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 عاما  

 تقرير مناخ االستثمار

 في الدول العربية 

تقرير سنوي تصدره المؤسسة العربية لضممماا االسمتمثمممار وا متممماا 

، ويعد أحد أهم أدوات المؤسسة في 6891الصادرات )ضماا( منذ عام 

تنفيذ الشق الثاني من أهداف تأسيسها وهو مسئوليتها تجاه المممنم مقمة 

العربية عن نشر المعرفة وتنمية البحوث والدراسات واألنش ة وجهود 

الترويج الخاصة بمناخ االستثمار وتنمية الصادرات وصناعة الضماا، 

 وكذلك تحديد وترويج فرص االستثمار في مختلف الدول العربية.

وفي هذا السياق يركز التقرير وبشكل أساسي على رصد أهم التغيمرات 

وغميمرهما واإلجراءات التنمظميممميمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

التي ت رأ على مناخ االستثمار في المدول المعمربميمة، وفمق ممنمهمجميمات 

تت ور عبر الزمن لمجاراة المستجدات التي تشهمدهما طمرق وأسمالميم  

رصد البيانات والمعلومات واتماحمتمهما، ممن قمبمل المجمهمات اإلقملميممميمة 

 والدولية المتخصصة.

كما يقدم رصدا سنويا لملمتمغميمرات فمي حمجمم االسمتمثمممارات األجمنمبميمة 

المباشرة الواردة الى المن قة، والصادرة منها، من خالل مجموعة من 

البيانات والمعلومات التي ترصد المشاريع الجديمدة وكمذلمك المتمدفمقمات 

االستثمارية الفعلية، وذلك استنادا الى قواعد بيانات ومعلومات صادرة 

 عن جهات موثوقة إقليميا ودوليا. 

ترح  باالقتباس من التقمريمر شمريم مة “  ضماا” وفي هذا السياق فإا 

ذكر المصدر، كما تجدر اإلشارة الى اا النتا ج والتفسيرات الواردة في 

التقرير ال تعبر بالضرورة عن آراء مجملمم مسماهمممي المممؤسمسمة أو 

مجلم إدارتها أو حكومات المدول المتمي يمممثملمونمهما. كممما أا المحمدود 

وغيرها من المعلومات التي تظهر على أي خري ة ال تمعمنمي تمأيميمد أو 

 قبول المؤسسة لها.

 لالستفسار عن محتويات التقرير وطل  نسخة

aeldabh@dhaman.org 

 أحمد الضبع

 ر يم قسم
البحوث  وتقييم مخاطر الدول   

azzaelmezin@dhaman.org 

 عزة المزين

 نا   ر يم وحدة
البحوث والنشر    

anis@dhaman.org 

 أنيم وسالتي

نا   ر يم وحدة   
المعلومات وتقييم مخاطر الدول    

aymang@dhaman.org ايمن غازي 

88353583-335 +  

كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكوممات المدول  6891تأسست )ضماا( عام 

العربية باإلضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويمت ممقمراه لمهما، 

 وتعمل على تحقيق األهداف التالية:

تشجيع تدفق االستثمارات العربيمة واألجمنمبميمة المممبماشمرة إلمى المدول  •

العربية من خالل تأميمن تملمك االسمتمثمممارات المجمديمدة والمقما مممة ضمد 

المخاطر السياسية مثل المصادرة والتاميم، وعدم القدرة على التحويل، 

 والحروب واالض رابات األهلية واالرهاب، واإلخالل بالعقد. 

دعم الصادرات العربية، وواردات السلع االستراتيجية والرأسمالية من  •

خالل تأمينها أو تأمين تمممويملمهما ضمد المممخماطمر السميماسميمة، وكمذلمك 

 المخاطر التجارية مثل اإلفالس والعجز عن السداد.

دعم التجارة المحلية وعمليات اإلجارة والتمويل والتخصيم فمي المدول  •

العربية، من خالل خدمات التأمين المقدمة للمستثممريمن والمممصمدريمن 

 والمقاولين والمؤسسات المالية .

نشر الوعي والترويج لمنماخ االسمتمثمممار والمتمصمديمر والمتمأمميمن ضمد  •

المخاطر التجارية والسياسية في الدول العمربميمة، ممن خمالل المبمحموث 

والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات واالحداث، وتقديم المممشمورة والمدعمم 

 للجهات ذات الصلة في المن قة.

