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االفتتـــــاحيــــــة

نحو بيئة جاذبة لال�ستثمار يف الدول العربية

جنحت جمموعة الدول العربية يف حتقيق اجنازات قيا�سية على �صعيد جذب
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،حيث قفزت تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
الواردة لدول املنطقة خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية �إىل نحو  376مليار دوالر �أي ما يعادل
� 5أمثال �إجمايل التدفقات الواردة خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لها ،كما ت�ضاعفت
تدفقات اال�ستثمارات العربية البينية املبا�رشة خالل نف�س الفرتة �إىل نحو  129مليار دوالر
�أي ما يزيد على � 7أمثال �إجمايل التدفقات خالل الفرتة املناظرة.
وجاء ذلك بف�ضل عوامل جاذبة و�أخرى دافعة،
ترك��زت اجلاذبة منها حمليا يف الإ�ص�لاحات
التي انتهجتها احلكومات العربية ،وخا�ص��ة
يف الآونة الأخرية ،يف البنية التحتية واجلوانب
الت�رشيعية وامل�ؤ�س�سية والإجرائية مبا �أ�ضفى
مزيدا ً من املرونة على بيئة ممار�س��ة الأعمال
مع حت�س��ن ت�ص��نيفها ال�س��يادي وو�ضعها
وترتيبه��ا يف امل�ؤ�رشات الدولية� ،إ�ض��افة �إىل
ارتفاع مع��دالت العائ��د على اال�س��تثمار
يف املنطق��ة مقارنة بنظريته��ا باخلارج� .أما
بالن�سبة للعوامل الدافعة فبع�ضها يرتبط
ب�أداء االقت�ص��اد العاملي وحت��ركات ال�رشكات
متع��ددة اجلن�س��يات ،والأخ��ر يرتب��ط بردود
الفعل على امل�ستوى الإقليمي ،حيث ف�ضل
العديد من امل�س��تثمرين العرب الإبقاء على
ا�ستثماراتهم داخل املنطقة جتنبا ً لتداعيات
الأزمة االقت�ص��ادية العاملية ومن ثم حققت
اال�س��تثمارات العربي��ة البيني��ة قف��زات
متتالية.

�إال ان��ه وعلى الرغم من تلك االجنازات ال تزال
ح�ص��ة املنطقة من الإجمايل العاملي لتلك
التدفق��ات �ض��ئيلة �إذا ما قورنت بح�ص��ة
الأقاليم االقت�ص��ادية الأخرى ،حيث مل تبلغ
بعد احلجم املن�ش��ود يف �ض��وء االحتياجات
التمويلي��ة ل��دول املنطقة ،رغم حت�س��نها
بدرجة ملحوظ��ة �إىل  %7عام  2009مقارنة
بنح��و  %0.4فق��ط عام  ،2000ف�ض�لا عن
التحفظ��ات العديدة على التوزيع القطاعي
واجلغرايف لتك التدفقات ،الأمر الذي ي�ش�ير
�إىل وجود بع�ض املعوقات التي مل يتم �إزالتها
كليا بعد.

وال�ش��ك �أن مواجهة تلك التحديات تتطلب
عم�لا جماعيا م�س��تمرا لي�س م��ن جانب
احلكومات فح�سب بل ميتد لي�شمل امل�ؤ�س�سات
العربي��ة اخلا�ص��ة والإقليمي��ة ملواجه��ة
التحدي��ات وامل�س��تجدات على نح��و فعال
مع �رضورة �إدراك �أن حت�س�ين مناخ اال�ستثمار
عملية م�ستمرة عرب الزمن يف �ضوء الدرو�س
امل�ستفادة واخلربات املرتاكمة ترتكز على تعزيز
مزايا املوقع وحجم ال�سوق وت�رسيع وترية النمو
وتخفي�ض تكلفة املعامالت واخلدمات والإنتاج

وتفعيل املناف�س��ة الكاملة وحت�سني مهارات
العمالة �إيل جانب دعم اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�ص��ادي ،ومبا يعني انته��اج حزمة من
ال�سيا�س��ات من �ش�أنها احلفاظ على توا�صل
النمو يف اال�س��تثمارات الواردة وخا�صة تلك
الت��ي تعظم القيمة امل�ض��افة وتدعم نقل
التقنيات املتقدمة واملهارات الإدارية والفنية،
وت�ض��من توزيع �أكرث عدالة لهذه التدفقات
فيما بني خمتلف الأقالي��م اجلغرافية داخل
القط��ر الواحد ،وكذلك فيما بني القطاعات
االقت�ص��ادية الرئي�س��ية والفرعية مبا ي�ؤدي
يف النهاي��ة �إىل ا�س��تفادة قطاع عري�ض من
مواطني املنطقة من منافع اال�ستثمار.

وا�س��تنادا ً �إىل ما �س��بق ،توا�ص��ل امل�ؤ�س�سة
تعاونها مع دول املنطقة ل�ض��مان ا�ستمرار
جهود حت�س�ين بيئة اال�س��تثمار خ�صو�ص��ا
مع ال��دور املهم ال��ذي تقوم ب��ه ،عرب �أكرث
من ثالثة عقود ،يف تقدمي ال�ض��مانات وتوفري
نظم احلماية للم�س��تثمرين يف تي�سري تدفق
اال�ستثمارات العربية وغري العربية للمنطقة
وت�شجيع ال�صادرات العربية للأ�سواق العاملية
والعربية ،حيث بلغ حجم عملياتها الرتاكمي
ما قيمته  5.2مليار دوالر بنهاية العام .2009
كما توا�ص��ل امل�ؤ�س�س��ة جهودها يف تقدمي
املزيد من اخلدمات امل�ستحدثة والدعم الفني
الالزم من خالل �سعيها الدءوب لر�سم �صورة
كلي��ة عن التطورات االيجابية ملكونات مناخ
اال�س��تثمار العربي و�أداء تدفقات اال�ستثمار
املبا�رش الواردة من داخ��ل املنطقة وخارجها،
�إ�ض��افة �إىل التعريف بالقوانني التي تنظم
العملية اال�ستثمارية يف املنطقة وامل�ساعدة
يف جهود الرتويج لفر�ص اال�ستثمار يف خمتلف
ال��دول وذلك من خالل امل�ؤمت��رات والفعاليات
الت��ي تنظمها �أو ت�ش��ارك فيها امل�ؤ�س�س��ة
وكذل��ك مطبوعاته��ا الدوري��ة وحمتويات
موقعها ال�شبكي.
لي�س هذا فح�سب بل حتاول امل�ؤ�س�سة حتقيق
ال�س��بق يف تلبية تطلعات جمتمع الأعمال
الدويل والعربي نحو ا�ست�رشاف بيئة اال�ستثمار
يف املنطقة ملا لذلك من �أهمية ق�ص��وى يف
توجيه اخلطط والربامج اال�ستثمارية والعاملية

والإقليمية لدول املنطقة ،حيث قامت ،ولأول
م��رة اعتبارا م��ن تقريرها مناخ اال�س��تثمار
يف الدول العربية لعام  ،2009ب�إ�ض��افة جزء
خا�ص ب�آفاق اال�س��تثمار املبا�ش��ـر يف الدول
العربية ير�ص��د التوقعات امل�ستقبلية لأداء
اال�ستثمارات املبا�رشة يف املنطقة.

وقد ج��اءت توقعات امل�ؤ�س�س��ة للعام 2010
�إيجابية مبا ي�ش�ير �إىل �إمكانية جتاوز املنطقة
لتداعيات الأزمة وا�ستعادة التدفقات الواردة
�إليها وت�يرة النمو خالل الع��ام مبعدالت ما
بني  ،%15-%10حيث م��ن املرجح ان جتتذب
 12وجهة رئي�س��ية عربية م��ا يزيد على 85
ملي��ار دوالر خالل عام  2010وف��ق امل�ؤ�رشات
الأولية والتوقع��ات احلكومية والدولية خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري ،وكذلك وفق
�أداء العدي��د من العوامل امل�ؤثرة يف �س��لوك
اال�س��تثمار الأجنبي املبا��شر و�أهمها؛ توقع
ا�س��تعادة ه��ذه التدفقات عافيته��ا عامليا ً
بالإ�ض��افة �إىل التطورات االيجابية يف جمال
ال�سيا�سات اال�ستثمارية العربية على �صعيد
الت�رشيعات واتفاقيات التعاون الدويل واجلهود
الرتويجية للفر�ص اال�س��تثمارية املعرو�ض��ة
حاليا ً بنحو  1338فر�ص��ة بقيمة ت�صل �إىل
 720مليار دوالر.
ويف النهاية نود �أن ن�ؤكد �أن امل�ؤ�س�س��ة الزال
لديها الكثري لتقدمه بالتعاون مع حكومات
املنطقة وم�ؤ�س�ساتها القطرية والإقليمية،
وكذل��ك اجله��ات الدولي��ة املختلف��ة نحو
الو�صول �إىل بيئة جاذبة لال�ستثمار يف الدول
العربية ومبا يخدم التنمية ويعود بالنفع على
املواطن العربي .

والله ويل التوفيق،،،
فهد را�شد الإبراهيم
املدير العام
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�أن�شطة امل�ؤ�س�سة

•عمليات ال�ضمان:
على �صعيد عمليات ت�أمني ائتمان ال�صادرات خالل الربع الثالث (يوليو�/سبتمرب) من عام  2010ت�سلمت امل�ؤ�س�سة،

 44طلبا لت�أمني ائتمان �صادرات من �رشكات عربية م�صدرة تعمل يف  6دول عربية و 4دول �أجنبية .كما �أبرمت
امل�ؤ�س�سة  10عقود ت�أمني بقيمة �إجمالية بلغت حوايل  174مليون دوالر.

وفيما يتعلق بعمليات �ضمان اال�ستثمار فقد ت�سلمت امل�ؤ�س�سة ،طلبني ل�ضمان م�شاريع ا�ستثمارية يف دولتني

عربيتني بقيمة �إجمالية قدرها  55مليون دوالر يف قطاعات ت�صنيع الزجاج ومواد البناء.
اجلهود الت�سويقية:
•الزيارات امليدانية:

قامت وفود امل�ؤ�س�سة بتنفيذ نحو  30زيارة ميدانية ل�رشكاء اقت�صاديني و�رشكات نا�شطة يف جماالت اال�ستثمار

والت�صدير وخ�صو�صا يف ال�سعودية والكويت (دولة املقر).
•احلمالت الربيدية:

قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ حملتني ت�سويقيتني عرب الربيد ،ا�ستهدفت الأوىل امل�صدرين العرب يف بع�ض الدول
العربية بهدف التعريف باخلدمات التي توفرها امل�ؤ�س�سة يف جمال ت�أمني ائتمان ال�صادرات وخدمات ت�أمني
املبيعات املحلية� .أما احلملة الثانية ،فقد ا�ستهدفت امل�ستثمرين يف بع�ض الدول العربية �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة

بغر�ض التعريف باخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة يف جمال �ضمان اال�ستثمار �ضد املخاطر غري التجارية و�آليات
تنفيذها.

•الندوات وامل�ؤمترات
نظمت امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع احتاد ال�رشكات اال�ستثمارية يف الكويت ندوة بعنوان “�آليات ت�أمني ا�ستثمارات
ال�رشكات الكويتية يف الدول العربية” ،يوم � 28سبتمرب (�أيلول)  ،2010وذلك مبقر غرفة جتارة و�صناعة الكويت

بهدف تعريف ال�رشكات اال�ستثمارية الكويتية باخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة يف جمال �ضمان اال�ستثمار يف

الدول العربية ،و�إلقاء ال�ضوء على كيفية ا�ستفادة ال�رشكات اال�ستثمارية الكويتية من اتفاقية التعاون املربمة

بني امل�ؤ�س�سة واالحتاد ،والتي ميكن من خاللها لل�رشكات الكويتية امل�ستثمرة اال�ستفادة من تخفي�ضات لتكلفة

�ضمان ا�ستثماراتها اخلارجية يف الدول العربية �ضد حزمة من املخاطر غري التجارية.

وكعادتها ال�سنوية قامت امل�ؤ�س�سة ب�إطالق تقرير اال�ستثمار العاملي لعام  2009يف دولة الكويت نيابة عن م�ؤمتر

الأمم املتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد» .ويف هذا ال�صدد ،مت �إعداد املادة الإعالمية وتوزيعها على خمتلف و�سائل

الإعالم يف دولة الكويت والتي ت�ضمنت ملخ�صا لأهم ما ورد بالتقرير مع الرتكيز على مالمح �أداء تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الواردة �إىل وال�صادرة من املنطقة العربية خالل العام .2009
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تقاريــر دوليــــة

�أداء اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف العامل والدول العربية وفقا لتقرير اال�ستثمار العاملي 2010
�أظهر تقرير اال�ستثمار العاملي لعام  2010ال�صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة
والتنمية «الأنكتاد» �أن اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش على امل�ستوى العاملي ال يزال
مت�أثرا بتداعيات الأزمة املالية واالقت�صادية خالل عام  ،2009حيث �أ�شار �إىل تراجع تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوافدة بن�سبة � %37إىل  1114مليار دوالر ،يف �أعقاب تراجع �أي�ضا
مبعدل  %16عام � 2008أو مقابل  1771مليار دوالر ومقارنة مع نحو تريليوين دوالر عام ،2007
وذلك كنتيجة �أ�سا�سية ال�ستمرار تراجع �صفقات االندماج والتملك عرب احلدود الدولية
وكذلك �ضعف ا�ستجابة الأ�سواق الدولية ،حيث �شهدت كافة الأقاليم االقت�صادية حول
العامل ،خالل عام  ،2009انخفا�ضا يف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الواردة.
أظهرت بيانات التقرير استمرار ارتفاع األهمية
النسبية حلصص مجموعتي ال��دول النامية
واالقتصادات املتحولة من التدفقات ال��واردة
والصادرة عامليا على حد سواء .وعلى الرغم من
تراجع التدفقات الواردة إليهما مبعدل  %27خالل
عام  ،2009وتراجع التدفقات الصادرة منهما
مبعدل  %21خالل نفس العام ،فأن حصتهما من
اإلجمالي العاملي الوارد بلغت النصف تقريباً ،بينما
بلغت حصتهما من اإلجمالي العاملي الصادر نحو
الربع في عام  ،2009وتوقع التقرير الريادة لهذه
الدول في استعادة انتعاش االستثمار األجنبي
املباشر في املستقبل القريب ،بل ووصفها بأنها
ستظل الوجهة الرئيسية لالستثمارات األجنبية
املباشرة حول العالم.
وقد حافظت الواليات املتحدة األمريكية على
تصدر قائمة أكبر الدول حول العالم اجتذابا ً
لالستثمار األجنبي املباشر في عام  ،2009تلتها
الصني ،ففرنسا ،ثم هوجن كوجن ،فاململكة املتحدة،
روسيا ،فأملانيا ثم اململكة العربية السعودية
التي حلت في الترتيب الثامن عامليا واألول عربياً،
علما ً بأن هذه االقتصادات قطعت شوطا ال بأس
به بوصفها مصادر هامة لتدفقات االستثمار
األجنبي املباشر العاملية.
أما على مستوى تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر الصادرة عامليا خالل عام  ،2009فقد
انخفضت مبعدل بلغ  %43لتصل إلى 1101
مليار دوالر مقابل  1929مليار دوالر عام ،2008
كنتيجة أساسية لتأثير الركود االقتصادي خالل
عام  ،2009مبا يتجاوز معدل تراجع التدفقات
الواردة والذي بلغ  %37خالل نفس العام.
وجدير بالذكر أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
العاملي تقلصت في كافة القطاعات االقتصادية

