمارات  أرصدة  ً؛  أوال
عامي  العربية  الدول  إلى  الواردة  أو  عن  الصادرة 

2008، 2009؛
املنسق  املسح  الدولي  النقد  صندوق  يجري 
املالية  األوراق  محفظة  استثمارات  إلحصاءات 
العالم،  حول  (CPIS) سنويا، مبشاركة 75 دولة 

لقياس حركة التدفقات الدولية لرأس املال.

منذ  الدول  حيازات  أرصدة  عن  بيانات  املسح  ويقدم 
عام 2001 وحتى نهاية عام 2009 من استثمارات 
حقوق  أدوات  اخلارج،  في  املالية  األوراق  محفظة 
السوقية،  بالقيمة  مقومة  الدين  وسندات  امللكية 
وموزعة حسب الدولة صاحبة األداة املالية وحسب 

نوع األداة.

إلحصاءات  املنسق  املسح  نتائج  تقوية  مت  وقد 
دمج  خالل  من  املالية  األوراق  محفظة  استثمارات 
االحتياطيات  من؛  لكل  إحصائي  مسح  بيانات 
وحيازات  األجنبية،  العمالت  من  للدول  الرسمية 

املنظمات واملؤسسات الدولية من األوراق املالية.

محفظة 4 دول  أرصدة  مجموع  دوالر  78.3 مليار 
عربية في الخارج بنهاية عام 2009

 4 استثمارات  أرصــدة   (1) رقم  جدول  ويوضح 
في  والكويت)  والبحرين  ولبنان  (مصر  عربية  دول 
للمسح  وفقا  اخلارج،  في  املالية  األوراق  محفظة 
 2009 ديسمبر   31 بنهاية  سلفا  املذكور  امع 
منها  دوالر،  مليار   78.3 مجموعه  يبلغ  والذي 

العربية. املنطقة  36% داخل 

ويتضح من تلك البيانات ما يلي؛
املالية •  األوراق  في  الكويت  استثمارات  رصيد 

العربية  ــدول  ال قائمة  يتصدر  ــارج،  اخل في 
مليار  قيمته 37.2  مبا  املسح،  في  املشاركة 
بنحو  العربية  الــدول  بني  ما  توزعت  دوالر، 
19.1 مليار دوالر أو ما نسبته 51%، (تركزت 
واإلمارات  والسعودية  البحرين  في  معظمها 
العربية  غير  والدول  واألردن)  مصر  ثم  وقطر 
بحصة 49%، وهو  أو  دوالر  بنحو 18.1 مليار 
ما يشير إلى تفضيل مستثمري الكويت بقاء 
مقارنة  العربي  الوطن  داخل  استثماراتهم 

بباقي الدول العربية املشاركة.

رصيد استثمارات البحرين في األوراق املالية في • 
اخلارج بلغ نحو 31.7 مليار دوالر، منها؛ %22 
في  معظمها  العربية تركزت  الدول  في  فقط 

اإلمارات وقطر والسعودية والكويت. 

في •  املالية  األوراق  في  لبنان  استثمارات  رصيد 
دوالر، منها %26  اخلارج بلغ نحو 5.3 مليار 
واإلمارات  مصر  في  تركزت  العربية  الدول  في 

والسعودية وقطر والبحرين واألردن. 

املالية •  األوراق  في  مصر  استثمارات  رصيد 
 %28 منها؛  دوالر  مليار  بلغ 4.1  اخلارج  في 
الدول  في  صادرة  مالية  أدوات  في  استثمارات 
والسعودية  ــارات  اإلم في  تركزت  العربية 

والبحرين وقطر.

ولبنان،  ومصر  البحرين  تفضيل  البيانات  وتوضح 
بلغت  حيث  األمريكية  املالية  األوراق  في  االستثمار 
التوالي،  على  دوالر  مليار   2  ،1.9  ،8.6 قيمتها 
مثلت أهميتها النسبية نحو %27، %45، %37، 

فيها  دوالر  مليار   3.5 الكويت  استثمار  مقابل 
اإلجمالي.  بأهمية نسبية اقتصرت على 10% من 
أوراق  في  ولبنان  الكويت  تستثمر  لم  حني  وفي 
الدولية،  واملنظمات  املؤسسات  عن  صادرة  مالية 
في  املقيمني  املستثمرين  حيازة  إلى  البيانات  تشير 
كل من البحرين ومصر ألوراق مالية صادرة عن تلك 

املنظمات.

تتميز  املالية  األوراق  محفظة  تعامالت  ألن   ً ونظرا
أن  املتوقع  فمن  وتداوالتها  مراكزها  تغير  بسرعة 
تتغير هذه األرصدة وفقاً للمركز في تواريخ حديثة 

عن مركزها املعروض بنهاية عام 2009. 

75.5 مليار دوالر استثمارات أجنبية في محفظة 
عام 2009 بنهاية  عربية  أوراق 19 دول 

(غير  األجانب  استثمارات  أرصدة  استخالص  ميكن 
الدول  في  املالية  األوراق  محفظة  في  املقيمني) 
الدولي  النقد  صندوق  بيانات  قاعدة  من  العربية 
محافظ  في  الرئيسية  الدول  استثمارات  بشأن 

األوراق املالية حول العالم بنهاية 2009. 

استثمارات  أرصدة  وميثل اجلدول رقم (2) مصفوفة 

 جدول (3)؛ أرصدة استثمارات األجانب في
محفظة األوراق املالية في الدول العربية

الفرق20082009الدولة

21,19022,7131,523اإلمارات
6,73510,1043,369قطر

(733)9,6238,889البحرين
(1,219)9,7148,495السعودية

(2,474)10,7788,304مصر
3,9534,186233تونس
2,0403,4041,364لبنان

(851)3,5692,718الكويت
(1,089)3,1642,074املغرب
(34)1,5801,546األردن
8931,333439العراق

(53)698645سلطنة عمان
29134454السودان

76196120اجلزائر
69195126سورية
1011075اليمن

1410388جيبوتي
58378موريتانيا

233714ليبيا
 إجمالي الدول

74,51675,476960العربية

 املصدر؛ صندوق النقد الدولي، نتائج املسح املنسق ألرصدة أصول

استثمارات محفظة األوراق املالية في اخلارج للعام 2009، وبحوث ضمان.
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دول عربية مضيفة 10أرصدة استثمارات األجانب في محفظة األوراق المالية في أكبر 

2009
2008

حسب  موزعة  اخلارج  في  املالية  األوراق  محفظة 
الدول  حسب  وكذلك  املالية  األداة  صاحبة  الدولة 
املستثمرة في األداة املالية. وقد مت ترتيب الدول على 
ألرصدة  األكبر  القيمة  حسب  املصفوفة  جانبي 
املالحظات  اجلدول  من  ويتضح  احملفظة  استثمارات 

اآلتية؛

جذبا •  العربية  املالية  األسواق  أكثر  اإلمارات 
العرب  الدوليني  املستثمرين  الستثمارات 
حيث  املالية،  األوراق  محفظة  في  واألجانب 
جاءت  دوالر،  مليار  قيمته 22.7  ما  اجتذبت 
املتحدة  واململكة  الكويت  من  معظمها 
وأملانيا  وموريشيوس  ولكسمبورج  والبحرين 

وهوجن كوجن وسنغافورة.

قطر استحوذت على ما يزيد عن 10 مليارات • 
والبحرين  الكويت  من  معظمها  جاءت  دوالر، 

واململكة املتحدة ولوكسمبورج. 

جاءت البحرين والسعودية ومصر في الترتيب • 
من الثالث إلى اخلامس بأرصدة متقاربة بلغت 

من  كل  تلتها  دوالر،  مليارات   8.3 ،8.5 ،8.9
األردن  ثم  واملغرب  والكويت  ولبنان  تونس 

والعراق.

استثمارات  بأرصدة  اخلاص   (3) رقم  اجلدول  أما 
الدول  في  املالية  األوراق  محفظة  في  األجانب 
ما  و2009، فيوضح  عامي 2008  بنهاية  العربية 

يلي؛

احلافظة •  في  األجنبية  االستثمارات  ارتفعت 
في الدول العربية إلى 75.5 مليار دوالر مقابل 

عام 2008. بنهاية  دوالر  74.5 مليار 

احلافظة •  في  األجنبية  االستثمارات  ارتفعت 
 7 في  انخفضت  بينما  عربية،  دولة  في 13 

دول عربية.