 من الخبرة المتراكمة 

المستثمرين في تأمين 

 والمصدرين والمؤسسات المالية

ضد المخاطر   

  التجارية والسياسية 

mailto:reserach@dhaman.org
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 االفتتاحية

 المدير العام

 عبد هللا أحمد الصبيح

، شهد 2222بعد األزمة التي مرت بها الدول العربية خالل عام 

االقتصاد العربي تعافيا ملحوظا وهو ما أثر بدوره على العديد من 

المؤشرات الحاكمة لمناخ االستثمار في الدول العربية، واتضح ذلك 

من المؤشرات المركبة  022جليا من خالل رصد المؤسسة لنحو 

 2220جهة دولية خالل عام  22والفرعية الصادرة عن أكثر من 

 :والتي جاءت نتائجها الرئيسية كما يلي

: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول: أوال

وضع الدول العربية في التصنيفات االئتمانية السيادية استقر 

لوكاالت ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس واي 

 .2220دول شهدت تراجعا في تصنيفها عام  5إتش إس، فيما عدا 

كما تحسن المتوسط العام لترتيب الدول العربية في عدد من 

مؤشرات تقييم المخاطر السياسية واالقتصادية والمالية والتشغيلية 

وأعمال التجارة واالستثمار في اآلجال القصيرة والمتوسطة 

وكريديندو وكوفاس وإيلير  PRSوالطويلة ومنها مؤشرات فيتش و

 هيرميس ونيكسي ودان آند براد ستريت.

: مجموعة مؤشرات األداء االقتصادي:  تحسن متوسط أداء ثانيا

مؤشر اقتصادي كمحصلة لتراجع طفيف في  01الدول العربية  في 

وتحسنها بشكل كبير من أهم مؤشرات األداء االقتصادي الداخلي  9

  من أهم مؤشرات التعامالت االقتصادية مع الخارج. 5في 

: مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية: تراجع متوسط ثالثا

ترتيب الدول العربية في مؤشرات الحرية االقتصادية، كما ظل 

ترتيبها دون المتوسط العالمي في مؤشرات الحوكمة وبيئة أداء 

األعمال والقيود التنظيمية لالستثمار في حين جاء ترتيبها أفضل من 

 المتوسط العالمي في مؤشري اتفاقيات االستثمار.

: مجموعة مؤشرات عناصر اإلنتاج: شهدت تباينا في األداء رابعا

وذلك بتحسن طفيف لوضع الدول العربية في مؤشرات االبتكار 

والطاقة والتنمية المستدامة، في مقابل تراجع طفيف في مؤشرات 

ونسبة عوائد الموارد الطبيعة للناتج والقدرات اإلنتاجية ، المعرفة

 وريادة األعمال. 

وقد كان من الطبيعي أن تشهد دول المنطقة كمحصلة لكل ما سبق 

ارتفاعا في حجم مشاريع وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل 

 :وهو ما تؤكده اإلحصاءات التالية 2222، مقارنة بالعام 2220العام 

نمت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة للدول العربية  •

مليار دوالر  55% الى 12وفقا إلحصاءات األونكتاد بمعدل 

 .2220خالل العام 

ارتفع عدد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية  •

مشروعا، مع ارتفاع التكلفة االستثمارية  262% الى 53بمعدل 

، مع توقعات باستمرار النمو مليار دوالر 52.2% الى 0بمعدل 

% 05، السيما بعد ارتفاع عدد المشاريع بمعدل 2222في عام 

مليار دوالر خالل الثلث األول  20% إلى 26والتكلفة بمعدل 

 .2222من العام 

% الى 22زاد عدد مشاريع االستثمار العربي البيني بمعدل  •

مليارات دوالر  6.6% الى 55مشروعاً، والتكلفة بمعدل  051

 .% من مجمل االستثمارات األجنبية في المنطقة22لتمثل 

تراجع درجات الثقة واليقين في ظل األحداث الدولية واإلقليمية   ومع

، كهيئة 0931المتصاعدة، واصلت المؤسسة التي أنشئت في عام 

عربية إقليمية مشتركة، مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ 

االستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف 

دول العالم، ووفرت استنادا إلى خبرتها الطويلة الممتدة لنحو خمسة 

عقود خدمات الضمان للمستثمرين والمصدرين بحجم عمليات 

 .2220مليار دوالر حتى نهاية العام  25تراكمي تجاوز 

وفي الختام يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر لمختلف جهات االتصال 

الرسمية وهيئات تشجيع االستثمار والتصدير والجهات ذات الصلة 

في الدول العربية على تعاونها مع المؤسسة، وكذلك إلى فريق عمل 

البحوث وتقييم مخاطر الدول وإلى كل من ساهم في إنجاز التقرير 

في صورته الحالية. وتأمل المؤسسة أن يسهم هذا التقرير ضمن 

أنشطة المؤسسة األخرى، باإلضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة في 

الترويج للدول العربية بهدف استقطاب المزيد من االستثمارات 

 العربية البينية واألجنبية المباشرة.