الرئيسية (األولي والصناعة واخلدمات) وكذلك
وفقا ملعظم مكوناته الرئيسية؛ االستثمار في
أدوات حقوق امللكية ،القروض البينية فيما بني
الشركات التابعة والشركات األم ،واألرباح املعاد
استثمارها .وبينما الحظ التقرير انخفاض
استثمارات صناديق امللكية اخلاصة املباشرة
مبعدل  ،%65أكد ارتفاع نظيرتها من صناديق
الثروة السيادية مبعدل  %15ومبا ميثل %10
من إجمالي التدفقات العاملية للعام ،2009
مقابل أقل من  %7عام  ،2000ونحو %22
عام .2007
كما أشار التقرير إلى أن هناك تغييرات جوهرية في
أمناط االستثمار األجنبي املباشر العاملي سبقت
األزمة املالية العاملية ،ومن املرجح استمرارها
على نفس النمط في املديني القصير واملتوسط،
ويرجح تقرير االستثمار العاملي حدوث اآلتي:
•استمرار تزايد حصة قطاع الصناعات
التحويلية من هذه التدفقات على حساب
حصص قطاع اخلدمات والقطاع األولي،
رغم أن قطاع الصناعات التحويلية كان
األشد تضررا في عام  ،2009بناء على
بيانات صفقات االندماج والتملك عبر
احلدود الدولية ،إذ سجل انخفاضا ً مبعدل
 %77مقارنة بعام  ،2008بينما اقتصر
االنكماش في القطاعني األولي واخلدمات
على معدل  %47و %57على التوالي،
ولكن بعض القطاعات الفرعية لهذين
القطاعني تأثرت بدرجة أكبر ،بلغت ،%87
على سبيل املثال ،في اخلدمات املالية.
•استمرار أهمية الدور الذي تلعبه الشركات
عبر الوطنية س��واء على صعيد تدويل
االنتاج أو توفير فرص العمل ،حيث لم

توقف األزم��ة النمو في تدويل اإلنتاج،
فخالل العامني املاضيني ،سجل االنخفاض
في القيمة املضافة لفروع الشركات عبر
الوطنية معدال أقل من معدل تراجع النمو
في االقتصاد العاملي .ومن ثم فقد ارتفعت
حصة الشركات عبر الوطنية في الناجت احمللي
اإلجمالي العاملي لتبلغ  ،%11وتزايدت فرص
العمل التي وفرتها تلك الشركات إلى 80
مليون فرصة عمل خالل عام .2009
•يعزى التراجع في تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر الواردة عامليا عام  2009بشكل
أساسي إل��ى تراجع صفقات االندماج
والتملك عبر احلدود ،كونها أكثر حساسية
وتأثرا ً بالظروف املالية ،حيث تراجع عددها
مبعدل  %34خالل عام ( 2009وقيمتها
مبعدل  ،)%65مقابل معدل تراجع بلغ
 %15في عدد مشاريع االستثمار اجلديدة
خالل العام .وجدير بالذكر أن التقرير توقع
تزايد عدد صفقات االندماج والتملك عبر
احلدود خالل عام  ،2010مشيرا ً إلى ارتفاع
عدد هذه العمليات مبعدل  %36خالل
األشهر اخلمسة األول��ى من عام 2010
مقارنة بذات الفترة خالل السنة املنصرمة.
•اجتاه احلكومات حول العالم نحو تطبيق
سياسات واستحداث تشريعات وإجراءات
من شأنها إع��ادة التوازن إلى سياسات
تشجيع االستثمار األجنبي املباشر الواردة،
وذلك على الرغم من استمرار االجتاهات
طويلة األمد نحو التحرير وهى اعلي نسبة
حتول في سياسات االستثمار املعمول بها
منذ أن بدأ التقرير في رصد هذه السياسات
عام .1992

محور التقرير؛
انسجاما مع مفاوضات كوبنهاجن  2009حول
التغيرات املناخية ،والتي ركزت على أهداف تقليل
االنبعاثات الضارة وكيفية تخفيض تكلفة اآلثار
الناجمة عن التغيرات املناخية .وكذلك تقرير
األنكتاد عن التجارة والتنمية في العام املاضي،
والذي أشار إلى توافر فرص أمام الدول النامية
ميكن أن تقدمها للتخفيف من مشكلة تغير
5

تقاريــر دوليــــة
املناخ ،ركز محور تقرير االستثمار العاملي لهذا
العام على «االستثمار في اقتصاد منخفض
الكربون» ،حيث يحاول حتديد ،على وجه اخلصوص،
الدور الذي ميكن أن تلعبه الشركات عبر الوطنية
لتقدمي املساعدات املالية والدعم الفني للدول
النامية في هذا اجملال.
ووفقا ً للتقرير ،بلغت تقديرات االستثمار األجنبي
املباشر في األنشطة منخفضة الكربون خالل
عام  2009مستوى مرتفعا ً أساسا قيمته 90
مليار دوالر تركزت في  3مجاالت رئيسية ،شملت؛
مصادر الطاقة املتجددة ،وإعادة التدوير والتصنيع،
واملنتجات ذات الصلة بالتكنولوجيا البيئية.
ومن ثم فإن الفرص املتاحة النتقال االستثمار
عبر احلدود لألنشطة منخفضة الكربون في
املستقبل تعتبر هائلة ،وذلك في ظل التوجه
العاملي للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وفي هذا الصدد ،أكد التقرير أن االقتصاد العاملي
قد جتاوز مرحلة مناقشة انتهاج سياسات عاملية
للتصدي لظاهرة التغير املناخي من عدمه ،بل
وبلوغه مرحلة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحديد
حجم هذه السياسات واإلج��راءات ونوعيتها
وحتديد اجلهات التي يقع على عاتقها تنفيذها
وتفعيلها.
وبينما لم يكن عدد كبير من الدول النامية
مصدرا لالنبعاثات الضارة املسببة لالحتباس
احل��راري ،تظل الفرص متاحة أمامها جلذب
االستثمارات األجنبية منخفضة الكربون ،لكنها
تواجه حتدين رئيسني ،أولهما؛ توفير التمويل
لالستثمار في أنشطة مالئمة ،وثانيهما؛ احلصول
على التكنولوجيا ذات الصلة .وتتضمن املنافع
التي تعود على تلك الدول من ذلك؛ تعزيز قدراتها
اإلنتاجية ،تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها،
واملساهمة في التخفيف من اآلثار السلبية
للتغيرات املناخية ،ومن ثم تسارع معدالت
التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ،وهو أمر
يعد حتميا ً على املدى الطويل.
وفي هذا الصدد ،ميكن للشركات عبر الوطنية
أيضا ،والتي كانت مصدرا ً رئيسيا ً لالنبعاثات
الضارة ،أن تكون مصدرا لالستثمارات في
األنشطة منخفضة الكربون ومتد الدول النامية
باألدوات التقنية اجلديدة للمساعدة في معاجلة
هذه التحديات .ولذلك فهي حتما جزء من
املشكلة واحلل على حد سواء .وكحقيقة واقعة،
فإن الشركات عبر الوطنية هي بالفعل نشطة
6

في االستثمارات األجنبية منخفضة الكربون.
كما البد لصناع القرار من دور لتعظيم املنافع
وتقليل اخملاطر الناجمة عن أنشطة االستثمارات
األجنبية منخفضة الكربون ،إال أن هذه املهمة
ليست باليسيرة ،وذلك نظرا الفتقار العديد من
الدول النامية إلى املوارد املالية والقدرات املؤسسية
لتنفيذ هذا الدور على نحو فعال .ومن ثم ،فإن
وجود مشروع عاملي لدعم الدول في هذا اجملال يعد
أمرا ً جوهريا ً .وبناء على هذه اخللفية ،يقترح تقرير
األنكتاد إقامة شراكة عاملية لالستثمار منخفض
الكربون بغرض التنسيق بني سياسات االستثمار
الوطنية لتشجيع هذا النوع من االستثمارات
األجنبية ومعاجلة مشكلة التغير املناخي ،على
أن تشتمل على عناصر رئيسية ،تتمثل في؛
انتهاج استراتيجيات تشجيع االستثمار ونشر
التكنولوجيا ذات الصلة مببادئ احلفاظ على
نظافة البيئة وتضمن حمايتها ،تضمني أحكام
اتفاقات االستثمار الثنائية الدولية نصوصا ً
تضمن التخفيف من اآلثار املترتبة على التغيرات
املناخية ،مع ضرورة حتقيق املواءمة بني الشركات
حول العالم في مجال اإلفصاح عن انبعاثاتها
من الغازات الدفيئة ،فضالً عن إنشاء مركز عاملي
لتقدمي املساعدات الفنية في هذا اجملال.
توقعات 2010
ويتوقع التقرير استعادة االستثمارات األجنبية
املباشرة انتعاشها خ�لال ع��ام  2010في
معظم األقاليم بفضل انتعاش أرباح الشركات
وحتسن األوض��اع االقتصادية واملالية العاملية،
لكن مع تباين أمناط وسمات تلك التدفقات
الواردة من إقليم إلى آخر .حيث بدأت تدفقات
االستثمار األجنبي املباشر العاملي في االنتعاش
منذ النصف الثاني من عام  ،2009كما شهد
النصف األول من عام  ،2010انتعاشا متواضعا،
مما يشير إلى آفاق أكثر إشراقا وتفاؤال ً على املدى
القصير ،حيث رجح التقرير أن تتجاوز تدفقات
االستثمار األجنبي املباشر الواردة عامليا ً ما قيمته
 1.2تريليون دوالر عام  ،2010على أن تتراوح
ما بني  1.5-1.3تريليون دوالر عام  ،2011وما
بني  2.0-1.6تريليون دوالر عام  .2012إال أن
التقرير عاد ونوه إلى أن هذه التوقعات التزال
محفوفة باخملاطر وعدم التيقن خصوصا في ضوء
هشاشة االنتعاش االقتصادي العاملي.

فعلى سبيل املثال ،اجتذبت الدول اإلفريقية تدفقات
من مصادر جديدة والسيما من الدول النامية
خاصة مع تعافي أسعار السلع األساسية واملواد
اخلام .ويتوقع التقرير حدوث حتسن ولكن ببطء في
مستوى تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة
إلى أفريقيا عام  .2010أما بالنسبة للتدفقات
املتجهة إلى دول جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا،
والتي متيزت بأنها أقل الدول حول العالم تأثرا
باألزمة األخيرة نتيجة لتقدمها الصناعي ،فمن
املتوقع أن ينتشر هذا التقدم الصناعي ليشمل
املزيد من الصناعات بل وميتد إلى دول مجاورة .وفي
منطقة غرب آسيا ،التي تتضمن بطبيعة احلال
 12دولة عربية باإلضافة إلى تركيا ،فمن املتوقع
أن حتفز خطط التنمية الطموحة املعلنة في تلك
الدول والتزام احلكومات بتنفيذها مستويات تلك
التدفقات الواردة إلى املنطقة بل وانتعاشها خالل
عام .2010
وساهم بدرجة كبيرة تراجع صفقات االندماج
والشراء عبر احلدود الدولية في منطقة دول
أمريكا الالتينية ،حيث استحوذت الشركات
احمللية الوطنية على الشركات األجنبية خالل
عام  ،2009في انكماش تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر الواردة إلى املنطقة .ومن املتوقع
أن تنشط التدفقات الواردة إلى املنطقة خالل
عام  ،2010وكذلك الصادرة منها بفعل التوجه
العاملي للشركات عبر الوطنية باملنطقة بعد
سنوات من التوجه اإلقليمي.
وفيما يتعلق بتدفقات االستثمار األجنبي املباشر
ال��واردة إلى االقتصادات املتحولة ورابطة دول
الكومنولث املستقلة ،فمن املتوقع أن تسترد
تلك التدفقات عافيتها خالل عام  2010في ظل
ارتفاع أسعار السلع األساسية وبفعل تنشيط
برامج اخلصخصة واستعادة اقتصادات املنطقة
عافيتها .كما ساهمت املصارف األجنبية في
حتقيق نوع من االستقرار في دول جنوب شرق
أوروبا .أما بالنسبة للدول املتقدمة ،فبعد أن
شهدت تراجعا على مدى العامني املاضيني ،من
املتوقع أن ترتفع التدفقات الواردة إليها خالل عام
 ،2010خصوصا وأنها شهدت منوا في الربع األول
من العام  2010مبقدار أربع مرات ما كانت عليه
في الفترة نفسها من العام  2009في ظل رغبة
حكومات تلك الدول تخفيض معدالتها املرتفعة
من البطالة وسط مخاوف بشأن التأثير السلبي
لالستثمارات الصادرة على فرص العمل في
الداخل.

ال�سنة الثامنة والع�رشون  -العدد الف�صلي الثالث /يوليو � -سبتمرب 2010
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مالمح اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوارد �إىل  /ال�صادر من الدول العربية عام 2009
وفق تقرير اال�ستثمار العاملي 2010
�أظهر تقرير اال�ستثمار العاملي لعام  2010انخفا�ض تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش الوافدة �إىل الدول العربية ( 21دولة) مبعدل � %18.3إىل  79.2مليار دوالر عام
 ،2009بعد حتقيق قفزات متتالية خالل ال�سنوات ال�ست الأخرية ،مقارنة مع  96.9مليار
دوالر عام  2008وهو ما يتفق مع بيانات تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية لعام 2009
ال�صادر عن “�ضمان” ،يف نهاية يونيو  ،2010والذي �أ�شار �إىل تراجع التدفقات الواردة �إىل
الدول العربية ( 18دولة) خالل العام � 2009إىل  80.7مليار دوالر .ويعزى هذا الرتاجع ب�صفة
�أ�سا�سية �إىل االنكما�ش احلاد يف االئتمان امل�رصيف مبا �ساهم يف تراجع �صفقات االندماج
والتملك داخل املنطقة العربية وت�أجيل م�شاريع التنمية يف املنطقة التي ت�شتمل على
ح�صة مرتفعة من اال�ستثمار االجنبي.