 جدول (2)؛ مصفوفة أرصدة استثمارات محفظة األوراق املالية في اخلارج حسب الدولة صاحبة األداة املالية وحسب الدولة املستثمرة فيها

الرصيد القائم بنهاية عام 2009 باملليون دوالر
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19,101....5....8158....84719117186167....3,1642,8776,8893,590792106266الكويت

6,929  --  --  --  --  --  --  --  --  --29391  --5,778463304  --  --  --  --الواليات املتحدة

106,841....................3725....295....1,2524110317948....2,9781,135البحرين

6,807  --   --  --3  --2071,39969291554060328-4,9281,3597096853,453اململكة املتحدة

5,042....26............  --   --1,5051,09850651,361117202151562232168لوكسمبورغ

3,031....................48....1033  --405183629867631607443264فرنسا

2,822  --   --  --        --  --  --   --1063  --1,10246166951186556188102أملانيا

2,422  --   --  --        --  --  --   --   --98  --47828211331741,217653333اليابان

2,241....9250........935114........6614....36150....1,1754982موريشيوس

192,104....5....11316676....3981041881493375318653277121جيرسي

1,738  --  --  --  --  --  --   --9  --99271  --1,0781217832617هونغ كونغ

1,416  --  --  --  --  --  --   --  --  --380256201031264501431521قبرص

1,364  --1  --  --  --  --   --  --22515011726439164  --33723261هولندا

1,354............................................................1,00389146115سنغافورة

1,349............293....44....671126  --2261751502093551لبنان

1,180  --   --  --40  --  --35716116743141214764638923جزيرة جيرنزي

1,162  --   --  --390191  --15  --372519  --46681109307مصر

78,574   --26  --  --   --2,7321,1372325061,435692164322790848257دول أخرى

22,71310,1048,8898,4958,3044,1863,4042,7182,0741,5461,333645344196195107103833775,476إجمالي
....  تعني بيانات غير متوفرة، بينما --  تعني القيمة "صفر أو أقل من 500 ألف دوالر.

املصدر؛ صندوق النقد الدولي، نتائج املسح املنسق ألرصدة أصول استثمارات محفظة األوراق املالية في اخلارج للعام 2009، وبحوث ضمان.

 الدولة صاحبة
األداة املالية

الدولة
 املستثمرة في

 األداة املالية
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أرصدة  يعرض  الذي  رقم (4)  جدول  من  يتضح 
املالية  األوراق  محفظة  في  األجانب  استثمارات 
في الدول العربية لعامي 2008 و2009 وحسب 

نوع األداة أن؛ 

اإلمارات •  من  كل  في  األجانب  استثمارات 
وقطر وتونس ولبنان والكويت والعراق تتركز 
بينما  الدين،  سندات  في  ملحوظة  بدرجة 
تظهر البيانات عكس ذلك في كل من مصر 
والبحرين والسعودية واألردن واملغرب وباقي 
استثمارات  تتركز  حيث  العربية،  الدول 

األجانب في أدوات حقوق امللكية.

األوراق •  حافظة  في  األجانب  استثمارات 
املالية العربية توزعت مناصفة ما بني أدوات 
حقوق امللكية وسندات الدين لعام 2009.

في   األجنبية  االستثمارات  تدفقات  ثانيا؛ 
محفظة األوراق المالية في الدول العربية من 

واقع بيانات ميزان المدفوعات؛
في  األجانب  استثمارات  اجلزء  هذا  يستعرض 
العربية، وفقاً  الدول  في  املالية  األوراق  محفظة 

لدليل ميزان املدفوعات، وتشمل اآلتي؛

األجنبية •  بالعملة  األجانب  تعامالت  صافي 
في بورصة األوراق املالية بيعاً وشراءً، وهو ما 
سيتم استعراضه في اجلزء التالي «ثالثا».

صافي مشتريات ومبيعات األجانب لسندات • 
محلياً  الصادرة  احلكومية  اخلزانة  وأذون 
وغير  األجل  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة 
األجنبي  االستثمار  بند  ضمن  املصنفة 

املباشر.

استثمارات األجانب في السندات السيادية • 
العربية  احلكومات  أصدرتها  التي  الدوالرية 
الصادرة  أجنبية  بعمالت  املالية  األدوات  أو 
(شركات  محلية  اقتصادية  كيانات  عن 

وبنوك) في أسواق املال العاملية.  

األجانب  استثمارات  صافي  دوالر  مليار   20٫2

لعام 2010 عربية  في المحفظة في 12 دولة 
تشير بيانات موازين املدفوعات للدول العربية عن 

العامني 2009، 2010، إلى ما يلي؛

في •  األجانب  استثمارات  تدفقات  ارتفاع 
العربية  الدول  في  املالية  األوراق  محفظة 
البيانات  عنها  توافرت  عربية  دولة   12)
إلى  لتصل   %62 مبعدل   ،(2010 للعام 
دوالر  مليار   12٫5 مقابل  دوالر  مليار   20٫2

(16 دولة عربية توافرت عنها بيانات للعام 
 .(2009

الستثمارات •  للداخل  تدفق  صافي  حتقق 
بلغ  مصر  في  املالية  األوراق  محفظة 
نحو 8.1 مليارات  دوالر (منها  10.9 مليار 
صافي  اخلزانة)، مقابل  أذون  في  استثمارات 
عام  دوالر  مليون   259 بلغ  للخارج  تدفق 
عودة  البيانات  هــذه  وتعكس   .2009

املالية  األوراق  في  األجانب  استثمارات 
األزمة  أثر  على  خروج  فترة  بعد  املصرية 
املالية العاملية. وجدير بالذكر أن آخر إصدار 
املصرية  الدوالرية  السيادية  للسندات 
بقيمة   2010 أبريل  في  مت  األجل،  طويلة 
على  إصدارها  مت  والتي  دوالر،  مليار   13.5
والثانية  سنوات  ملدة 10  األولى  شريحتني 
ملدة 30 عاما، محققة أرباحاً حلائزيها خالل 
تداولها في البورصات العاملية، وذلك بالرغم 
من  سببته  وما  اليونانية  الديون  أزمة  من 
خلل في أسواق املال العاملية. وقد اجتذبت 
الشريحة األولى املقدرة بنحو 10.5 مليارات 
عبر العالم،  مالية  دوالر من 400 مؤسسة 
توزعت ما بني 43% من أمريكا، و47% من 
الشرق  من  ومثلها  آسيا  من  أوروبا، و%5 
جذبت  بينما  أفريقيا،  وشمال  األوســط 
مالية،  مؤسسة   175 الثانية  الشريحة 
على  األمريكيون  املستثمرون  استحوذ 
لالستثمارات  و%46  منها،  نسبة %48 
ومثلها من الشرق  آسيا  األوروبية و3% من 

األوسط وأفريقيا. 

لهذه •  لــلــداخــل  تــدفــق  صــافــي  حتقق 
مليون   730 بلغ  األردن  في  االستثمارات 
دوالر، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 29.6 
وتعكس   .2009 العام  عن  دوالر  مليون   

%74

%59

%27 %40

%-17

%89
%79

%53

%37 %27

%26

%41

%73 %60
%100 %11

%21

%47
%63 %73

-1,500

3,500

8,500

13,500

18,500

23,500

اإلمارات قطر البحرين السعودية مصر تونس لبنان الكويت المغرب األردن

أرصدة استثمارات األجانب في محفظة األوراق المالية
2009دول عربية مضيفة حسب نوع األداة لعام  10في أكبر 

سندات الدين
أدوات حقوق الملكية

 جدول (4)؛ أرصدة استثمارات األجانب في محفظة األوراق املالية
في الدول العربية لعامي 2008 و2009 وحسب نوع األداة

الدولة

 االلتزامات القائمة كاستثمارات
محفظة األوراق املالية

 أدوات حقوق
سندات الدينامللكية

2008200920082009
5,0725,97816,15016,736اإلمارات

3,8974,1252,8385,989قطر
3274403,6193,746تونس

5,9065,1243,8083,371السعودية
5097301,5312,675لبنان

7,4606,4952,1632,394البحرين
1,5441,2892,0251,429الكويت
351178581,222العراق
2,7221,148441666املغرب
1,4451,125135421األردن

24718844156السودان
423502275143عمان

60110985سورية
291404756اجلزائر
76662541اليمن
4171919ليبيا

1092411جيبوتي
57508موريتانيا

(1,468)6,7899,8654,043مصر
 إجمالي
 الدول

العربية
36٫56037٫62738٫03437٫699

 املصدر؛ صندوق النقد الدولي، نتائج املسح املنسق ألرصدة أصول

استثمارات محفظة األوراق املالية في اخلارج للعام 2009، وبحوث ضمان.
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في  األجانب  استثمارات  عودة  األرقام  هذه 
على  خروج  فترة  بعد  األردنية  املالية  األوراق 
أثر األزمة املالية العاملية. ويالحظ أن األردن 
العاملية  األسواق  في  دوالرية  سندات  أصدر 
دوالر  مليون   750 إجمالية بلغت  بقيمة 
دفعة  تستحق  سنوات   5 ملدة  وسارية 
يبلغ  ثابت  سنوي  فائدة  وبسعر  واحــدة 
سنوي  نصف  بشكل  3.875% تدفع 

ويعتبر  السندات.  استحقاق  فترة  خالل 
للمملكة  نوعه  من  األول  ــدار  اإلص هذا 
في  تكرر  الذي  األمر  العاملية،  األسواق  في 
استثمارات  بند  حتول  حيث  السعودية، 
احملفظة من صافي تدفق للخارج عام 2009 
تدفق  صافي  إلى  دوالر  مليون   5.2 بنحو 

عام 2010.   دوالر  للداخل بلغ 1.5 مليار 

إلى •  الــواردة  االستثمارات  صافي  ــادة  زي
منو  دوالر، مبعدل  مليار  ليبلغ 2.7  البحرين 
للداخل  تدفق  بصافي  مقارنة   %72.7

العام 2009.  عن  دوالر  أيضاً بلغ 1.6 مليار 

تدفقات •  صافي  في  ــادة  زي قطر  حققت 
ليبلغ   %54 مبعدل  احملفظة  استثمارات 
دوالر  مليار   1.5 مقابل  دوالر  مليار   2.3

الدولي، مارس 2011).  النقد  (صندوق 

تدفق •  صافي  التونسي  االقتصاد  حقق 
بلغ  تونس  في  االستثمارات  لهذه  للداخل 
معدلها  بلغ  بزيادة  دوالر،  مليون   176.5
204% مقارنة بصافي تدفق للداخل أيضاً 

العام 2009.  عن  دوالر  بلغ 58 مليون 

حتقق في املغرب صافي تدفق للداخل لهذه • 
االستثمارات بلغ 447.1 مليون دوالر، بزيادة 
بصافي تدفق  بلغ معدلها 19.7% مقارنة 
عن  دوالر  مليون  أيضاً بلغ 373.6  للداخل 

العام 2009. 