تقدم المؤسسة العربية لضماا االستثمار وا تماا الصادرات )ضمماا( لمدولمهما 

األعضاء التقرير السنوي السابع والثالثين لمناخ االستثمار في الدول العمربميمة 

، والذي يتناول التغيرات التي طرأت على مناخ االستثمار ومكوناته 2222لعام 

، وانمعمكماس ذلمك عملمى حمجمم مشماريمع وتمدفمقمات 2226المختلفة خالل العام 

االستثمار األجنبي المباشرة في المن قة، أخذا في االعتبمار المتمأثميمر المممتموقمع 

للت ورات السياسية واالقتصادية، والتوقعات المستقبملميمة وتمداعميمات المحمرب 

    .األوكرانية والمستجدات المصاحبة لها -الروسية 
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 2222مالحظات وإيضاحات بشأا تقرير العام 

 

من  022على نحو  2220اعتمد فريق البحث في المؤسسة في رصده لتغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام  •
منظمة  دولية متخصصة مع إعطاء  22أهم التقييمات السيادية والمؤشرات المركبة والفرعية والصادرة عن أكثر من 
 األولوية للمؤشرات األكثر شموال للعناصر األكثر تأثيرا على مناخ االستثمار.

تم إدراج مؤشرات بيئة أداء األعمال والحوكمة )الصادرين عن مجموعة البنك الدولي( وقيود االستثمار األجنبي  •
، ومؤشر القدرات اإلنتاجية )الصادر عن 2222المباشر )الصادرعن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( لعام 

، رغم عدم حداثتهما وذلك نظراً ألهميتهما البالغة في توضيح الوضع المؤسسي واإلجرائي 2202األونكتاد(، لعام 
داخل الدول الذي غالبا ال يشهد تغيرات كبيرة كل عام، وذلك لحين ظهور نتائج جديدة بالنسبة لتلك المؤشرات، مع 

 .األخذ في االعتبار أن البنك الدولي بصدد مراجعة المنهجية الخاصة بمؤشر بيئة أداء األعمال ومؤشراته الفرعية

قام فريق البحث في المؤسسة بترتيب الدول العربية من األفضل لألسوأ في المؤشرات الدولية ومكوناتها الفرعية  •
اعتمادا على القيم التي حصلت عليها الدول في تلك المؤشرات، وذلك لسهولة ودقة توضيح التغيرات التي طرأت على 
وضعية الدولة في مناخ االستثمار والمؤشرات ذات الصلة، وبما يمكن متخذي القرار من تحديد مواطن القوة 

 والضعف في كل مجال واآلليات الالزمة لتحسين وضع الدولة فيه.

ً في المؤشر حتى في حال لم تتغير القيمة الخاصة بها في المؤشر، كما قد تتغير قيمة  • قد يتغير ترتيب الدولة عالميا
المؤشر الخاص بالدولة دون تغير ترتيبها، ويرجع ذلك الحتمالية تغير قيم المؤشر في الدول األخرى أو التغير في 

 عدد الدول المدرجة في المؤشر.

عدد من المؤشرات الفرعية تكرر إدراجها في أكثر من مؤشر مركب، ومثال على ذلك "العبء الضريبي"، وفي نفس  •
الوقت لوحظ اختالف ترتيب الدول العربية في تلك المؤشرات رغم تشابه المسمى، ويرجع ذلك لوجود عدة اختالفات 
بين تلك المؤشرات أهمها المنهجية المستخدمة، واألوزان النسبية للمتغيرات، وعدد الدول المدرجة، والفترة المرجعية 

 لجمع البيانات.

قد يختلف عدد الدول المدرجة في المؤشرات المركبة عن المؤشرات الفرعية وذلك نظراً لمستوى توافر البيانات على  •
 مستوى المؤشرات الفرعية كما هو الحال في مؤشرات التنمية المستدامة. 

