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

أغراض املؤسسة:
وفق اتفاقية إنشائها تعمل املؤسسة على حتقيق هدفني رئيسيني:
•يتمثل األول في توفير خدمات الضمان ضد اخملاطر غير التجارية لالستثمارات العربية البينية واألجنبية املستمرة في املشاريع اإلمنائية بالدول العربية.
وضد اخملاطرالتجارية وغير التجارية الئتمان صادرات الدول العربية فيما بينها وخملتلف دول العالم.
•يتمثل 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 اجملال.
وفي سبيل حتقيق أغراضها تقوم املؤسسة بالتمويل الكلي أو اجلزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خالل عمليات التخصيم وحتصيل ديون الغير وتأمني
الكفاالت والتراخيص واالمتيازات وحقوق امللكية الفكرية إضافة إلى املساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة واخلاصة العربية ومتلك
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):
هو أعلى سلطة في املؤسسة وميثل جميع األعضاء (دوال ً 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 رئيسا ً.
ويتولى اجمللس إدارة أعمال املؤسسة وفق الصالحيات املنصوص عليها في اتفاقية املؤسسة أو اخملولة 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 ،حتديداألوجه التي توظف فيها أموال املؤسسة ،اعتماد املوازنة التقديرية وتقدمي تقرير سنوي عن نشاط املؤسسة جمللس املساهمني.

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:
سعادة األستاذ /ناصر بن محمد القحطاني 		

رئيسا ً

		
سعادة األستاذ /إسحاق عبد الغني عبد الكرمي

عضوا ً

سعادة الدكتور /علي رمضان أشنيبش 		

عضوا ً

سعادة األستاذ /أحمد محمود احلمادي 		

عضوا ً

سعادة األستاذ /أحمد علي بوكشيشة 		

عضوا ً

			
سعادة الدكتور /جواد ناجي حرز اهلل

عضوا ً

		
سعادة األستاذ /عبد الوهاب علي عبده

عضوا ً

			
سعادة األستاذ /محمد الغلبزوري

عضوا ً

املدير العــــام:
سعادة األستاذ /فهد راشد اإلبراهيم
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االفتتـــــاحيــــــة

نظرة مستقبلية لالستثمارات األجنبية في الدول العربية
تثير التغيرات املتسارعة واملستجدات الطارئة التي يشهدها العالم
العربي في الفترة احلالية ،االهتمام باستشراف آفاق املستقبل مبا
ستؤول إليه األوضاع السياسية وانعكاساتها احملتملة على االقتصاد
واجملتمع بشكل عام.
وفي ظل تلك الظروف االستثنائية ،تزداد أهمية الدراسات املستقبلية وقيمتها
على مستوى الدول واملؤسسات وخصوصا فيما يتعلق باآلثار املتوقعة لتلك
األحداث وتأثيرها احملتمل على مناخ االستثمار في الدول العربية ،وكذلك على
حجم التدفقات املتوقع أن ترد إلى املنطقة خالل العام اجلاري  ،2011وخالل
السنوات القليلة املقبلة.
فم��ن املع��روف أن املس��تثمر يرك��ز وبش��كل
رئيسي في قراراته االستثمارية على الدراسات
املس��تقبلية املتعلقة باألس��واق على اختالف
تخصصاته��ا وفروعها ومدارس��ها واجتاهاتها
لكونها تعطيه فك��رة مبدئية وصورة تقريبية
للواقع الذي سيتعامل معه.
وفي هذا السياق تواصل املؤسسة للعام الثاني
عل��ى التوالي جهوده��ا في اس��تعراض اآلفاق
احملتملة لالس��تثمار األجنبي املباشر الوارد إلى
الدول العربية من خالل رصد العديد من العوامل
احلاكمة؛ السياسية واالقتصادية واالجتماعية
املباش��رة وغير املباش��رة ،هذا إلى جانب العمل
عل��ى مس��توى أكثر تفصي�لا مبحاول��ة تقدير
التدفقات املتوقعة بالنس��بة ل��كل دولة وذلك
من رصد املؤش��رات األولية لتدفقات االستثمار
األجنبي املباشر للشهور األولى من عام ،2011
وكذل��ك التوقع��ات الرس��مية الص��ادرة ع��ن
احلكومات واملس��ئولني واملؤسس��ات اإلقليمية
والدولي��ة املعني��ة ،فض�لا عن حتلي��ل اخلطط
والبرام��ج االس��تثمارية للحكوم��ات العربية
والشركات األجنبية داخل املنطقة.
ونتيج��ة مل��ا س��بق ترج��ح املؤسس��ة تراجع
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى
املنطقة العربية وكذلك االستثمارات العربية
البينية ف��ي امل��دى القصي��ر وبالتحديد خالل
العام  ،2011وذلك كمحصلة لتفاعل العديد
من العوامل السلبية وااليجابية أبرزها؛ التأثير
الس��لبي حلالة عدم االستقرار السياسي التي
خلفته��ا األح��داث اجلاري��ة إلى جان��ب عوامل
اقتصادية محلية وإقليمية ودولية أخرى.
وعلى الرغم من كل ما س��بق فإننا مازلنا نأمل
في جناح املنطقة في جتاوز التحديات باالستناد
إل��ى عدد غير قليل من العوامل االيجابية التي
ميكن أن تقلل من حدة التأثير السلبي للعوامل

السياس��ية عل��ى من��اخ االس��تثمار وحج��م
التدفقات الواردة إلى املنطقة وأهمها ما يلي؛
•ارتفاع أسعار النفط وعوائده وما سيترتب
علي��ه م��ن أداء ايجاب��ي متوق��ع لل��دول
العربية املصدرة للنفط والذي في الغالب
سيعوض تراجع مؤشرات األداء في معظم
الدول التي تشهد أحداث احلراك الشعبي
والسياسي بدرجاته املتفاوتة مما سيترتب
عليه استمرار منو الناجت العربي عام 2011
ب��ل وحتس��ن أداء التجارة اخلارجي��ة لتبلغ
قيمتها املتوقعة نحو  2.3تريليون دوالر.
•توق��ع ارتف��اع حجم االس��تثمارات احمللية
احلكومي��ة واخلاصة املتوقع��ة خالل العام
 2011إلى أكثر من  640مليار دوالر.
•تعهد اجملتمع الدول��ي بتقدمي دعم بقيمة
تص��ل إلى  50ملي��ار دوالر للدول العربية
منه��ا نح��و  40ملي��ار دوالر تعهدت بها
مجموع��ة الثمان��ي واملؤسس��ات املالية
الدولي��ة واإلقليمية إضاف��ة إلى نحو 10
مليارات دوالر من دول اخلليج.
•إعالن عدد من الشركات العاملية والنفطية
ع��ن خط��ط وبرام��ج الس��تثمار مليارات
الدوالرات في مشاريع داخل املنطقة .حيث
الزالت تلك الشركات تنظر إلى االستثمار
في املنطقة على انه مبنزلة الش��راكة مع
أغنى حكوم��ات العالم الت��ي متتلك ثروة
نفطي��ة تقدر قيمته��ا اإلجمالية بحوالي
 40تريلي��ون دوالر أي ما يزيد على القيمة
الس��وقية جلمي��ع الش��ركات املدرجة في
األسواق العاملية.
•مواصل��ة ال��دول العربي��ة ،خطط��ا ً
اس��تثمارية طم��وح للس��نوات املقبل��ة
وخصوصا ف��ي مجاالت الطاق��ة والبنية

األساس��ية بقيمة تصل إلى  1.7تريليون
دوالر تتضم��ن ما يزي��د على  2000فرصة
ف��ي مختلف اجمل��االت بتكلف��ة تزيد على
 820مليار دوالر.
•توق��ع ازدي��اد أو اس��تقرار التدفق��ات
االس��تثمارية البينية املتوقع��ة فيما بني
بعض دول اخللي��ج أو فيما بني دول اخلليج
وال��دول العربي��ة التي لم تش��هد أحداثا
سياسية كبرى.
أم��ا على امل��دى الطوي��ل ورمبا املتوس��ط فمن
املرج��ح أن تتحس��ن الص��ورة العام��ة ملن��اخ
االس��تثمار وأن تتمكن اقتصادات املنطقة من
اس��تعادة عافيته��ا وجاذبيتها لالس��تثمارات
األجنبي��ة ،ب��ل س��تتمكن دول املنطق��ة م��ن
زي��ادة حج��م تدفقاتها ال��واردة أو عل��ى األقل
احلفاظ عل��ى مس��توياتها املرتفعة .خصوصا
إذا ما تس��ارعت وتيرة اإلصالحات السياس��ية
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة ،وتراجع��ت ح��دة
العوام��ل الت��ي كانت تؤثر س��لبا عل��ى مناخ
االس��تثمار في بع��ض ال��دول مث��ل االحتكار
والبيروقراطية وغيرها.
ويبق��ى التح��دي احلقيق��ي أم��ام حكوم��ات
املنطقة هو النجاح في اتباع سياس��ات واعية
ومتوازنة ومدروس��ة جلذب االس��تثمار بوسائل
مقنع��ة حتقق مصال��ح املس��تثمرين األجانب
على صعيد األم��ان والربحية ،وكذلك مصالح
الدول املستقبلة لالستثمارات على الصعيدين
االجتماعي واالقتصادي.
واهلل ولي التوفيق

فهد راشد اإلبراهيم
املدير العام
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أنشطة املؤسسة
عمليات الضمان:
على صعيد عمليات تأمني ائتمان الصادرات
خالل الربع الثالث (يوليو/سبتمبر) من عام
 2011تسلمت املؤسسة 59 ،طلبا لتأمني
ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة
تعمل في  10دول عربية .كما أبرمت
املؤسسة  13عقدا و 27ملحق عقد تأمني
بقيمة إجمالية بلغت حوالي  274مليون
دوالر.
وفيما يتعلق بعمليات ضمان االستثمار
فقد تسلمت املؤسسة ،طلبا واحدا ً لضمان
مشروع استثماري في إحدى الدول األعضاء
بقيمة قدرها  10ماليني دوالر.
اجلهود التسويقية:
املهام التسويقية:
قامت املؤسسة مبهمة تسويقية في
اململكة األردنية الهاشمية خالل شهر
سبتمبر  2011مت خاللها زيارة عدد من
املؤسسات املالية والشركات املصدرة
لتعريفها بخدمات املؤسسة وميزاتها
التأمينية.
الزيارات امليدانية:

دول��ة الكوي��ت والت��ي تضمن��ت
ملخص��ا ألهم م��ا ورد بالتقرير مع
التركي��ز على مالم��ح أداء تدفقات
االس��تثمار األجنبي املباشر الواردة
إل��ى والصادرة من املنطقة العربية
خالل العام .2010
•عقدت املؤسسة في جمهورية
قبرص خالل الفترة  12-11يوليو
 2011اجتماع عمل مع شركة
معلومات ائتمانية عاملية وذلك
ملتابعة إجناز مشروع قواعد البيانات
اخلاصة باحتاد أمان ،حيث مت االطالع
على نظام معلومات الشركة
وبحث اخلطوات املزمع إتباعها
إلجناز املشروع.
•في إطار التعاون املشترك مع
اجلمهورية السورية مت عقد اجتماع
مع مسئولني من وزارة السياحة
ووزارة االقتصاد والتجارة خالل
الفترة  9-8أغسطس  2011بهدف
تباحث وضع التزامات املؤسسة
في سورية وسبل التعاون في
مجال ضمان االستثمار وائتمان
الصادرات.

قامت وفود املؤسسة بتنفيذ نحو  30زيارة إصدارات وإحصاءات املؤسسة:
ميدانية لشركاء اقتصاديني وشركات
•أطلق��ت املؤسس��ة ف��ي الس��ابع
ناشطة في مجاالت االستثمار والتصدير
من يوليو  2011تقريرها الس��نوي
تركزت في الكويت و السعودية واألردن.
«مناخ االستثمار في الدول العربية
الندوات واملؤمترات واالجتماعات:
•قام��ت املؤسس��ة ف��ي  27يولي��و
 2011بإط�لاق «تقرير االس��تثمار
العامل��ي لع��ام  »2011ف��ي دول��ة
الكوي��ت نياب��ة ع��ن مؤمت��ر األمم
املتحــ��دة للتجـــ��ارة والتنمي��ة
«األنكت��اد» .وفي ه��ذا الصدد ،مت
إع��داد امل��ادة اإلعالمي��ة وتوزيعها
عل��ى مختلف وس��ائل اإلعالم في
4

لع��ام  »2010والذي يتن��اول واقع
مناخ االس��تثمار ومكونات��ه ،وأداء
االس��تثمارات األجنبي��ة املباش��رة
وغي��ر املباش��رة والعربي��ة البينية
خالل الع��ام وآفاقها املس��تقبلية
أخ��ذا في االعتب��ار التأثي��ر املتوقع
للتط��ورات السياس��ية األخي��رة
التي ش��هدتها والزالت تش��هدها
املنطق��ة ،س��واء عل��ى املس��توى
القطري أو على املس��توى اجلماعي

العرب��ي .وق��د واصل تقري��ر املناخ
وللع��ام الثاني عل��ى التوالي تقدمي
رص��د وحتلي��ل آلف��اق االس��تثمار
األجنب��ي املباش��ر للع��ام اجلدي��د
ف��ي العال��م واملنطق��ة العربي��ة
بش��كل عام وكذلك على مستوى
كل قط��ر عرب��ي ،كما اس��تحدث
بابا جديدا يس��تعرض االس��تثمار
األجنب��ي غي��ر املباش��ر وخصوصا
اس��تثمارات حافظة األوراق املالية
ف��ي ال��دول العربية للم��رة األولى
في تاري��خ املؤسس��ة وذلك حرصا
منها عل��ى نهج اإلضافة والتطوير
مبا يت��واءم مع االحتياجات البحثية
والعملي��ة اخلاص��ة باالس��تثمار
الس��يما م��ع ال��دور الكبي��ر الذي
تقوم به أس��واق امل��ال العربية في
استقطاب االس��تثمارات األجنبية
والتوقع��ات بتنامي ه��ذا الدور في
الفت��رة املقبلة .وق��د مت هذا العام
اختيار محور «مؤشرات أداء قطاع
النقل البحري في املنطقة العربية
في ض��وء املس��تجدات العاملية»
في التقرير ،انسجاما مع االهتمام
العربي املتزايد بتطوير هذا القطاع
وتشجيع االستثمار فيه.
•قامت املؤسسة في  25أغسطس
 2011بتـحـديــ��ث اللمـح��ات
اإلحصائية اخلاصة بكل دولة عربية
وأداء االس��تثمار األجنبي املباش��ر
فيها وفق��ا للبيان��ات املتوافرة من
املص��ادر القطري��ة والدولي��ة ،كما
قامت بتحديث السالسل الزمنية
اإلحصائية ملؤشرات االستثمار في
الدول العربية.
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«ضمان االستثمار» تشارك في المؤتمر العربي لالستثمار المصرفي ،الصناعي ،السياحي والعقاري

املتحدثون في اجللسة األولى للمؤمتر العربي لالستثمار املصرفي ،الصناعي ،السياحي والعقاري