شهدت الكويت، حتقق صافي تدفق للخارج • 
دوالر،  لهذه االستثمارات بلغ 816.5 مليون 
العام  خالل  للداخل  تدفق  صافي  مقابل 

دوالر.  2009 بلغ 479.5 مليون 

اإلمارات، •  للداخل، في  التدفق  صافي  تراجع 
إلى 980  عام 2009  دوالر  مليار  من 2.5 

مليون دوالر عام 2010.

على •  األجانب  املستثمرين  تعامالت  أسفرت 
استثمارات محفظة األوراق املالية عن زيادة 
خالل  السودان  في  للخارج  التدفق  صافي 

النصف األول من العامني 2009، 2010.

اخلارج •  إلى  تدفق  صافي  لبنان  شهدت 
عام 2010. دوالر  بقيمة 107.8 مليون 

استقطاب 1430 مليون •  جنحت اجلزائر في 
دوالر خالل العام.

المال  أســواق  في  األجانب  تعامالت  ثالثا؛ 
العربية لعامي 2009 و2010؛

العربي  النقد  صندوق  بيانات  لقاعدة  استنادا 
األوراق  أسواق  في  األجانب  بتعامالت  املتعلقة 
املالية العربية، تراوحت نسب مساهمة املستثمرين 
األجانب في إجمالي القيمة السوقية ألسواق املال 
العربية بني 8.4% بالنسبة لسوق الكويت لألوراق 
املالية  لألوراق  عمان  سوق  من  ونحو %50  املالية 
في األردن. كما تراوحت نسبة مساهمة األجانب في 
إجمالي تعامالت السوق خالل العام ما بني %6.5 
بالنسبة للسوق السعودي و44% بالنسبة لسوق 

دبي. 

حتسنا  شهدت  العربية  األسواق  غالبية  وكانت 
األجنبية  االستثمارات  تدفق  صافي  في  نسبيا 

تدفقا  األسواق  هذه  من  عدد  سجل  إليها. فقد 
ايجابيا خالل النصف األول من عام 2010، حيث 
مقارنة  البيع  عمليات  الشراء  عمليات  فاقت 
العام  خالل  األسواق  جميع  في  تدفق  بصافي 
بالقيم  األجانب  تداول  أحجام  كانت  2009، وإن 

املطلقة كانت أقل خالل الشهور األولى من عام 
من  املماثلة  الفترة  خالل  عليه  كانت  2010، مما 

العام 2009.

األسواق  أغلب  شهدت  الثالث،  الربع  وخالل 
تدفقات  صافي  في  طفيفا  تراجعا  العربية 
االستثمارات األجنبية، حيث فاقت قيمة عمليات 
بيع األجانب قيمة عمليات مشترياتهم من األوراق 
املالية خالل هذا الربع في معظم هذه األسواق، 
دبي  وبورصة  املصرية  البورصة  باستثناء  وذلك 
تدفق  صافي  شهدت  وجميعها  قطر،  وبورصة 
العام،  من  الرابع  للربع  بالنسبة  أما  للداخل. 
املالية  األوراق  استثمارات  تدفقات  ارتفعت  فقد 
نتيجة لتجاوز مشتريات املستثمرين األجانب في 
مبيعاتهم، لتسجل  العربية  البورصات  معظم 
ربع  أساس  على  مرة  للداخل، وألول  تدفق  صافي 
سنوي، منذ اندالع األزمة املالية العاملية، شملت 
وتونس  ودبي  وأبوظبي  بعمان  األردنية  البورصة 
والسعودية وقطر والكويت ومصر واملغرب، بينما 
تدفق  صافي  وعمان  البحرين  بورصتا  شهدت 

للخارج خالل تلك الفترة.

وفي بورصة عمان األردنية سجل صافي استثمار 
مليون   20.6 بلغ  سالبا  تدفقا  األردنيني،  غير 
البالغة  األردنيني  غير  مبيعات  فاقت  دوالر، حيث 
مشترياتهم   ،2010 عام  دوالر  مليون   1481

تدفق  صافي  دوالر، مقابل  البالغة 1461 مليون 
دوالر.  مليون   5.4 بقيمة   ،2009 عام  للخارج 
في  األردنيني  غير  مساهمة  نسبة  بلغت  وقد 
بنهاية   %49.6 السوقية)،  (القيمة  البورصة 
يونيو  ديسمبر 2010، مقابل 48.8% بنهايتي 
مابني  امللكية  هذه  وتتوزع   .2010 وسبتمبر 
32.6% ملستثمرين عرب و17.0% ملستثمرين 
غير العرب. وقد شهد الربع الرابع، صافي تدفق 
بلغت  حيث  محدودة،  بدرجة  ولكن  للداخل، 
قيمته  ما  العرب  فيهم  مبن  األجانب  مشتريات 
 200 املبيعات  بلغت  فيما  دوالر،  مليون   206

مليون دوالر. 

وسجل صافي تعامالت املستثمرين األجانب (غير 
 ،2010 عام  البحرين  بورصة  في  البحرينيني) 
مليون  للخارج (سالب) بلغ 38.6  تدفق  صافي 
و108 مليون  مشتريات  دوالر  دوالر (69.4 مليون 
نحو 2.3  بلغ  سالب  تدفق  مبيعات) مقابل  دوالر 
مليون دوالر عام 2009. وقد بلغ إجمالي تعامالت 

 جدول (5)؛ صافي استثمارات األجانب في محفظة األوراق
املالية في الدول العربية لعامي 2009 و2010

الدولة
القيمة مباليني الدوالرات

20092010

10,886.7(259.7)مصر

1,502.7(5.2)السعودية

730.2(29.6)األردن

1,565.02,703.8البحرين

1,502.02,314.0قطر

373.6447.1املغرب

58.0176.5تونس

2,450.7980.3اإلمارات

(816.6)479.6الكويت

(38.1)(22.9)السودان*

0.01430اجلزائر

(107.8)2,690.5لبنان

..3,680.8العراق

..239.3سلطنة عمان

..(241.0)سورية

12,481.020,208.5إجمالي الدول العربية
 املصدر؛ موازين مدفوعات الدول العربية املنشورة، مايو 2011، وأحدث

التقارير القطرية لصندوق النقد الدولي.

 *بيانات عام 2010 للسودان مت تقديرها على أساس بيانات فعلية لنصف

العام 2009.

 بيانات لبنان والعراق وسلطنة عمان وسورية لم تتوفر للعام 2010، بينما

بيانات ليبيا واليمن وموريتانيا وفلسطني والصومال غير متوفرة للعامني.
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نسبته  مبا  دينار،  مليون   66.7 نحو  األجانب 

خالل  املتداولة  القيمة  إجمالي  من   %30.8
دينار  مليون   155.8 بنحو  مقارنة   2010 عام 
املستثمرين  متلك  حصة  بلغت  وقد  عام 2009. 
األجانب واخلليجيني من إجمالي القيمة السوقية 

بنهاية   %45.8 نسبته  ما  البحرين  لسوق 

حصة  متثل  بني %36.2  ديسمبر 2010، تتوزع 

حصة  متثل  و%9.6  اخلليجيني  املستثمرين 

أعلى  احلصص  هذه  وتصل  األخــرى،  اجلنسيات 

تصل  حيث  االستثمار،  قطاع  لدى  مستوياتها 

إجمالي  حصة ملكية األجانب إلى 74.1% من 

القيمة السوقية لشركات هذا القطـاع (%54 

أخرى). خلليجيني و20.0% جلنسيات 

مايو  بيانات  سوى  تتوافر  أما بورصة تونس فلم 

عام  أن  إلى  يشير  مبا  وديسمبر  ونوفمبر  وسبتمبر 

2010 قد شهد تذبذبا واضحا في حركة تعامالت 

األجانب، ففي خالل النصف األول من العام، جتاوزت 

الشراء، مما  كبير، عمليات  البيع، وبفارق  عمليات 

أسفر عن صافي تدفق للخارج (سالب)، وبلغ هذا 

الفارق أقصاه خالل شهر مايو 2010، حيث بلغت 

مليون  قيمته 8.4  ما  لألجانب  الشراء  عمليات 

قيمتها 107.8  بلغت  بيع  عمليات  مقابل  دينار 

البورصة  سجلت  ذاته،  االجتاه  وفي  دينار.  مليون 

صافي تدفق سالب خالل سبتمبر 2010 بلغ نحو 

األخير  الربع  يشهد  أن  قبل  دينار،  مليون   13.5
شراء األجانب  لعمليات  تدريجية  عودة  العام  من 

في البورصة، أسفر عن حتقق صافي تدفق موجب 

هذا التذبذب  دينار. وانعكس  بقيمة 9.27 مليون 
القيمة  إجمالي  من  األجانب  ملكية  حصة  على 

السوقية للبورصة، حيث بلغت 20.8% بنهاية 

يونيو 2010، قبل أن تتراجع إلى أقل من 20% في 
تواصل االنسحاب  إثر  نهاية سبتمبر 2010 على 

 %24 مقابل  األجانب،  للمستثمرين  التدريجي 

في نهاية يونيو 2009، قبل أن تستقر عند %20 

في نهاية العام 2010. 