تم استخدام أسلوب التلوين المشروط لترتيب الدول وذلك لسهولة التعرف على وضع الدولة في ذلك المؤشر بما يسهل  •
على المتلقي ومتخذ القرار تحديد مواطن القوة والضعف في المؤشرات المركبة والفرعية، وترتيب أولويات 

 اإلصالح.

إصالحات قامت بها الدولة لتحسين مناخ االستثمار، ولكن نظراً  02طلبت المؤسسة من الدول األعضاء موافاتها بأهم  •
لعدم استجابة عدد من الدول، فقد اضطر فريق البحث بالمؤسسة إلى تأجيل إدراج باب اإلصالحات الى تقرير العام 

أمال في استجابة عدد أكبر من الدول بما يمكن التقرير من رصد اإلصالحات في المنطقة بصورة أكثر شموال  2225
 وواقعية.

تحرص المؤسسة في تقريرها على عرض صورة دقيقة وحديثة وشاملة لألداء الفعلي للدول العربية في مجال   •
مصادر للبيانات وفق شروط مهنية أهمها اعتماد منهجية  5االستثمارات األجنبية المباشرة ولذا تسعى لالعتماد على 

 موحدة في إعداد البيانات وتلك المصادر هي:

  قاعدة بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( التي ترصد تدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية
المباشرة الصادرة والواردة للدول من واقع موازين مدفوعاتها المعدة من قبل البنوك المركزية وفق تعليمات 

 صندوق النقد الدولي، وتعد المصدر الرسمي المعتمد دوليا لبيانات االستثمار األجنبي المباشر في العالم.

  قاعدة بيانات مشاريع االستثمار األجنبي في العالمFDI Markets  التي ترصد مشاريع االستثمار األجنبي
المباشر الجديدة وكذلك توسعاتها وتتميز تلك القاعدة بأنها توفر معلومات عن عدد المشاريع وتكلفتها االستثمارية 

 التقديرية وفرص العمل التي توفرها، والتوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك المشاريع.

  المصادر الحكومية الرسمية في الدول العربية والتي يمكن في حال اتباعها للمعايير الدولية في إعداد البيانات أن
 توفر بيانات أكثر شموال ودقة وحداثة وخصوصا على صعيد التوزيع القطاعي والجغرافي.

من الوارد ان يكون هناك اختالفات فيما بين البيانات التي تصدرها المؤسسات الدولية والبيانات التي تصدرها الجهات  •
المحلية ويرجع ذلك لوجود عدة اختالفات أهمها المنهجية المستخدمة واألوزان النسبية للمتغيرات والفترة المرجعية 

 لجمع البيانات.
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 تقديم
، التغيرات التي طرأت على أهم المؤشرات الممؤثمرة فمي ممنماخ 2222يستعرض تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام 

، باالرتكاز على رؤية وتقارير وتمقميميمممات المممؤسمسمات المدولميمة 2226االستثمار وبيئة أداء األعمال في المن قة خالل العام 

وبيوت المال واالستثمار واالستشارات حول العالم لألوضاع السياسية واالقتصادية والمؤسسية في دول المن قة وبمما يمعمزز 

من قدرة التقرير على وصف حالة مناخ االستثمار بصورة أكثر دقة وموضوعية وحداثة، وذلك مع تحقيق أكبر قدر ممكن من 

الشمولية والتغ ية الجغرافية لجميع الدول العربية في بياناته ومؤشراته التي يتناولها في أجزا ه المختلفة حتى يع ي صورة 

 أكثر صدقا ونفعا لمتابعيه من المسئولين وصناع القرار ومؤسسات الق اع الخاص في دول المن قة والعالم بشكل عام. 

ويتناول التقرير عبر أجزائه األربعة التغيرات التي طرأت على مننناخ 

، واننعنكناس ذلنك عنلنى حنجنم مشنارينع 2220االستثمار خالل العنام 

وتدفقات االستثمار األجنبي المباشرة في المنطقة، أخنذا فني االعنتنبنار 

التأثير المتوقع للتطورات السياسية واالقنتنصنادينة وتنداعنينات النحنرب 

 األوكرانية والمستجدات المصاحبة لها، كما يلي: -الروسية 

الجزء األول : تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لمعمام 

2226 

يتضمن عرضا ألهم التغيرات التي طرأت على مناخ وبنينئنة االسنتنثنمنار 

، وتم رصد تلك التغيرات استنننادا 2220واألعمال في الدول العربية لعام 

الى أهم المؤشرات المركبة الصادرة عن المنظمات الدولية المتخنصنصنة 

 والتي تتميز بما يلي:

تغطي تلك المؤشرات في مجموعها مختلف مكونات مناخ االستثمنار  •

 السياسية واالقتصادية، والمؤسسية واإلجرائية وغيرها.