برعاية رئيس وزراء اجلمهورية اللبنانية جنيب ميقاتي شهدت العاصمة
اللبنانية بيروت انعقاد املؤمتر العربي لالستثمار املصرفي ،الصناعي،
السياحي والعقاري خالل الفترة  16 - 15سبتمبر  ،2011الذي نظمه االحتاد
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية وجهات أخرى وشارك فيه
عدد كبير من اجلهات احلكومية واخلاصة ومنظمات العمل االقتصادي العربي
املشترك .وقد شاركت املؤسسة في أعمال املؤمتر بوفد ترأسه املدير العام
فهد راشد اإلبراهيم الذي قدم أيضا ورقة عمل عن “آفاق االستثمار في الدول
العربية في ضوء التطورات الراهنة” وذلك في اجللسة األولى التي جاءت حتت
عنوان “التطورات الراهنة في املنطقة وتداعياتها على االقتصادات والشركات
العربية” ،حيث أكدت الورقة أهمية مواصلة احلكومات العربية جلهودها في
مجال حتسني مناخ االستثمار وذلك جملابهة التداعيات السلبية املتوقعة في
األجلني القصير واملتوسط حلالة عدم االستقرار السياسي احلالية في عدد
من الدول والتي ظهرت بوادر تبعاتها في تراجع تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر الواردة للدول العربية خالل الشهور األولى من العام  ،2011وذلك بعدما
تراجعت االستثمارات من نحو  84مليار دوالر عام  2009إلى  64.3مليار عام 2010
انعكاسا الستمرار تداعيات األزمة االقتصادية العاملية.
وشدد اإلبراهيم خالل استعراضه لورقة العمل
على ضرورة أن ترتكز خطط تشجيع االستثمار
في املنطقة على التعاون مع القطاع اخلاص
واملؤسسات اإلقليمية في مجال تهيئة البيئة
االستثمارية املواتية على كافة األصعدة
االقتصادية والتشريعية واإلجرائية واملؤسسية.
وأشار اإلبراهيم إلى أن الفترة املقبلة تتطلب
العمل بجدية الستغالل إمكانات ومقومات
اجلذب االستثماري وخصوصا زيادة صالحيات
هيئات تشجيع االستثمار في مجاالت تنقيح
التشريعات والتدخل االيجابي في السياسات
ذات الصلة باالستثمار املباشر وأنشطة
املشاريع مبختلف أحجامها وتعزيز الروابط
بينها ،وتقدمي الدعم لها في مجاالت إصدار
التراخيص وتخصيص األراضي والتمويل،

وكذلك في مراحل اإلنتاج والتسويق اخملتلفة.
كم��ا أك��د اإلبراهي��م أهمي��ة مواصل��ة تطوير
البن��ي التحتي��ة التش��ريعية واإلجرائية مبا في
ذل��ك إصالح النظ��م القضائي��ة وتوفير احلماية
القانوني��ة للمس��تثمر وإرس��اء قواع��د حماية
حق��وق امللكي��ة الفكرية واملادي��ة واتباع أفضل
املمارس��ات الدولية في فض املنازعات التجارية
وكذلك حتقيق العدالة واملرونة في بيئة ممارس��ة
األعمال من جهة وإرس��اء مبادئ اإلدارة الرشيدة
واحلوكم��ة م��ن جه��ة أخ��رى .خصوص��ا ً وأن
املس��تثمر األجنبي يفضل توجيه اس��تثماراته
إلى الدول التي لديها تش��ريعات تقوم بالفصل
التام فيما بني السياسة واالقتصاد.
وح��ث اإلبراهي��م عل��ى تكثي��ف جه��ود تنويع

األنش��طة االقتصادي��ة وتقوية األس��واق احمللية
وتفعي��ل املنافس��ة وتقوي��ة أواص��ر التكام��ل
االقتص��ادي العرب��ي ،مبا يس��مح بتج��اوز قيود
احلج��م بالنس��بة لالقتص��ادات العربي��ة وإفراز
املزيد من الف��رص االس��تثمارية اجملدية واجلاذبة
للمستثمرين.
كما أشار إلى أهمية تطبيق السياسات التي من
شأنها نقل التقنيات املتقدمة واملهارات اإلدارية
والفني��ة املصاحب��ة للمش��اريع االس��تثمارية
م��ن خ�لال؛ تعزيز عالق��ة املنفع��ة املتبادلة بني
الش��ركات العربية األم الت��ي لديها القدرة على
التطوي��ر ،االبتكار ،املنافس��ة ،التدري��ب والوفاء
باملعايي��ر الدولية واألخرى صغي��رة احلجم التي
تق��وم بدور امل��ورد احمللي الذي يحت��اج إلى التزود
بأساليب اإلدارة السليمة والتقنيات احلديثة.
وطال��ب مبواصل��ة تش��جيع القط��اع اخل��اص
ومنح��ه الدع��م ال�لازم لالس��تثمار ف��ي املزيد
م��ن القطاعات ومنه��ا تطوير البن��ى التحتية
املتمثل��ة بالط��رق واجلس��ور واملوانئ ووس��ائل
النقل بأنواعه وش��بكات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وكذلك ضرورة رفع مهارة وإنتاجية
عنصر العمل م��ن خالل زيادة كف��اءة العملية
التعليمية والتدريبية وتطوير قوانني العمل.
وأكد اإلبراهيم أن املؤسسة ستكثف جهودها
في مجال تقدمي خدمات الضمان للمستثمرين
في الدول العربية واملصدرين من املنطقة
ضد اخملاطر التجارية وغير التجارية وحتملها
نصيبا كبيرا من عبء تشجيع وتيسير تدفق
االستثمارات العربية وغير العربية للدول
العربية بحجم عمليات تراكمي بلغ  6.4مليار
دوالر منها  1197.4مليون دوالر خالل العام
.2010
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وتوقع اإلبراهيم أن تواصل قطاعات املصارف العربي��ة على مختلف األصعدة ومبا يحقق لها دول��ة على حده عملية معقدة تس��تلزم حصر
والعقار والسياحة والصناعة لعب دور مهم املزيد م��ن النمو والتطور ف��ي مختلف اجملاالت األح��داث وأبعادها اخملتلفة وكذل��ك تداعياتها
في جذب االستثمارات العربية واألجنبية مؤك��دا عظ��م ما مت��ر ب��ه املنطق��ة حاليا من احملتملة وآج��ال تأثيره��ا وقن��وات تأثيرها على
بعدما قامت بهذا الدور خالل
مناخ االستثمار .مع ضرورة األخذ
أح��داث وتط��ورات
الفترة املاضية عبر استحواذها عمليـات املؤسس��ة عميق��ة ومحورية مطلــوب مواصلــــة في االعتب��ار أن النتائج االيجابية
على حصة مهمة من تدفقات التراكميـة حلمايـــة وغيــ��ر مس��بوقة تطويــر التش��ريعات والسلبية لتلك األحداث تتفاوت
االستثمارات األجنبية املباشرة املس��تـثـمـــــريــن ستنعكس بالطبع واإلج��راءات وإص�لاح من دولة ألخرى بحس��ب طبيعة
الواردة إلى الدول العربية وكذلك واملصدرين من اخملاطر وبص��ورة كبيـــرة النظ��م القضائي��ة التغيرات التي تش��هدها و درجة
استحواذ قطاعي اخلدمات بلغـ��ت  6.4مليـ��ار جدا عل��ى مختلف وتعزيــ��ز احلمايـــ��ة تأثره��ا باألح��داث احمليط��ة به��ا،
والصناعة على ما نسبته  %90دوالر بنهاي��ة  2010املناحي السياسية القانونية للمستثمر كما س��تختلف درج��ة تأثير تلك
واالقتصـــاديـــة
من إجمالي االستثمارات العربية
األح��داث عل��ى امل��دى القصي��ر
واالجتماعية .
البينية خالل العام .2008
واملتوس��ط والطويل السيما وان
وأعرب اإلبراهيم عن متنياته أن تستقر األحداث إال أنه أوضح أن معرفة انعكاس تلك التطورات طبيعة األثر وحجمه وطريقة حس��ابه تختلف
احلالي��ة ف��ي املنطقة على ما في��ه اخلير للدول على مناخ االستثمار في املنطقة ككل وفي كل من مرحلة إلى أخرى.

جلسات العمل وابراز التوصيات
وكان املؤمتر قد ش��هد جلسة افتتاحية مبشاركة
راعي املؤمتر رئيس مجلس ال��وزراء اللبناني جنيب
ميقات��ي ،رئي��س االحت��اد الع��ام لغ��رف التج��ارة
والصناعة والزراعة للبالد العربية عدنان القصار،
رئيس االحت��اد الدولي للمصرفي�ين العرب ورئيس
جمعي��ة املصارف ف��ي لبن��ان الدكت��ور جوزيف
طربية ،وزير الس��ياحة اللبنان��ي فادي عبود ،وزير
خارجي��ة أوروج��واي لوي��س أرماجرو ،ومستش��ار
رئيس جمهورية الس��ودان ومق��رر اجمللس األعلى
لالستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل.
كما ش��هد املؤمتر لقاء حواريا ً مع رئيس مجلس
ال��وزراء اللبناني جنيب ميقات��ي ،وآخر مع حاكم
مصرف لبن��ان رياض س�لامة ،إضافة إلى خمس
جلس��ات عم��ل متخصص��ة ،اثنت��ان منه��ا في
الي��وم األول وثالث في الي��وم الثاني ،حيث تناولت
جلس��ة العمل األول��ى “التط��ورات الراهنة في
املنطقة وتداعياتها على االقتصادات والشركات
العربي��ة” ،مبش��اركة املدي��ر العام للمؤسس��ة
العربية لضمان ،االس��تثمار وائتم��ان الصادرات
فهد راش��د اإلبراهيم ،رئي��س مجموعة امليمني
القابضة في الس��عودية يوس��ف امليمني ،مدير
إدارة التنمي��ة االقتصادي��ة والعوملة في إس��كوا
الدكتور عبد اهلل الدردري ،واملستشار االقتصادي
للشيخ طارق بن كايد القاسمي رئيس مجموعة
االحتاد الدولية القابضة الدكتور محمود فريحات،
والرئيس التنفيذي لدويتش��ه بن��ك دبي الدكتور
هن��ري عزام ،ومدي��ر املركز اإلقليمي للمس��اعدة
الفنية للشرق األوسط في صندوق النقد الدولي
الدكتور سعادة شامي.
وخصص��ت جلس��ة العم��ل الثاني��ة لـ“آف��اق
االس��تثمار واملش��روعات املتاح��ة ف��ي لبن��ان”،
6

مبش��اركة اإلعالم��ي االقتص��ادي عدن��ان احل��اج،
املدي��ر الع��ام للمؤسس��ة العام��ة لتش��جيع
االس��تثمارات في لبن��ان (إيدال) نبي��ل عيناتي،
األمني العام للمجل��س األعلى للخصخصة في
لبنان زي��اد احلاي��ك ،ورئيس مجلس إدارة ش��ركة
أروان للصناع��ات الدوائية في اإلمارات عبد الرزاق
يوسف عبد اهلل.
وتناول��ت جلس��ة العمل الثالثة موض��وع “آفاق
االس��تثمار واملش��روعات املتاح��ة ف��ي قط��اع
املصارف” مبش��اركة حاكم مص��رف لبنان رئيس
س��يدرس إنفس��ت بنك لبن��ان الدكتور غس��ان
العي��اش ،واملدي��ر الع��ام لبن��ك لبن��ان واملهج��ر
لألعمال في لبنان الدكتور فادي عسيران ،واخلبيرة
في الش��ؤون املصرفي��ة واالقتصادية واألس��تاذة
اجلامعية الدكتورة رميا الترك العريس.
وخصصت جلسة العمل الرابعة لـ“آفاق
االستثمار واملشروعات املتاحة في قطاع
الصناعة” ،مبشاركة عضو املكتب التنفيذي
لالحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية محمد الصحراوي ،رئيس اجلمعية
العربية للمشروبات وشركة الربيع الشريف
منذر احلارثي ،رئيس مجلس إدارة شركة تكمو
لبنان الياس أسود ،رئيس شركة بويكر لبنان
ميشال بيوض ،ونائب رئيس شؤون التمويل في
اجمللس العاملي للوجستيات غريغوري بيرد.
وتناول��ت جلس��ة العم��ل اخلامس��ة قطاع��ي
الس��ياحة والعق��ار بعن��وان “آف��اق االس��تثمار
واملش��روعات املتاح��ة ف��ي قط��اع الس��ياحة
والعق��ارات” ،مبش��اركة الرئي��س واملدي��ر الع��ام
جملموعة شركات نحاس السورية ،رئيس املنظمة
العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد،

رئيس نقابة الفنادق في لبنان بيار األش��قر ،رئيس
اجلمعي��ة العربي��ة لتراخي��ص االمتي��از الدكتور
خالـ��د التق��ي ،واألم�ين الع��ام لغرف��ة التجارة
العربية  -األملانية عبد العزيز اخملالفي.
وركزت احملاضرات واملناقشات على أهمية االعتبار
مم��ا يج��ري بس��بب األزم��ة املالي��ة واالقتصادية
العاملية بتوجيه االس��تثمار إل��ى الداخل العربي
والتركيز على تفعيل مس��ار التكامل االقتصادي
العرب��ي .كما أكد املش��اركون أهمي��ة مواكبة
التح��والت اجلارية في املنطق��ة العربية بخطط
تنموي��ة تس��تجيب لتطــلع��ات الش��ـــعوب
والش��ــباب ارتكــ��ازا عل��ى دور جـــديد وخالق
للقطاع اخلاص العربي ،كما شهد املؤمتر مناقشة
عدد من املقترحات املقدمة بش��أن السياس��ات
االقتصادي��ة املتعلقة بتحقيق العدالة في توزيع
الضرائ��ب ،ووض��ع احلوافز املناس��بة لتش��جيع
االستثمار اخلاص في املش��روعات احليوية لتعزيز
وتنوي��ع القواعد اإلنتاجي��ة وخلق املزيد من فرص
العمل ،وزيادة االستثمار في املشروعات املعتمدة
عل��ى التكنولوجي��ا احلديثة بالتزام��ن مع تعزيز
كف��اءة عنص��ر العم��ل وتطوير نظ��م التعليم
ب��كل تخصصاته .كما مت التأكيد على أهمية أن
تول��ي احلكومات العربية أهمي��ة خاصة لتطوير
االستثمار في تنمية وحتديث البنية التحتية على
املس��توى الوطني والعربي املشترك بشراكة مع
القطاع اخلاص .وتدعيم ذلك بإقامة املؤسس��ات
اجلدي��دة املناس��بة ووضع التش��ريعات والقوانني
الناظمة على أسس ش��فافة وحديثة .كما ركز
املش��اركون عل��ى الدور املس��تقبلي ملؤسس��ات
التمويل واملصارف العربية والصناديق الس��يادية
ف��ي متوي��ل التنمية وأهمي��ة وضع التش��ريعات
املناسبة في هذا اإلطار.
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أداء االستثمار األجنبي المباشر في العالم والدول العربية
وفقا لتقرير االستثمار العالمي 2011
أظهر تقرير االستثمار العاملي لعام  2011الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية «األنكتاد» أن االستثمارات األجنبية املباشرة على
املستوى العاملي خالل عام  2010لم تستعد بعد عافيتها الكاملة
ومستوياتها احملققة خالل فترة ما قبل األزمة املالية واالقتصادية العاملية ،حيث
أشار إلى ارتفاع طفيف لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوافدة بنسبة
 %5إلى  1244مليار دوالر خالل عام  ،2010في أعقاب تراجع مبعدل  %32إلى
 1185مليار دوالر عام  ،2009وهبوط من  1744مليار دوالر عام  ،2008و  1971مليار
دوالر عام .2007
التوزيع اجلغرافي
تباينت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
للعام  2010بدرجة كبيرة سواء من حيث
منط االستثمار أو التوزيع اجلغرافي فيما
بني األقاليم االقتصادية .وألول مرة ،تنجح
مجموعتا الدول النامية ودول االقتصادات
املتحولة في استقطاب تدفقات تفوق نصف
اإلجمالي العاملي ،حيث اجتذبت  642مليار
دوالر وبحصة  %52من اإلجمالي العاملي
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انتقال وجهة
اإلنتاج الدولي واالستهالك العاملي إليهما في
اآلونة األخيرة مما دفع الشركات عبر الوطنية
لتوجيه استثماراتها بصورة متزايدة إلى تلك
الدول حيث شهدت دول منطقة شرق وجنوب
شرق آسيا ودول أمريكا الالتينية منوا قويا في
تلك التدفقات مبعدل  %34و  %14على
التوالي .ومن جهة أخرى ،تراجعت التدفقات
املتجهة إلى مجموعتي الدول املتقدمة
واالقتصادات املتحولة واألقاليم االقتصادية
األكثر فقرا واألقل منواً ،مثل؛ الدول األفريقية،
والدول النامية غير الساحلية ودول اجلزر
الصغيرة ،األمر الذي يثير قلقا بالغا.