في  السعوديني  غير  باستثمار  يتعلق  وفيما 

أن  البيانات  تظهر  السعودية،  املالية  السوق 

فيهم  مبن  السعوديني  غير  استثمار  صافي 

سجل  املقيمني، قد  واألجانب  والعرب  اخلليجيني 

من  الرابع  الربع  خالل  (موجب)  للداخل  تدفقا 

بلغت  حيث  دوالر،  مليون  عام 2010، بلغ 371 
الفترة  تلك  خالل  السعوديني  شراء غير  عمليات 

من   %6.9) دوالر  مليون   3168 قيمته  ما 

نحو  البيع  عمليات  بلغت  حني  في  اإلجمالي) 

2797 مليون دوالر (6.1% من إجمالي عمليات 

البيع). 

قيمة  املالية، بلغت  لألوراق  مسقط  سوق  وفي 

دوالر خالل  مشتريات غير العمانيني 799 مليون 

العام 2010، مقابل مبيعات بنحو 850 مليون 
دوالر، مما أسفر عن صافي تدفق للخارج (سالب) 
دوالر، كنتيجة أساسية لصافي  بنحو 51 مليون 

تعامالت  عنه  أسفرت  الذي  للخارج  التدفق 

(شراء  دوالر  مليون   37 قيمته  مبا  الرابع  الربع 

دوالر).  مليون   265 وبيع  دوالر،  مليون   228

إلى  األجانب  ملكية  حصة  ارتفعت  وقد  هذا 

للبورصة  السوقية  القيمة  نحو 26.38% من 

مابني %13.4  ديسمبر 2010، (توزعت  بنهاية 

للمستثمرين  اخلليجيني، و%0.4  للمستثمرين 

لألجانب  العربية، ونحو %9.6  الدول  باقي  من 

بنهاية   %22.4 بنحو  مقارنة  العرب)،  غير 

 %14.7 مابني  (توزعت   2010 سبتمبر 
للخليجيني و7.8% لألجانب)، مقابل %23.6 

 %13.8 مابني  (توزعت   ،2010 مارس  بنهاية 

خليجيني  غير  لعرب   %0.3 ونحو  للخليجيني 

و9.5% لألجانب).

سوق  في  الكويتيني  غير  استثمارات  وسجلت 

للخارج  تدفق  صافي  املالية  لألوراق  الكويت 

(سالب) بلغ 55.7 مليون دوالر خالل عام 2010 
مببيعات بلغت نحو 3721 مليون دوالر ومشتريات 

بلغت 3666 مليون دوالر. وبلغت حصة تعامالت 

تعامالت  إجمالي  غير الكويتيني نحو 8.4% من 

البورصة. وتشير البيانات إلى أن تعامالت قطاع 

حقق  إيجابياً، حيث  كان  والشركات  املؤسسات 

حصيلة  أسفرت  موجبة، بينما  صافية  تدفقات 

عام  سالب  تدفق  صافي  عن  األفــراد  تعامالت 

الكويتيني  غير  تعامالت  استقرت  وقد   .2010

عند  العام  من  األولى  التسعة  الشهور  خالل 

للمستثمرين   %2.8 بني  موزعة   %8.3
اجلنسيات.  اخلليجيني و5.5% لباقي 

في  األجانب  املستثمرين  تعامالت  صعيد  وعلى 

سجلت  فقد  واإلسكندرية،  القاهرة  بورصتي 

مليار   1.4 بلغ  (موجب)  للداخل  تدفق  صافي 

تدفق  لصافي  كمحصلة  عام 2010،  عن  دوالر 

 االستثمارات األجنبية في البورصات العربية مباليني الدوالرات لعام 2010
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مان 32.6017.0049.60(20.6)1460.81481.4عَ

36.209.6045.8030.8(38.6)69.4108.0البحرين 1

20.00 تونس

3168.02797.0371.06.5السعودية 2

13.3713.0126.38(51.2)798.7849.9مسقط 1

8.40(55.7)3665.53721.2الكويت

 القاهرة

1,339.422.6واإلسكندرية

7908.47907.90.544.0دبي

12.5039.0(112.5)872.3984.8أبوظبي

2494.01877.0617.035.8الدوحة 2

املصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق املالية العربية وبحوث ضمان.

اخلليجيني  وغير  اخلليجيني  استثمارات  1؛ متثل 
من العام 2010 فقط  الرابع  الربع  بيانات  2؛ متثل 
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دراســــــــات

موجب لتعامالت األجانب غير العرب بقيمة 1.6 

مليار دوالر، مقابل صافي تدفق سالب لتعامالت 
العرب بلغ حوالي 188.5 مليون دوالر. وميثل ذلك 

 ،2009 عام  بتدفقات  مقارنة  ملحوظا  حتسنا 

حيث سجلت تعامالت األجانب غير العرب صافي 

دوالر، فيما كانت  تدفق موجب بلغ 947 مليون 

سالب  تدفق  صافي  سجلت  قد  العرب  تعامالت 

حصة  إلى  اإلشارة  دوالر. وجتدر  بلغ 757 مليون 
بلغت  قد  العرب،  فيهم  مبن  األجانب  تعامالت 

خالل  البورصة  تعامالت  إجمالي  من   %22.6
غير  لألجانب   %6.5 بني  (موزعة   2010 عام 
عام   %19.0 مقابل  للعرب)  و%6.1  العرب 

2009 (موزعة بني 12.7% لألجانب غير العرب 

تعامالت  حصة  أن  ويذكر  للعرب).  و%6.3 
قيمة  أعلى  سجلت  املصريني  غير  املستثمرين 

نحو %31.1  بلغت  عام 2007، حني  خالل  لها 

من إجمالي التعامالت.

غير  األجانب  املستثمرين  تعامالت  صعيد  وعلى 

جاء  ودبي، فقد  أبوظبي  بورصتي  في  اإلماراتيني 

مليون   112 بقيمة  سالبا  التدفقات  صافي 

مشتريات  بلغت  حيث  العام 2010  خالل  دوالر 

مبيعات  مقابل  دوالر  مليار   8.8 نحو  األجانب 

دوالر.  بلغت 8.9 مليار 

األجانب  املستثمرين  تعامالت  لتطور  وبالنسبة 

صافي  سجل  فقد  العام،  خالل  دبي  سوق  في 

عام  خالل  دوالر  مليون  بنحو 0.5  موجب  تدفق 

2010 بقيمة مشتريات لألجانب غير اإلماراتيني 

بنحو  ومبيعات  دوالر،  مليون   7908.4 حوالي 

نسبة  تراوحت  وقد  دوالر.  مليون   7907.9
مابني  التداول  إجمالي  من  األجانب  تعامالت 

خالل  للمبيعات   %43.4 للمشتريات،   %44

للربع   %44.9  ،%46.9 مقابل  الرابع،  الربع 

للشهور   %44.3  ،%43.6 مقابل  الثالث، 

يتعلق  فيما  أما  العام.  من  األولــى  اخلمسة 

األجانب  تعامالت  سجلت  أبوظبي، فقد  بسوق 

تدفق  صافي  عام 2010،  خالل  اإلماراتيني،  غير 

دوالر،  للخارج (سالب) مبا قيمته 112.5 مليون 

دوالر  مليون   872.3 بلغت  ملشتريات  نتيجة 

دوالر. وقد  مقابل مبيعات بنحو 984.8 مليون 

بلغت حصة ملكية األجانب من إجمالي القيمة 

السوقية لألوراق املدرجة في سوق أبوظبي، نحو 

سجلت  بينما   ،2010 عام  بنهاية   %12.5
نسبة تعامالت األجانب بنهاية النصف األول من 

العام 37.2% من إجمالي قيمة التداول، مقابل 
العام.  من  الثالث  الربع  40.0% بنهاية 

وعلى صعيد تعامالت األجانب غير القطريني في 

املتاحة  البيانات  اقتصرت  الدوحة، فقد  بورصة 

على تدفقات الربع الرابع من العام 2010، حيث 

سجلت صافي تدفق موجب بقيمة 617 مليون 

دوالر كمحصلة ملشتريات بحوالي 2494 مليون 

دوالر. كما  مليون  بنحو 1877  دوالر، ومبيعات 
خالل  األجانب  مشتريات  قيمة  أيضاً  جتاوزت 