يتم بناء تلك المؤشرات اعتمادا عنلنى عندد كنبنينر منن النمنتنغنينرات  •

والمؤشرات الفرعية والتي يتصل معظمها بشنكنل منبناشنر أو غنينر 

 مباشر بوضع بيئة ومناخ االستثمار واألعمال في الدولة.

جميع المؤشرات صادرة عن جهات دولية موثوقنة وتنعنتنمند عنلنينهنا  •

الجهات االستثمارية المهمة في العالم وفي مقدمتها الشركات متنعنددة 

 الجنسيات في تقييم مناخ االستثمار وبيئة األعمال في دول العالم.

غالبيتها مؤشرات يتم تحديثها بشكل سنوي وفني تنوقنينتنات مننناسنبنة  •

واستنادا الى إحصاءات حديثة يمكن االعتماد عليها في تقييم التطنور 

 في مناخ االستثمار في السنة موضع الدراسة.

مكونات رئيسية  يتضمن كل مننهنا  1كما تم االعتماد  في هذا الجزء على 

مجموعة من المؤشرات المركبة والفرعية وثيقة الصلة بمناخ االسنتنثنمنار 

 في الدول العربية على النحو التالي:

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول

تتضمن المتغيرات التي تعكس  تغيرات الوضع السنيناسني فني النمنننطنقنة 

مجموعة من المؤشرات االقتصادية والمالية والتشنغنينلنينة العربية  بجانب 

 والتمويلية في مختلف اآلجال على النحو التالي:

مؤشرات التقييم السيادي : تقدم تقييما للجدارة االئتمانية لنلندول منن   •

 خالل أهم خمس وكاالت عالمية متخصصة في هذا الشأن.

منؤشنرات فنرعنينة   5لتقييم مخاطر الندول وينتنضنمنن مؤشر فيتش   •

 لتقييم المخاطر السياسية واالقتصادية والتشغيلية.

المركب لتقيينم منخناطنر الندول وقندرتنهنا عنلنى سنداد   PRSمؤشر •

مؤشرات فرعنينة لنتنقنينينم النمنخناطنر السنيناسنينة  5الديون من خالل 

 والمالية واالقتصادية. 

مؤشرات تقييم مخاطر الدولة في التجارة واالستثمنار الصنادرة عنن  •

وكاالت إيلير هيرميس وكوفاس وكريديندو ونيكسي ودان آنند بنراد 

 ستريت.

 ثانيا: مجموعة مؤشرات األداء االقتصادي 

أهنم منؤشنرات تم التركيز في هذا الجزء على وضع الدول النعنربنينة فني 

لداخلي والخارجي وثيقة الصلة بمناخ االسنتنثنمنار فني ااألداء االقتصادي 

 الدولة وهي:

مؤشرات الوضع االقتصادي الداخلي:  تتضمن معندل ننمنو الننناتنج،  •

ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ومعدلي التضخم والبطالنة  

 وعدد السكان، وإجمالي االستثمارات كنسبة من الناتج.

مؤشرات الوضع االقتصادي الخارجي: تتنضنمنن رصنيند النحنسناب  •

الجاري ونسبته للناتج، ونسبة الدين الحكومي إلى الننناتنج، وصنافني 

اإلقراض الى الناتج وإجمالي خدمة الندينن  كنننسنبنة منن صنادرات 

 السلع والخدمات والدخل األولي.

 ثالثا: مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية

يغطى هذا الجزء المؤشرات المؤسسية التي تعكس وضع الدول النعنربنينة  

في المؤشرات الرئيسية للبيئة التشريعية والتنظيمنينة بنجناننب منؤشنراتنهنا 

 الفرعية، وأبرزها ما يلي :