وقد حافظت الواليات املتحدة األمريكية على
تصدر قائمة أكبر الدول حول العالم اجتذابا ً
لالستثمار األجنبي املباشر في عام ،2010
بقيمة  228مليار دوالر تلتها الصني بقيمة
 106مليارات دوالر ،ثم هوجن كوجن ،فبلجيكا،
ثم البرازيل وأملانيا واململكة املتحدة ،ثم روسيا
وسنغافورة وفرنسا .وقد حلت السعودية في
املرتبة الثانية عشرة عامليا ً.
التوزيع القطاعي
وعل��ى صعي��د التوزي��ع القطاع��ي ،واص��ل
االس��تثمار األجنب��ي املباش��ر ف��ي مج��االت
اخلدمات (خدمات األعم��ال ،التمويل ،املرافق،
النقل ،واالتصاالت) مس��اره النزولي بسرعات
مختلفة في عام  .2010وفي الوقت نفس��ه،
ازداد نصي��ب االس��تثمار األجنب��ي املو َّجه إلى
قط��اع الصناع��ات التحويلية مث��ل األغذية
واملش��روبات والتب��غ واملنس��وجات واملالب��س
والس��يارات وبل��غ نصي��ب قط��اع الصناع��ة
بش��كل عام نحو نصف مش��اريع االستثمار
األجنبي املباش��ر (عمليات االندماج والتملك
عبر احل��دود واملش��اريع اجلدي��دة) ،وذلك على
الرغم م��ن انخفاض التدفق��ات املتجهة إلى

تدفقاث االستثوار األجٌبي الوباشز الىاردة للعالن
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الصناع��ات االس��تخراجية املتنامي��ة عل��ى
املواد اخل��ام وموارد الطاق��ة وكذلك انخفاض
االس��تثمارات املوجه��ة إل��ى الصناع��ات
احلساس��ة مثل اإللكترونيات .في حني ظلت
الصناع��ات الكيميائي��ة ،مب��ا في ذل��ك املواد
الصيدالنية ،تتمتع بالقدرة على التكيف أثناء
األزمة.
االستثمار الصادر
أما على مستوى تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر الصادرة عامليا خالل عام  ،2010فقد
فقد عاود االرتفاع مبعدل بلغ  %13لتصل إلى
 1323.3مليار دوالر مقابل  1170.5مليار دوالر
عام  ،2009كنتيجة أساسية ملعاودة الالعبني
الرئيسيني في العالم حتركاتهم االستثمارية
عبر احلدود ،بعد اخلروج النسبي من دائرة التأثر
بتبعات األزمة املالية العاملية.
محور التقرير
ويركز تقرير هذا العام في محوره الرئيسي على
أمناط اإلنتاج والتنمية الدولية املمولة بأدوات
مالية مختلفة بخالف أدوات حقوق امللكية
(Non-equity Modes of International Production and Development “NEMs”).

والت��ي تتمث��ل ف��ي التصني��ع التعاق��دي،
واالس��تعانة مبصادر خارجي��ة لتقدمي اخلدمات
(تعه��دات اخلدم��ات) ،والزراع��ة التعاقدي��ة،
ومن��ح االمتي��ازات ،ومنح التراخي��ص ،وعقود
اإلدارة ،وأنواع أخرى والتي متكن الش��ركات عبر
الوطنية من تنس��ق أنشطة ش��ركات البلد
املضيف ،دون أن متتلك نصيبا ً في رأس املال في
هذه الشركات.
وقد شهدت أمناط اإلنتاج والتنمية الدولية
املمولة بغير أدوات حقوق امللكية ()NEMs
نشاطا كبيرا عبر احلدود في جميع أنحاء
العالم السيما في الدول النامية .وأسهمت
وبشكل متزايد في حركة التجارة واالستثمار
حول العالم ويقدر أن مبيعاتها حققت أكثر
من  2تريليون دوالر خالل عام  .2010متثلت
في  1.3-1.1تريليون دوالر من عقود التصنيع
واالستعانة مبصادر خارجية للخدمـات،
و 350-330مليار دوالر لالمتيازات ،و360-340
مليار دوالر للتراخيص ،ونحو  100مليار دوالر
لعقود اإلدارة .وفي معظم احلاالت ،جند أن منو
( )NEMsيكون أسرع من الصناعات التي
تعمل فيها.
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دوالرباملليون دوالر
العربية
إنى إلى
الوارد
األجنبي
االستثمار
تدفقات
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وانرىمُح (األوكراد
نهرجارج
األممانمرحدج
مؤمتراألمم
بياناتمؤذمر
قاعدة تُاواخ
انًصدر :قاعدج
 .،2011وبحوث ضمان.
،2044العاملي
االستثمار
(األنكتاد)،
للتجارة
املتحدة
املصدر:
12,097
5,376
2,500
3,321
10,900
1,038
1,081
1,538
1,984
2,305
783
515
583
1,654
1,049
47
24
234
22
814
-302
47,563
332,723
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10,043
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12,806
2,013
1,795
1,588
3,544
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3,308
383
659
2,449
2,915
19
96
121
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1,121
70,380
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38,151
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3,779
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4,111
2,294
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2,829
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2,758
1,856
1,467
2,487
1,794
52
87
-6
229
338
1,555
96,762
658,002

22,821
11,578
4,700
3,376
14,187
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1,662
3,431
2,622
2,426
1,616
972
1,242
2,805
1,756
28
141
112
195
138
917
81,414
573,032

وقد حظيت هذه األمناط باهتمام متزايد من
قبل الشركات عبر الوطنية ملا لها من مزايا
في تقليل مخاطر الدخول الكامل لألسواق
عبر وضع ترتيبات مرنة مع الشركات احمللية،
تضمن لها نشر التكنولوجيا واملعرفة
واملهارات بسرعة اكبر وتكلفة اقل وعوائد
أسهل.
في حني حظيت باهتمام من قبل الدول

32,100
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8,125
4,804
4,003
2,674
2,761
1,471
2,430
2,682
1,688
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1,952
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1,114
100
)(38
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14
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66,201
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)(12.45
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)(31.89
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39.02
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)(33.20
)(39.30
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)(92.73
)(73.00
136.84
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)(13.15
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-

النامية واالقتصادات املتحولة ملا لها من دور
مهم في منح تلك الدول فرصة االندماج
القوي والسريع في االقتصاد العاملي ومجاراة
تطوراته وتعزيز إمكانات تنمية الطاقة
اإلنتاجية احمللية وحتسني قدرتها التنافسية
الدولية .فضال عن فوائدها على املدى
الطويل لبناء القدرات الصناعية من خالل
عدد من قنوات التنمية الرئيسية مثل توليد

تدفقاث االستثوار األجٌبي الوباشز الىارد إلى الدول العزبيت
(بالوليىى دوالر)
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فرص العمل (لنحو  21-18مليون شخص
في الدول النامية) ،توليد القيمة املضافة
وتعزيز الروابط احمللية ،توليد الصادرات،
نقل التكنولوجيا واملهارات ،نقل أفضل
املمارسات االجتماعية والبيئية الدولية،
بناء ودعم تنمية القدرات الصناعية في
األجل الطويل.
توقعات 2013 – 2011
وترج��ح التقدي��رات األولي��ة لتدفق��ات
االس��تثمار األجنبي املباشر عامليا ً انتعاشها
إلى مس��توى ما قبل األزمة خالل عام ،2011
لتتراوح الزيادة ما بني  1.6-1.4تريليون دوالر،
ولتبلغ حوال��ي  1.7تريليون دوالر عام ،2012
وصوال ً إلى 1.9 ،تريليون دوالر خالل عام 2013
ق��رب مس��توياتها القياس��ية احملققة خالل
العام  2007وذلك بش��رط ع��دم حدوث أية
صدم��ات اقتصادية عاملية غي��ر متوقعة قد
تنشأ عن بعض عوامل اخملاطر الباقية.
ويس��تند ه��ذا الس��يناريو املتفائ��ل إل��ى
مرتك��زات ع��دة أهمه��ا؛ توقع��ات إق��دام
الش��ركات عبر الوطنية على إنعاش خطط
توس��عاتها اخلارجي��ة بفض��ل املس��توى
القياسي للسيولة النقدية املتوافرة لديها،
وانخفاض أس��عار متوي��ل ديونه��ا ،واالرتفاع
ف��ي القي��م اخلاصة به��ا في أس��واق األوراق
املالي��ة ،إضافة إلى ظهور فرص اس��تثمارية
جديدة وواعدة في الدول املس��تقبلة ،نتيج ًة
اس��تمرار برامج اخلصخصة ،إع��ادة هيكلة
الش��ركات والصناعات ،اجله��ود الرامية إلى
إع��ادة حتقي��ق الت��وازن املال��ي ،والتراجع عن
برامج الدعم احلكومي ،فضال عن اس��تمرار
النمو في اقتصادات معظم الدول الناشئة.
بيد أن بيئة نشاط قطاع األعمال بعد
تيقن.
األزمة ما زالت تكتنفها أوجه عدم ّ
فانتعاش االستثمار األجنبي املباشر قد
يخرج عن مساره بفعل عوامل اخلطر مثل
عدم قابلية اإلدارة االقتصادية العاملية
للتنبؤ بها ،واحتمال حدوث أزمة واسعة
االنتشار في الديون السيادية ،واالختالالت
في القطاعني الضريبي واملالي في بعض
البلدان املتقدمة ،فضال ً عن التضخم اآلخذ
في االرتفاع ،وظهور عالمات على حدوث
تسارع مفرط للنشاط في بعض اقتصادات
السوق الناشئة.
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مالمح االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى  /الصادر من الدول العربية عام  2010وفق تقرير االستثمار العالمي 2011
إلى  64.3مليار دوالر.
ومثلت االستثمارات الوافدة إلى الدول
العربية ( 21دولة) ما نسبته  %5.3من
اإلجمالي العاملي البالغ  1.24تريليون دوالر،
و  %11.5من إجمالي الدول النامية البالغ
 573.6مليار دوالر .وكانت حصة الدول
العربية من إجمالي التدفقات العاملية قد
شهدت تذبذبا خالل الفترة املاضية حيث
تراجعت بشكل طفيف من  %4.8عام
 2006إلى  %4.1عام  2007ثم عاودت
االرتفاع إلى  %5.5عام  2008قبل أن تقفز

ووفق التقرير شهدت تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر الوافدة إلى الدول العربية
( 21دولة) انخفاضا مبعدل  %13.1إلى
 66.2مليار دوالر عام  2010مقارنة مع
 76.2مليار دوالر عام  2009وهو ما يتفق
مع بيانات تقرير مناخ االستثمار في الدول
العربية لعام  2010الصادر عن املؤسسة
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
«ضمان» ،في أوائل شهر يوليو ،2011
والذي أشار إلى تراجع التدفقات الواردة إلي
الدول العربية ( 18دولة) خالل العام 2010

تطىر حصت هجوىعاث الدول هي االستثوار االجٌبي الوباشز الىارد عالويا ()%
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انسىدان  -ذىوس -
األردن -
سىريح  -انمغرب  -انعراق

ال يىجد

انردفقاخ انصادرج
ال َىجد
ال َىجد

قطر  -مصر  -نيثيا

مهُاراخ)
مه 2
إنً (
((0.52مهُار)
يٍ يهيار)
أقمأقم
إنً (
يهيار)

نثىان  -اإلماراخ  -انجسائر -
ال يىجد
عمان
نُثُا  -سهطىح

اإلماراخ
انسعىدَح -
انمغرب
انكىَد  -نثىان -

( 0.3يهيار) إنً (أقم يٍ  0.5يهيار)

يىجدذىوس -
انسىدان -
األردن  -ال
سىرَح  -انمغرب  -انعراق

نُثُا عمان
سهطىح
انثحريه -
مصر -
قطر -

( 4مهُار) إنً (أقم مه مهُارَه)

( 0.1يهيار) إنً (أقم يٍ  0.3يهيار)

( 0.2مهُار) إنً (أقم مه مهُار)

فهسطيه  -انثحريه -
انصىمال

ال َىجد

انجسائر

نثىان  -انمغرب

ذىوس  -األردن  -انيمه -
انسىدان انعراق  -سىريح -
انكىيد  -جيثىذي  -مىريراويا
أقم يٍ  0.1يهيار
( 0.0مهُار) إنً (أقم مه 0.2
مىريراوياعمان
سهطىح
انثحرَه
َىجد
ال
ضمان.
انعانمي،2011
االسرثمارالعاملي
االستثمار
(األنكتاد)،)،تقرير
والتنمية
للتجارة
املتحدة
تياواخمؤمتر
قاعدجبيانات
قاعدة
املصدر:
مهُار)
ضمان.
وبحوثحىز
 ،3122وت
ذقرير
وانرىميح (األوكراد
نهرجارج
انمرحدج
األمماألمم
مؤذمر
انًصدر:

( 0.4مهُار) إنً (أقم مه 0.0
مهُار)