من  نظيرتها   2010 العام  من  األول  النصف 

أعلى  مسجلة  املؤسسات،  وخاصة  مبيعاتهم 

معدالتها خالل شهر فبراير، حيث بلغت حصة 

عمليات  إجمالي  من   %42.5 األجانب  شراء 
بلغت  حصة  مقابل  البورصة،  في  الشراء 

أسفر  مما  البيع،  عمليات  إجمالي  من   %35.8
جتاوزت  عن صافي تدفق موجب بلغ 6.7%. وقد 

خالل  املؤسسات  من  األجانب  شراء وبيع  حصتا 

من  األجانب  حصة  من  نظيرتها  الشهر،  هذا 

األفراد. ومن جهة أخرى، بلغت هذه االستثمارات 
أدنى مستوياتها خالل شهر يونيو 2010، حيث 

بلغت حصة مبيعات األجانب ما نسبته %40 

البورصة، مقابل  في  البيع  عمليات  إجمالي  من 

ما نسبته 31.6% من إجمالي عمليات الشراء 

كذلك   .%8.4 بلغ  سالب  تدفق  بصافي  أي 

 ً استمرارا العام 2010  من  الثالث  الربع  شهد 

لعمليات الشراء للمستثمرين األجانب وخاصة 

البيع،  عمليات  به  فاقت  بنسب  املؤسسات 

سبتمبر  شهر  في  مستوياتها  أعلى  مسجلة 

بصافي تدفق موجب بلغ نحو 9%، وفي املقابل 

أغسطس،  شهر  في  مستوياتها  أدنى  سجلت 

حيث بلغت حصة مشتريات األجانب نحو %39 

من إجمالي عمليات الشراء، مقابل نحو %35 

صافي  محققة  البيع،  عمليات  إجمالي  من 

تدفق موجب بنحو %4.

ــألوراق  ل دمشق  ســوق  تواجه  سورية  وفي 

باستثمار  املتعلق  القرار  صدور  منذ  املالية 
التدفقات  جذب  في  عديدة  حتديات  األجانب 

األجنبية إليها بسبب ضريبة الربح الرأسمالي 

املفروضة على خروج رأس املال والتي تصل إلى 

رغب املستثمر في  حال  في  األرباح  50% من 

فضال  شهور   6 مضي  قبل  للخارج  حتويلها 

عن محدودية الفرص االستثمارية وقلة حجم 

تنوعها  وعدم  للتداول  املطروحة  األسهم 

هي  السوق  شركات  من  أن %90  خصوصاً 

مصارف وشركات تأمني.

إحصاءات  أهمية  السابق  العرض  من  يتضح 

أحد  كونها  املالية  األوراق  محفظة  استثمارات 

الدولية  الرأسمالية  التدفقات  أشكال  أهم 

مكونات  ضمن  الدولي  التمويل  ومصادر 

الدول  في  املباشر  غير  األجنبي  االستثمار 

العربية. وقد مت رصد بياناتها من مصادر محلية 
حتليل  لتقدمي  متواضعة  كمحاولة  ودولية 

التدفقات  وتطورات  واجتاهات  لنمط  مبسط 

على  الضوء  إلقاء  مع  اال  هذا  في  واألرصدة 

بعض  عن  املتاحة  البيانات  في  القصور  أوجه 

الدول العربية، أمال في أن تشهد الفترة املقبلة 
اإلحصاءات  هذه  وإعــداد  جتميع  في  حتسناً 

وشامل  منتظم  دوري  بشكل  عنها  واإلفصاح 

على  يساعد  مبا  مناسبة،  توقيتات  وفي  ودقيق 

النتائج  واستخالص  والدراسات  البحوث  إثراء 
واتخاذ  املناسبة  السياسات  وضع  تدعم  التي 

القرارات السليمة.

للبورصات  بالنسبة   2011 عام  توقعات 

العربية 
تشير مؤشرات الربع األول من العام 2011 إلى 

سواء  العربية  البورصات  أداء  في  واضح  تراجع 

مت مقارنتها باألداء خالل الفترة املناظرة لها من 

العام  من  األخير  الربع  خالل  أو   2010 العام 
التحوالت  إلى  أساسية  بصفة  يرجع  2010، مبا 

الزالت  والتي  والعميقة  األخيرة  السياسية 

جارية في عدد من دول املنطقة.

العربي،  النقد  لصندوق  أولية  مؤشرات  فوفق 

حققت أسواق املال العربية تراجعا في مؤشراتها 

(بالكمية  التداول  معدالت  في  وكذلك  العامة 

انسحاب  البورصات  شهدت  كما  والقيمة). 
حيث  ملحوظة  بصورة  األجنبية  األموال  رؤوس 

فاق حجم االستثمارات األجنبية التي مت سحبها 

نظيره  الفترة  خالل  العربية  البورصات  من 

بفروق  إليها  الواردة  األجنبية  االستثمارات  من 

واضحة بالنسبة ملعظم البورصات.

وكان الصندوق قد أشار إلى أن البورصات العربية 

مليار  نحو 140  قيمته  مبا  خسائر  حققت  قد 

مارس   4 إلى  يناير   25 من  الفترة  خالل  دوالر 

مكاسب  من  حققته  ما  يتجاوز  ومبا   2011

إجمالي  خالل عام 2010، وما نسبته 14% من 

العربية  البورصات  موع  السوقية  القيمة 

املستثمرين  معامالت  تسفر  بأن  توقعات  وسط 

البورصات  معظم  لدى  بيع  صافي  عن  األجانب 

مع   2011 للعام  األول  الربع  خالل  العربية 

عدد  من  األجنبي  للمستثمر  واضح  انسحاب 

األسواق العربية.

الثاني  الربع  عن  املتوافرة  األولية  البيانات  أن  إال 

ً من  عددا أن  إلى  اجلاري 2011، تشير  العام  من 

 ً جزءا تعوض  بدأت  القيادية  العربية  البورصات 

األول  الربع  خالل  بها  منيت  التي  خسائرها  من 

من العام. واملثير لالهتمام أن حركة التصحيح 
ً من أسواق املال في  االيجابية شملت أيضا عددا

الدول التي تشهد حتوالت سياسية عميقة مثل 

مصر وتونس.
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وفي السياق ذاته، صدر عن املنتدى االقتصادي 
 ،World Economic Forum العاملي 
لتنافسية   2011 للعام  الرابع  التقرير 
بعد  ما  ”فترة  عنوان  حتت  والسياحة  السفر 
يغطي  الذي  التقرير،  ويستمد  االنكماش“. 
أداة  كونه  من  أهميته   ،2010 العام  بيانات 
على  للتغلب  األعمال  ورواد  للحكومات  قيمة 
عالم  في  التنافسية  تواجه  التي  الصعوبات 
القصوى  الفائدة  وحتقيق  والسياحة،  السفر 
السنوات  أن  خاصة  القطاع،  هذا  تطوير  من 
التي  التحديات  تصاعد  شهدت  األخيرة 
واجهت نشاط السياحة والسفر حول العالم، 
حيث لم يعان القطاع، على الصعيد العاملي، 

من تداعيات األزمة املالية واالقتصادية العاملية 
وتقلبات أسعار النفط فقط، بل أيضاً من اآلثار 
األمنية  واحلوادث  املناخية  للتقلبات  السلبية 
املتعددة، وانتشار األوبئة، والعديد من إضرابات 
إلى  أدى  مما  العالم،  حول  بالقطاع  العاملني 
انحسار اإلنفاق السياحي عامليا. وتشير أحدث 
البيانات إلى أن القطاع يتعافى ويشهد حاليا 
األسواق  انتعاش  مع  تدريجيا، تزامن  انتعاشا 
عدد  ارتفع  واقعة،  وكحقيقة  الناشئة. 
 ،2010 عام  خالل  عاملياً  الوافدين  السائحني 
عام 2009، وعاد  خالل  ملحوظ  انكماش  بعد 
خالل  احملققة  مستوياته  إلى  السائحني  عدد 

فترة ما قبل األزمة العاملية.

يتضمنه  الذي  والسياحة  السفر  مؤشر  ويقيس 
اال،  هذا  في  الدول  تنافسية  مدى  التقرير، 
وذلك من خالل قياس أدائها ضمن مكونات هذه 
بياناته  في  املؤشر  ويستند  عامليا.   الصناعة 
للسفر  دولية  مؤسسات  عامة،  مصادر  إلى 
نتائج  والسياحة،  السفر  خبراء  والسياحة، 
سنوية  مسوحات  ونتائج  الرأي،  استطالعات 
شاملة أجراها منتدى االقتصاد العاملي بالتعاون 
الدول  في  تعمل  شريكة  مؤسسات  شبكة  مع 

التي شملها التقرير.