التدفقات الواردة؛
أشار التقرير إلى أن التدفقات الوافدة إلى الدول
العربية ( 21دولة) متثل  %7.1من اإلجمالي
العاملي البالغ  1.1تريليون دوالر %16.5 ،من
إجمالي الدول النامية البالغ  478.3مليار

دوالر .وكانت حصة الدول العربية من إجمالي
التدفقات العاملية قد شهدت تذبذبا خالل
الفترة املاضية حيث تراجعت بشكل طفيف
من  %4.8عام  2006إلى  %3.9عام 2007
ثم عاودت االرتفاع إلى  %5.5عام  2008قبل
أن تقفز بقوة إلى  %7.1عام  ،2009نتيجة

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى الدول العربية باملليون دوالر
الدولة

2005

2006

2007

2008

2009

احلصة من
اإلجمالي الدول
العربية

2009
()%
44.86
11.02
8.48
6.07
5.06
3.83
3.60
3.38
3.01
2.79
2.13
1.81
1.68
1.35
0.32
0.18
0.16
0.14
0.13
0.04
()0.05

السعودية
قطر
مصر
لبنان
اإلمارات
السودان
اجلزائر
ليبيا
األردن
سلطنة عمان
تونس
سورية
املغرب
العراق
البحرين
الكويت
اليمن
الصومال
جيبوتي
فلسطني
موريتانيا
إجمالي الدول
100
79,163
96,909
81,327
70,453
47,600
العربية
478,349
630,013
564,930
434,366
330,130
الدول النامية
الدول العربية
16.55
15.38
14.40
16.22
14.42
 /الدول النامية
()%
1,114,189 1,770,873 2,099,973 1,459,133
985,796
العالم
الدول العربية /
3.87
4.83
4.83
7.10
5.47
العالم ()%
املصدر :قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األنكتاد) ،تقرير االستثمار العاملي  2010وبحوث ضمان.
12,097
2,500
5,376
3,321
10,900
2,305
1,081
1,038
1,984
1,538
783
583
1,653
515
1,049
234
()302
24
59
47
814

17,140
3,500
10,043
3,132
12,806
3,541
1,795
2,013
3,544
1,597
3,308
659
2,450
383
2,915
122
1,121
96
164
19
106

22,821
4,700
11,578
3,376
14,187
2,436
1,662
4,689
2,622
3,332
1,616
1,242
2,803
972
1,756
116
917
141
195
28
138

38,151
4,107
9,495
4,333
13,700
2,601
2,646
4,111
2,829
2,359
2,758
1,467
2,487
1,856
1,794
()51
1,555
87
234
52
338

35,514
8,722
6,712
4,804
4,003
3,034
2,847
2,674
2,385
2,211
1,688
1,434
1,331
1,070
257
145
129
108
100
33
()38

معدل النمو
2009 / 2008
()%
()6.9
112.4
()29.3
10.9
()70.8
16.6
7.6
()35.0
()15.7
()6.3
()38.8
()2.2
()46.5
()42.3
()85.7
384.3
()91.7
24.1
()57.3
()36.5
()111.2
()18.3
()24.1
()37.1
-

لتراجع اإلجمالي العاملي ( )%37مبعدل جتاوز
التراجع في اإلجمالي العربي (.)%18
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات
الواردة إلى  6دول عربية (قطر ،لبنان ،السودان،
اجلزائر ،الكويت والصومال) ،فيما تراجعت في
 15دولة (السعودية ،مصر ،اإلمارات ،ليبيا،
األردن ،سلطنة عمان ،تونس ،سورية ،املغرب،
العراق ،البحرين ،اليمن ،جيبوتي ،فلسطني
وموريتانيا) .وأوضح التقرير أن السعودية،
وعلى الرغم من تراجع التدفقات ال��واردة
إليها مبعدل  %7تقريباً ،فإنها حافظت على
تصدرها للقائمة عربيا كأكبر دولة مضيفة
لالستثمارات األجنبية املباشرة بتدفقات بلغت
 35.5مليار دوالر وبحصة بلغت  %44.9من
اإلجمالي العربي ،تلتها قطر التي تضاعفت
التدفقات الواردة إليها لتحتل املرتبة الثانية
عربيا ً بتدفقات بلغت  8.7مليار دوالر وبحصة
 %11.0تركزت معظمها في قطاع الغاز
املسال ،ثم مصر التي تراجعت تدفقاتها
الواردة مبعدل  %29.3لتحتل املرتبة الثالثة
بتدفقات بلغت  6.7مليار دوالر وبحصة
 ،%8.5تلتها لبنان التي ارتفعت التدفقات
الواردة إليها مبعدل  %11تقريبا ً لتبلغ 4.8
مليار دوالر تركزت معظمها في القطاع
العقاري ،ثم اإلمارات التي شهدت تراجعا حادا ً
في التدفقات إليها مبعدل  %70.8نتيجة
طبيعية الزمة ديون دبي.
وفيما يتعلق بتصنيف الدول العربية بحسب
التدفقات ال��واردة كنسبة من التكوين
الرأسمالي الثابت خالل العام  ،2009فقد
تصدر لبنان التصنيف بنسبة  %69.4مبا
يشير إلى اعتماد االقتصاد اللبناني على
تدفقات االستثمار االجنبي املباشر كأحد
االدوات الهامة لتمويل االستثمار احمللي أو
لردم فجوة التمويل الناجمة عن عدم كفاية
املدخرات احمللية لتمويل االستثمار الوطني،
تلتها مجموعة الدول التي تضم كالً من
جيبوتي ،مصر ،العراق ،األردن ،ليبيا ،قطر،
7
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من موريتانيا ،جيبوتي والصومال.

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة كنسبة من االستثمارات احمللية 2009-2008

2008

2009

السنة

نسبة االستثمار األجنبي املباشر الوارد  /إجمالي تكوين رأس
املال الثابت %

الدول

أقل من أو = %20

اجلزائر ( ،)%5.9البحرين ( ،)%4.6الكويت ( ،)%1.3موريتانيا ( ،)%-5.1املغرب (،)%4.5
فلسطني ( ،)%3.0سلطنة عمان ( ،)%15.0سورية ( ،)%10.2تونس ( ،)%15.6اإلمارات
( ،)%7.7اليمن (.)%2.8

% 50 - % 21

جيبوتي ( ،)%26.3مصر ( ،)%22.3العراق ( ،)%29.8األردن ( ،)%39.0ليبيا (،)%37.2
قطر ( ،)%25.0السعودية ( ،)%43.5الصومال ( ،)%21.2السودان (.)%27.6

% 75 - % 51

لبنان ()%69.4

% 100 - % 76

ال يوجد

أكبر من % 100

ال يوجد

أقل من أو = %20

اجلزائر ( ،)%5.6الكويت ( ،)%-0.2املغرب ( ،)%9.0فلسطني ( ،)%4.5سلطنة عمان
( ،)%13.2قطر ( ،)%11.1الصومال ( ،)%16.1سورية (.)%12.0

% 50 - % 21

البحرين ( ،)%25.7مصر ( ،)%31.2العراق ( ،)%39.3األردن ( ،)%44.5ليبيا (،)%46.7
موريتانيا ( ،)%49.8السعودية ( ،)%46.0السودان ( ،)%21.2تونس ( ،)%29.5اإلمارات
( ،)%26.7اليمن (.)%27.9

% 75 - % 51

جيبوتي ( ،)%51.1لبنان (.)%71.3

% 100 - % 76

ال يوجد

أكبر من % 100

ال يوجد

السعودية ،الصومال والسودان بنسب تتراوح
ما بني  %21.2إلى  ،%43.5وأخيرا حلت كل
من اجلزائر ،البحرين ،الكويت ،موريتانيا ،املغرب،
فلسطني ،سلطنة عمان ،سورية ،تونس،
اإلمارات و اليمن ،ضمن مجموعة الدول التي
ال تتجاوز نسبة التدفقات الواردة من التكوين
الرأسمالي حاجز الـ .%20

التدفقات الصادرة:
أما فيما يتعلق بإجمالي تدفقات االستثمار
األجنبي الصادرة من الدول العربية ،فقد أشار
التقرير إلى أنها شهدت تراجعا حادا ً من 18
دولة عربية يرصدها التقرير خالل عام 2009
بنسبة  %44.7لتصل إلى  24.4مليار دوالر
مقارنة بنحو  44.2مليار دوالر عام .2008
ويعزى هذا التراجع في التدفقات الصادرة،
بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في قيمة
عمليات االندماج واالستحواذ عبر احلدود،
نتيجة لنزوع الشركات املستثمرة في املنطقة
8

وقد حلت الكويت في املرتبة األولى عربيا
كأكبر مصدر لالستثمارات األجنبية املباشرة
بتدفقات ظلت عند نفس مستواها تقريبا ً
للعام السابق ،حيث بلغت  8.7مليار دوالر
وبحصة  %35.8من اإلجمالي العربي ،تلتها
السعودية التي قفزت تدفقاتها الصادرة من
 1.5مليار دوالر إلى  6.5مليار دوالر لتحتل
بذلك املرتبة الثانية وبحصة  ،%26.7ثم
قطر التي احتلت املرتبة الثالثة عربيا ً بحصة
 %15.4رغم تراجع التدفقات الصادرة منها
مبعدل  %37.4لتبلغ ما قيمته  3.8مليار
دوالر ،بينما حلت االمارات في املرتبة الرابعة
عام  2009بعد أن تخلت عن املرتبة االولى
للعام  ،2008بفعل التراجع احلاد للتدفقات
الصادرة منها لتبلغ  2.7مليار دوالر وبحصة
 %11.2مقارنة بنحو  15.8مليار دوالر عام
 ،2008وذلك كنتيجة طبيعية ألزمة ديون
دبي .وتلت االمارات كل من ليبيا التي تراجعت
منها التدفقات الصادرة مبعدل  ،%80ثم لبنان
التي ارتفعت التدفقات الصادرة منها مبعدل
 %14ليقدما تدفقات تتجاوز املليار دوالر ،ثم
كل من مصر ،املغرب ،سلطنة عمان ،اجلزائر،
العراق بتدفقات تراوحت ما بني 500-100
مليون دوالر ،بينما جاءت التدفقات الصادرة
من تونس ،االردن ،اليمن ،السودان وفلسطني
أقل من  100مليون دوالر .وحققت كل من
البحرين (التي كانت حتتل املرتبة الرابعة
للعام  )2008وسورية صافي تدفق للداخل
مبا يشير إلى تصفية استثمارات باخلارج مبا
يتجاوز التدفقات الصادرة من الدولتني.

إلى جتنب مخاطر االستثمار في اخلارج جراء
األزم��ة العاملية .ووفقا ً للتقرير ،ارتفعت
التدفقات الصادرة من  6دولة عربية ،ارتفاعات
متباينة (السعودية ،لبنان ،العراق ،تونس،
األردن وفلسطني) .وفي املقابل تراجعت من
 11دولة (الكويت ،قطر ،اإلمارات ،ليبيا ،مصر،
املغرب ،سلطنة عمان ،اجلزائر ،السودان ،سورية
والبحرين) .وفي حني استقرت التدفقات عمليات االندماج واالستحواذ:
الصادرة من اليمن عند نفس مستواها ،لم
وعلى صعيد عمليات االندماج واالستحواذ
تتوافر بيانات عن التدفقات الصادرة من كل
تصنيف الدول العربية بحسب التدفقات للعام 2009
املدى بالدوالر

أكثر من  10مليارات
( 5مليار) إلى (أقل من  10مليارات)
( 2مليار) إلى (أقل من  5مليارات)
( 1مليار) إلى (أقل من مليارين)
( 0.5مليار) إلى (أقل من مليار)
( 0.3مليار) إلى (أقل من  0.5مليار)
( 0.1مليار) إلى (أقل من  0.3مليار)
أقل من  0.1مليار

التدفقات الواردة

السعودية
قطر  -مصر
لبنان  -اإلمارات  -السودان  -اجلزائر  -ليبيا -
األردن  -سلطنة عمان
تونس  -سورية  -املغرب  -العراق
ال يوجد
ال يوجد
البحرين  -الكويت  -اليمن  -الصومال -
جيبوتي
فلسطني  -موريتانيا

التدفقات الصادرة

ال يوجد
الكويت  -السعودية
قطر  -اإلمارات
ليبيا  -لبنان
مصر
املغرب  -سلطنة عمان  -اجلزائر
العراق
تونس  -األردن  -اليمن  -السودان  -فلسطني
 -سورية  -البحرين  -موريتانيا  -الصومال

ال�سنة الثامنة والع�رشون  -العدد الف�صلي الثالث /يوليو � -سبتمرب 2010
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تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الصادرة من الدول العربية باملليون دوالر
الدولة

احلصة من اإلجمالي
الدول العربية

معدل النمو

2009

2009 / 2008

()%

()%
()1.4
350.1

2005

2006

2007

2008

2009

الكويت

5,142

8,240

10,156

8,858

8,737

35.77

السعودية

6,603

5,398

12,730

1,450

6,526

26.72

قطر

352

127

5,160

6,029

3,772

15.44

()37.4

اإلمارات

3,749

10,892

14,568

15,800

2,723

11.15

()82.8

ليبيا

128

()534

3,933

5,888

1,165

4.77

()80.2

لبنان

715

875

848

987

1,126

4.61

14.1

مصر

92

148

665

1,920

571

2.34

()70.3

املغرب

75

445

621

485

470

1.92

()3.1

سلطنة عمان

234

275

()36

585

406

1.66

()30.6

اجلزائر

57

35

295

318

309

1.27

()2.8

العراق

89

305

8

34

116

0.47

241.2

تونس

13

33

20

42

77

0.32

83.3

األردن

163

()138

48

13

72

0.29

453.8

اليمن

65

56

54

66

66

0.27

0.0

السودان

-

7

11

98

45

0.18

()54.1

فلسطني

13

125

()8

()8

36

0.15

550.0

سورية

80

()11

2

2

()3

()0.01

()250.0

البحرين

1,135

980

1,669

1,620

()1,791

()7.33

()210.6

موريتانيا

2

5

4

4

-

-

-

الصومال

-

-

-

-

-

-

-

جيبوتي

-

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدول
العربية

18,707

27,262

50,748

44,191

24,423

100

()44.7

الدول النامية

127,140

228,691

292,147

296,286

229,159

-

()22.7

الدول العربية /
الدول النامية ()%

14.71

11.92

17.37

14.91

10.66

-

-

العالم

893,093

1,410,574

2,267,547

1,928,799

1,100,993

-

()42.9

الدول العربية /
العالم ()%

2.09

1.93

2.24

2.29

2.22

-

-

املصدر :قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األنكتاد) ،تقرير االستثمار العاملي  2010وبحوث ضمان.

عبر احل��دود التي شهدتها ال��دول العربية
مجتمعة ،أشار التقرير إلى عمليات شراء
بقيمة  27.845مليار دوالر خالل عام 2009
وبنمو بلغ  %9.4عن العام املاضي وبنسبة
 %37.64من إجمالي الدول النامية البالغ
 73.975مليار دوالر وبنسبة  %11.15من
اإلجمالي العاملي البالغ  249.732مليار
دوالر ،في حني بلغت عمليات البيع ما قيمته
 2168مليون دوالر بتراجع بلغ  %88.8عن
العام املاضي وبنسبة  %5.55من إجمالي
الدول النامية البالغ  39.077مليار دوالر
وبنسبة  %0.87من اإلجمالي العاملي ،وهو
مايشير إلى تباطؤ برامج التحول إلى ملكية
القطاع اخلاص (اخلصخصة) في دول املنطقة
العربية.