فهسطُه  -انثحرَه  -انصىمال

انجسائر
ذىوس  -األردن  -انُمه -

بقوة إلى  %6.4عام .2009
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات
الواردة إلى  5دول عربية فقط (لبنان ،ليبيا،
سلطنة عمان ،الصومال وموريتانيا) ،فيما
تراجعت في  16دولة (السعودية ،مصر،
قطر ،اإلمارات ،اجلزائر ،األردن ،السودان ،تونس،
العراق ،سورية ،املغرب ،البحرين ،فلسطني،
الكويت ،جيبوتي واليمن) .وأوضح التقرير
أن السعودية حلت في املرتبة األولى
عربيا كأكبر دولة مضيفة لالستثمارات
األجنبية املباشرة بتدفقات بلغت 28.1
مليار دوالر وبحصة بلغت  %42.5من
اإلجمالي العربي رغم تراجع التدفقات
بنسبة %12مقارنة بالعام  2009حيث
هدأت وتيرة االستثمارات األجنبية في عدد
من املشاريع النفطية الضخمة مثل ينبغ
و«داو كيميكالز» ورأس تنوره املتكامل،
تلتها مصر في املرتبة الثانية بقيمة 6.4
مليار دوالر وبحصة  ،%9.6ثم قطر في
املرتبة الثالثة بقيمة  5.5مليار دوالر
وبحصة  %8.4رغم تراجع التدفقات في
عام  2010مع إمتام آخر محطة من محطات
الغاز الطبيعي املسال (قطر غاز) والتي
كانت قد دعمت االستثمار األجنبي املباشر
في عام  .2009ثم لبنان في املرتبة الرابعة
بقيمة  5.0مليار دوالر وبحصة %7.5
من اإلجمالي العربي .وفي اإلمارات ،ظلت
التدفقات الداخلة من االستثمار األجنبي
املباشر عند نفس املستوى املنخفض الذي
كان قائما ً في عام  ،2009عندما هبطت
بحدة إلى  4مليارات دوالر بسبب األزمة
االقتصادية .أما التدفقات الواردة إلى ليبيا
فقد ازدادت بأكثر من  % 40في عام 2010
لتصل إلى  3.8مليارات دوالر ،ولكن هذه
الطفرة يبدو أنها قصيرة األجل بالنظر إلى
الوضع السياسي الراهن في البلد بشكل
خاص ودول شمال أفريقيا بشكل عام التي
من املرجح أن تشهد تراجعا في التدفقات
الواردة حيث لم حتدث عمليات كبيرة تتعلق
باندماج واجتياز الشركات عبر احلدود على
مدى األشهر اخلمسة األولى من .2011
ويقول التقرير إن انخفاض التدفقات الواردة
من االستثمار األجنبي املباشر في الدول
العربية يُحتمل ،وفقا ً للبيانات األولية ،أن
يبلغ منتهاه في عام  .2011بيد أن وجود
القلق بشأن عدم االستقرار السياسي
9
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تقاريـــــــــــر
2009-2008
انًحهيحاحمللية
االستثمارات
كنسبةيٍمن
انًثاشرالواردة
املباشر
األجنبي
االستثمار
8002-8002
االضرثًاراخ
انىاردج كُطثح
األخُثي
االضرثًار
تدفقات ذدفقاخ
انطُح

االضرثًار األخُثي انًثاشر انىارد
( %يٍ إخًاني ذكىيٍ رأش انًال انثاتد)

2009

أقم يٍ أو = 20%

% 50 - % 21

مصر 29.99 -
قطر 29.24 -
ذىوس 27.57 -
سىريح 22.19 -
سهطىح عمان 21.12 -
انكىيد 8.42 -
نيثيا 59.96 -
نثىان 58.68 -
األردن 49.2: -
انسعىديح 46.12 -

انمغرب 7.84 -
انجسائر 6.88 -
انثحريه 6.12 -
اإلماراخ 5.73 -
انيمه 3.9 -
مىريراويا -6.4: -
انصىمال 37.97 -
انسىدان 36.39 -
انعراق 32.87 -
فهسطيه 32.46 -

% 75 - % 51

جيثىذي 78.28

% 100 - % 76

ال يىجد

أكثر يٍ % 100

ال يىجد

أقم يٍ أو = 20%

2008

اندول

% 50 - % 21

اإلماراخ 27.89 -
سىريح 27.83 -
انصىمال 27.79 -
سهطىح عمان 25.22 -
قطر 9.82 -
نثىان 59.99 -
األردن 53.88 -
انسعىديح 51.:6 -
مىريراويا 48.15 -
انعراق 3:.33 -

انمغرب 9.57 -
انجسائر 6.57 -
فهسطيه 5.:5 -
انكىيد -1.13 -
انيمه 38.83 -
ذىوس 38.21 -
مصر 36.96 -
انثحريه 35.85 -
انسىدان 32.13 -

% 75 - % 51

نيثيا 66.43 -

% 100 - % 76

ال يىجد

أكثر يٍ % 100

جيثىذي 249.14 -

وبحوث
،2011
العاملي
االستثمار
تقرير
(األنكتاد)،
والتنمية
للتجارة
املتحدة
مؤمتر األمم
بيانات
قاعدة
املصدر:
ضمان.ضمان.
وتحىز
،3122
انعانمي
االسرثمار
ذقرير
األوكراد)،
وانرىميح (
نهرجارج
انمرحدج
مؤذمر األمم
تياواخ
قاعدج
انًصدر:

العربية باملليون دوالر
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الصادر من الدول
ذدفقاخ االضرثًار األخُثي انًثاشر انصادر يٍ اندول انعرتيح تانًهيىٌ دوالر

انحصح يٍ
اإلخًاني
2010
2009
2008
2007
2006
2005
اندونح
0202
()%
26.75
3,907
2,177
3,498
)(135
)(39
)(350
انطعىديح
14.16
2,069
8,636
9,091
9,784
8,211
5,142
انكىيد
13.79
2,015
2,723
15,820
14,568
10,892
3,750
اإلياراخ
12.75
1,863
11,584
6,029
5,160
127
352
قطر
8.78
1,282
1,165
5,888
3,933
)(534
128
نيثيا
8.05
1,176
571
1,920
665
148
92
يصر
3.94
576
470
485
622
445
75
انًغرب
3.93
435
1,126
987
848
875
715
نثُاٌ
2.29
334
)(1,791
1,620
1,669
980
1,135
انثحريٍ
2.17
317
66
481
70
263
234
ضهطُح عًاٌ
1.55
226
215
318
295
35
)(20
اندسائر
0.51
74
77
42
20
33
13
ذىَص
0.48
70
66
66
54
56
65
انيًٍ
0.36
52
116
34
8
305
89
انعراق
0.35
51
45
98
11
7
انطىداٌ
0.19
28
72
13
48
)(138
163
األردٌ
0.03
4
4
4
4
5
2
يىريراَيا
0.00
0
)(3
2
2
)(11
80
ضىريح
)(0.08
)(11
)(15
)(8
)(8
125
13
فهططيٍ
14,580
27,304
46,388
37,618
21,785 11,678
إخًاني اندول انعرتيح
327,564 270,750 308,891 294,177 226,683 122,143
اندول انُاييح
4.43
10.08
15.02
12.79
9.61
اندول انعرتُح  /اندول انىامُح (9.56 )%
1,323,337 1,170,527 1,910,509 2,174,803 1,405,389 882,132
انعانى
1.10
2.33
2.43
1.73
1.55
1.32
اندول انعرتُح  /انعانم ()%
ضمان ،2011.وبحوث ضمان.
العاملي
االستثمار
(األنكتاد) ،تقرير
املتحدة
األمماألمم
مؤمتر
بيانات
وتجىز
انعانمٍ ،2044
والتنميةذقرَر االسرثمار
للتجارة(األوكراد)،
نهرجارج وانرىمُح
انمرحدج
مؤذمر
قاعدةتُاواخ
املصدر ::قاعدج
انًصدر

10

يعدل انًُى
0202 / 0222
()%
79.47
)(76.04
)(26.00
)(83.92
10.04
105.95
22.55
)(49.02
118.65
380.30
5.12
)(3.90
6.06
)(55.17
13.33
)(61.11
0.00
100.00
26.67
)(46.40
20.98
13.05
-

في املنطقة يحتمل أن تلقي بثقلها على
احتماالت االنتعاش.
وفيما يتعلق بتصنيف الدول العربية بحسب
التدفقات الواردة كنسبة من التكوين
الرأسمالي الثابت خالل العام  ،2009فقد
تصدرت جيبوتي التصنيف بنسبة %67.2
مبا يشير إلى اعتماد اقتصاد جيبوتي على
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر كأحد
األدوات الهامة لتمويل االستثمار احمللي أو
لردم فجوة التمويل الناجمة عن عدم كفاية
املدخرات احمللية لتمويل االستثمار الوطني،
تلتها مجموعة الدول التي تضم كال ً من
ليبيا ،لبنان ،األردن ،السعودية ،الصومال،
السودان ،العراق ،فلسطني ،بنسب تتراوح
ما بني  %21.35إلى  ،%48.85وأخيرا حلت
كل من مصر ،قطر ،تونس ،سورية ،سلطنة
عمان ،الكويت ،املغرب ،اجلزائر ،البحرين،
اإلمارات ،اليمن ،وموريتانيا 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 حاداً ،للعام
الثان��ي على التوالي ،لتصل إلى  14.6مليار
دوالر خ�لال عام  ،2010أي انخفاض بنس��بة
 %46.6مقارن��ة بنحو  27.3مليار دوالر عام
 .2009وانخف��اض مبعدل  %68.6خالل عام
 2010مقارن��ة بنحو  46.4ملي��ار دوالر عام
 .2008ويع��زى هذا التراجع ف��ي التدفقات
الصادرة ،بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ
في قيمة عمليات االندماج واالستحواذ عبر
احلدود ،نتيجة لنزوع الش��ركات املس��تثمرة
في املنطق��ة إلى جتنب مخاطر االس��تثمار
ف��ي اخل��ارج ج��راء األزم��ة العاملي��ة .وم��ن
املتوقع أن تؤدي االضطرابات السياسية في
املنطق��ة إلى انخفاض تدفقات االس��تثمار
األجنبي املباش��ر الصادر م��ن الدول العربية
كنتيجة قيام احلكوم��ات بتوجيه املزيد من
االس��تثمارات في اقتصاداتها احمللية ،وزيادة
اإلنفاق في املش��اريع التنموية واالجتماعية
كوسيلة الحتواء سقف الطلبات الشعبية
املرتف��ع .وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت
التدفق��ات الص��ادرة م��ن  11دول��ة عربي��ة
(الس��عودية ،ليبيا ،مص��ر ،املغرب ،البحرين،
س��لطنة عم��ان اجلزائ��ر ،اليمن ،الس��ودان،
س��ورية وفلس��طني) ،فيما تراجعت من 7
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تقاريـــــــــــر
تدفقاث االستثوار األجٌبي الوباشز الصادر هي الدول العزبيت
3,907

(بالوليىى دوالر)

1,176

1,282

1,863

2,015

2,069

2010
2009

()11

0

4

28

51

52

70

74

226

317

334

547

576

11,584

8,636

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

دول (الكويت ،اإلم��ارات ،قطر ،لبنان ،تونس ،املرتفع��ة املتوقع��ة تش��ير إل��ى أن األموال
لالس��تثمار في اخلارج ستظل تزداد.
املتاحة
التدفقات
الع��راق واألردن) ،بينما اس��تقرت
اندول انعرتيح
وانرًهك في
صفقاخ االَدياج
0200
يايى
يُاير
انفررج
خالل
الصادرة من موريتانيا عند نفس مستواها .ومن املهم قي��ام حكومات املنطقة بتقييم
كًشرر
كثائع
اندونح
جميع جوانب اس��تراتيجياتها
أداء وفعالية
انثحريٍاملرتبة األولى
وقد حلت السعودية في
)(1,810
بالقي��ام باالس��تثمار األجنب��ي
املتعلق��ة
األجنبية
لالستثمارات
عربيا كأكبر مصدر
1,097
3
انكىيد
اخلارج باعتبار ذلك أداة للتنويع
في
املباش��ر
142
املباشرة بتدفقات بلغتنثُاٌ 3.9مليار دوالر
االقتص��ادي172وبحصة  %26.8من ضهطُح عًاٌ
والتنمي��ة ،فضال ع��ن أن األزمة
اإلجمالي العربي،
االقتصادية)(1,200قطر
العاملية واالضطراب السياس��ي
تلتها الكويت في املرتبة الثانية بقيمة 2.1
)(129
216
انطعىديح
االستثمار املتجه إلى اخلارج عن
يؤثران على
مليار دوالر وبحصة %14.2
)(1,297
اإلياراخ رغم حدوث 176
على احلكومات لتوجيه مزيد
الضغط
طريق
)(3,025
الصادرة عبر 395
الستثماراتها انعرتيح
اندول
إعادة هيكلة
25,395
25,473
االس��تثمارات إلى اقتصاداتها ولتمويل
استثمارات من قبل من
أكبر عملية تصفية اندول انُاييح
135,369
189,614
االجتماع��ي ف��ي موازناته��ا
زي��ادة اإلنف��اق
انًرقديحعملياتها
اندول ببيع
مجموعة زين (الكويتية)
224,163
224,163
انعانى
مليارات دوالر إلى ملواكبة التطورات السياسية األخيرة.
في أفريقيا مببلغ 10.7
مجموعة باهارتي إيرتيل الهندية ،ثم عمليات االندماج واالستحواذ
اإلمارات في املرتبة الثالثة بقيمة  2.0مليار أما إجمالي قيمة صفقات االندماج والتملك
دوالر وبحصة .%13.8
عبر احلدود الدولية في العالم فقد سجل
واالحتم��االت املتوقع��ة الطويل��ة األج��ل ارتفاعا مبعدل  %36خالل العام ،2010
لالس��تثمار الص��ادر إيجابي��ة عل��ى وج��ه لتصل إلى  339مليار دوالر بينما استمرت
اإلجم��ال بالنظ��ر إل��ى أن أس��عار النف��ط االستثمارات التي تأخذ شكل املشاريع
اجلديدة والتي متثل اجلزء األكبر من تلك
صفقات االندماج والتملك في الدول
التدفقات ،في تراجعها خالل العام .2010
صفقاخ االَدياج وانرًهك في اندول انعرتيح
مايو 2011
يُاير -يناير
الفترة
خالل
يايى 8022-
انفررج
العربية خالل
وعلى صعيد الدول العربية مجتمعة ،فقد
أشار التقرير إلى عمليات شراء سلبي
اندونح
كًشرر
كثائع
(تخارج من استثمارات خارجية) بقيمة
)(1,810
انثحريه
1,097
3
انكىيد
 14.1مليار دوالر خالل عام  2010مقارنة
142
نثىان
بعمليات بيع بلغت قيمتها  27.8مليار دوالر
172
سهطىح عمان
العام املاضي ومقارنة مع عمليات شراء في
)(1,200
قطر
الدول النامية بلغت قيمتها  97مليار دوالر
)(129
216
انسعىديح
خالل عام  .2010في حني بلغت عمليات
)(1,297
176
اإلماراخ
البيع في الدول العربية نحو  3.7مليار دوالر
)(3,025
395
اندول انعرتيح
25,395
25,473
اندول انىاميح
بارتفاع بلغ  %71مقارنة مع  2.2مليار دوالر
135,369
189,614
اندول انمرقدمح
العام املاضي ومقارنة مع عمليات بيع في
224,163
224,163
انعانم
والتنمية الدول النامية بقيمة  82.8مليار دوالر خالل
انمرحدجاملتحدة
مؤمت��ر األمم
بيان��ات
للتج��ارةاألوكراد)،
نهرجارج وانرىميح (
مؤذمر األمم
قاعدةتياواخ
املص��در ::قاعدج
انًصدر
وتحىز ضمان.
تقريرانعانمي
االسرثمار
ذقرير
 ،2011وبحوث ضمان.
،3122العاملي
االستثمار
(األنكتاد)،
عام .2010