هذا  دولة   139 يغطي  الذي  املؤشر،  ويهدف 
شاملة  إستراتيجية  أداة  توفير  إلى  العام، 
على  تساعد  التي  والسياسات  العوامل  لقياس 
تطوير قطاع السياحة والسفر في الدول املعنية، 
تفصيلية  وتقييمات  بيانات  التقرير  يوفر  حيث 
ملناخ السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم، 
اجلهات  جميع  قبل  من  النتائج  استخدام  وميكن 
حتسني  على  للعمل  والسياحة  بالسفر  املعنية 
منوه  في  يسهم  للقطاع، مما  التنافسية  القدرة 

وازدهاره في الدولة ككل. 

Travel & Tourism Com-) مؤشر  يتألف 
لقياس  عنصرا   14 من   (petitiveness Index
العناصر  وتدخل  والسياحة.  السفر  تنافسية 
على  فرعية  مؤشرات  ثالثة  ضمن  عشر  األربعة 
التي  املتعددة  املتغيرات  تتضمن  أوسع  نطاق 

تسهل أو حتفز تنافسية السفر والسياحة وهي:

1) مؤشر اإلطار التنظيمي للسفر والسياحة، 
بالسياسات  الصلة  ذات  العناصر  يرصد 
القانونية  الصيغ  وتشمل؛  املتبعة  احلكومية 
واألمن،  البيئية، السالمة  واإلجرائية، االستدامة 

الصحة والنظافة، وأولويات السياحة والسفر.

وبنيتها  والسياحة  السفر  بيئة  مؤشر   (2
العناصر املتعلقة ببيئة ممارسة  التحتية، يرصد 
اقتصاد، ويشمل،  لكل  التحتية  والبنية  األعمال 
لالقتصاد  احمللية  األسعار  تنافسية  جانب  إلى 
النقل  قطاع  من  لكل  التحتية  البنية  املعني، 
وقطاع  السياحة  قطاع  البري،  والنقل  اجلوي، 

املعلومات واالتصاالت.

3) مؤشر املوارد البشرية والثقافية والطبيعية 
العنصرين البشري  للسفر والسياحة، وتشمل 
اقتصاد  كل  بها  يتمتع  التي  املوارد  في  والثقافي 
(موارد بشرية، جاذبية السفر والسياحة، واملوارد 

الطبيعية والثقافية).

دول العالم في املؤشر:

منذ  للمؤشر  تصدرها  على  سويسرا  حافظت 
العشر  املراتب  في  وتلتها   ،2009 املاضي  العام 
النمسا،  فرنسا،  (أملانيا،  التوالي  على  األولــى 
املتحدة،  اململكة  املتحدة،  الواليات  السويد، 
حلت  اسبانيا، كندا، سنغافورة، أيسلندا). فيما 

يعد النشاط السياحي من أسرع القطاعات االقتصادية منوا على املستوى 
القطاع  مساهمات  مساهمته  تتعدى  الدول  من  العديد  وفى  العاملي. 
موارد  توليد  في  مباشر  بشكل  النشاط  هذا  منو  يساهم  إذ  والصناعي.  األولي 
النقد األجنبي وتوفير فرص العمل اجلديدة لدى االقتصادات املضيفة مبا يسهم 
حدة  من  والتخفيف  املعيشي  املستوى  ورفع  االقتصادي  النمو  معدالت  دفع  في 
الفقر وخاصة في الدول النامية. كما يساعد في تطوير القطاعات االقتصادية 
والسلع  والوقود  الغذاء  مثل  األولية  املواد  على  الطلب  زيادة  خالل  من  األخرى 
في  النمو  السياحي  النشاط  واملنسوجات. ويحفز  املنزلي  األثاث  مثل  املصنعة 
 ً وانتهاءا التذكارية  الهدايا  منتجي  من   ً بدءا احلجم  وكبيرة  صغيرة  املشروعات 
منافع  يقدم  أن  السياحي  للنشاط  ميكن  الوطنية. كما  عبر  الفنادق  بسلسلة 
غير اقتصادية كزيادة املعرفة بثقافات وعادات الشعوب األخرى. وفي ضوء هذه 
املساهمات الهامة للنشاط السياحي، على املستويني االقتصادي واالجتماعي 
فإنه من الضروري لصانعي السياسات السياحية ورجال األعمال الذين يعملون 
في هذا اال أن يكونوا على دراية كاملة بطبيعة وخصائص السياحة الوافدة. 

مؤشر تنافسية السفر والسياحة 2011

مؤشــر تنافسـية السـفر والسـياحة 

مؤشر اإلطار التنظيمي للسفر  
والسياحة

الصيغ القانونية 
واإلجرائية

االستدامة البيئية

السالمة واألمن

الصحة والنظافة

أولويات السياحة والسفر

مؤشر بيئة السفر والسياحة 
وبنيتها التحتية

قطاع النقل لالبنية التحتية 
الجوي

قطاع النقل لالبنية التحتية 
البري

قطاع لالبنية التحتية 
السياحة 

قطاع لالبنية التحتية 
المعلومات واالتصاالت

تنافسية األسعار المحلية 

مؤشر الموارد البشرية والثقافية 
والطبيعية للسفر والسياحة

موارد بشرية

جاذبية السفر والسياحة

الموارد الطبيعية

الموارد الثقافية

مؤشـــــــرات
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مـؤشـــــرات 

بوركينافاسو،  العاج،  ساحل  (نيجيريا،  من  كل 
مالي، تيمور الشرقية، ليسوتو، موريتانيا، بوروندي، 

على  األخيرة  العشر  املراتب  في  وتشاد)  اجنوال 
التوالي.

الدول العربية في املؤشر: 

العالم،  في  دولة  العام 139  لهذا  املؤشر  غطى 
للعام 2009، منها 15 دولة  مقارنة بـ133 دولة 
الدول  ضمن  مرة،  ألول  لبنان،  بدخول  عربية، 
بالذكر  وجدير  املؤشر.  يشملها  التي  العربية 
في  يأخذ  لم  العربية  للدول  احلالي  الترتيب  أن 
العربية  الدول  بعض  في  الشعبي  احلراك  اعتباره 
في  مؤقت  تراجع  إطار:  (أنظر  عام 2011  خالل 
السياسية  األحداث  نتيجة  العربية  السياحة 
احلالية). وقد تصدرت اإلمارات املؤشر بحصولها 
عامليا،   (30) الترتيب  على  الكلي  املؤشر  ضمن 
بالترتيب  البحرين  من:  كل  التوالي  على  تلتها 
عمان  سلطنة  (40)، قطر (42)، تونس (47)، 
(61)، السعودية (62)، األردن (64)، لبنان (70)، 
مصر (75)، املغرب (78)، الكويت (95)، سورية 
(105)، اجلزائر (113)، ليبيا (124)، وموريتانيا 

.(136)

دول   5 سجلت   ،2009 العام  مع  وباملقارنة 
عمان، السعودية  سلطنة  البحرين،   (اإلمارات، 
واجلزائر) حتسنا بنسب متفاوتة في ترتيبها عامليا، 
عامليا  الترتيب  في  عربية  في حني تراجعت 8 دول 
شملت  كالً  رصيدها  تدهور  إلى  يرجع  مبا  وعربيا 
سورية،  املغرب،  مصر،  األردن،  تونس،  قطر،  من؛ 
رصيد  حتسن  من  الرغم  ليبيا، وموريتانيا. وعلى 
حني  في  تونس  ترتيب  تراجع  والكويت،  تونس 

استقرت الكويت في ترتيبها للعام السابق.

املؤشــر الكلـــي
املؤشرات الفرعيــة

اإلطار التنظيمي
 بيئة السياحة والسفر وبنيتها

التحتية
 املوارد البشرية، الثقافية

والطبيعية

الدولـةالترتيب
  الترتيب
عامليـا

الرصيد
 الترتيب
عامليـا

الرصيدالترتيب عامليـاالرصيد
 الترتيب
عامليـا

الرصيد

304.78574.7795.32424.24اإلمارات1
404.47624.66205.06783.68البحرين2
424.45435.02344.68903.64قطر3
474.39315.17544.05593.94تونس4
614.18614.67474.18763.69سلطنة عمان5
624.17814.38414.35703.77السعودية6
644.14375.08723.61743.73األردن7
704.03784.42633.86693.80لبنان8
753.96704.53743.59713.77مصر9
783.93694.55773.50733.74املغرب10
953.681083.94603.921263.18الكويت11
1053.491014.171092.911133.39سورية12
1133.371123.871102.891163.35اجلزائر13
1243.251223.641072.921253.18ليبيا14
1362.851363.161362.441332.95موريتانيا15

www.weforum.org :املصدر
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الدولةم
20092010

ير
غ
لت
 ا

الرصيدالترتيب العامليالرصيدالترتيب العاملي

334.57304.78اإلمارات1

414.42404.47البحرين2

374.49424.45قطر3

444.37474.39تونس4

684.01614.18سلطنة عمان5

713.89624.17السعودية6

544.25644.14األردن7

-704.03--لبنان8

644.09753.96مصر9

753.86783.93املغرب10

-953.63953.68الكويت11

853.731053.49سورية12

1153.311133.37اجلزائر13

1123.381243.25ليبيا14

1273.071362.80موريتانيا15
www.weforum.org :املصدر  
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مـؤشـــــرات 