السياسات والتشريعات اجلديدة:
وأش��ار التقرير إلى مواصلة عدد من دول
املنطقة انتهاج سياسات أكثر حتررا ً بغرض
تهيئة مناخ االستثمار وبيئة ممارسة األعمال
خالل عام  ،2009فقد عمدت قطر إلى حترير
قطاعات اقتصادية بعينها حتريرا كامال أمام
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر (وفقا ً
للقانون رقم  1لسنة  )2010شملت اخلدمات
االستشارية والرياضية والثقافية والترفيهية
وتكنولوجيا املعلومات وخدمات التوزيع ،في
حني رفعت سورية سقف حصة الشريك
األجنبي في رأس مال املصارف إلى ( %60وفقا ً
للقانون رقم  3لسنة  ،)2010بينما خفضت
سلطنة عمان معدل الضريبة املفروضة
على املشاريع االستثمارية من أجل حتفيز
جميع قطاعات االقتصاد أو قطاعات ومناطق
بعينها ،كما أصدرت اجلماهيرية الليبية قانون
رقم  9لسنة  2010يشجع املستثمر الوطني
واألجنبي على إقامة مشاريع استثمارية في
إطار خطط التنمية الوطنية ،أما اجلزائر،
فقد انتهجت احلكومة لوائح جديدة حتكم
التعامل مع االستثمارات األجنبية شملت
حتديد نسبة  %49كحد أعلى حلصة الشريك
األجنبي في الشركات التي تعمل في إنتاج
السلع واخلدمات في السوق احمللي (قانون
9
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التحسن في أسواق األسهم العاملية خالل
النصف األخير من عام  ،2009أسفر عن
تعويض تلك الصناديق جلزء من خسائرها
الدفترية في عدد من أسواق األسهم العاملية،
األم��ر ال��ذي ترتب عليه انخفاض طفيف
للقيمة السوقية جملموع موجودات تلك
الصناديق خالل عام  2009إلى  3.8تريليون
دوالر مقارنة بنحو  4تريليونات دوالر في نهاية
.2008

الصناديق السيادية:

أما استثماراتها اخلارجية ،فقد بلغت 22.9
مليار دوالر عام  2009بزيادة مبعدل  %15عن
عام  ،2008وفق التقرير الذي أشار إلى التراجع
احلاد في حصة القطاع املالي من عمليات

ويرى التقرير أن املشاريع اإلمنائية واخلطط
التي بدأتها بعض دول املنطقة تعد ضرورة
النتعاش تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
الواردة والسيما إلى قطاعات الطاقة والعقار
واخلدمات ،خصوصا مع تزامنها مع إجراءات
وتدابير تشريعية وإجرائية حكومية لتحسني
مناخ االستثمار.
وعلى صعيد النشاط االستثماري للصناديق
السيادية في املنطقة ،أشار التقرير إلى أن

االستحواذ واالندماج للصناديق السيادية ،وهو
القطاع الذي كان يهيمن على أكبر احلصص
بواقع  %36من إجمالي تلك العمليات حتى
العام املالي  ،2008/2007حيث بلغت حصة
القطاع ما قيمته  200مليون دوالر فقط خالل
العام املالي  2010/2009بتراجع بلغ معدله
 %98مقارنة مع حصته من إجمالي عملياتها
خالل عام  .2008/2007كما أشار التقرير
إلى تغيير هذه الصناديق وجهتها االستثمارية
خالل عام  2009والـ 5شهور األول��ى من
عام  2010إلى آسيا على حساب دول أوروبا
وأمريكا الشمالية كون الدول اآلسيوية األقل
تضررا بتداعيات األزمة املالية العاملية.

نصيب الدول العربية من صفقات االندماج والتملك عبر احلدود الدولية
الدولة

كمشتر

كبائع
2005 - 1995

2007

2008

2009

نسبة  2009من
إجمالي الدول العربية

معدل النمو

2009 / 2008

29

856

1,225

300

13.84

)(76

791

قطر

-

-

124

298

13.75

140

77

5,160

سلطنة عمان

-

621

10

-

-

-

20

79

اإلمارات

2005 - 1995

2007

2008

2009

نسبة  2009من
إجمالي الدول العربية

معدل النمو

2009 / 2008

15,611

5,983

14,831

53.26

148

6,029

10,266

36.87

70

601

893

3.21

49

ليبيا

-

200

307

145

6.69

)(53

43

-

51

601

2.16

1,078

املغرب

508

269

)(125

333

15.36

366

7

-

-

324

1.16

-

البحرين

22

190

178

-

-

-

73

1,002

4,497

323

1.16

)(93

لبنان

50

)(153

108

-

-

-

15

210

)(233

283

1.02

221

الكويت

26

3,963

496

)(55

)(2.54

)(111

)(105

1,416

2,147

124

0.45

)(94

السعودية

14

125

102

42

1.94

)(59

1,215

15,780

1,442

121

0.43

)(92

مصر

411

1,713

15,895

993

45.80

)(94

1,145

1,448

4,613

76

0.27

)(98

تونس

81

-

122

4

0.18

)(97

3

-

-

3

0.01

-

األردن

121

440

773

108

4.98

)(86

1

45

322

-

-

-

سورية

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اجلزائر

14

-

82

-

-

-

-

)(47

-

-

-

-

فلسطني

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

العراق

1

-

34

-

-

-

-

33

-

-

-

-

اليمن

-

144

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

جيبوتي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

السودان

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

موريتانيا

5

375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصومال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدول
العربية

1,403

8,743

19,331

2,168

100

)(89

3,288

40,737

25,452

27,845

100

9

الدول النامية

40,624

100,381

104,812

39,077

-

)(63

25,868

144,830

105,849

73,975

-

)(30

الدول العربية /
الدول النامية ()%

2.81

7.75

17.60

5.27

-

-

12.70

28.11

23.74

37.64

-

-

العالم

357,132

1,022,725

706,543

249,732

-

)(65

357,132

1,022,725

706,543

249,732

-

)(65

الدول العربية
 /العالم ()%

0.32

0.76

2.61

0.82

-

-

املصدر :قاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األنكتاد) ،تقرير االستثمار العاملي  2010وبحوث ضمان.
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0.92

3.98

3.56

11.15

-

-
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درا�ســــــــــــــــــــات

�آفاق اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف الدول العربية لعام 2010

بعد الهبوط احلاد لتدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش عامليا يف عام  2009نتيجة
تداعيات الأزمة املالية العاملية يثور الت�سا�ؤل حول �إمكانية جتاوز تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش يف الدول العربية لتداعيات الأزمة وا�ستعادتها وترية النمو خالل العام
2010؟
ورغم �صعوبة التنب�ؤ بدقة مبا قد ت�سفر عنه تفاعالت العوامل احلاكمة وخا�صة يف ظل
ارتفاع درجة عدم اليقني احلالية وردود �أفعال الالعبني الدوليني ،ف�إنه من املرجح زيادة
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش خالل عام  2010يف املنطقة العربية مبعدالت حمدودة
ترتاوح ما بني  %15-%10مقارنة بتدفقاته خالل عام  2009لت�صل �إىل نحو  88مليار دوالر
وفق ال�سيناريو املتحفظ و�أكرث من  91مليار دوالر وفق ال�سيناريو املتفائل ،وذلك ا�ستنادا
�إىل جمموعتني من امل�ؤ�رشات �أولهما؛ م�ؤ�رشات عامة ايجابية للعديد من العوامل امل�ؤثرة
على حركة اال�ستثمارات الوافدة �إىل املنطقة ب�شكل عام ،وثانيهما؛ م�ؤ�رشات �أولية قطرية
للتدفقات الواردة لكل دولة عربية خالل العام  2010من واقع �أرقام التدفقات الف�صلية
بالإ�ضافة �إىل توقعات امل�ؤ�س�سة.
�أوال :م�ؤ�رشات املنطقة ب�شكل عام

•الإ�صالحــ��ات امل�ؤ�س�سيــ��ة ذات
اجلوان��ب الت�رشيعي��ة والإجرائية:
قيام  16دولة عربية بتنفيذ � 38إ�صالحا
يف بيئة �أداء الأعمال لعام  2009أهمها؛
حترير بع���ض القطاعات االقت�ص��ادية
وامل�ض��ي بخطى مت�س��ارعة يف تنفيذ
برامج التحول مللكي��ة القطاع اخلا�ص
(اخل�صخ�ص��ة) وخا�ص��ة يف؛ الع��راق،
�سورية ،تون�س واجلزائر ،قطر� ،إ�ضافة �إىل
ت�سهيالت ملحوظة يف جمال م�شاريع
الطاق��ة يف الأردن وليبيا ،ف�ض�لا عن
ت�سهيالت �رضيبية �إ�ض��افية يف قطر،
املغرب والأردن و�سلطنة عمان خالل الربع
الأول من عام  2010وت�سهيالت �إ�ضافية
يف املناطق احلرة يف م�رص .كما �شهدت
العديد من دول املنطقة تطبيق حزمة
م�ساعدات مالية حكومية ،وخا�صة يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إ�ض��افة
�إىل كل م��ن اجلزائر وليبيا وم�رص وتون�س
و�سورية واملغرب.

•الرتتيب��ات العربي��ة الثنائي��ة
والإقليمي��ة ومتع��ددة الأط��راف:
وت�ش��مل حالي��ا ً اتفاقيتي «ت�ش��جيع
وحماية اال�س��تثمارات وانتق��ال ر�ؤو�س
الأموال بني الدول العربية» و«ت�س��وية
منازعات اال�ستثمار يف الدول العربية»،
�إ�ضافة �إىل «اتفاقية �أغادير» التي ت�ضم
كال ً من الأردن وم��صر وتون�س واملغرب،
وكذلك اتفاقية االحتاد النقدي اخلليجي،
ف�ض�لا عن �إب��رام العديد م��ن الدول
العربي��ة اتفاقيات متع��ددة الأطراف،
ال�س��يما مع وكالة �ض��مان اال�ستثمار

متعددة الأطراف (ميجا) ،والتي ت�ض��م
 16دول��ة عربي��ة ،وكذل��ك االتفاقيات
الدولي��ة لف���ض نزاع��ات اال�س��تثمار
م��ع املركز ال��دويل لت�س��وية منازعات
اال�ستثمار ،هذا �إىل جانب توقيع العديد
م��ن ال��دول العربية عل��ى االتفاقيات
الثنائية لت�شجيع وحماية اال�ستثمارات،
ومنع االزدواج ال�رضيبي ،لي�ص��ل عددها
على �أ�سا�س تراكمي بنهاية مايو ،2010
�إىل نحو  737اتفاقية ثنائية لت�ش��جيع
اال�س��تثمار  BITsونح��و  381اتفاقية
جتنب االزدواج ال�رضيب��ي  ،DTTsمنها
نحو  34اتفاقية خالل عام .2009

•جهود الرتويج :تزايد ن�شاط هيئات
ترويج اال�ستثمار يف ال��دول العربية
ب�أكرث من  400فعالية خالل العام 2009
�شملت  15دولة وفق امل�صادر القطرية،
كذلك توا�صلت م�ساعي الدول العربية
الفتتاح ع��دد من مكاتب التمثيل
اخلارجية وتنفيذ عدد من حمالت الرتويج
الإعالمية والإعالنية.

•فر�ص اال�ستثمار :وا�صلت الدول
العربية هذا العام عر�ض املزيد من فر�ص
اال�ستثمار بوترية �أكرث اهتماما وذلك يف
�إطار اخلطط اال�ستثمارية الطموحة
املعلنة من الدول العربية لل�سنوات
املقبلة وخ�صو�صا يف جماالت الطاقة
والبنية الأ�سا�سية بقيمة ت�صل �إىل
تريليون دوالر منها ما يزيد على 750
مليار دوالر معلنة خالل الفرتة املقبلة
ن�صفها فقط يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ونحو  200مليار دوالر يف
العراق وحدها ،هذا �إىل جانب قيام 20

دولة عربية بعر�ض نحو  1338فر�صة يف
خمتلف املجاالت بتكلفة تزيد على 720
مليار دوالر.

•املدن ال�صناعية واملناطق احلرة:
حيث �شهدت تطورات �إيجابية ،يف
معظم الدول العربية ،على �صعيد
الت�سهيالت الإجرائية وتعزيز بنيتها
التحتية ،حيث توجد  35منطقة حرة
عربية موزعة على  13دولة ،بحجم جتارة
بينية يبلغ نحو  8مليارات دوالر.

•الأداء االقت�صادي :توقع حت�سن
معدالت النمو االقت�صادي يف الدول
العربية �إىل  %4.5عام  ،2010وفق
تقديرات �صندوق النقد ال��دويل يف
يوليو  ،2010مع توقع حت�سن �أداء التجارة
اخلارجية للدول العربية مبعدل %14
�إىل  1.9تريليون دوالر عام  ،2010ف�ضال
عن انتهاء موجة ا�ضطراب الأ�سواق
املالية الدولية والعربية وا�ستقرارها
منذ منت�صف عام  2009وبدء موجة
انتعا�ش جديدة يف تلك الأ�سواق مع
بداية عام .2010
•ارتف��اع فوائ���ض النف��ط يف الدول
العربي��ة ،ون�ش��اط ال��شركات
ع�بر الوطني��ة العربي��ة وال�س��يما
ال��شركات ال�ض��خمة العامل��ة يف
قطاعات االت�صاالت وال�سياحة والعقار
وامل�ص��ارف وجت��ارة التجزئ��ة والبني��ة
الأ�سا�س��ية خ�صو�ص��ا وان عددا ً منها
وال�س��يما �رشكات �إماراتية و�س��عودية
وقطري��ة �أعلن��ت �رصاح��ة عن خطط
ال�س��تثمار مليارات ال��دوالرات يف دول
م�رص وال�سودان واليمن واملغرب وتون�س
والأردن واجلزائ��ر مبا ق��د ي�ؤثر �إيجابا على
التدفقات اال�ستثمارية العربية البينية،
عرب ا�س��تغالل الفوائ���ض يف اقتنا�ص
القيمة املتنوعة
الفر�ص اال�س��تثمارية
ّ
املتوافّرة.

•ت��وق��ع من���و �أن�����ش��ط��ة ال��دم��ج
واال�ستحواذ يف املنطقة العربية
لت�صل يف منطقة اخلليج �إىل  25مليار
دوالر عام  2010حيث بلغت قيمتها يف
الربع الأول من العام نحو  3.28مليار دوالر
مقارنة مع  3.2مليار دوالر خالل العام
 2009برمته ،ف�ضال عن �أن ا�ستطالع
ر�أي �شمل  27من �أبرز قياديي امل�صارف
اال�ستثمارية عامليا ً و�إقليميا ً ر�سم �صورة
م�رشقة مل�سار �صفقات اال�ستحواذ
والدمج خ�صو�صا �أن هناك الكثري
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من �صفقات اال�ستحواذ ال�ضخمة مت
االتفاق عليها من بينها �صفقة �رشكة
االت�صاالت املتنقلة زين مع بهارتي
بقيمة  10.7مليارات دوالر .فيما تظهر
نتائج الربع الأول املالية لكربى �رشكات
املنطقة عودة �إىل حتقيق منو يف الأرباح مبا
يعزز خطط النمو من خالل اال�ستحواذ،
وذلك بالتزامن مع بقاء معظم م�ؤ�رشات
ثقة امل�ستثمرين يف دول «جمل�س التعاون
اخلليجي» ،يف اخلانة الإيجابية خالل الربع
الأول من العام .2010

•االرتفاع املتوقع يف ا�ستثمارات
الدول الغربية التقليدية امل�صدرة
لال�ستثمار �إىل املنطقة العربية
وخ�صو�صا؛ الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروب���ي ال�سيما مع حت�سن �أدائها
االقت�صادي وتوقيعها اتفاقات لل�رشاكة
مع العديد من الدول العربية .هذا �إىل
جانب ظهور م�صدرين عامليني جدد
لال�ستثمار يف الدول العربية ومنهم
ال�صني التي متتلك فائ�ضا ً ماليا ً �ضخما ً
وجتارة �ضخمة ومتنامية مع خمتلف دول
املنطقة بقيمة  143مليار دوالر وبن�سبة
 %8.2من جتارة العرب اخلارجية لعام 2008
والهند التي تن�شط يف �أ�سواق عديدة
�أبرزها الإمارات� ،إ�ضافة �إىل ماليزيا وعدد
من ال�رشكات الآ�سيوية الأخ��رى .ي�أتي
ذلك مع توقعات برتكز تلك التدفقات
يف قطاع النفط والغاز والتعدين نتيجة
ا�ستعادة الطلب العاملي على النفط
لوترية النمو وارتفاع �أ�سعاره العاملية،
ال�سيما مع �إعالن عدد كبري من ال�رشكات
العاملية وخا�صة النفطية عن خطط
ا�ستثمارية مليارية يف م�شاريع داخل
املنطقة وال�سيما يف العراق .
•توقعات منو دور �صناعة ال�ضمان
يف تعزيز تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش يف املنطقة والعامل حيث يتوقع
ارتفاع م�ستويات الطلب على احلماية
الت�أمينية من قبل ال�رشكات وامل�صارف
واملقر�ضني حول العامل بغر�ض احلفاظ
على ال�سيولة وتوافرها خالل العام
.2010
ثانياً :امل�ؤ�رشات الأولية القطرية لعام :2010