الشركات عبر الوطنية
وقد شهد العام  2010توسعا في اإلنتاج
العاملي ساهم في زيادة املبيعات والعمالة
وأصول الشركات عبر الوطنية ،حيث بلغت
مبيعاتها نحو  33تريليون دوالر والقيمة
املضافة املتولدة نحو  16تريليون دوالر أو ما
يقرب من ربع إجمالي الناجت احمللي العاملي.
كما ساهمت الشركات التابعة للشركات
عبر الوطنية مبا يزيد عن  %10من الناجت
احمللي اإلجمالي العاملي و  %33من صادرات
العالم بقيمة  6تريليونات دوالر.
ولعبت الش��ركات عبر الوطني��ة اململوكة
للحكومات ،التي يبلغ عددها  650ش��ركة
حول العالم ( %56منها في الدول النامية
واملتحول��ة) دورا ً ب��ارزا ً ف��ي حرك��ة تدفقات
االس��تثمار األجنبي املباش��ر ح��ول العالم.
فعل��ى الرغ��م م��ن أنها تش��كل أق��ل من
 %1من عدد الش��ركات عب��ر الوطنية على
املس��توى العاملي ،فإنها ساهمت مبا نسبته
 %11م��ن التدفقات الص��ادرة عامليا ً بقيمة
 146مليار دوالر خالل العام .2010
وف��ي الفت��رة املمتدة من ع��ام  2003لغاية
ع��ام  ،2010كان��ت مش��اريع االس��تثمار
األجنب��ي املباش��ر التابع��ة لش��ركات عبر
وطني��ة مملوك��ة لل��دول تش��كل  %32في
املتوس��ط من مجموع تدفقات االس��تثمار
األجنبي املباشر اخلارجة من البلدان النامية
حيث اضطلعت بأربعة من س��تة مش��اريع
في مجال االس��تثمار األجنبي املباشر تبلغ
قيمتها أكثر من عش��رة مليارات دوالر.كما
يقدر التقري��ر نصيبها من أرصدة التدفقات
االس��تثمارية العاملية املتجهة إلى اخلارج مبا
ال يقل عن  %6في عام .2010
أم��ا جغرافيا فقد من��ت األهمية النس��بية
للش��ركات عب��ر الوطني��ة اململوك��ة
للحكوم��ات اآلس��يوية ،ولكن يظ��ل االحتاد
األوروب��ي أكث��ر املناط��ق االقتصادي��ة التي
تضم شركات عبر وطنية حكومية (يتجاوز
عددها  260شركة).
وقطاعي��ا وعل��ى عك��س التصور الواس��ع
االنتشار الذي يرى أن الشركات عبر الوطنية
اململوكة للحكومات تتركز بدرجة كبيرة في
القطاع األولي ( ،)%8.6فإن هذه الشركات
موج��ودة في صناعات مختلفة ،وخاصة في
قطاع اخلدمات ( 455شركة) ،وعلى األخص
ش��ركات احت��كار صناعات البن��ى التحتية
مث��ل االتص��االت الس��لكية والالس��لكية،
11
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تقاريـــــــــــر
القط��اع املالي ( 126ش��ركة) ،مبا في ذلك
الش��ركات التي نتجت ع��ن عمليات اإلنقاذ
احلكومي��ة خالل األزمة املالية فمن بني أكبر
مائة شركة عبر وطنية غير مالية توجد 19
شركة مملوكة حلكومات.
سياسات االستثمار
وذك��ر التقرير أن زيادة مي��ل احلكومات حول
العالم نحو انتهاج سياسات غير مشجعة
لالس��تثمارات األجنبي��ة املباش��رة ووض��ع
تدابي��ر وإج��راءات إدارية تقييدي��ة تراكمت
على مدى الس��نوات األخيرة املاضية ،حيث
زادت نس��بتها م��ن إجمال��ي السياس��ات
والتدابي��ر على املس��توى العاملي إلى الثلث
خالل الع��ام  2010مقابل  %2فقط خالل
فترة بداية احلقبة احلالية ،وذلك على الرغم
م��ن أن التقري��ر الح��ظ هيمنة سياس��ات
التحرير على السياسات واإلجراءات التي مت
اتخاذها في ال��دول حول العالم خالل العام
 2010مبا نسبته .%68
وعلى صعي��د اتفاقات االس��تثمار الدولية،
الح��ظ التقرير أن ه��ذه االتفاقات متر مبفترق
طرق .فمع بلوغ عددها نحو  6,100اتفاقية
وكث��رة املفاوض��ات اجلاري��ة وآليات تس��وية

املنازعات ،أصبح من الصعوبة الفصل فيما
بني احلكومات واملس��تثمرين على حد سواء،
كما أنها ال تزال غي��ر كافية لتغطية كافة
أنواع العالقات االستثمارية الثنائية ومطلوب
زيادتها لتصب��ح  14,100اتفاقي��ة ثنائية.
وقد ش��هدت الس��نوات األخيرة ،العودة إلى
سياس��ات جذب االستثمار األجنبي املباشر
للصناع��ة ،ومن ثم ظه��ور حتديات لكيفية
املزج بني بناء الق��درات اإلنتاجية احمللية ،من
ناحية ،وجتنب السياسات والتدابير احلمائية
التجاري��ة واالس��تثمارية ،م��ن ناحية أخرى
وذلك لتحقيق التنمية.
ودع��ا التقرير حكومات ال��دول إلى تعظيم
الفوائ��د الناجم��ة ع��ن تطبي��ق مب��ادئ
املس��ؤولية االجتماعية للشركات من خالل
سياسات مالئمة ،مثل؛ مواءمة التشريعات
التي تنظم عم��ل الش��ركات ،توفير برامج
لبن��اء الق��درات ،وإدماج معايير املس��ؤولية
االجتماعية للش��ركات في نظم االستثمار
الدولية.
الصناديق السيادية
وعلى صعيد النشاط االستثماري للصناديق
الس��يادية ،أش��ار التقرير إلى ان��ه وبنهاية

الع��ام  2009بلغ عدد الصناديق الس��يادية
اململوك��ة للحكوم��ات نح��و  80صندوق��ا ً
بأص��ول بلغ��ت قيمتها  5.9تريلي��ون دوالر،
وذل��ك إضافة إلى صنادي��ق جديدة قررت 20
حكومة في االقتصادات الناشئة تأسيسها
عام  2010لالس��تثمار بش��كل رئيسي في
أوراق الدين مثل السندات احلكومية.
وبس��بب حتسن أس��واق األس��هم العاملية
عوض��ت معظ��م الصنادي��ق الس��يادية
خ�لال ع��ام  2010خس��ائرها الت��ي منيت
بها في األزم��ة املالية العاملي��ة رغم تراجع
مس��اهماتها في حركة االستثمار األجنبي
املباش��ر إلى نح��و  10ملي��ارات دوالر فقط
مقارنة بنحو  26.5مليار عام .2009
عربي��ا تباي��ن أداء الصنادي��ق الس��يادية
اخلليجية وخصوصا على صعيد املساهمة
ف��ي حرك��ة االس��تثمار األجنب��ي املباش��ر
الس��يما مع تركيز عدد م��ن تلك الصناديق
عل��ى الداخل ،إال أن جهاز قطر لالس��تثمار
متك��ن من رف��ع قيمة أصوله م��ن  65مليار
دوالر ع��ام  2009إل��ى  90مليارا عام 2010
مع توقع��ات مبواصلة النم��و إلى نحو 120
مليار عام .2011

احلدود الدولية
انحدودعبر
والتملك
االندماج
صفقات
العربية من
اندونيح
وانرًهك عثر
صفقاخ االَدياج
انعرتيح يٍ
نصيب الدولَصية اندول
كثائع

اندونح

2005

2006

2007

2008

2009

2010

َطثح
 8020يٍ
إخًاني
اندول
انعرتيح
12.2
5.3
)(2.8
12.8
17.3
2.5
22.8
10.4
0.4
7.1
1.1
0.2
10.1
0.5
-

يعدل انًُى
/8020
8002

82
18
اندسائر
452
178
190
)(410
85
انثحريٍ
195
993
15,895
1,713
2,976
1,478
يصر
34
انعراق
)(103
108
773
440
750
89
األردٌ
473
)(55
496
3,963
13
انكىيد
642
108
)(153
5,948
236
نثُاٌ
91
145
307
200
1
نيثيا
375
يىريراَيا
846
333
)(125
269
133
1,438
انًغرب
386
10
621
1
116
ضهطُح عًاٌ
13
298
124
قطر
264
42
102
125
21
انطعىديح
1,332
390
انطىداٌ
41
ضىريح
9
4
122
2,313
46
ذىَص
376
300
1,225
856
53
61
اإلياراخ
20
144
716
انيًٍ
3,705
2,168
19,331
8,743
13,865
3,939
إخًاني اندول انعرتيح
82,813 39,077 104,812 100,381 89,163 63,801
اندول انُاييح
4.5
5.5
18.4
8.7
15.6
6.2
اندول انعرتيح  /اندول انُاييح ()%
338,839 249,132 706,543 1,022,725 625,320 462,253
انعانى
1.1
0.9
2.7
0.9
2.2
0.9
اندول انعرتيح  /انعانى ()%
االستثمار العاملي  ،2011وبحوث ضمان.
3122تقرير
(األنكتاد)،
والتنمية
املتحدة
مؤمتر
قاعدة
وتحىز ضمان.
االسرثمار انعانمي
للتجارة) ،ذقرير
وانرىميح (األوكراد
األممنهرجارج
انمرحدج
بيانات األمم
تياواخ مؤذمر
املصدر :قاعدج
انًصدر;

12

)(80.4
)(195.4
960.0
)(37.2
154.1
)(95.6
528.6
125.0
25.3
70.9
111.9
)(19.4
36.0
25.7

2005

2006

2007

كًشرر

2008

2009

2010

)(47
)(3,319
323
4,497
1,002
4,275
4,514
1,091
76
4,613
1,448
5,633
12,892
33
)(34
322
45
4
)(10,810
124
2,147
1,416
1,345
725
0.3
283
)(233
210
716
103
377
601
51
324
)(529
893
601
79
5
6
865
10,266
6,029
5,160
127
352
422
121
1,442
15,780
5,405
6,603
2
3
(2,157) 14,831
5,983
15,611
23,117
7,481
(14,092) 27,845 25,452
40,737
40,627 32,676
96,947 73,975 105,849 144,830 114,922 68,680
)(14.5
37.6
24.0
28.1
35.4
47.6
338,839 249,732 706,543 1,022,725 625,320 462,253
)(4.2
11.1
3.6
4.0
6.5
7.1

َطثح
 8020يٍ
إخًاني
اندول
انعرتيح
23.6
)(7.7
0.2
76.7
)(0.0
)(2.7
3.8
)(6.1
)(3.0
)(0.0
15.3
-

يعدل انًُى
/8020
8002
)(1,127.6
1,335.5
)(8,817.7
)(99.9
)(37.3
)(159.2
)(91.6
248.8
)(33.3
)(114.5
)(150.6
31.1
)(138.6
35.7
)(137.3
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دراســــــــات

آفاق االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام 2011

في ظل تلك الظروف االستثنائية والتغيرات العميقة التي متر بها
معظم الدول العربية ،والتي تطال مختلف مناحي احلياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،تزداد أهمية التنبؤ فيما يتعلق باآلثار املتوقعة
لألحداث الراهنة وتأثيرها احملتمل على مناخ االستثمار في الدول العربية،
وكذلك على حجم التدفقات املتوقع أن ترد إلى املنطقة خالل العام اجلاري
 ،2011وخالل السنوات القليلة املقبلة .السيما وان املستثمر يركز وبشكل
رئيسي في قراراته االستثمارية على الدراسات املستقبلية املتعلقة باألسواق
على اختالف تخصصاتها وفروعها ومدارسها واجتاهاتها لكونها تعطيه صورة
قريبة عن الواقع الذي سيتعامل معه.
وفي هذا السياق تواصل املؤسسة للعام
الثاني على التوالي جهودها في استعراض
املؤشرات األولية لالستثمار األجنبي املباشر
الوارد للدول العربية لعام  2011عبر نشرتها
الفصلية “ضمان االستثمار” وذلك من خالل
عرض.
-1املؤشرات األولية للتدفقات االستثمارية
الواردة للمنطقة بشكل عام -2 .املؤشرات
األولية للتدفقات االستثمارية الواردة لكل
دولة عربية على حده.

املؤشرات األولية العامة للمنطقة
لعام :2011
بالنظر إلى األحداث والتطورات املتسارعة
والعميقة التي متر بها الدول العربية فمن
املرجح أن تتأثر بيئة االستثمار وتتراجع
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة
في املدى القصير واملتوسط الى املنطقة
بشكل عام استنادا لعدد من العوامل
أبرزها ما يلي:
•التطورات السياسية :ميكننا القول إن
تأثير أحداث ما يسمى بالربيع العربي
على مناخ االستثمار في املنطقة بشكل
عام والسيما في الدول التي طالتها تلك
األحداث سيكون سلبيا على املديني
القصير واملتوسط .وهو ما تؤكده
وكاالت التصنيف االئتماني العاملية
وأبرزها؛ ستاندرد آند بورز ،موديز ،فيتش،
 ،EIUوكابيتال انتليجنس والتي قامت
بعمليات مراجعة وخفض للتقييمات
السيادية لـ  8دول عربية منذ بداية العام
 2011وحتى نهاية أغسطس  .2011أما
على املدى الطويل ففي الغالب سيكون
الوضع ايجابيا خصوصا في حال مت تنفيذ

إصالحات جذرية ايجابية من وجهة نظر
املستثمر الدولي في البيئة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية.
•التطورات التشريعية واإلجرائية:
على الرغم من أن العام  2010شهد
بحسب البنك الدولي إجراءات ايجابية
أبرزها؛ إبرام املزيد من االتفاقيات الثنائية
االستثمارية وجتنب االزدواج الضريبي من
قبل الدول العربية وحتسني أحكام النفاذ
لألسواق احمللية أمام املستثمر األجنبي،
في عدد من الدول العربية ورفع احلدود
العليا حلصة األجانب في الشركات احمللية
وتطبيق نحو  93إصالحا في املنطقة
سهلت ممارسة أنشطة األعمال ،فإنه في
املقابل شهد إجراءات جعلت األمر أكثر
صعوبة بالنسبة لالستثمار ،هذا إلى
جانب اإلجراءات العديدة التي اتخذت في
حق بعض املستثمرين في عدد من الدول
مع بداية عام  2011في إطار محاربة
الفساد والتعدي على املال العام والتربح
من العالقة مع السلطة.
•التأثيرات السلبية الواضحة التي
ستنعكس على عدد من القطاعات
والسيما في دول احلراك الشعبي
وأهمها؛ تراجع اإلنتاج بسبب توقف
بعض املنشآت وهبوط في التدفقات
السياحية الواردة وتراجع الصادرات
السلعية واخلدمية وانخفاض حتويالت
العاملني في اخلارج مما سيترتب عليه
خلل في موازين املدفوعات والضغط
على االحتياطيات الدولية واحتماالت
تأثر أسعار صرف العمالت الوطنية.
•أداء األسواق املالية العربية قد يأتي
ضعيفا ورمبا سلبيا في عدد من دول