العربية  السياحة  في  مؤقت  تراجع 

نتيجة األحداث السياسية الحالية؛

االقتصادي  التأثير  أن  من  الرغم  على 

لم  اإلقليمية  االضطرابات  عن  الناجم 

ظهرت  بوادره  أن  إال  بعد،  صورته  تكتمل 

على بعض دول احلراك الشعبي في صورة 

الربع  شهده  الذي  امللحوظ  االنخفاض 

السياحة  حركة  األول من العام 2011 في 

القطاع  ذلك  البينية،  والعربية  األجنبية 

املنطقة  دول  معظم  عليه  تعتمد  الذي 

واليمن  ومصر  تونس  رأســهــا؛  وعلى 

ليس  أنه  كما  واملغرب،  واألردن  وسورية 

سيستغرقها  التي  الفترة  الواضح،  من 

أنه  كما  االنتعاش.  إلى  ليعود  القطاع 

السلبية  التأثيرات  انتقلت  ما  سرعان 

إلى  ليبيا  في  والسياسي  األمني  للوضع 

باقي دول املنطقة وخاصة دول اجلوار، مصر 

وتونس، حيث تأثرت سلباً حتويالت العاملني 

التونسيني واملصريني في االقتصاد الليبي 

إلى  العمالة  هذه  من  كبيرة  أعداد  وعودة 

 100 نحو  عودة  مصر  (شهدت  أوطانها 

يضيف  مبا  أبريل 2011)  حتى  عامل  ألف 

من  لكل  االقتصادية  التحديات  من  املزيد 

تونس ومصر. وتشير البيانات إلى تواصل 

ارتفاع اإليرادات السياحية في املغرب خالل 

بحذر. ويتوقع  ولكن  وأبريل  مارس  شهري 

من  كل  في  نشاطه  القطاع  استعادة 

اخلليج  لدول  قربهما  نتيجة  واألردن  لبنان 

االقتصادات  أكثر  من  وكالهما  العربية 

البينية  السياحة  على   ً اعتمادا العربية 

املقابل،  الشكل  من  يتضح  كما  العربية 

أن  إلى  السابقة  التجارب  تشير  كما 

لبنان  إلى  وفدوا  العرب  غير  السائحني 

املقابل  وفي  مايو 2008.  اضطرابات  رغم 

ومصر  وتونس  املغرب  من  كل  تعتمد 

بدرجة كبيرة على السياحة غير العربية. 

ــرات  ــع اخلب وفــي هــذا الشــأن، ومــن واق

الدولية الســابقة وقدرة املنطقة العربية 

مــن املمكــن اســتعادة انتعــاش احلركة 

ــة  والعربي ــدة  الواف ــة  الدولي الســياحية 

البينية بســرعة ملحوظة. فعلى سبيل 

ــال ال احلصر اســتعاد االقتصاد املصري  املث

في الســابق انتعــاش الســياحة الدولية 

ــة قاربت  ــرة زمني ــه خالل فت ــدة إلي الواف

ــى العام بعــد تراجع أعداد الســائحني  عل

الوافدين إليه إلى النصــف تقريباً نتيجة 

معظم  أحــداث األقصــر 1997. وتشــير 

الدراسات احلديثة إلى أن الفترات الزمنية 

التي تستغرقها عملية استعادة القطاع 

السياحي لنشاطه وانتعاشه في أعقاب 

السياســية  واالضطرابات  العنف  أحداث 

 ً تتراوح ما بني 3-4 شــهور أو 18-21 شهرا

 ،(2007 ســتوتزر  ليوتشــنجر،  ــراي،  (ف

(نيوماير 2004). 
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املصدر؛ موازين مدفوعات الدول العربية ومجلس السفر والسياحة العاملي، يونيو 2011.

حصة اإليرادات السياحية من الناجت احمللي

حصة العمالة السياحية من االجمالي

األقاليم االقتصادية القادم منها السائحون إلى الدول العربية

املصدر؛ البنك املركزي املصري، جلنة التخطيط املغربية، وزارة السياحة السورية

لألردن. األجانب  السائحني  وعدد  ولبنان  لسورية  السائحني  وتونس، وعدد  واملغرب  ملصر  السياحية  الليالي  لعدد   احلصص 
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مؤشر جاهزية البنية الرقمية 2011/2010

مستوى  بني  االرتباط  التقرير  يناقش  كما 

التنافسية  ومستوى  الرقمية  اجلاهزية 

التي  املعوقات  لكشف  ويسعى  العاملية، 

من  واحلكومات  الشركات  ــراد،  األف متنع 

هذه  من  القصوى  الفائدة  على  احلصول 

التقنيات،  بعد أن بات من الواضح أن تأثيرها 

االقتصادية،  الناحية  على  مقتصرا  يعد  لم 

السياسية  النواحي  ليشمل  تعداها  بل 

واالجتماعية للمجتمع. 

املعلومات،  لتقنية  الدولي  التقرير  وضمن 

الرقمية  البنية  جاهزية  مؤشر  يصدر 

 (Network Readiness Index “NRI”)

للمساهمة  الدولة  جاهزية  مدى  ويقيس 

في  املستمرة  التطورات  من  ولالستفادة 

من  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  قطاع 

 32 منها  فرعياً   ً مؤشرا  71 نحو  خالل 

وباقي  كمية  ً أي بنسبة 45% بيانات  مؤشرا

آراء  مسح  على  تعتمد  نوعية  املؤشرات 

اخلبراء في الدول التي شملها التقرير. وقد 

لعامي  للمؤشر  اجلغرافي  الغطاء  امتد 

ليشمل   ،2011/2010  -  2010/2009

األخضر،  والــرأس  (أنغوال،  جديدة؛  دول   5

ولبنان وإيران، وسوازيلند)، بينما مت استبعاد 

جمهورية سورينام لعدم توافر بيانات كافية 

عنها، وإعادة إدراج مولدوفا ضمن الدول التي 

تقرير  من  استبعادها  بعد  التقرير  يشملها 

دولة   138 التقرير  ليشمل  السابق،  العام 

مع 133  مقارنة  عربية)،  دولة   15 (منها 

تقرير  ضمن  عربية)  دولة  دولة (منها 14 

 .2010/2009

مؤشرات  ثالثة  من   NRI مؤشر  ويتكون 

فرعية، حيث يحتوي كل مؤشر فرعي على 

في؛ تتمثل  3 مكونات 

واالتصاالت، . 1 املعلومات  تقنيات  بيئة 

البيئة  ــوق،  ــس ال بيئة  وتــشــمــل؛ 

 ،ً وأخيرا التنظيمي،  واإلطار  السياسية 

بيئة البنية التحتية.

مدى جاهزية الشرائح الرئيسية لتقنيات . 2

جاهزية  وتشمل؛  واالتصاالت،  املعلومات 

وجاهزية  األعمال،  رجال  جاهزية  األفــراد، 

احلكومة.

مدى استخدام الشرائح الرئيسية لتقنيات . 3

استخدام  وتشمل؛  واالتصاالت،  املعلومات 

األفراد، استخدام رجال األعمال، واستخدام 

احلكومة.

وضع الدول العربيـة في المؤشر الرئيسي

حافظت اإلمارات على تصدرها للمؤشر عربيا 

والترتيب (24) عامليا،  العام  برصيد 4.8 لهذا 

تلتها قطر التي قفزت خمسة مراكز بتحسن 

لتصل  نقطة،  إلى 4.79  العام  خالل  رصيدها 

بـ 4.64  البحرين  إلى الترتيب (25) عامليا، ثم 

والترتيب  عربيا  الثالث  املركز  لتحتل  نقطة 

 5 قفزت  التي  السعودية  تلتها  عامليا.   (30)

مراكز إلى الترتيب (33) عامليا بـ 4.44 نقطة. 

الترتيب  إلى  مراكز  بأربعة  قفزت  تونس  ثم 

عمان  بـ 4.35 نقطة. فسلطنة  (35) عامليا 

في الترتيب (41) عامليا بـ 4.25 نقطة، وحلت 

عامليا،  و(50)  عربيا  السابع  الترتيب  في  األردن 

وعامليا  عربيا  التوالي  على  والكويت  مصر  ثم 

املغرب  ثم  عامليا.   (75) و   (74) املراكز  في 

ألول  إضافتها  مت  التي  لبنان  ثم  عامليا،   (83)

عامليا،  الترتيب (95)  لتحتل  التقرير  في  مرة 

سورية،  اجلزائر،  من  كل  ترتيب  تراجع  بينما 

 ،(124)  ،(117) املراكز  إلى  وموريتانيا  ليبيا، 

مع  وباملقارنة  التوالي.  على  و(130)   (126)