�أما على �صعيد ر�صد االجتاهات من واقع
امل�ؤ�رشات الأولية لتدفقات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش يف الدول العربية فرادى لل�شهور الأوىل
من عام  ،2010وكذلك ر�صد اخلطط والربامج
اال�ستثمارية للحكومات العربية وال�رشكات
الأجنبية داخل املنطقة فيمكن ا�ستعرا�ض
12

�أهمها فيما يلي:

من املرجح �أن ي�شهد اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش دفعة �إ�ضافية يف ال�سعودية خالل
العام احل��ايل  2010بنمو يزيد على %20
لي�صل �إىل نحو  42.6مليار دوالر ،حيث �أعلنت
اململكة خالل � 2010أنها تعتزم ا�ستثمار
( 120مليار دوالر) يف م�شاريع تتعلق بقطاعي
النفط والبرتوكيماويات خالل فرتة ال�سنوات
ال�ست املقبلة وتخ�صي�ص مبلغ  46مليار
دوالر لتنفيذ ثالثة م�شاريع �ضخمة يف جمال
ت�صنيع البرتوكيماويات ،وكذلك ا�ستثمار
 53.3مليار دوالر لبناء حمطات معاجلة املياه،
ف�ضال عن �إعالن �رشكات وم�صارف عاملية
مثل بنك «�ستاندرد ت�شارترد بي �إل �سي» عن
خطط لدخول ال�سوق يف اململكة خالل عام
.2010
ويتوق��ع ا�س��تقرار اال�س��تثمارات الأجنبية
املبا��شرة يف الإم���ارات حول ال��ـ  4مليارات
دوالر تزامن��ا ً م��ع قان��ون ال��شركات اجلديد
املنتظ��ر �إقراره خالل عام  ،2010الذي يخفف
القي��ود املفرو�ض��ة عل��ى ح�ص��ة ملكية
الأجانب و�إمكانية رفعها �إىل  ،%100مبوافقة
حكومية �ض��من �رشوط ،ف�ضال عن توقعات
عودة انتعا�ش القطاع العقاري الذي تراجعت
�أ�سعاره ب�ش��دة خالل الأزمة الأخرية� ،إ�ضافة
�إىل الفر���ص اال�س��تثمارية العدي��دة التي
تتيحها اخلط��ط احلكومي��ة يف م�رشوعات
البنية التحتية.
ويف البحري���ن من املتوق��ع معاودة تدفقات
اال�س��تثمارات الأجنبي��ة املبا��شرة ال��واردة
ارتفاعها الن�س��بي �إىل حدود ما قيمته 300
مليون دوالر يف �ض��وء توقعات منو اقت�ص��اد
اململكة بحوايل  %4خالل عام  2010مقارنة
بنحو  %3.2خالل عام .2009

�أما قطر فمن املتوقع �أن ت�ش��هد ا�س��تقرارا
يف اال�س��تثمارات الأجنبي��ة املرتفعة الواردة
�إليها عام  2010حول  9مليارات دوالر بف�ضل
امل�ش��اريع ال�ض��خمة التي تعتزم تنفيذها
بقيم��ة  140ملي��ار دوالر خالل � 10س��نوات
وبنمو اقت�ص��ادي متوق��ع يبلغ  %18.5خالل
ع��ام  ،2010ف�ض�لا عن جهوده��ا يف جذب
اال�ستثمار.

وت�أمل �سلطنة عم���ان مزيدا من التدفقات
ح��ول  2.5مليار دوالر مع ا�س��تحداث قانون
جديد لل�رضائب يف  2010مينح حوافز �رضيبية
ويخف�ض معدل ال�رضيبة �إىل  ،%12خا�صة مع
ال�س��ماح للم�ستثمر الأجنبي بتملك ح�صة
من ر�أ�س املال تبلغ  %70مع �إمكانية بلوغها
 %100يف جماالت معين��ة� ،إىل جانب �إعالن
ال�س��لطنة عن ا�س��تثمارات بنحو  7.8مليار
دوالر يف م�ش��اريع جديدة للمي��اه والكهرباء

على مدى الأعوام ال�ستة املقبلة.

وم��ن امل�ؤم��ل يف الكوي���ت زي��ادة تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الواردة وخا�صة يف
قطاع الطاقة ،ال�س��يما مع �إعالن احلكومة
عزمها ا�ستثمار  86مليار دوالر حتى عام 2030
على امل�شاريع الر�أ�سمالية النفطية� ،إ�ضافة
�إىل �إعالن خطة حكومية للتنمية ال�شاملة
تت�ض��من ا�س��تثمار  104ملي��ارات دوالر يف
م�شاريع ا�ستثمارية تنموية �سيكون للقطاع
اخلا�ص م�س��اهمة رئي�سية فيها ،ف�ضال عما
�ست�سفر عنه �صفقة بيع �رشكة زين الكويتية
يف ابريل  2010ملعظم ا�ص��ول املجموعة يف
القارة الأفريقي��ة ل�رشكة “بهارتي” الهندية
بقيمة  10.7مليار دوالر واملفاو�ضات اخلا�صة
بطلب �رشك��ة «ات�ص��االت» الإماراتية �رشاء
جزء من �رشكة «زين» الكويتية مبا يعادل 10.5
مليار دوالر.
�أما املغرب فمن املرجح ان ت�ش��هد منوا كبريا
يف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الواردة
�إليها لت�ص��ل �إىل نحو  2585مليون دوالر يف
 ،2010يف �ضوء توقعات حكومية وم�ؤ�س�سات
دولية بتحقي��ق معدل منو اقت�ص��ادي يبلغ
.%3.5

وتخط��ط ليبي���ا ال�س��تقطاب تدفق��ات
ا�ستثمار �أجنبي مبا�رش داخل قطاعي النفط
والغ��از وخارجهما ،بقيمة  3ملي��ارات دوالر
حيث يوجد العديد من الفر�ص اال�ستثمارية
يف �صورة م�ش��اريع لتكرير البرتول وت�سويقه
ونقل��ه ،وكذلك ال�ص��ناعات البرتوكيماوية،
خ�صو�ص��ا مع تقدمي حوافز ت�س��مح بتملك
امل�ستثمر الأجنبي يف تلك القطاعات ،ومنها
م�ص��نع (زوارة) للأ�س��مدة وم�ص��فاة (ر�أ�س
النوف) ،ويف �ض��وء توقع االنتهاء من و�ض��ع
اللم�س��ات الأخرية على برنامج خ�صخ�صة
قطاع ال�ص��ناعات الكيماوية� ،إ�ض��افة �إىل
�إن�ش��اء منطقة للتجارة احلرة على �س��احل
البحر املتو�س��ط جل��ذب اال�س��تثمارات �إىل
قطاعات خارج قطاع النفط والغاز.
ويف اجلزائ���ر من املتوقع حدوث هبوط ن�سبي
يف التدفق��ات �إىل نح��و  2.2مليار دوالر وفق
م�ؤ��شرات الن�ص��ف الأول من الع��ام 2010
وكمح�صلة للتغريات الت�رشيعية املتحفظة
الأخرية ب�ش�أن ن�سب م�ش��اركة اجلزائريني يف
ر�ؤو�س �أموال ال�رشكات ويف �ضوء الإعالن عن
خطط ا�س��تثمارية ملياريه ل�رشكات حملية
و�أجنبية مثل «�سونلغاز»« ،توتال الفرن�سية»
يف قطاعات الطاقة واال�سمنت وغريها.
�أم��ا تون�س فتتوق��ع �أن حتقق ا�س��تثمارات
�أجنبي��ة مبا�رشة تقدر بنح��و  1.7مليار دوالر
ع��ام  ،2010بع��د �أن عك�س��ت التدفقات
الأولية للن�ص��ف الأول للع��ام منوا ً �إىل 764
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مليون دوالر ،يف �ضوء االهتمام ب�إجناز م�شاريع
يف قطاع��ات اخلدمات املعملي��ة ،وتقنيات
االت�ص��ال ،واملعلومات واخلدم��ات املوجهة
للم�ؤ�س�س��ة والطاقات البديل��ة واخلدمات
الطبية وال�صحية.

ويف م�رص خف�ضت وزارة اال�ستثمار توقعاتها
حلجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة الواردة
من نحو  10مليارات �إىل نحو  8مليارات
دوالر ،وذلك يف �ضوء التدفقات الفعلية
للن�صف الأول للعام  2010بقيمة 4.132
مليار دوالر والتقارير الدولية ب�ش�أن التطورات
االقت�صادية وال�سيا�سية ،ومما يرجح ا�ستقرار
التدفقات قرب م�ستوياتها املرتفعة �إعالن
�رشكات عاملية وعربية عن خطط ا�ستثمارية،
وال�سيما يف قطاع الطاقة.

ويوا�صل ال�سودان جهوده جلذب اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة رغ��م توقع هبوطها
الن�سبي �إىل  2.4مليار دوالر بالنظر �إىل
التطورات ال�سيا�سية املرتقبة بالتزامن مع
تطورات ايجابية منها؛ �إعالن �رشكات �إماراتية
وم�رصية عن خطط ا�ستثمارية طموحة،
ف�ضال عن توقعات تفعيل العديد من
امل�شاريع العربية يف القطاع الزراعي .كذلك
�أعلنت احلكومة ال�سودانية يف مار�س 2010
عن م�ساهمتها بنحو  100مليون دوالر يف
ر�أ�سمال �صندوق م�شرتك مع القطاع اخلا�ص
امل�رصي لال�ستثمار الزراعي يف ال�سودان
والت�صنيع الغذائي يف م�رص مع توقعات
برفع ر�أ�سماله �إىل مليار دوالر.
�أما الأردن فمن املتوقع �أن ي�شهد قفزة
يف تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة
الوافدة� ،إىل نحو  2.5مليار دوالر علما ً ب�أن
التدفقات الفعلية للن�صف الأول للعام
 ،2010بلغت  904ماليني دوالر ،ويف �ضوء
�إقرار قانون �رضيبة الدخل اجلديد وتخفي�ض
الن�سب ال�رضيبية و�إلغاء  11ر�سما ً كانت
مفرو�ضة على الدخل� ،إعالن اململكة خطة
�إ�سرتاتيجية وطنية للطاقة حتى عام
 ،2020با�ستثمارات تقدر قيمتها بنحو 18
مليار دوالر ،وكذلك �إعالن �رشكات عاملية
وعربية عن خطط ا�ستثمارية ومنها؛ �إعالن
ال�صندوق اال�ستثماري ال�سوي�رسي «غلوبال
اميريجنغ ماركت�س ليمتد» يف ابريل  2010عن
عزمه ا�ستثمار  110ماليني دوالر يف �رشكة
«امل�ستثمرون العرب املتحدون الأردنية» ،ونحو
 108ماليني دوالر يف �رشكة تعمري الأردنية
القاب�ضة.
وي�أمل ل��ب��ن��ان يف احلفاظ على تدفقات
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة املرتفعة
الواردة خالل  2010لت�صل �إىل نحو  4مليارات
دوالر رغم الأج��واء ال�سيا�سية ال�سائدة،

وا�ستنادا �إىل جهود الرتويج البارزة وال�سيما
يف جمال الأحداث والفعاليات الرتويجية.

ويف �سورية من املرجح منو التدفقات �إىل
 1.9مليار دوالر خ�صو�صا مع م�ؤ�رشات الربع
الأول من عام  2010االيجابية حيث بلغ عدد
م�شاريع اال�ستثمار الأجنبي  12م�رشوعا،
منها؛  3م�شاريع ا�ستثمارية كويتية3 ،
م�شاريع ا�ستثمارية تركية ،م�رشوعان للبنان
وم�رشوع للأردن و�آخر للإمارات �إ�ضافة �إىل
م�رشوع لبناين  -كويتي م�شرتك وم�رشوع
للعراق.

كما ي�شهد اليمن �إقباال وا�ضحا من قبل
�رشكات خليجية وخ�صو�صا من ال�سعودية
والإم���ارات وقطر على تنفيذ م�رشوعات
�ضخمة وال�سيما يف قطاعات العقار
واملوانئ وال�صناعة تعززها جهود احلكومة
املتوا�صلة لتح�سني مناخ اال�ستثمار على
امل�ستويني الت�رشيعي والإجرائي بعيدا عن
الأجواء ال�سيا�سية ال�سائدة وهو ما يت�ضح
من م�ؤ�رشات الربع الثاين التي �شهدت وفق
بيانات الهيئة العامة لال�ستثمار ت�سجيل
م�شاريع بر�ؤو�س �أموال �أجنبية بلغت قيمتها
 10ماليني دوالر ت�صدرتها امل�شاريع االردنية
ثم ال�سعودية والربيطانية ثم اللبنانية
والكندية على التوايل من �إجمايل م�شاريع
م�سجلة بر�ؤو�س �أموال قيمتها  152مليون
دوالر يف الن�صف الأول للعام.

ويتوقع ال���ع���راق من��وا كبريا يف تدفقات
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الواردة خالل عام
 2010وخ�صو�صا �إذا ما مت ح�سم ت�شكيل
احلكومة اجلديدة لت�صل التوقعات �إىل 1.2
مليار دوالر حيث اتفق والأمم املتحدة يف نوفمرب
 2009على �إطار �أويل ل�رشاكة تنموية جديدة،
تهدف �إىل تعزيز اخلدمات االجتماعية والنمو
االقت�صادي على مدى ال�سنوات اخلم�س
املقبلة ،من خالل تنفيذ م�شاريع بقيمة 200
مليار دوالر� ،ضمن اخلطط اخلم�سية لتنمية
العراق ،كا�ستثمارات يف جمال اخلدمات
والتحفيز االقت�صادي وحماية البيئة للفرتة
 .2014-2010ويتوقع �أن يهيمن قطاع
الطاقة على تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية
بف�ضل تعهدات العديد من ال�رشكات
العاملية ب�ضخ ما يزيد على  20مليار دوالر
يف املدى الق�صري ونحو  50مليار دوالر على
املدى الأطول .كما يتوقع �أن يتم �ضخ املزيد
من اال�ستثمارات الأجنبية يف قطاعات �أخرى
�أبرزها البنية التحتية والإ�سكان واملرافق
ال�سيما مع حتقيق املزيد من اال�ستقرار
ال�سيا�سي والأمني حيث �ضاعف العراق
يف مار�س  2010هدفه لبناء � 500ألف وحدة
�سكنية بعدما �أبدت �رشكات دولية ومنها

�رشكات �إماراتية اهتماما جديا ً بالفوز بعقود
بناء حيث ت�أمل احلكومة يف بناء مليون وحدة
�سكنية يف غ�ضون ثالث �سنوات.
ثالث �اً :اجتاه��ات اال�ستثم��ار العرب��ي
البيني لعام :2010

�أم��اع��ل��ى ���ص��ع��ي��د اال���س��ت��ث��م��ار العربي
ال��ب��ي��ن��ي ،ف��ق��د ���ش��ه��دت ال����دول العربية
تطورات الفتة كمية ونوعية يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية� ،أدت �إىل حدوث منو كبري
يف التدفقات البينية� ،إ�ضافة �إىل حدوث
ت��غ�يرات ايجابية على �صعيد التوزيع
اجلغرايف لتلك التدفقات �سواء ال�صادرة
�أو ال���واردة وكذلك على �صعيد التوزيع
القطاعي ،وفيما يلي ابرز ما مت ر�صده يف
هذا ال�سياق:

•تزايد اال�ستثمارات العربية يف قطاع
الزراع���ة وال�سيما يف دول تقليدية مثل
م��ص�ر وال�س���ودان مع �س��عي �سورية
واجلزائ���ر ال�ستقطاب ا�ستثمارات عربية
يف قطاعها الزراعي .ففي م�رص جنحت
احلكوم��ة التي �ض��خت نح��و ملياري
دوالر يف م�رشوع تو�ش��كى يف التفاهم
مع ال��شركات العربية امل�س��تثمرة يف
امل�رشوع عل��ى ت�رسيع وترية �أن�ش��طتها
وال�سيما بعد الهدوء الن�سبي لق�ضية
ح�صة م�رص من مياه النيل وخ�صو�صا
�رشكة «الراجحي» ال�سعودية لال�ستثمار
الزراعي التي تقوم با�ست�ص�لاح وزراعة
� 100أل��ف ف��دان ،و�رشك��ة «اململك��ة»
للتنمية الزراعية ال�سعودية ،والتي تقوم
با�ست�ص�لاح نحو � 120ألف فدان .ووقع
ال�سودان اتفاق��ات لت�أجري �أرا�ض زراعية
مع بلدان من بينها الكويت وال�سعودية
والأردن لزراع��ة القمح والذرة ب�ص��ورة
رئي�سية .كما تتوقع ليبيا �إبرام اتفاقات
ت�أجري مع م��ص�ر وال�سودان .كما �أعلنت
احلكوم��ة ال�سعودي���ة يف مايو ،2010
عن �أن بع�ض املزارعني ال�س��عوديني من
القطاع اخلا�ص يعتزمون اال�س��تثمار يف
اجلزائر خ�صو�صا وان ال�رشكة ال�سعودية
لال�س��تثمار الزراعي والإنت��اج احليواين،
والتي �أعلن ت�أ�سي�سها بر�أ�سمال بلغ 800
مليون دوالر� ،أعلنت �أنها تتوجه �أ�سا�س��ا ً
�إىل اال�س��تثمار يف اخلارج ،بعدما وجهت
احلكومة اجلزائرية دعوة �إىل امل�ستثمرين
الأجانب ال�ستئجار �أرا�ض زراعية .هذا �إىل
جانب قي��ام �سوري���ة ،يف مار�س ،2010
بطرح م��شروع املنطقة االقت�ص��ادية
اخلا�صة؛ الزراعية ال�سياحية ال�صناعية
يف منطقة «الغاب» ،مب�ساحة � 140ألف
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توقعات املؤسسة لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة
إلى الدول العربية خالل عام 2010
الدولة

تدفقات
2009

األردن
اإلمارات
2
97
4100
4,003
البحرين
18
46
303.4
257
تونس
2
39
1727
1,688
اجلزائر
236472200
2,847
جيبوتي
111
111
211
100
السعودية
20
7,103 42616.8 35,514
السودان
216342400
3,034
سورية
29
416
1850
1,434
الصومال
13
14
121.5
108
العراق
13
138
1208
1,070
سلطنة عمان
13
276
2487.4
2,211
فلسطني
12
4
37
33
قطر
3
278
9,000
8,722
الكويت
3145*100
145
لبنان
18888- 3915.6
4,804
ليبيا
13
334
3008.3
2,674
مصر
19
1,288
8000
6,712
املغرب
94
1,254
2585
1,331
موريتانيا
338
128
90.3
38اليمن
171
221
350
129
اجملموع
12.1
9,610 88,811 79,201
املصدر؛ توقعات ضمان
* من املرجح حدوث قفزة في التدفقات نتيجة صفقة شركة زين
مع بهاراتي الهندية وفي حال إمتام صفقتها مع اتصاالت اإلماراتية
2,385

هكتار للم�ستثمرين بعد توقيع اتفاقية
بني وزارة الزراعة وبرنام��ج الأمم املتحدة
الإمنائي والف��او لتنفيذ امل�رشوع يف مدة
� 15ش��هرا ً يتم خاللها و�ضع الدرا�سات
التنفيذية لكل ن�شاط.

•تزاي���د ال���دور ال���ذي يق���وم ب���ه قط���اع
جت���ارة التجزئ���ة يف تعزي���ز اال�ستثمار
العرب���ي البيني حي��ث �أعلنت �رشكات
عربية كربى يف ه��ذا املجال عن خطط
ا�س��تثمارية وتو�س��عات طموحة داخل
املنطقة ومنها جمموعة �رشكة غولدن
برياميدز بالزا ال�س��عودية املالكة مل�رشوع
�س��يتي �س��تارز يف م�رص والت��ي تعتزم
موا�ص��لة تو�س��عاتها يف املنطق��ة،
وجمموعة «ماج��د الفطيم العقارية»،
الإماراتية التي �أعلنت ،يف مايو  2010عن
خطتها لبناء �أربعة مراكز ت�سوق جديدة
يف الإم���ارات وم��ص�ر و�سوري���ة ولبنان،
با�س��تثمارات �إجمالية قدرها  3.5مليار
دوالر على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
كما �أعلنت جمموعة «�سيف الغرير» �أن
مناطق بالد ال�شام و�شمال �إفريقيا حتتاج
�إىل مراكز ت�س��وق جدي��دة .كما �أعلنت
«�إعمار مولز» ،الإماراتية �أنها تركز حاليا ً
على ال�سوقني ال�سورية وامل�رصية لإقامة
عدد من امل�شاريع العقارية املتخ�ص�صة
يف قطاع التجزئة فيهما.
•ال���دور الكب�ي�ر والتاريخي ال���ذي يقوم
ب���ه قط���اع االت�ص���االت يف تعزي��ز
اال�ستثمارات العربية البينية منذ بداية
العقد املا�ض��ي واملتوقع �أن يتعزز خالل
الفرتة املقبلة مع التحركات اال�ستثمارية
املتوقعة ل�رشكات االت�ص��االت العربية
الكربى ومنها؛ زين الكويتية واالت�صاالت
ال�سعودية وات�صاالت الإمارات واورا�سكوم
امل�رصي��ة وكيوت��ل القطري��ة وباتلكو
البحريني��ة يف املنطق��ة ،حي��ث باعت
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«زي��ن» الكويتية يف ابريل  2010معظم
�أ�ص��ول املجموعة يف القارة الإفريقية
ل�رشكة «بهارتي» الهندية بقيمة ت�صل
�إىل  10.7مليار دوالر ف�ضال عما �ست�سفر
عنه املفاو�ض��ات اخلا�صة بطلب �رشكة
«ات�صاالت» الإماراتية ب�رشاء ح�صة من
�رشكة «زين» مب��ا يعادل  10.5مليار دوالر.
كما �أعلنت «كيوتل» القطرية يف مار�س
� 2009إنها تنوي ا�س��تثمار مبلغ ي�ص��ل
�إىل ملياري دوالر يف �أن�ش��طتها اخلارجية
التي ت�ش��مل دوال عربية .ومفاو�ض��ات
بيع عالم��ة «ج��ازي» اململوكة ل�رشكة
«�أورا�س��كوم تيليك��وم ،اجلزائ��ر» ف��رع
«�أورا�س��كوم تيليكوم» امل�رصية ب�شكل
كام��ل .ه��ذا �إىل جانب اال�س��تثمارات
الإ�ضافية املتوقع �ضخها من ال�رشكات
العربية العاملة يف املنطقة.

•ال���دور املتنام���ي لقط���اع ال�سياح���ة
وخ�صو�ص��ا ا�س��تثمارات ال��شركات
اخلليجي��ة يف دول امل��شرق واملغ��رب
العرب��ي وم�رص ،حيث ي�أتي هذا القطاع
عل��ى ر�أ�س قائم��ة القطاع��ات اجلاذبة
لال�س��تثمار العربي البيني .ومن املتوقع
وفق �إعالن العديد من ال�رشكات العربية
واخلليجي��ة عن م�ش��اريع م�س��تقبلية
طموح��ة بتكاليف �ض��خمة يف دول
املنطقة �أن يعزز دوره يف هذا املجال ،ويف
هذا ال�س��ياق ،طالبت املنظمة العربية
لل�سياحة ،ب�رضورة ا�س��تكمال ت�أ�سي�س
بن��ك اال�س��تثمار ال�س��ياحي العربي،
و�أكدت ا�ستعدادها لتوفري الدعم الفني
يف جم��ال تقدمي الفر�ص اال�س��تثمارية
ال�س��ياحية و�إعداد ال�رشوط الت�رشيعية
لدرا�سات اجلدوى للم�شاريع ال�سياحية.

•زي���ادة دور قط���اع ال�صناع���ة يف تعزيز
التدفق��ات اال�س��تثمارية البيني��ة يف
املنطقة العربية خ�صو�ص��ا مع �إعالن

التدفقات املتوقعة الفرق النمو املتوقع
%
املتوقع
2010
2500

115
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معظم الدول العربية عن خطط لإن�شاء
املزيد من املناطق ال�صناعية ال�ضخمة
وتو�سعة القائم منها ف�ضال عن �إعالن
عدد منها عن حوافز ومزايا وت�س��هيالت
جدي��دة لال�س��تثمار الأجنب��ي املبا�رش
ب�شكل عام واال�س��تثمار يف ال�صناعة
ب�ش��كل خا�ص وال�سيما ال�صناعات ذات
التوجه الت�صديري.

•تنام���ي دور القط���اع امل���ايل وخا�ص���ة
القط���اع امل��ص�ريف يف تعزيز التدفقات
اال�س��تثمارية البيني��ة يف املنطق��ة
العربية خ�صو�صا مع وجود م�ؤ�س�سات
م�رصفية �ضخمة متتلك فوائ�ض مالية
كبرية وترغب يف التو�سع داخل املنطقة
بالتزامن مع قيام املزيد من دول املنطقة
بتحري��ر قطاعاته��ا �أمام اال�س��تثمار
العربي يف �إطار برامج قطرية �أو تنفيذا
التفاقات دولية يف هذا الإطار.
•�إع�ل�ان ع���دد كبري م���ن ال��ش�ركات عرب
الوطني���ة العربية ع���ن عزمها تنفيذ
برامج وخط���ط ا�ستثمارية طموحة
داخ���ل املنطقة بداية م��ن عام .2010
وذلك يف �شكل �صفقات اندماج ومتلك
وكذلك عمليات ت�أ�س��ي�س للم�ش��اريع
اجلديدة �سواء التي متت بالفعل �أو املعلن
عنها.

ال�سنة الثامنة والع�رشون  -العدد الف�صلي الثالث /يوليو � -سبتمرب 2010

م�ؤ�شـــــــــــــــــرات

م�ؤ�رش التناف�سية العاملية 2011/2010
�صدر م�ؤ�رش التناف�سية العاملية لعام � 2011-2010ضمن تقرير التناف�سية العاملية،
عن املنتدى االقت�صادي العاملي  World Economic Forum (WEFORUM)،ويقدم
تقرير هذا العام ،الذي يعترب نتاجا للتعاون مع �أكادمييني بارزين ومعاهد بحوث عاملية ،وا�ستطالع
ر�أي لأكرث من � 15ألف �شخ�صية من كبار رجال الأعمال يف  139دولة �صورة �شاملة ت�ضم عددا ً
كبريا ً من امل�ؤ�رشات املتنوعة التي تغطي عوامل اقت�صادية وم�ؤ�س�سية و�سيا�سات تلعب دورا
مهما ً يف حتديد م�ستوى الإنتاجية واالزدهار يف العديد من الدول ال�صناعية والنامية.
تكمن أهمية تقرير التنافسية العاملية الذي
يصدر سنويا منذ العام  1979في عدد من
العناصر أهمها؛ تطوره خالل العقود الثالثة
املاضية بحيث أصبح ضمن أهم املؤشرات العاملية
ذات املصداقية العالية لتنافسية الدول ،إضافة
إلى كونه ميثل أداة في يد صانعي السياسات
في مختلف الدول لتحديد أولويات اإلصالح
لتسليطه الضوء على نقاط القوة والضعف
في االقتصادات ،عالوة على أنه إطار عام للحوار
بني احلكومات ومجتمع األعمال ومؤسسات
العمل املدني ،واالهم أنه يعمل كحافز على
انتهاج اإلصالحات الهادفة لزيادة اإلنتاجية ورفع
مستويات املعيشة لشعوب العالم.
ويشمل مؤشر التنافسيـة العاملية هذا العام
 139دولة منها  15دولـة عربيـة مقابـل 133
دولـة ،و 14دولـة عربـيـة خــالل مـؤشــر
 ،2010-2009حيث مت إضافة كل من؛ لبنان،
أنغوال ،كاب فيردي ،روان��دا ،سوازيالند ،إيران،
مولدوفا (التي مت استبعادها في تقرير العام
السابق لعدم توفر بياناتها) .في حني مت استبعاد
سورينام (التي شملها تقرير العام السابق)
لعدم توفر بيانات كافية عنها.
دليل املؤشر
يتكون مؤشر التنافسية العاملية ،من مؤشر
مركب يشتمل على ث�لاث مجموعات من
املؤشرات الفرعية؛ مؤشر املتطلبات األساسية،
مؤشر معززات الكفاءة ،ومؤشر القدرة على
االبتكار والتقدم العلمي والتقني .وهذه املؤشرات
الفرعية تتألف من  12مكونا ً أساسيا ً تضم
 111مكونا ً فرعيا ً تشكل في مجموعها مؤشر
التنافسية العاملي.
ووفقا للمؤشر ،فإن االقتصاد الذي مير باملرحلة
األولي من التنمية ،يعتمد على عوامل اإلنتاج
من عمالة غير مؤهلة ورأس املال املتاح باإلضافة
إلى املوارد الطبيعية املتاحة .وخالل هذه املرحلة،
تعتمد الشركات على املنافسة السعرية وبيع
السلع األولية وتتسم مستويات إنتاجيتها
باالنخفاض ،وهو ما يعكسه تراجع مستويات
األجور .وفي سبيل احلفاظ على التنافسية
في هذه املرحلة ،يتم االعتماد على مجموعة

مؤشرات املتطلبات األساسية (جودة املؤسسات
العامة واخلاصة ،جودة البنية التحتية ،مدى
استقرار االقتصاد الكلي ومستوى الرعاية
الصحية والتعليم األساسي) .وتشمل تلك
املرحلة عددا من الدول النامية منها موريتانيا من
الدول العربية.
ثم املرحلة االنتقالية بني املرحلتني األولى
والثانية وتشمل العدد األكبر من الدول العربية
وهي؛ اجلزائر والسعودية ومصر والكويت وقطر
وسورية وليبيا واملغرب.
متوسط نصيب
الفرد من الناجت
احمللي (بالدوالر)

مرحلة التنمية
املرحلة األولى:

أقل من 2000

املتطلبات األساسية
مرحلة انتقالية بني املرحلة
األولى والثانية

3000 - 2000

املرحلة الثانية:

9000 - 3000

معززات الكفاءة

مرحلة انتقالية بني املرحلة
الثانية والثالثة

17000 - 9000

وكلما ارتفعت مستويات األج��ور مع حتقيق
التقدم في مراحل التنمية ،انتقلت االقتصادات
إلى مرحلة التنمية الثانية ،وخاللها تبدأ
االقتصادات في تطوير عمليات اإلنتاج لتصبح
أكثر كفاءة وفعالية في االرتقاء بجودة املنتج
ليصبح أكثر قدرة على املنافسة الدولية .وفي
هذه املرحلة ،تعتمد التنافسية الدولية على
مجموعة مؤشرات معززات الكفاءة (مدى تطوير
التدريب والتعليم العالي ،مدى فعالية وكفاءة
سوقي السلع والعمل ،مدى عمق ونضج سوق
املال ،ومدى القدرة على االستفادة من التقدم
التقني احلالي ،باإلضافة إلى مدى اتساع حجم
السوق احمللي أو اخلارجي) .وتشمل تلك املرحلة
دوال في مرحلة تعزيز فاعليتها االقتصادية
كتونس واألردن ولبنان.
ثم املرحلة االنتقالية بني املرحلتني الثانية والثالثة
وتشمل البحرين وسلطنة عمان .
وفي املرحلة الثالثة واألخيرة من التنمية وفقا
لتصنيف املؤشر ،ينتقل االقتصاد إلى مرحلة
القدرة على توليد مستويات مرتفعة من
األجور وما يصاحبها من مستويات معيشية
مرتفعة .وفي هذه املرحلة ،تصبح الشركات،
بفضل التقدم العلمي والتقني واالهتمام
مبجال البحوث والتطوير ،قادرة على التوصل إلى
ابتكارات فريدة يتم حتويلها إلى منتجات جديدة
من خالل عمليات إنتاجية معقدة مت تصميمها
وفقا لنتائج معتمدة لبحوث عمليات تعتمد
مستويات متقدمة من العلم والتقنية وتشمل
تلك املرحلة اإلمارات فقط من الدول العربية .