املنطقة إال انه وفي اجململ ميكن أن يكون
هناك منو ضعيف وذلك بعدما واصلت
القيمة السوقية اإلجمالية لـ 15من
أسواق املال العربية في نهاية عام 2010
ارتفاعها بنسبة  %8.9لتبلغ نحو
 983.4مليار دوالر ،مقارنة بنمو بلغت
نسبته  %17.4إلى  903.4مليار دوالر
بنهاية العام .2009
•رغم توقع حتسن النمو العاملي في عام
 2011إلى  %4.4والى  %2.4في الدول
املتقدمة فمن املرجح حدوث انخفاض
في استثمارات الدول الغربية التقليدية
املصدرة لالستثمار إلى املنطقة العربية
وخصوصا؛ الواليات املتحدة واالحتاد
األوروبي السيما مع التطورات السياسية
العميقة في عدد من البلدان املستقبلة
التقليدية لالستثمارات األجنبية مثل
مصر وتونس ،خصوصا أن استبيان شهر
مارس  2011الصادر عن بنك أوف أميركا
ميريل لينش ،والذي يعتمد على آراء
مديري صناديق االستثمار حول العالم،
رصد وجود نوايا جدية نحو تخفيض
في االستثمارات املتجهة جملموعة دول
االقتصادات الناشئة التي تضم عددا ً ال
بأس به من الدول العربية.
•تراجع نشاط هيئات ترويج االستثمار في
الدول العربية من أكثر من  400فعالية
خالل العام  2009شملت  15دولة
وفق املصادر القطرية ،إلى اقل من 300
فعالية سنويا.
إال انه وفي املقابل هناك عدد من العوامل
واملؤثرات األخرى التي ميكن أن تقلل من حدة
التراجع وأهمها ما يلي:
•ارتفاع أسعار النفط وعوائده وما سيترتب
عليه من أداء ايجابي متوقع لدول اخلليج
والذي في الغالب سيعوض تراجع مؤشرات
األداء في معظم الدول التي تشهد أحداث
احلراك الشعبي والسياسي بدرجاته
املتفاوتة السيما وان صندوق النقد الدولي
توقع في ابريل  2011ارتفاع معدل منو الناجت
العربي إلى  %2.4عام  2011بل وحتسن
أداء التجارة اخلارجية مبعدل  %12إلى 3.2
تريليون دوالر.
13
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دراســــــــات
•زيادة اإلنفاق اجلاري واالستثماري في
الدول العربية وهو ما سينعكس على
مناخ االستثمار .فتشير بيانات صندوق
النقد الدولي إلى توقع أن يبلغ حجم
اإلنفاق العام بشقيه اجلاري واالستثماري
في الدول العربية خالل العام  2011ما
يزيد على  855مليار دوالر ،وبالنظر إلى
أن نسبة اإلنفاق االستثماري من إجمالي
اإلنفاق العام في الدول العربية تدور حول
الـ %29من واقع الرصد السنوي الذي
يجريه التقرير العربي االقتصادي املوحد
فيمكن تقدير اإلنفاق االستثماري احلكومي
املتوقع في الدول العربية (  19دولة) بنحو
 256.5مليار دوالر خالل العام .2011أما
استثمارات القطاع اخلاص احمللي واألجنبي
فهي تقدر في املتوسط عربيا بنحو %150
من إجمالي اإلنفاق االستثماري احلكومي أي
ميكن تقدير حجمها بنحو  385مليار دوالر.
وعليه ميكن تقدير حجم االستثمارات
احمللية احلكومية واخلاصة املتوقعة خالل
العام  2011بنحو  641مليار دوالر %40
منها للحكومة و %60للقطاع اخلاص
احمللي واألجنبي.
•املساعدات اإلقليمية والدولية :حيث
تعهد اجملتمع الدولي بتقدمي دعم بقيمة

تصل إلى  50مليار دوالر للدول العربية
منها نحو  40مليار دوالر تعهدت بها
مجموعة الثماني واملؤسسات املالية
الدولية واإلقليمية إضافة إلى نحو 10
مليارات دوالر من دول اخلليج إلى عدد من
الدول التي شهدت تغيرات سياسية
عميقة مثل مصر وتونس واليمن والبحرين.
•إعالن عدد من الشركات العاملية والسيما
شركات النفط عن خطط وبرامج
الستثمار مليارات الدوالرات في مشاريع
داخل املنطقة والسيما في العراق خصوصا
مع استعادة الطلب العاملي على النفط
لوتيرة النمو وارتفاع أسعاره العاملية.
•الفرص االستثمارية :واصلت الدول العربية،
عرض املزيد من فرص االستثمار املتاحة من
خالل خطط استثمارية طموح للسنوات
املقبلة وخصوصا في مجاالت الطاقة
والبنية األساسية بقيمة تصل إلى 1.7
تريليون دوالر منها ما يزيد على  1047مليار
دوالر في دول مجلس التعاون اخلليجي ونحو
 200مليار دوالر في العراق وحدها ترتب
عليها مواصلة استئناف عدد من املشاريع
التي سبق تأجيلها نتيجة تداعيات األزمة
املالية العاملية األخيرة .كما تعرض 19
دولة عربية ما يزيد على  2000فرصة في

أهن الوؤشزاث االقتصاديت الوتىقعت للدول العزبيت خالل العام 0200
الىحدة
هليار دوالر
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القيوت
2340.7

%

04.

%لوتىسط السٌت

10.2

هليار دوالر

653

هليار دوالر

44

هليار دوالر

1700

هليار دوالر

855.1

هليار دوالر

256.5

هليار دوالر

385

هليار دوالر

641.5

وحدة

2094

هليار دوالر

822.7

هليار دوالر

1050

هليار دوالر

1323.4

هليار دوالر

959.2

هليار دوالر
بالوليىى بزهيل
يىهيا
بالوليىى بزهيل
يىهيا
هليار دوالر

2282.6

1136.8

هليار دوالر

641.4

21.7
16.4

%

12.7

هليار دوالر

350.8

مختلف اجملاالت بتكلفة تزيد على
مليار دوالر ،كذلك طرأت تطورات عديدة
على صعيد املدن الصناعية واملناطق احلرة
واالقتصادية ،اجلديدة والقائمة ،في معظم
الدول العربية.

820

املؤشرات األولية القطرية لعام :2011
أما على صعيد رصد االجتاهات على املستوى
القطري من واقع املؤشرات األولية لتدفقات
االس��تثمار األجنب��ي املباش��ر ف��ي كل دولة
للش��هور األول��ى م��ن ع��ام  ،2011وكذلك
م��ن رص��د تصريح��ات املس��ئولني وتقاري��ر
املؤسس��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة فضال عن
اخلطط والبرامج االس��تثمارية للحكومات
العربية والش��ركات األجنبية داخل املنطقة
فيمكننا استعراض أهمها وفق ما يلي:
بالنس��بة لألردن تتوقع املؤسس��ة أن جتتذب
 1,460مليون دوالر إستنادا ً ملؤشرات النصف
األول للعام وكمتوس��ط حس��ابي لتوقعات
االيكونوميس��ت التي ترجح تدفقات بقيمة
 2.2ملي��ار دوالر وكذل��ك توقع��ات صندوق
النقد الدولي في س��بتمبر  2010بتدفقات
قيمتها  2689مليون دوالر ،ومع اخذ عوامل
أخ��رى ف��ي االعتبار أهمه��ا؛ ه��دوء الوضع
3122

3121
3122
-244
1,460
1,704
52
4,000
3,948
-56
100
156
-313
1,200
1,513
-591
1,700
2,291
193
220
27
895
29,000
28,105
-600
1,000
1,600
-897
484
1,381
-12
100
112
2,074
3,500
1,426
-45
2,000
2,045
-65
50
115
-1,534
4,000
5,534
319
400
81
-1,955
3,000
4,955
-3,333
500
3,833
-5,886
500
6,386
696
2,000
1,304
60
74
14
129
-200
-329
-11,113
55,088
66,201
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-14.32
1.32
-35.90
-20.69
-25.80
714.81
3.18
-37.50
-64.95
-10.71
145.44
-2.20
-56.52
-27.72
393.83
-39.46
-86.96
-92.17
53.37
428.57
39.21
-16.79
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دراســــــــات
عنها
بعض صفقات االندماج والتملك وضخ االستثمارات اجلديدة األجنبية املعلن
بعض صفقاث االًدهاج والتولك وضخ االستثواراث الجديدة األجٌبيت الوعلي عٌها الىاردة إلى الدول العزبيت
األول من عام 2011
النصف
العربية
0200
خالل هي عام
الٌصف األول
الواردة إلى الدول خالل
الشزكت

دولت
إقاهت
الشزكت
الوٌفذة

الدولت
الوضيفت
لالستثوار

القيوت
بالوليىى
دوالر

هالحظاث

مجمىػت "بً جً"
انبشٌطبوٍت

انممهكت
انمخحذة

مصش

250

مىهب  20مهٍىن دوالس خالل انؼبو  2044نحفش بئش اسخكشبفٍت فً
انمىطمت انبحشٌت ببنمىضنت نخصم اسخثمبساث انمجمىػت مغ ششٌكخهب
بخشووبط انمبنٍضٌت فً انمششوػبث انحبنٍت وانمسخمبهٍت فً مصش حبهغ
لشابت  2.2مهٍبس دوالس

ششكت أببحشى انىفطٍت

انىالٌبث
انمخحذة

مصش

1000

أػهىج ػضمهب اسخثمبس هزا انمبهغ خالل ػبو 2044

ششكت اٌىً انىفطٍت

اٌطبنٍب

مصش

3000

جىشال إنكخشٌك

انىالٌبث
انمخحذة

انسؼىدٌت

160

ششكت كىجبط انكىسٌت
نهغبص

كىسٌب
انجىىبٍت

انؼشاق

2660

ششكت سٌىى نهسٍبساث

فشوسب

انجضائش

1400

ششكت حىحبل انىفطٍت

فشوسب

انجضائش

ششكت أكسىن مىبٍم
انىفطٍت

انىالٌبث
انمخحذة

لطش

16000

مجمىػت اٌطبنجٍه نهطبلت

اٌطبنٍب

مصش

205

خالل ػبو  2044واألػىاو انممبهت نهؼمم فً أوشطت جذٌذة وحفش 42
بئشا اسخكشبفٍت فً مىبطك انصحشاء انغشبٍت وانبحش انمخىسط وسٍىبء
اسخثمبساث إضبفٍت بمب ٌمبسة  300مهٍىن سٌبل سؼىدي نخطىٌش مشكض
جذٌذ نخصىٍغ انمؼذاث انخبصت بمطبع انطبلت
فً مششوع ػكبط نهغبص فً انؼشاق وبؼذ االسخحىار ػهى كبمم مششوع
حطىٌش حمم ػكبط أكبش حمىل انغبص فً انؼشاق ببحخٍبطٍبث حمذس ػىذ
 2.3حشٌهٍىن لذو مكؼبت
فً مششوع ٌىخظش انمىافمت ػهى حىفٍزي إلوخبج  420أنف سٍبسة سىىٌب
فً مششوع ٌىخظش انمىافمت ػهى حىفٍز إلوشبء مصىغ نخمطٍش اٌَثبن
بىالٌت وهشان
خالل  2سىىاث انممبهت ،نخطىٌش لطبع انطبلت وانخكىىنىجٍب بحهىل ػبو
 ،2041والسٍمب حطىٌش مؼذالث اسخخذاو انغبص انطبٍؼً ،ووسبئم انحفبظ
ػهى انطبلت وانحذ مه األثش انسهبً نهب ػهى انبٍئت
فً مششوع إلوشبء محطت نخىنٍذ انطبلت مه انشٌبح فً جبم انضٌج بمذسة
 420مٍغبواث
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الداخل��ي بع��د إق��رار ع��دد م��ن اإلصالحات
إضاف��ة إلى توقع البن��ك الدولي الذي يرصد
اإلقبال على االس��تثمار ف��ي  183دولة على
مستوى العالم أن يتراجع ترتيب األردن خالل
الع��ام  2011إلى املرتبة  111بواقع  4مراتب
هبوطا من املرتبة  107خالل العام .2010
وفي اإلمارات من املرجح استقطابها نحو
 4000مليون دوالر تزامنا ً مع انضمامها إلى
مجموعة األسواق الناشئة والتي تعد خطوة
هامة على صعيد اندماجها في االقتصاد
العاملي مبا ينعكس إيجابيا ً على استفادتها
من القوة االقتصادية التي تتمتع بها
اجملموعة ،إضافة إلى إقرار قانون الشركات
اجلديد ،الذي يخفف القيود املفروضة على
حصة ملكية األجانب وإمكانية رفعها إلى
 ،%100مبوافقة حكومية ضمن شروط،
فضال عن توقعات االنكتاد باستعادتها
جلاذبيتها واختيارها ضمن أفضل  30موقعا ً
عامليا ً جاذبا ً لالستثمار ،هذا إلى جانب
الفرص االستثمارية العديدة التي تتيحها
اخلطط احلكومية في مشروعات البنية
التحتية بتكلفة تصل إلى  175مليار دوالر
يعززها توقعات باستقطاب نحو  50مليار
دوالر خالل السنوات املقبلة.
أما البحرين فليس مستبعدا أن تعود إليها
االستثمارات األجنبية في النصف الثاني

من  2011بعد عبورها األحداث السياسية
في النصف األول وأن تصل قيمتها إلى 100
مليون دوالر.
وتتوقع تونس نحو  1,200مليون دوالر حيث
صدرت توقعات في يوليو  2011بتراجع
التدفقات مبقدار  620مليون دوالر خالل
العام  ،2011عززتها األرقام الفعلية للنصف
األول من العام ولكن مرجح وفق وزارة املالية
أن تعاود التدفقات االرتفاع بعد إمتام الفترة
االنتقالية للحكم.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن
اجلزائر في فبراير  2011تدفق  1700مليون
دوالر مع احتماالت زيادتها في املستقبل
بفضل خطط االستثمار البالغ حجمها
 286مليار دوالر خالل الـ  5سنوات املقبلة،
إضافة إلى السيطرة على الوضع السياسي
الداخلي.
كما توقع صندوق النقد الدولي حسب
تقرير قطري في يونيو  2009اجتذاب
جيبوتي نحو  220مليون دوالر هذا إلى
جانب ابتعادها نسبيا عن تداعيات موجة
التطورات السياسية.
أما السعودية فمن املتوقع استمرارها
كأكبر متلق لالستثمارات في املنطقة،
بتدفقات تبلغ  29مليار دوالر خالل عام

 2011وبإجمالي تراكمي بلغ  177مليار
دوالر بنهاية  2010منها نحو  32مليار
دوالر عام  2009و 28مليار عام  2010وذلك
بفضل االستقرار السياسي واإلصالحات
االقتصادية وتسارع وتيرة اخلصخصة
وإشراك القطاع اخلاص في مشاريع البنية
األساسية وزيادة االستثمارات األجنبية في
القطاع النفطي مع ارتفاع أسعاره.
ومن املرجح وفق املؤسسة أن تدور أرقام
السودان حول  2000مليون دوالر بعد
انفصال اجلنوب ومع األخذ في االعتبار توقع
صندوق النقد الدولي في مارس  2011تدفق
 3277مليون دوالر تتضمن استثمارات
احملفظة مع ترجيحات بتدفق املزيد من
االستثمارات العربية واألسيوية ملشاريع
عقارية وزراعية ونفطية كبرى.
وتدور توقعات املؤسسة بشأن سورية حول
 484مليون دوالر اس��تنادا إلى أن مؤش��رات
الرب��ع األول من ع��ام  2011كان��ت جيدة إال
أن انتق��ال التح��ركات الش��عبية إليه��ا قد
يضعف م��ن قدرتها على اس��تقطاب املزيد
من االس��تثمارات خالل الفت��رة املتبقية من
العام اجلاري .
وتتوقع املؤسسة تدفق  3500مليون دوالر
على العراق استنادا ً لتوقعات صندوق النقد
الدولي في مارس  2011تدفق  3917مليون
دوالر لتنفيذ العديد من املشاريع املطروحة
للقطاع اخلاص احمللي واألجنبي أبرزها البنية
التحتية واإلسكان واملرافق بنظم واطر
قانونية متنوعة ضمن خطة إعادة إعمار
على املدى الطويل بقيمة  180مليار دوالر
و بفضل تعهدات العديد من الشركات
العاملية بضخ ما يزيد على  50مليار دوالر
في مشروعات اإلنتاج والتكرير والتصدير
واملنتجات النفطية.
وفي ضوء استحداث قانون جديد للضرائب
في سلطنة عمان توقعت املؤسسة
تدفقات استثمارية بنحو  2000مليون دوالر،
السيما وان القانون مينح حوافز ضريبية
ويسمح للمستثمر لألجنبي بحصة متلك
رأس املال إلى حد  %70ميكن أن تصل إلى
 %100في مجاالت معينة ،إلى جانب إعالن
السلطنة عن خطط استثمارية بقيمة 35
مليار دوالر.
15
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وفي فلسطني متوقع استقطاب نحو
مليون دوالر السيما بعد إبرام اتفاق املصاحلة
بني فتح وحماس.