الترتيب  حتسن  يالحظ   ،2010/2009 عام 

السعودية،  (قطر،  عربية  دول   6 لـ  العاملي 

تونس، سلطنة عمان، الكويت واملغرب)، 

مؤشر جاهزية البنية الرقمية

بيئة تقنيات المعلومات 
واإلتصاالت

بيئة 
السوق

البيئة 
السياسية 
واإلطار 
التنظيمي

بيئة 
البنية 
التحتية

مدى جاهزية الشرائح  الرئيسية 
لتقنيات المعلومات واإلتصاالت

جاهزية 
األفراد

جاهزية 
رجال 
األعمال

جاهزية 
الحكومة

مدى استخدام الشرائح الرئيسية 
لتقنيات المعلومات واإلتصاالت

استخدام 
األفراد

استخدام 
رجال 
األعمال

استخدام 
الحكومة

 (World Economic Forum) يحتفل هذا العام املنتدى االقتصادي العاملي
املعلومـات  لتقـنـيـة  الدولــي  التقــريـر  لصـدور  العاشــرة  بالذكــرى 
(The Global Information Technology Report)، الذي بدأ صدوره بالتعاون 
 10 ومنذ  التقرير  يقوم  حيث   .2001 عام  منذ   (INSEAD) إنسياد  جامعة  مع 
سنوات برصد مؤشرات تقدم مستوى تقنية املعلومات واالتصاالت في مختلف 
ورفع   ،(Information and Communication Technologies “ICT”) العالم دول 
للمنافسة  واستخدامها  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  ألهمية  الوعي  مستوى 
على  الضوء  التقرير  ويسلط  الطويل.  املدى  على  االجتماعية  البيئة  وحتسني 
االقتصادي،  واالزدهار  للنمو  كمحفز  وتطويرها،  التقنيات  هذه  تطبيق  أهمية 
البنية  جاهزية  حتسني  في  واحلكومات)  والشركات  (األفراد  اتمع  دور  وكذلك 

الرقمية وتقدم تقنية املعلومات واالتصاالت. 
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وضع الدول العربيـة في المؤشرات الفرعية

مـؤشـــــرات 

 مؤشر جاهزية التكتالت االقتصادية
البنية الرقمية

املؤشرات الفرعية

بيئة تقنيات املعلومات واالتصاالت
 مدى جاهزية الشرائح الرئيسية
لتقنيات املعلومات واالتصاالت

 مدى استخدام الشرائح الرئيسية
لتقنيات املعلومات واالتصاالت

بيئة السوق
 البيئة السياسية
واإلطار التنظيمي

 بيئة البنية
التحتية

 جاهزية
األفراد

 جاهزية
 رجال

األعمال

 جاهزية
احلكومة

 استخدام
األفراد

 استخدام
 رجال

األعمال

 استخدام
احلكومة

3.874.234.053.385.003.814.303.612.903.57الدول العربية

3.804.103.903.004.803.904.303.103.303.50شرق آسيا واحمليط الهادئ

3.603.803.603.404.903.603.703.502.803.20أوروبا وآسيا الوسطى

3.504.103.502.705.003.804.002.402.903.20جنوب آسيا

3.303.703.802.503.903.703.902.302.602.80أفريقيا جنوب الصحراء

3.904.204.203.504.804.004.103.703.203.60العالم

املصدر: التقرير الدولي لتقنية املعلومات 2011/2010 وبحوث ضمان.

وفي املقابل تراجع الترتيب العاملي لـ 8 دول 

مصر،  األردن،  البحرين،  (اإلمارات،  عربية 

ويالحظ  وموريتانيا).  ليبيا  سورية،  اجلزائر، 

على  قفزة  أكبر  حققت  عمان  سلطنة  أن 

مستوى املنطقة العربية من حيث الترتيب 

لتبلغ  مراكز   9 قفزت  حيث  والرصيد، 

الترتيب (41) عامليا.

ويتضح من اجلدول املعروض أن الدول العربية 

باقي  من  وأفضل  أعلى  متوسط  حققت 

باستثناء  املذكورة،  االقتصادية  التكتالت 

متوسط العالم، حيث حقق متوسط الدول 

الرئيسي،  املؤشر  في  درجة  أعلى  العربية 

شملت؛  فرعية،  مؤشرات   9 من   7 وفي 

واإلطار  السياسية  البيئة  السوق،  (بيئة 

جاهزية  التحتية،  البنية  بيئة  التنظيمي، 

األفراد،  احلكومة، استخدام  األفراد، جاهزية 

تساوى  حني  وفي  احلكومة).  واستخدام 

في  آسيا  جنوب  إقليم  مع  املتوسط  في 

آسيا  شرق  وإقليم  األفراد،  جاهزية  مؤشر 

واحمليط الهادئ في مؤشر جاهزية احلكومة، 

تفوق إقليم شرق آسيا واحمليط الهادئ على 

رجال  جاهزية  مؤشر  في  العربية  املنطقة 

األعمال، ومؤشر استخدام رجال األعمال من 

حيث قيمة املتوسط.

 مؤشر جاهزية البنية الرقمية

 الترتيب
عربيا

الدولة

التغير2009/ 20102010 / 2011

الترتيب
عامليا

الرصيد
الترتيب
عامليا

في الرصيدفي الترتيبالرصيد

(0.05)(1)244.80234.85اإلمارات1

254.79304.5350.26قطر2

0.06(1)304.64294.58البحرين3

334.44384.3050.14السعودية4

354.35394.2240.13تونس5

414.25503.9190.34سلطنة عمان6

(0.09)(6)504.00444.09األردن7

0.09(4)743.76703.67مصر8

753.74763.6210.12الكويت9

833.57883.4350.14املغرب10

----953.49لبنان11

0.12(4)1173.171133.05اجلزائر12

(0.07)(19)1243.061053.13سورية13

(0.13)(23)1263.031033.16ليبيا14

(0.21)(28)1302.981023.19موريتانيا15
املصدر: التقرير الدولي لتقنية املعلومات 2011/2010 وبحوث ضمان.
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مـؤشـــــرات 

 املؤشر الفرعي: بيئة تقنيات املعلومات واالتصاالت

الدولةالترتيب عربيا
الترتيب
عامليا

الرصيد
بيئة السوق

البيئة السياسية واإلطار 
التنظيمي

بيئة البنية التحتية

الرصيدالترتيبالرصيدالترتيبالرصيدالترتيب
254.77184.98344.82284.51اإلمارات1
264.73105.14304.89354.15قطر2
304.5995.15384.73413.90البحرين3
324.53194.95254.97543.68السعودية4
434.17314.73454.50713.28سلطنة عمان5
454.15524.29424.58573.59تونس6
494.04574.20434.55653.37األردن7
523.99444.40783.83493.75الكويت8
713.79654.13664.03753.20مصر9

723.79594.17594.16843.04املغرب10
813.62454.371263.12663.37لبنان11
1213.091293.311303.06952.90سورية12
1243.061233.45983.581292.17موريتانيا13
1253.051313.151233.201012.78اجلزائر14
1332.881352.981382.70892.95ليبيا15

املصدر: التقرير الدولي لتقنية املعلومات 2011/2010 وبحوث ضمان.

املؤشر الفرعي: مدى جاهزية الشرائح الرئيسية لتقنيات املعلومات واالتصاالت

الدولةالترتيب عربيا
الترتيب
عامليا

الرصيد
جاهزية احلكومةجاهزية رجال األعمالجاهزية األفراد

الرصيدالترتيبالرصيدالترتيبالرصيدالترتيب

45.47105.70214.8425.88قطر1
65.3755.77244.7535.57اإلمارات2
185.10175.56374.4065.33تونس3
244.91345.26384.39125.09السعودية4
304.86155.59673.94145.07البحرين5
344.81405.19524.16135.08سلطنة عمان6
524.37355.251193.37434.50األردن7
744.13704.851123.43684.12مصر8
854.03325.29444.321382.48لبنان9

864.03724.83823.811163.44اجلزائر10
953.95455.151283.131053.57الكويت11
1063.831253.85963.60734.05املغرب12
1173.74814.731333.101203.39سورية13
1303.521054.341382.681073.55ليبيا14
1333.451313.671263.231153.44موريتانيا15

املصدر: التقرير الدولي لتقنية املعلومات 2011/2010 وبحوث ضمان.

املؤشر الفرعي: مدى استخدام الشرائح الرئيسية لتقنيات املعلومات واالتصاالت

الدولةالترتيب عربيا
الترتيب

عامليا
الرصيد

استخدام احلكومةاستخدام رجال األعمالاستخدام األفراد

الرصيدالترتيبالرصيدالترتيبالرصيدالترتيب

274.45294.90583.1585.31البحرين1
304.27215.22393.50404.08اإلمارات2
344.16284.91423.47374.11قطر3
393.88404.54443.38523.71السعودية4
423.81613.56433.44274.42تونس5
433.76484.20563.16453.91سلطنة عمان6
533.57623.55712.96334.20األردن7
653.37793.16832.85394.09مصر8
723.27573.71942.75693.35الكويت9

843.10713.35892.80893.14املغرب10
1002.82883.01912.791252.65لبنان11
1052.701032.681172.541022.89ليبيا12
1292.421022.741382.111302.42اجلزائر13
1282.431282.111302.331062.85موريتانيا14
1312.351132.451352.241342.36سورية15

املصدر: التقرير الدولي لتقنية املعلومات 2011/2010 وبحوث ضمان.

00965-24959558adel@dhaman.org00965-24959562aeldabh@dhaman.org

00965-24959561sofyan@dhaman.org00965-24959529aymang@dhaman.org
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