املرحلة الثالثة:

القدرة على االبتكار والتقدم أكثر من 17000

العلمي والتقني
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املرحلة األولى:
املتطلبات
األساسية

وفقا ملنهجية إعداد املؤشر ،يتم تصنيف الدول
التي يغطيها املؤشر ضمن خمس مراحل

مراحل التنمية

مرحلة انتقالية
بني املرحلة األولى
والثانية
اجلزائر
مصر
الكويت
ليبيا

املغرب
قطر
السعودية
سورية

الدول العربية حسب
مراحل التنمية وفقا
ملنهجية املؤشر

موريتانيا

إجمالي عدد الدول في املرحلة:

38

25

عدد الدول العربية:

1
الهند
هندوراس
نيبال
باكستان
نيجيريا
مولدوفا

8
اندونيسيا
باراجواي
فنزويال
إيران
كومنولث الدول
املستقلة

أهم دول اجملموعة

منهجية املؤشر:

املرحلة الثانية:
معززات الكفاءة

مرحلة انتقالية
بني املرحلة الثانية
والثالثة

املرحلة الثالثة:
القدرة على االبتكار
والتقدم العلمي والتقني

األردن
لبنان
تونس

البحرين
سلطنة عمان

اإلمارات

29

15

32

3
البرازيل
األرجنتني
ماليزيا
تايالند
روسيا
تركيا

2

1

بولندا
اجملر
أوروغواي
تشيلي

ألواليات املتحدة
اململكة املتحدة
استراليا
سنغافورة
معظم دول االحتاد األوروبي
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مــــــــ�ؤ�شــــــــــرات
للتنمية االقتصادية وفقا ملعيارين هما؛ حصة
صادرات السلع األولية من إجمالي الصادرات
السلعية واخلدمية (حيث تصنف الدولة في
املرحلة األولى إذا جتاوزت هذه احلصة ما نسبته
 )%70ومتوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي
اإلجمالي مقوما بسعر صرف السوق ،كما هو
موضح باجلدول التالي:
مراحل التنمية االقت�صادية

جمموعة
امل�ؤ�رشات
الفرعية

املرحلة األولى
%

املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
%
%

املتطلبات األساسية

60

40

20

معززات الكفاءة

35

50

50

االبتكار والتقدم
التقني والعلمي

5

10

30
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وبناء على هذين املعيارين ،مت إعداد قائمة بالدول
التي يغطيها املؤشر ،وفيما يلي قائمة الدول
العربية وفقا ملراحل التنمية اخلمس ،عالوة على
بعض الدول غير العربية التي مت إدراجها في
اجلدول التالي كأمثلة عملية بغرض االسترشاد:
وألغ��راض حساب املؤشر ،مت الدمج فيما بني
مجموعات املؤشرات الفرعية ومفهوم مراحل
التنمية املشار إليه ،حيث مت إسناد أوزان نسبية
لكل دولة حسب مصفوفة مرحلة التنمية
االقتصادية التي متر بها وفقا ملنهجية التصنيف
املعروضة سلفا ومجموعات املؤشرات الفرعية
املذكورة .وألغ��راض التحديد الدقيق لألوزان
النسبية التي يجب إسنادها لكل مجموعة من
مجموعات املؤشرات الفرعيـة لكل مرحــلة
مـن مراحــل التنمية املذكــورة ،مت اللجــوء إلى
تقــديـــر دالــة االنحـدار املعروفــة باســم
”،“A Maximum Likelihood Regression
على متغير نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي،
كمتغير تابع وكل مجموعة مؤشرات فرعية،
كمتغيرات مفسرة ومن ثم اعتبار قيم املعامالت
 Coefficientsالتي مت تقديرها لكل مرحلة
تنمية ،أوزان نسبية ،كالتالي:
ترتيب دول العالم في املؤشر
لم تتغير قائمة أفضل عشر دول عامليا في املؤشر
مقارنة بالعام السابق ،إال أن ترتيب تلك الدول
قد طاله التغيير .ففي حني حافظت سويسرا
على تصدرها للسنة الثانية على التوالي ،حلت
السويد في املركز الثاني على حساب الواليات
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املتحدة التي تراجعت إلى املركز الرابع عامليا.
وبينما استقرت سنغافورة في املركز الثالث ،حلت
أملانيا في املركز اخلامس على حساب الدمنارك
التي تراجعت إلى املركز التاسع .وجاءت اليابان
في املركز السادس ،ثم فنلندا ،فهولندا ،في
حني تراجعت كندا مبرتبة واحدة لتحل في املركز
العاشر .وعلى اجلانب اآلخر من املؤشر ،حلت كل
من (ساحل العاج ،نيبال ،موزنبيق ،مالي ،تيمور
الشرقية ،بوركينافاسو ،موريتانيا ،زميبابوي،
وبوروندي ،أجنوال وتشاد) في املراتب العشر األخيرة
على التوالي.
ترتيب الدول العربية في املؤشر
قفزت قطر خالل العام  5مراكز في الترتيب
العاملي لتحتل الترتيب ( ،)17وبذلك تصدرت
مؤشر التنافسية العاملية عربيا ،وتلتها في
املراتب العشر األولى عربيا كل من السعودية
التي قفزت  7مراكز لتحتل الترتيب ( ،)21ثم
اإلم��ارات التي تراجعت مركزين إلى الترتيب
( ،)25ثم تونس التي قفزت  8مراكز إلى الترتيب
( ،)32تليها سلطنة عمان ( ،)34الكويت (،)35
البحرين ( ،)37ثم األردن التي تراجعت  15مركزا
إلى ( ،)65فاملغرب التي تراجعت مركزين إلى
( ،)75ثم مصر التي تراجعت  11مركزا إلى
( ،)81فاجلزائر ( ،)86في حني دخلت لبنان ألول
مرة ضمن التقرير في املركز ( ،)92ثم سورية التي
تراجع ترتيبها  3مراكز إلى ( ،)97ثم ليبيا التي
تراجع ترتيبها إلى ( ،)100وأخيرا ً موريتانيا التي
تراجعت  8مراكز ليصل ترتيبها إلى (.)135
ويحث التقرير دول
املنطقة على مواصلة
اإلصالحات والسيما في
القطاع املالي ويشمل
(القطاع املصرفي ،سوق
األوراق املالية وقطاع
التأمني) مبا يعزز الثقة
في املؤسسات املالية
ملواجهة اآلثار السلبية
واملعاكـســة لألزمــة
االقتصادية خصوصــا
أنها أق��ل املؤسسات
تأثرا ً بها إذ ما قورنت
بأداء املؤسسات املالية
في أقاليم اقتصادية
أخ��رى ،بفضل الفورة
النفطية التي ساهمت
في منو االستثمارات
احمللية واألجنبية على
السواء وزيادة مستويات
حتويالت العاملني في
اخلارج لدى دول عربية
أخرى.

الترتيب
عربيا

الدولة

كما دعا التقرير ملواصلة اإلصالحات في مجاالت
عدة أهمها؛ التعليم مبراحله اخملتلفة مع التركيز
على التعليم الثانوي والعالي مبا يعزز عوامل
االبتكار والتقدم العلمي والتقني في ظل تراجع
معدالت االلتحاق باملدارس الثانوية والتعليم
العالي في عدد من دول املنطقة ،رفع مستوى
البنية التحتية ،حتديث آليات تسويق املنتجات
احمللية وتشجيع الصادرات ،مواجهة حتديات سوق
العمل وخصوصا جمود التشريعات والقوانني
ونظم التوظيف وتراجع مستويات اإلنتاجية
واألجور وتدني مستوى مشاركة املرأة في اجملتمع
والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
أبرز ردود الفعل في دول املنطقة العربية
وقد تنوعت ردود فعل احلكومات والفعاليات
االقتصادية في الدول العربية على نتائج تقرير
هذا العام حيث رحبت بعض الدول بنتائج التقرير
واعتبرته شهادة دولية على تقدمها في عدد كبير
من اجملاالت فيما التزمت غالبية الدول الصمت
في حني تعاملت دول أخرى مع النتائج بشكل
عملي عبر دراستها وتقدمي التوصيات بشأنها بل
والتركيز على مواطن الضعف في األداء وكيفية
إصالحه ومثال على ذلك اإلمارات واألردن.
ففي قطر ورغم تقدمها  5مراكز في الترتيب
العاملي واحتالها قمة الترتيب العربي شددت
على اهتمامها برصد اجملاالت التي شهدت تخلفا
عن الركب مبا يستلزم استمرار بذل اجلهود ال
للحفاظ على املكانة املتقدمة التي وصلتها على
الترتيب
2011/2010

2010/2009

التغير في
الترتيب

1

قطر

17

22

5

é

2

السعودية

21

28

7

é

3

اإلمارات

25

23

()2

ê

4

تونس

32

40

8

é

5

سلطنة عمان

34

41

7

é

6

الكويت

35

39

4

é

7

البحرين

37

38

1

é

8

األردن

65

50

()15

ê

9

املغرب

75

73

()2

ê

10

مصر

81

70

()11

ê

11

اجلزائر

86

83

()3

ê

12

لبنان

92

-

-

-

13

سورية

97

94

()3

ê

14

ليبيا

100

88

()12

ê

15

موريتانيا

135

127

()8

ê
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م�ؤ�شـــــــــــــــــرات
كما حافظت على ترتيبها السادس عامليا ً وفقا
ملؤشرات جذب االستثمارات األجنبية املباشرة
ونقل التكنولوجيا.

مستوى املنطقة فقط بل ولتحسني الترتيب
على املستوى العاملي أيضا ً.
كما أشار األمني العام جمللس اإلمارات للتنافسية
إلى أن تقرير هذه العام سجل تراجعا لإلمارات
على صعيد بعض املؤشرات نظرا لعدم إصدار
أو تنقيح القوانني املرتبطة مبمارسة األعمال
وجذب االستثمارات األجنبية والتعامل بشكل
مباشر مع نواحي اإلعسار واإلفالس .وذلك رغم
أن التقرير صنف اإلم��ارات وللعام الثاني على
التوالي ضمن اجملموعة الثالثة ،وهي أعلى مرتبة
يتم تصنيف الدول بها .كما ُصنفت اإلمارات
بني أفضل عشر دول وفقا ألكثر من  18مؤشرا
فرعيا على املستوى العاملي ،حيث جاءت اإلمارات
في املرتبة الثالثة عامليا ً في مجاالت جودة البنية
التحتية ،متقدمة  3مراكز ،والثالثة أيضا في
مجال توفير احلكومة ملنتجات التكنولوجيا
املتقدمة ،والرابعة عامليا ً على مؤشرات االستقرار
األمني وارتباطه اإليجابي ببيئة األعمال وجودة
البنية التحتية للنقل اجلوي ،والسادسة عامليا ً
في مجال كفاءة سوق البضائع ،متقدمة 4
مراكز ،والسادس عامليا ً على مؤشر جودة البنية
التحتية للطرق ،متقدمة من املركز السابع،

الغرفة قسما خاصا لتعزيز تنافسية املنتج
الوطني عموما وبخاصة املنتجات الصناعية
وتقدمي التوصيات املناسبة التي من شأنها إيجاد
بيئة أعمال محفزة وجاذبة لالستثمار على صعيد
البنية التحتية واملوارد البشرية والتشريعات
والتمويل وخدمات الدعم وغيرها.

أما األردن فقد شهد حتركا عاجال من رئيس
احلكومة بتشكيل فريق عمل وطني ملناقشة
تراجع ترتيب األردن  15مركزا ً إلى املرتبة 65
في التقرير وأهمية تعزيز البيئة االستثمارية
في اململكة مع تكليف للوزارات املعنية باعتماد
مؤشرات تقرير التنافسية كمعايير أداء أساسية
والعمل على مراقبتها والتأكد من تطبيقها
ومعاجلة املشكالت التي يعاني منها املستثمرون
وغيرهم .كما رحبت غرفة صناعة األردن بالقرار
وذكرت أنها أعدت دراسة حول التقرير كشفت
أن القصور األكبر جاء في مجموعة عوامل
االبتكار والتطوير التي تراجعت بواقع  14مركزاً،
و مجموعة محفزات الكفاءة بواقع  7مراكز،
ومجموعة املتطلبات األساسية بواقع  11مرتبة
(بقيادة محور البنية التحتية بواقع 19مركزا ً) .
كما ذكرت الدراسة أن الضرائب والبيروقراطية
وقوانني العمل املقيدة وتراجع كفاءة مستوى
التعليم للقوة العاملة وصعوبات احلصول على
التمويل من ابرز التحديات .وفي سبيل ذلك أنشأت

وفي مصر مت إبراز تراجع ترتيبها  11مركزا وحتليل
أسباب هذا التراجع واملطالبة بالتحرك على
صعيد التحديات في سوق العمل الذي أصبح
ُمكبال بالعديد من األنظمة التي تعوق توظيف
القدرات البشرية بشكل جيد يرفع اإلنتاجية مع
ضعف مشاركة املرأة في اجملتمع.