50

ترجح املؤسسة
وبالنسبة لقطر
استقطابها تدفقات بقيمة قد تزيد عن
 4000مليون دوالر رغم أن صندوق النقد
الدولي توقع في مارس  2011تدفق 2094
مليون دوالر إال أننا نرجح منوها فوق هذا
الرقم بفضل املشاريع الضخمة التي تعتزم
تنفيذها بقيمة  125مليار دوالر خالل 5
سنوات وجهودها في جذب االستثمارات
األجنبية إليها واستمرار النمو السريع الذي
بلغ  %18.5في .2010
وتتوقع املؤسسة جناح الكويت في
استقطاب  200مليون دوالر مع بدء احلكومة
في تنفيذ خطة للتنمية الشاملة تتضمن
استثمار  104مليارات دوالر في مشاريع
استثمارية تنموية سيكون للقطاع اخلاص
مساهمة رئيسية فيها رغم أن صندوق
النقد الدولي توقع في يوليو  2010تدفق
 100مليون دوالر فقط.
أما لبنان فمن املرجح أن يستقطب نحو
 3000مليون دوالر استنادا لتوقعات صندوق
النقد الدولي في أكتوبر  2010بتدفق 4139
مليون دوالر ومع احتمال تأثرت بدرجة قليلة
بالتطورات السياسية األخيرة.
تدفقات االستثمار العربي البيني لعام

وفي ليبيا مرجح تراجع التدفقات إلى نحو
 500مليون دوالر نتيجة األحداث احلالية،
وتراجع إنتاج النفط من  1.6مليون برميل
يوميا إلى  300ألف برميل وتدمير عدد
من املنشآت ،فضال عن توقعات مؤسسة
«بيزنس مونيتور» العاملية بتراجع التدفقات
بشدة .
أما مصر فمن املرجح أن تتراجع التدفقات
إلى نحو  500مليون دوالر استنادا لتأثير
األحداث السياسية وأرقام النصف األول
للعام التي حتولت لتدفقات سلبية بقيمة
 65مليون دوالر وذلك رغم توقع صندوق
النقد الدولي في ابريل  2011تدفق نحو
 9200مليون دوالر خالل عام .2011
ومن املرجح أن جتتذب املغرب نحو
مليون دوالر مع إعالن صناديق سيادية
خليجية من اإلمارات والكويت والبحرين
وقطر ودول أخرى املشاركة في صندوق
بقيمة  14.5مليار دوالر لتطوير منتجعات
سياحية جديدة وتوقيع االتفاق النهائي قبل
نهاية .2011

2000

وتوقع صندوق النقد الدولي في نهاية
بشأن موريتانيا تدفق  74مليون دوالر
استثمارات يدعمها اإلعالن عن مشاريع
إماراتية وفرنسية في قطاع النقل البحري.
2010

ومن املرجح أن تشهد اليمن هبوطا في

التدفقات بل واستمرارا خلروج االستثمارات
بقيمة  200مليون دوالر بسبب األحداث
السياسية اجلارية بعد أن كانت تشهد
إقباال واضحا من قبل شركات خليجية
وخصوصا من السعودية واإلمارات وقطر
على تنفيذ مشاريع ضخمة والسيما في
قطاعات العقار واملوانئ والصناعة.
واخلالصة ،وعل��ى الرغم م��ن صعوبة التنبؤ
بدق��ة مبا قد تس��فر عنه تفاع�لات العوامل
املذكورة سلفا وخاصة العوامل السياسية
في ظ��ل ارتفاع درج��ة عدم اليق�ين احلالية
وردود أفع��ال الالعب�ين الدولي�ين ،فإن��ه من
املرجح تراج��ع تدفقات االس��تثمار األجنبي
املباش��ر خ�لال ع��ام  2011ف��ي املنطق��ة
العربي��ة لتتراوح ما ب�ين  55-50مليار دوالر،
رغم أن ع��ددا ً كبيرا ً من الش��ركات العاملية
الزال��ت تنظر إلى االس��تثمار ف��ي املنطقة
وخصوصا في دول النفط املستقرة سياسيا
على انه مبنزلة الشراكة مع أغنى حكومات
العال��م ..فلدى املنطقة ث��روة نفطية تقدر
قيمتها اإلجمالية بحوالي  40تريليون دوالر
أي ما يزيد على الرس��ملة الس��وقية جلميع
الشركات املدرجة في األسواق العاملية.

2011

أما تدفقات االستثمار العربي البيني لعام  2011فمن املرجح أن تتراجع نظرا لسيطرة حالة من احلذر على املستثمرين العرب وخصوصا
اخلليجيني سواء املستثمرين احلاليني الذين في طور التفاوض على وضعية استثماراتهم داخل بعض الدول التي شهدت تطورات سياسية أو
املستثمرين اجلدد الذين يفضلون الترقب الستيضاح ما قد تسفر عنه تطورات الوضع السياسي واألمني على األرض .
وفيما يلي ابرز مالمح التدفقات العربية البينية املتوقعة لعام :2011
•احتماالت انخفاض استثمارات الدول العربية النفطية املصدرة لالستثمار إلى املنطقة العربية السيما مع التطورات السياسية العميقة
في عدد من البلدان املستقبلة التقليدية وما صاحبها من تأثيرات قصيرة املدى على مناخ االستثمار.
•الهدوء املتوقع لنشاط الشركات عبر الوطنية العربية في املنطقة العربية والسيما الشركات الضخمة العاملة في قطاعات االتصاالت
والسياحة والعقار والبنوك وجتارة التجزئة بسبب التغيرات السياسية ورغبتها في ترقب ما ستسفر عنه األحداث.
•توقع هدوء أنشطة الدمج واالستحواذ في املنطقة العربية في عام  2011بعدما تضاعفت إلى  31مليار دوالر عام
 2009مع اإلعالن عن أكثر من  500صفقة في املنطقة خالل  2010وذلك وفق شركة ميرجر ماركت البريطانية.

2010

مقارنة بعام

إال انه وفي املقابل فإن التدفقات البينية املتوقعة فيما بني بعض دول اخلليج أو فيما بني دول اخلليج والدول التي لم تشهد أحداثا سياسية
كبرى ميكن أن تستمر على وتيرتها أو رمبا تزداد ولكنها ليس من املرجح أن تعوض االنخفاض املتوقع في التدفقات اإلجمالية.
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مؤشر التنافسية العالمية 2012 / 2011

يصدر مؤشر التنافسية العاملية ضمن التقرير السنوي للتنافسية
العاملية )Global Competitiveness Index( ،عن املنتدى
االقتصادي العاملي ( ،)World Economic Forumوألكثر من ثالثة
عقود يقوم التقرير بدراسة وقياس العوامل التي تعزز القدرة التنافسية للدول،
على أسس االقتصاد اجلزئي والكلي.
وتكمن أهمية التقرير في تسليطه الضوء
على نقاط القوة والضعف في االقتصادات
وكونه ميثل أداة في يد صانعي السياسات
في مختلف الدول لتحديد أولويات اإلصالح،
الهادفة لزيادة اإلنتاجية ورفع مستويات
املعيشة لشعوب العالم عالوة على أنه يعد
إطارا عاما للحوار بني احلكومات ومجتمع
األعمال ومؤسسات العمل املدني.
ويغطي مؤشر التنافسيـة العاملية 2011
–  2012ألول مرة  142دولة منها  15دولـة
عربيـة مقابـل  139دولـة ضمن مـؤشــر
 .2011 – 2010حيث متت إضافة بليز
وهايتي واليمن .مع إعادة سورينام واستبعاد
ليبيا بسبب االضطرابات اجلارية .ويتكون
املؤشر ،من مؤشر مركب يشتمل على ثالث
مجموعات من املؤشرات الفرعية؛ مؤشر
املتطلبات األساسية ،مؤشر معززات الكفاءة،
ومؤشر القدرة على االبتكار والتقدم العلمي
والتقني .وهذه املؤشرات الفرعية تتألف
من  12مكونا ً تشكل في مجموعها مؤشر
التنافسية العاملي.
وفقا ملنهجية إعداد املؤشر ،يتم تصنيف الدول
التي يغطيها املؤشر ضمن خمس مراحل
للتنمية االقتصادية وفقا ملعيارين هما؛ حصة

صادرات السلع األولية من إجمالي الصادرات
السلعية واخلدمية (دول املرحلة األولى %70
فأكثر) ومتوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي
اإلجمالي مقوما بسعر صرف السوق ،كما هو
موضح باجلدول التالي:
املرحلة األولي (املتطلبات األساسية) وتشمل
موريتانيا واليمن.ثم املرحلة االنتقالية بني
املرحلتني األولى والثانية وتشمل العدد األكبر
من الدول العربية وهي؛ اجلزائر ،مصر ،الكويت،
قطر ،السعودية وسورية .أما مرحلة التنمية
الثانية ،فتشمل األردن واملغرب وتونس .ثم
املرحلة االنتقالية بني املرحلتني الثانية والثالثة
وتشمل لبنان وسلطنة عمان.وفي املرحلة
الثالثة واألخيرة من التنمية وهي مرحلة
القدرة على االبتكار والتقدم التكنولوجي
وتشمل البحرين واإلمارات.
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:
وألغراض حساب املؤشر ،مت الدمج فيما
بني مجموعات املؤشرات الفرعية ومفهوم

السلع األولية ومتوسط نصيب الفرد من الناجت
مراحل التنمية االقتصادية وفقا حلصة صادرات
يراحم انرًُيح
انًؤشر
يرىضط َصية
انفرد يٍ انُاذح
انًحهي (تاندوالر)
اندول انعرتيح حطة
يراحم انرًُيح وفقا
نًُهديح انًؤشر
إخًاني عدد اندول
في انًرحهح:
عدد اندول انعرتيح:

أهى دول
انًدًىعح:

انًرحهح األونً:
انًرطهثاخ
األضاضيح

يرحهح اَرقانيح تيٍ
انًرحهح األونً وانثاَيح

انًرحهح انثاَيح:
يعسزاخ انكفاءج

يرحهح اَرقانيح
تيٍ انًرحهح
انثاَيح وانثانثح

انًرحهح انثانثح:
انقدرج عهً االتركار
وانرقدو انعهًي وانرقُي

أقم يٍ 2000

2999 - 2000

8999 - 3000

17000 - 9000

أكثر يٍ 17000

األردن
انمغرب
ذىوس

نثىان

انثحريه

سهطىح عمان

اإلماراخ

37

24

28

18

35

2
انهىد
ويثال
تاكسران
ويجيريا

6
تاراجىاي
فىسويال
إيران
أوكراويا
كىمىىنس اندول
انمسرقهح

3
انصيه
اودوويسيا
مانيسيا
ذايالود

2
تىنىدا
انثرازيم
األرجىريه
روسيا

جىىب إفريقيا

ذركيا

2
أنىالياخ انمرحدج
انممهكح انمرحدج
اسررانيا
سىغافىرج
معظم دول االذحاد
األوروتي

مىريراويا
انيمه

مىندوفا

انجسائر
مصر
انكىيد

قطر
انسعىديح
سىريح

 ،،3123وبحوث
2012 -- 2011
انًصدر:تقرير
املصدر:
ضمان..
وتحىز ضمان
التنافسية3122
ذقرير انرىافسيح

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.
وألغراض التحديد الدقيق لألوزان النسبية
التي يجب إسنادها لكل مجموعة من
مجموعات املؤشرات الفرعيـة لكل مرحــلة
مـن مراحــل التنمية املذكــورة.
ترتيب دول العالم في املؤشر
كما في السنوات السابقة ،ال تزال الدول
األوربية تهيمن على أكبر حيز ضمن قائمة
أفضل عشر دول عامليا في املؤشر ،مبا تؤكد
مكانها بني أكثر االقتصادات تنافسية .ففي
حني حافظت سويسرا على تصدرها للسنة
الثالثة على التوالي ،حلت سنغافورة التي
تواصل جهدها التصاعدي لتصبح ثاني أكثر
اقتصاد تنافسي في العالم على حساب
السويد التي حلت في املركز الثالث ،في حني
قفزت فنلندا ثالثة مراكز لتحل باملركز الرابع
بدال من املركز السابع ،ثم الواليات املتحدة
باملركز اخلامس من الرابع ،وأملانيا في السادس
من اخلامس ،ثم هولندا ،الدمنارك ،واليابان،
في حني قفزت اململكة املتحدة مركزين من
املركز الـ  12عامليا خالل العام السابق إلى
املركز العاشر .وعلى اجلانب اآلخر من املؤشر،
حلت كل من (موزنبيق ،سوازيالند ،ليسوتو،
بوركينافاسو ،موريتانيا ،اليمن ،أجنوال،
وبوروندي ،هايتي وتشاد) في املراتب العشر
األخيرة على التوالي.
وضع الدول العربية في املؤشر
•قط��ر أك��دت مكانته��ا كأكث��ر ال��دول
تنافس��ية ف��ي املنطق��ة بتقدمه��ا ثالثة
مراك��ز لتصل إلى املرك��ز  14عامليا ً واألول
عربياً ،كما ش��هدت حتس��نا في مؤشرات
املتطلب��ات األساس��ية ،وعوام��ل االبتكار
والتط��ور ،إضافة إلى أداء قوي يعتمد على
ج��ودة وكف��اءة مؤسس��ية ،مم��ا يقوي من
إطاره��ا املؤسس��ي حيث حل��ت قطر في
الترتيب ( )14عامليا ً ضمن املؤشر الفرعي
الذي يقيس املؤسس��ات العامة واخلاصة،
وف��ي الترتي��ب ( )5عاملي��ا ً في اس��تقرار
بيئ��ة االقتص��اد الكل��ي ،و( )17عامليا في
كفاءة سوق الس��لع ،فضال عن مستويات
منخفض��ة من الفس��اد .هذه الس��مات
املؤسس��ية توفر أسس��ا ً جي��دة لتحقيق
الكف��اءة .لضم��ان املزيد م��ن التقدم ،إال
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مـؤشـــــرات
يراحم انرًُيح االقرصاديح
كفاءة احلكومة (.)5
انًرحهح انثانثح
انًرحهح انثاَيح
انًرحهح األونى
يدًىعح انًؤشراخ انفرعيح
•قفزت سلطنة عمان مركزين إلى الترتيب
%
%
%
( )32عامليا والرابع عربيا ،تلتها الكويت
20
40
60
انًرطهثاخ األضاضيح
50
50
35
يعسزاخ انكفاءج
( ،)34فالبحرين ( ،)37ثم تونس التي
30
10
5
وانعهًي
انرقُي
االتركار وانرقدو
تراجعت  8مركز إلى املركز ( ،)40ثم األردن
ضمان.
 ،2012وبحوث
التنافسية - 2011
املصدر :تقرير
 ،2042وتحىز ضمان.
- 2044
انرىافسُح
انًصدر :ذقرَر
التي تراجعت  6مراكز إلى املركز (،)71
حتتل مركزا ً منخفضا ً ضمن مؤشر الرعاية
أن التقرير ف��ي املقابل ينص��ح باالحتياط
فاملغرب التي تقدمت مركزين إلى املركز
والتعليم األساسي (61
الصحية
األساس��ية،
).
انعانًيح
انرُافطيح
يؤشر
الس��لع انعرتيح في
لتقلب��ات أس��عار اندول
( ،)73ثم اجلزائر التي تراجعت مبركز واحد
انررذية
تراجعت في
الثاني��ة عل��ى التوال��ي انرغير
القطاع��ات
للتنوي��ع بتنمي��ة
انررذية والس��عي
•للس��نة
انرصيد
اندونح
إلى الترتيب ( ،)87ثم لبنان التي قفزت
انررذية
0200 - 0202
عرتيا األخ��رى م��ن االقتص��اد وتعزي��ز الق��درة 0200 - 0200
ضمن املؤش��ر
اإلمارات مبركزين
لتصل إلى ↑ ثالثة مراكز إلى الترتيب ( ،)89ثم مصر
3
17
14
5.24
قطر
1
وكذلك زيادة
التنافس��ية لبعض املناطق،
ً
ً
والثالث
ا
عاملي��
الترتي��ب ()27
وذلك
ا
عربي
↑ التي تراجعت  13مركزا إلى املركز (،)81
4
21
17
5.17
انسعىدَح
2
4.89استخدام
مبواصلة التوس��ع في
 3اإلنتاجية
من املؤشرات -2
بس��بب تدهور عدد25
27
اإلماراخ
الفرعية ↓ ،ثم سورية التي تراجع ترتيبها مركزا واحدا
4.64املنافسة
احلديثة ،واالنفتاح أمام
 4التقنيات
لقدرتها على 2
كفق��دان الدول��ة 34
32
سهطىح عمان
تس��خير ↑ إلى املركز ( ،)98ثم موريتانيا التي تراجع
األجنبية.
1
35
34
4.62
انكىَد
↑
5
أح��دث التقني��ات لتحس�ين اإلنتاجيــة،
ترتيبها إلى (،)137في حني دخلت اليمن
37
37
4.54
انثحرَه
التقيي��م االئتماني 0الدولي ↔
وانخفـــ��اض
• 6حافظ��ت الس��عودية على املرك��ز الثاني
ألول مرة ضمن التقرير في املركز (.)138
-8
32
40
4.47
لألزم��ة ↓
ملعظ��م املؤسس��ات كنتيج��ة
أربع��ة مراكز
ذىوسف��ي ح�ين تقدم��ت
 7عربي��اً،
↓تأثير األحداث األخيرة على القدرة التنافسية
-6
65
71
4.19
األردن
8
 9لتص��ل
للمزي��د م��ن
حاجته��ا
االقتصادي��ة م��ع
4.16ا ً .بفضل
إلى الترتي��ب ( )17عاملي
2
75
73
انمغرب
الصحية ↑يغطي تقرير التنافسية العاملية عددا من دول
املؤسس��ي،
التحس��ينات وتقوي��ة اإلطار
لتعزي��ز الرعاي��ة
االس��تثمارات
86
87
3.96
انجسائر
10
-1تعزيز ↓املنطقة التي تأثرت بأحداث احلراك الشعبي
كفاءة
تعزي��ز
في
واالستمرار
األساس��ي
والتعليم
3
92
89
وحتس�ين كف��اءة األس��واق3.95،
نثىان
↑
11
اإلصالح��ات األخير التي بدأت منذ أواخر عام  2010وما
 3.88حتس�ين
املؤسس��ات اخلاص��ة ،فض�لا عن
81وتعزي��ز
الق��درة التنافس��ية
-13
94
مصر
↓
12
 -1على ↓زالت مستمرة في عدد من الدول العربية ،ومن
ووضع 97
3.85
االقرصاديح
انرًُيح
98يراحم
ذلك ارتفاع
سىرَحالكلي ،ساعدها على
 13االقتصاد
التنمية االقتصادية
الهيكلية
تعكس-2القدرة ↓املالحظ تأثر القدرة التنافسية لهذه الدول
انًرحهح 137
3.2
مىرَراوُا
انًرحهح انثانثح
األونى
انفرعيح
يدًىعح
حزمة لتحفيز
انًؤشراخ أكبر
الطاقة واطالق
 14أسعار
135حني
انثاَيح في
انًرحهح ثباتا،
أس��س أكثر
للدول��ة نوعية-عالية  -بصورة واضحة .ومع ذلك ،لم يتمكن التقرير
138
3.06
انُمه
%
 15حتس�ين البنية التحتية عل��ى صعيد دول  %التنافس��ية%العامة
انًصدر :ذقرَر انرىافسُح ،2042 - 2044
أنها حتتل املرتبة من قياس مدى التأثير الكامل لتلك األحداث
التحتية ،حيث 20
ضمان.من البنية 40
وتحىز 60
األضاضيح
انًرطهثاخ
ولكن اململكة ما زالت
ال��ـ .20
مجموعة
انكفاءجفي تعزي��ز كفاءة س��وق  )8( 35عاملي��اً50،وتتمتع بكفاءة50عالية لس��وق بسبب التأخر في البيانات .وعلى الرغم من
يعسزاخ
حتدي��ات
تواج��ه
في االس��تقرار انه مت إجراء املسح التنفيذي في الفترة ما
 )10عامليا ً .وقوة30
5
وانعهًي
انرقُي
وانرقدو
االتركار
الس��لع (10
العمل ،وكذلك مجالي الصحة والتعليم،
االقتص��اد الكل��ي ( )11عاملي��اً ،وارتف��اع بني فبراير ومايو  2011أن البيانات اإلحصائية
زالت وتحىز ضمان.
،2042
انرىافسُح
انًصدر:
- 2044فما
التق��دم
ذقرَربعض
الرغم من
وعل��ى
املستخدمة في مؤشر التنافسية العاملية
( ،)GCIوالتي تشكل حوالي ثلث البيانات
الدول العربية في مؤشر التنافسية العاملية
اندول انعرتيح في يؤشر انرُافطيح انعانًيح
الفرعية ،هي بيانات عام  ،2010وفي بعض
انررذية
احلاالت ما قبل ذلك ،وبالتالي ال يعكس تقرير
انرغير في
انررذية
انرصيد
اندونح
انررذية
عرتيا
0200 - 0202 0200 - 0200
هذا العام الصورة الكاملة لتأثير األحداث
على القدرة التنافسية لدول املنطقة ،فضال
3
17
14
5.24
قطر
↑
1
عن أنه وبسبب االضطرابات واألحداث التي
4
21
17
5.17
انسعىدَح
↑
2
تشهدها ليبيا ،لم يتمكن التقرير من جمع
-2
25
27
4.89
اإلماراخ
↓
3
بيانات كافية عنها ،مما أدى إلى استبعادها من
2
34
32
4.64
سهطىح عمان
↑
4
تقرير هذا العام ،إال أنه ميكن استخالص عدد
1
35
34
4.62
انكىَد
↑
5
من املالحظات أهمها ما يلي:
0
37
37
4.54
انثحرَه
↔
6
•على الرغم من أنه من املستحيل قياس
-8
32
40
4.47
ذىوس
↓
7
مدى تأثر القدرة التنافسية بصورة كاملة
-6
65
71
4.19
األردن
↓
8
في هذه املرحلة املبكرة ،وبالتالي فمن
2
75
73
4.16
انمغرب
↑
9
املتوقع أن يوضح تقرير العام املقبل هذا
-1
86
87
3.96
انجسائر
↓
10
األمر لكن املؤشرات األولية ترجح حتسن
3
92
89
3.95
نثىان
↑
11
القدرة التنافسية في املدى الطويل.
-13
81
94
3.88
مصر
↓
12
•اتساع نطاق الفجوة بني القدرة التنافسية
-1
97
98
3.85
سىرَح
↓
13
بني الدول اخلليجية وبقية دول املنطقة،
-2
135
137
3.2
مىرَراوُا
↓
14
حيث إن معظم دول اخلليج ال تزال تتحسن
138
3.06
15
انُمه
في التصنيف العاملي ،في حني أن القدرة

وبحوث
انرىافسُح ،2012 -
املصدر :تقرير التنافسية 2011
ضمان.وتحىز ضمان.
،2042
- 2044
انًصدر :ذقرَر
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مـؤشـــــرات

انعانًيحالعاملية
التنافسية
العربية
مؤشر انرُافطيح
في في يؤشر
انعرتيح
الدول اندول
انررذية عرتيا

اندونح

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

قطر
انطعىديح
اإلياراخ
ضهطُح عًاٌ
انكىيد
انثحريٍ
ذىَص
األردٌ
انًغرب
اندسائر
نثُاٌ
يصر
ضىريح
يىريراَيا
انيًٍ

انررذية عرتيا

التنافسية ملعظم دول شمال أفريقيا
واملشرق العربي تدهورت.
•تونس ،التي بلغت األحداث السياسية
فيها ذروتها في منتصف يناير 2011
باستقالة رئيسها ،تراجعت بثمانية
مراكز لتصل إلى الترتيب ( )40عاملياً،
وذلك بسبب؛ عدم االستقرار في بيئة
األعمال ،تدهور األوضاع األمنية ،التي كانت
أحد أهم املزايا التنافسية ،تقييم أقل
لكفاءة املؤسسات العامة واخلاصة ،وإطار
مؤسسي أكثر عرضة للفساد ،وتراجع
استقاللية السلطة القضائية هذا إلى
جانب حتديات؛ اإلصالح وتعزيز القدرة
التنافسية وجذب االستثمار ،وخلق فرص
عمل للشباب في أسواق عمل أكثر كفاءة
ومرونة .وفي املقابل تواصل عرض النتائج
التعليمية العالية ،التي ال تزال أعلى
بكثير من املتوسط في شمال أفريقيا،
وليس فقط من حيث اجلودة ،ولكن أيضا
من حيث املشاركة في املرحلتني االبتدائية
والثانوية .كما حافظت على بيئة سليمة
لالقتصاد الكلي وبالتالي فإن احلكومة
اجلديدة سوف تستفيد من مستويات
متدنية في الدين العام وانخفاض العجز
في امليزانية.
•مصر ورغم جناح ثورتها الشعبية ،التي
أسفرت عن تنحي رئيسها في منتصف
فبراير  2011تراجع ترتيبها ( )13مركزا
إلى الترتيب ( )94عامليا ً .حيث سلطت
األحداث األخيرة الضوء على العديد من
التحديات التنافسية املطلوب مواجهتها،
بدءا من؛ الوضع السياسي واألمني ،إصالح
سوق العمل الذي يعاني من أنظمة صارمة
وعدم كفاءة في استخدام املواهب املتاحة،
وكذلك حل مشاكل التصدير القصيرة
والطويلة املدى واستغالل قربها من
السوق األوروبي ،فضال عن إصالح النظام
التعليمي ،ورفع نسب االلتحاق وتوجيه
مخرجاته لتلبية احتياجات مجتمع
األعمال ،هذا إلى جانب تخفيض أعباء
العجز املالي والتضخم ،وهو ما يعني أن
الفترة املقبلة تتطلب التركيز على طرح
جدول أعمال لتعزيز القدرة التنافسية
ورفع مستويات اإلنتاجية لتوفير فرص منو

أعلى وأكثر استدامة وازدهارا.
•مت إدراج اليمن ضمن تقرير التنافسية
العاملي هذا العام للمرة األولى ،حيث حل
في الترتيب ( )138عامليا ً .ويعكس هذا
الترتيب املنخفض التحديات العديدة
التي تواجهها من أجل حتسني القدرة
التنافسية وتعزيز النمو االقتصادي،
وأبرزها؛ ضعف اإلطار املؤسسي في

القطاع العام والقطاع اخلاص ،الرعاية
الصحية والتعليم األساسي ،والبنية
التحتية ،هذا إلى جانب التوترات
السياسية واألمنية احلالية والتي
مبعاجلتها ميكن حتسني اإلنتاجية،
واالستفادة من نقاط القوة املتوافرة مثل
حجم السوق ،وانفتاح االقتصاد والتجارة،
ومرونة سوق العمل.

اندونح

انًؤشر انرئيطي
 142دونح

2012 / 2011
انًرطهثاخ األضاضيح

انًؤشراخ انفرعيح
يعسزاخ انكفاءج

عىايم االتركار وانرطىر

انررذية

انُقاط

انررذية

انىقاط

انررذية

انىقاط

انررذية

انىقاط

14
17
27
32
34
37
40
71
73
87
89
94
98
137
138

5.24
5.17
4.89
4.64
4.62
4.54
4.47
4.19
4.16
3.96
3.95
3.88
3.85
3.20
3.06

23
27
21
31
45
37
53
72
65
86
21:
::
88
23:
249
*

6.92
6.77
6.95
6.73
6.36
6.53
6.19
5.76
5.85
5.55
4.:8
5.28
5.52
4.64
4.32

38
35
36
56
78
42
69
89
947
233
75
:5
21:
252
248

5.79
5.93
5.89
5.44
5.16
5.6:
5.22
4.:6
4.97
4.46
5.17
4.82
4.62
3.82
3.:2

27
35
38
55
77
57
54
81
8:
247
89
97
222
246
252

5.:9
5.75
5.54
4.98
4.62
4.97
4.98
4.59
4.51
3.76
4.54
4.44
4.17
3.78
3.44

انًؤشر انرئيطي
 139دونح
انررذية

2011 / 2010
انًرطهثاخ األضاضيح

انُقاط

5.1
17
قطر
1
4.95
21
انطعىديح
2
4.89
25
اإلياراخ
3
4.65
32
ذىَص
4
4.61
34
ضهطُح عًاٌ
5
4.59
35
انكىيد
6
4.54
37
انثحريٍ
7
4.21
65
األردٌ
8
4.08
75
انًغرب
9
4.00
81
يصر
10
3.96
86
اندسائر
11
3.89
92
نثُاٌ
12
3.78
97
ضىريح
13
3.74
100
نيثيا
14
3.14
135
يىريراَيا
15
ضمان.
وبحوث
- 2011
التنافسية
انًصدر:تقرير
املصدر:
ضمان.
وتحىز
،3123،2012
– 3122
انعانميح
ذقرير انرىافسيح

انًؤشراخ انفرعيح
يعسزاخ انكفاءج

عىايم االتركار وانرطىر

انررذية

انىقاط

انررذية

انىقاط

انررذية

انىقاط

24
39
9
42
35
47
32
68
75
9:
91
217
94
99
242

6.84
6.43
6.93
6.36
6.52
6.27
6.59
5.78
5.68
5.2:
5.43
4.98
5.39
5.31
4.4:

37
38
32
61
59
79
44
84
99
93
218
81
228
238
249

5.79
5.78
5.93
5.39
5.41
5.14
5.65
4.:9
4.89
4.96
4.5:
5.11
4.49
4.2:
3.8:

34
37
38
45
58
71
66
76
8:
79
219
85
226
246
245

5.59
5.52
5.48
5.1:
4.98
4.68
4.78
4.61
4.47
4.59
4.15
4.52
3.:8
3.73
3.74

لالستفسار عن محتويات النشرة أو طلب احلصول على نسخة يرجى مراجعة بحوث ودراسات (ضمان):
البحوث والدراسات

رئيس البحوث والدراسات

+965-24959558

research@dhaman.org

أحمد الضبع

باحث اقتصادي

+965-24959562

aeldabh@dhaman.org

سفيان إبراهيم

مساعد باحث

+965-24959561

sofyan@dhaman.org

أمين غازي

سكرتير

+965-24959529

aymang@dhaman.org
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 36عاما من النجاحات مع امل�ستثمرين وامل�صدرين

للم�صدرين
عرب احلدود
من الدول العربية

للم�ستثمرين
عرب احلدود
يف الدول العربية

�سندكم
للنجاح
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