الدول العربية في مؤشر التنافسية العاملية

كما ركزت الكويت رغم تقدمها 4مراكز في
الترتيب العاملي على أكثر العوامل إشكالية في
ممارسة األعمال بها والتي متثلت في البيروقراطية
احلكومية غير الفعالة (بنسبة  ،)%21.5تليها
صعوبة احلصول على التمويل ( ،)%17.4ثم
القيود في قوانني العمل ( ،)%17.3ثم عدم
كفاية قوى العمل املؤهلة علميا ً ( )%9.7وضعف
البني التحتية ( )%8.1والفساد (.)%7.6

2011/2010
الترتيب عربيا

الدولة

( 139دولة)

املؤشرات الفرعية
املتطلبات
األساسية

معززات
الكفاءة

عوامل االبتكار
والتطور

الترتيب عربيا

املؤشر
الرئيسي

2010/2009
املؤشر
الرئيسي
الدولة

( 133دولة)

املؤشرات الفرعية
املتطلبات
األساسية

معززات
الكفاءة

عوامل االبتكار
والتطور

الترتيب

النقاط

الترتيب

النقاط

الترتيب

النقاط

الترتيب

النقاط

الترتيب

النقاط

الترتيب

النقاط

الترتيب

النقاط

الترتيب

النقاط
قطر

22

4.95

17

5.57

28

4.67

36

4.10

1

قطر

17

5.10

13

5.73

26

4.68

23

4.48

1

23

4.92

9

5.75

21

4.89

25

4.41

2

السعودية

21

4.95

28

5.32

27

4.67

26

4.41

2

اإلمارات

4.75

30

5.17

38

4.49

33

4.15

3

اإلمارات

25

4.89

8

5.82

21

4.82

27

4.37

3

السعودية

28

22

5.41

44

4.39

60

3.69

4

تونس

32

4.65

31

5.25

50

4.28

34

4.09

4

البحرين

38

4.54

5.02

63

4.08

64

3.62

5

سلطنة
عمان

34

4.61

24

5.41

48

4.30

47

3.87

5

الكويت

39

4.53

40

56

4.14

45

3.94

6

الكويت

35

4.59

36

5.16

68

4.03

60

3.57

6

تونس

40

4.50

35

5.09

4.18

52

3.75

7

البحرين

37

4.54

21

5.48

33

4.54

55

3.67

7

سلطنة
عمان

41

4.49

25

5.30

53

51

3.79

8

األردن

65

4.21

57

4.67

73

3.98

65

3.50

8

األردن

50

4.30

46

4.74

66

4.06

3.51

9

املغرب

75

4.08

64

4.57

88

3.78

79

3.36

9

مصر

70

4.04

78

4.21

80

3.87

71

10

مصر

81

4.00

89

4.19

82

3.85

68

3.48

10

املغرب

73

4.03

57

4.49

91

3.71

88

3.35

11

اجلزائر

86

3.96

80

4.32

107

3.49

108

3.04

11

اجلزائر

83

3.95

61

4.44

117

3.29

122

2.88

12

لبنان

92

3.89

106

3.87

70

4.00

74

3.41

12

ليبيا

88

3.90

68

4.38

110

3.36

111

3.04

13

سورية

97

3.78

83

4.28

117

3.38

115

2.97

13

سورية

94

3.76

72

4.30

112

3.35

100

3.17

14

ليبيا

100

3.74

88

4.20

127

3.19

135

2.62

14

موريتانيا

127

3.25

125

3.43

129

3.01

125

2.83

15

موريتانيا

135

3.14

131

3.39

138

2.79

134

2.63
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م�ؤ�شـــــــــــــــــرات

م�ؤ�رش تنمية جتارة التجزئة العاملية 2010
غريت الأزمة املالية العاملية الأخرية خريطة ن�شاط قطاع التجزئة يف العامل وذلك
لتباين انعكا�سات الأزمة على هذا القطاع فيما بني الدول املتقدمة والدول النامية
نتيجة االختالفات العديدة فيما بني هياكلها االقت�صادية وطبيعة �أ�سواقها وم�ستويات
الطلب ،حيث تفوق �أداء القطاع يف الدول النامية عن �أدائه يف الدول املتقدمة والكربى وعادت
جتارة التجزئة يف معظم الأ�سواق النامية ب�رسعة �إىل م�سارها الطبيعي بعد ا�ستيعاب �آثار
الأزمة بف�ضل قوة الطلب الناجم عن ا�ستمرار منو الطبقة املتو�سطة وا�شتداد املناف�سة فيما
بني امل�ستثمرين املحليني والأجانب� .أما بالن�سبة ال�سواق الدول املتقدمة ،فقد �شهدت جتارة
التجزئة فيها حتديات عديدة على اثر تداعيات الأزمة املالية واالقت�صادية وتراجع م�ستويات
الطلب ،ترتب عليها انتهاج العديد من �رشكات بيع التجزئة برامج �إعادة هيكلة �شملت؛
تقلي�ص عدد املتاجر �أو تخفي�ض التكاليف والعمالة ،وتطبيق �سيا�سات ترويجية يف �شكل
عرو�ض تنطوي على تخفي�ض يف الأ�سعار ب�شكل جمزٍ.
وانطالقــا مــن الــدور املتــزايــد لهــــذا القطـــاع
فـي حركـة االستثـمـــار األجنـبــــي املباشـــر
في املنطقـة والعالـــم تتــابـــــع النشــــرة
الفصليـــــة «ضــــمـــــان االستـثمـــــار»
مـــؤشـــر تـــنـمية جتــــارة التــجزئــة العـاملـيــة
 Global Retail Development Indexلعام 2010
الذي يصدر سنويا منذ عام  2001عن شركة A.T.
 Kearneyإحدى اكبر الشركات االستشارية في
العلوم اإلدارية في العالم ،وذات حضور عاملي في قياس
أداء األسواق الرئيسية والناهضة ،وتقدمي االستشارات
اإلستراتيجية ،التشغيلية ،التقنية والتنظيمية
للشركات الرائدة في هذا اجملال.
لقد أضحى قطاع جتارة التجزئة من القطاعات
اجلاذبة لالستثمارات األجنبية املباشرة في عدد متزايد
من الدول العربية والسيما خالل السنوات القليلة
املاضية ،حيث تزايدت معدالت دخ��ول الشركات
العاملية املتخصصة في هذا اجملال والسيما الفرنسية
والبريطانية منها إلى دول اخلليج التي تعد أسواقها
التقليدية في املنطقة ،وكذلك إلى أسواق عربية
جديدة نسبيا مثل مصر واملغرب واجلزائر وتونس.
ويهدف املؤشر بشكل رئيسي إل��ى مساعدة
الشركات الدولية لتجارة التجزئة على ترتيب أولويات
استراتيجياتها االستثمارية في دول األسواق الناشئة
والعالم النامي وكذلك مساعدتها على اتخاذ قرارات
استثمارية توسعية ومواصلة منوها ،من خالل توفير
املعلومات الصحيحة والدقيقة ورسم االستراتيجية
السليمة في  30دولة ناشئة حول العالم ،منها  7دول
عربية .وقد مت اختيار هذه الدول ضمن هذا املؤشر من
قائمة تضمنت  185دولة حول العالم بعد استيفاء
هذه الدول لثالثة معايير ،شملت؛ أن تزيد القيمة
املقابلة للتصنيف السيادي لهذه الدولة عن  35درجة
ضمن التصنيف الصادر عن اليورومني ،ويزيد عدد
سكانها عن مليوني نسمة ويتجاوز نصيب الفرد من
الناجت احمللي اإلجمالي  3000دوالر سنويا.
ويقوم هذا املؤشر على فرضية أنه كلما تطورت
18

األسواق احمللية لتجارة التجزئة وارتفع مستوى دخل
الفرد في دولة ما ,زاد مستوى طلب املستهلك احمللي
على املنتجات ذات العالمة التجارية الشهيرة عامليا،
ومن ثم تشجيع الشركات الدولية لتجارة التجزئة
على افتتاح فروع لها في هذه الدولة.
وعززت األزمة املالية العاملية من األهمية االستثنائية
للمؤشر خالل العامني  2009و ،2010حيث تراجعت
خالل عام  2009مبيعات شركات جتارة التجزئة
في ظل انخفاض الطلب في السوق العقاري وشح
االئتمان املصرفي وتراجع اإلنفاق االستهالكي في
معظم دول العالم املتقدم .أما خالل  2010فيستعد
جتار التجزئة عامليا ً إلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه
من قبل عبر زي��ادة املنافسة واالجت��اه إلى األسواق
الناشئة واحليوية لضمان استمرار النمو في األداء
على املدى الطويل .وما يشجع على هذا االجتاه بطء
مسارات النمو لدى االقتصادات الكبرى واملتقدمة،
بينما تستعد االقتصادات النامية في آسيا وأمريكا
الالتينية والشرق األوسط لنمو اقتصادي ملحوظ
يشمل بالطبع قطاع جتارة التجزئة .وتتراوح قيم هذا
املؤشر ما بني  100-0نقطة ،ويتم قياسه باالعتماد
على أربعة متغيرات هي:

(((1اخملاطر القطرية ومخاطر بيئة األعمال ()%25
(((2مدى جاذبية السوق ( )%25وتشمل:
•نصيب الفرد من مبيعات التجزئة
•عدد السكان
•حصة سكان احلضر
•كفاءة بيئة األعمال
(((3مدى تشبع السوق ( )%25وتشمل:
•حصة مبيعات الشركات الدولية لتجارة
التجزئة كنسبة من إجمالي املبيعات
•عدد الشركات الدولية لتجارة التجزئة
•نصيب الفرد املقيم باحلضر من مبيعات التجزئة احلديثة
•درجة املنافسة في سوق جتارة التجزئة
(((4عنصر الزمن ()%25؛ ويقصد به معدل النمو
السنوي املركب ملبيعات التجزئة خالل السنوات
اخلمس السابقة الصدار املؤشر.
وفي ضوء هذه املتغيرات األربعة ،يستقي املؤشر
بياناته لعدد السكان من قواعد بيانات األمم املتحدة،
بيانات تقرير التنافسية العاملية للعام 2009/2008
الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي ،اإلحصاءات
الوطنية ،تقريري اليورومني والبنك الدولي ،إضافة
إلى قواعد بيانات اليورومني اخلاصة بشركات جتارة
التجزئة حول العالم ،إضافة إلى فروع شركة A.T
 Kearneyاملنتشرة حول العالم واملنطقة العربية،
حيث متتلك أربعة فروع في كل من أبو ظبي ودبي
والرياض واملنامة.
ويوصي التقرير شركات التجزئة العاملية مبواصلة
توسعاتها املتوازنة جغرافيا عبر اختيار مجموعة
من االقتصادات صغيرة وكبيرة احلجم ،على حد
سواء .هذا التوازن الذي ميكن تلك الشركات من
حتقيق جناحات أكبر على املستوى العاملي .كما أوصى
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الدول العربيـة في املؤشر
الترتيب
عربيا

1
2
3
4

ترتيب الدول العربية في مؤشر تنمية جتارة التجزئة
الدولة

الترتيب

التقرير بضرورة التركيز على االقتصادات التي متتلك
فرصا للنمو واملتمثلة في زيادة إنفاق املستهلك على
املنتجات ذات العالمات التجارية الشهيرة في ظل
أجواء قليلة املنافسة أو عبر قيام حكوماتها بفتح
أبوابها لالستثمارات األجنبية ،إضافة إلى توفيرها
حوافز ومزايا على شاكلة تقدمي مستويات أقل ألسعار
تأجير أو متلك العقارات .كما أشار التقرير إلى ضرورة
إعداد دراسة جدوى مسبقة الستراتيجية دخول
هذه األسواق متكن تلك الشركات من حتقيق األرباح
ومواصلة النمو.

الترتيب عامليا
2010

2009

5
6

التغير)-(+

1

الكويت

2

-

-

-

2

السعودية

4

5

1

é

3

اإلمارات

7

4

()3

ê

4

تونس

7
8
9
10

11

14

3

é

5

مصر

13

15

2

é

11

6

املغرب

15

19

4

é

12

7

اجلزائر

21

11

()10

ê

13

شمل مؤشر هذا العام  7دول عربية ،بإضافة دولة الكويت
ألول مرة ضمن الدول النامية والناشئة التي يغطيها
املؤشر ،لتتصدر الترتيب عربيا ً حيث حلت في املركز الثاني
عامليا ،وذلك بفضل بقاء السوق احمللي قويا رغم األزمة
املالية واالقتصادية العاملية .فعلى الرغم من صغر حجم
السوق الكويتي وعدد سكانه مقارنة بالدول األخرى التي
تليها في الترتيب ،إال أن الغالبية العظمى من سكان
الكويت تعيش في املدن واحلضر ،ويتمتعون بقوة شرائية
مرتفعة نسبيا ً.
وحلت السعودية في املرتبة الثانية عربيا والرابعة عامليا
بتقدمها مركزا واحدا في الترتيب العاملي ،حيث ظلت
محافظة على وضعها رغم األزمة كفرصة كبيرة لشركات
التجزئة كونها أكبر اقتصاد بني دول مجلس التعاون
اخلليجي من حيث عدد السكان الذي بلغ  28مليون نسمة
ويتمتع هؤالء السكان بقوة شرائية مرتفعة نسبيا ً.
ورغم أن اإلمارات حلت في املركز الثالث عربياً ،وتراجعت 3
مراكز عامليا لتحل في املركز السابع ،وذلك جراء انخفاض
عدد السائحني وتراجع الطلب على املنتجات الفخمة
فإنها مازالت متثل فرصا ً كبيرة لشركات قطاع التجزئة،
خاصة في مجاالت الصحة والتجميل واإللكترونيات،
نسبة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الثروة وارتفاع نسبة
مشترياته من سلع التجزئة ،وكون معظم سكانها في
املناطق احلضرية.
أما تونس فقد حلت في املرتبة الرابعة عربيا والـ ()11
عامليا متقدمة  3مراكز في الترتيب العاملي ،تلتها مصر
في املرتبة اخلامسة عربيا والـ ( )13عامليا متقدمة
مركزين عاملياً ،ثم املغرب ( )15عامليا متقدمة بأربعة
مراكز .في حني حلت اجلزائر في املركز ( )21عاملياً ،أي
تراجعت بعشرة مراكز بعد أن حلت في الترتيب ()11
عامليا ً في عام .2009
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17
18
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20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

الدولة
الصني
الكويت
الهند
السعودية
البرازيل
شيلي
اإلمارات
أوروغواي
بيرو
روسيا
تونس
ألبانيا
مصر
فيتنام
املغرب
اندونيسيا
ماليزيا
تركيا
بلغاريا
مقدونيا
اجلزائر
الفلبني
الدومينيكان
جنوب أفريقيا
املكسيك
كولومبيا
السلفادور
رومانيا
البوسنة
والهرسك
غواتيماال

مالحظات

ترتيب الدول في مؤشر تنمية جتارة التجزئة 2010
اخملاطر
مدى تشبع
القطرية
مدى جاذبية
عنصر الزمن
السوق
ومخاطر بيئة
السوق
%25
%25
األعمال
%25
%25

نقاط مؤشر
تنمية جتارة
التجزئة
العاملية

50.6

85.8

32.9

86.6

64.0

75.4

94.3

56.2

24.5

62.6

35.4

51.3

62.2

97.8

61.7

65.3

86.5

50.7

31.0

58.4

73.5

74.3

46.6

36.9

57.8

71.8

92.3

27.5

38.3

57.5

79.1

100.0

18.8

32.0

57.5

67.7

74.3

58.6

23.1

55.9

43.4

54.6

72.2

49.2

54.9

63.5

55.1

32.0

61.8

53.1

45.3

77.1

61.3

26.3

52.5

30.4

30.2

82.2

61.7

51.1

30.9

45.5

85.7

41.6

50.9

12.3

49.4

50.2

89.1

50.2

31.8

60.6

56.0

46.9

48.8

40.9

46.6

59.9

47.5

48.7

54.9

67.5

15.6

48.9

46.7

64.6

52.5

40.5

28.9

46.6

49.7

60.8

18.8

56.7

46.5

41.7

28.0

60.8

52.2

45.6

26.1

21.3

96.0

38.2

45.4

35.6

35.6

72.7

37.0

45.2

41.2

27.4

69.8

35.4

43.5

52.4

71.0

25.2

16.0

41.7

64.3

69.6

11.1

20.9

41.5

45.0

44.0

48.8

21.9

40.0

43.8

43.1

55.3

15.9

39.5

46.0

61.8

0.0

49.4

39.3

27.3

30.2

21.4

77.4

39.1

29.3

30.5

70.4

11.9

35.5

« :»0أقل
جاذبية
« :»100أكثر
جاذبية

« :»0مخاطر
مرتفعة
«:»100
مخاطر
منخفضة

« :»0مت تشبع
السوق
« :»100لم
يتم تشبع
السوق

« :»0احلاجة
امللحة لدخول
السوق بأسرع
وقت
« :»100احلاجة
غير ملحة
لدخول السوق
بأسرع وقت
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