لقياس مدى توافر مقومات الحكنم النرشنيند مؤشر الحوكمة العالمي:   •

المشاركة والمساءلة، واالسنتنقنرار السنيناسني أبعاد هي:  6من خالل 

سنينادة والنجنودة النتنننظنينمنينة، ووغياب العنف، وفعالية النحنكنومنة، 

 .القانون، والسيطرة على الفساد

مؤشر بيئة أداء األعمال: لرصد اإلجراءات التنظيمية  لتنقندينر مندى  •

منؤشنرات  02سهولة ممارسة أنشطنة األعنمنال فني الندولنة، عنبنر 

فرعية لرصد اإلجراءات والوقت والتكلفة المطلوبة لبندء النمنشنروع 

والتعامل مع تصاريح البناء وتوصيل الكنهنربناء وتسنجنينل النمنلنكنينة 

والحصول على االئتمان بجاننب حنمناينة مسنتنثنمنري األقنلنينة ودفنع 

الضرائب وإنفاذ العقود والتعامل مع حاالت اإلعسار والتجارة عنبنر 

 الحدود.

قياس وتنقنينينم مندى حنرينة منمنارسنة مؤشر الحريات االقتصادية: ل  •

مؤشرا فرعيا تعكس وضع الدولة   02األنشطة االقتصادية من خالل 

أبعاد رئيسية هي: سيادة القاننون وحنجنم النحنكنومنة والنكنفناءة  1في 

 التنظيمية وانفتاح السوق. 
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اتفاقيات االستثمار: تتضمن العدد النتنراكنمني التنفناقنينات االسنتنثنمنار  •

، كنوننهنا منؤشنرات 2222الثنائية وذات الصلة باالستثمار حتى عام 

تشجيع وحماية االستثمارات أساسية لمعرفة مدى حرص الدولة على 

 على أراضيها .

مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي: يقيس القيود القانونية على  •

ً  12االستثمار األجنبي المباشر في  وفنرعنينا  قطاًعا اقتصاديًا أسناسنينا

قيود رئيسية لالستثنمنار فني كنل منن  1مؤشراً ترصد  21من خالل 

األسهم وآليات الموافقة والقيود عنلنى تنوظنينف النمندينرينن األجناننب 

 بجانب قيود تحويل رأس المال أو ملكية األرض.  

في مؤشرات الحوكمة وبنينئنة أداء  2222تم االعتماد على نتائج عام  •

األعمال والقيود التنننظنينمنينة ألننهنا منن النمنؤشنرات األهنم واألبنرز 

لتوضيح الوضع المؤسسني واإلجنرائني داخنل الندولنة وذلنك لنحنينن 

ظهور نتائج جديدة لتلك المؤشرات، أخنذاً فني االعنتنبنار أن  النبنننك 

الدولي بصدد مراجعة المنهجية  الخاصة بمؤشر بينئنة أداء األعنمنال 

 في الوقت الراهن.

 رابعا: مجموعة مؤشرات عناصر اإلنتاج

تتضمن عناصر اإلنتاج أربعة منكنوننات رئنينسنينة هني النعنمنل واألرض 

ورأس المال والتنظيم بجانب عناصر التكنننولنوجنينا والنبنحنث والنتنطنوينر 

وغيرها، ويتضمن هذا الجزء إلقاء الضوء على أهم المؤشرات النمنركنبنة 

التي توضح وضع الدول العربية في عناصر اإلنتاج المختلفة على النننحنو 

 التالي:

إيرادات النفط والغاز الطبيعي  مؤشر الموارد الطبيعية: يرصد حصة •

 والفحم والمعادن والغابات لناتج كل دولة.

قدرة الندولنة  مؤشر القدرات اإلنتاجية: هو مزيج متعدد األبعاد لقياس •

من خالل رصد عناصر اإلنتاج مثل رأس اإلنتاجية وكيفية تحسينها، 

المال البشري ورأس المال الطبيعي والنطناقنة والنننقنل وتنكنننولنوجنينا 

المعلومات واالتصناالت بنجناننب منؤشنرات النمنؤسنسنات والنقنطناع 

 الخاص والتغيير الهيكلي.

مؤشر ريادة األعمال: يرصد مجموعة مهمة ومتنوعة منن عننناصنر  •

مكونات رئيسية هني: االبنتنكنار والنقندرة النتنننافسنينة  6اإلنتاج تضم 

ومهارات العمل والبنية التحتية والنفاذ إلى رأس المال واالنفتاح على 

 مؤشًرا فرعياً. 02األعمال التجارية من خالل تتبع 

مؤشر الطاقة العالمي: يقيس قدرة الدولة على توفير الطاقة المستدامة  •

أبعاد تتنمنثنل فني أمنن النطناقنة والنمنسناواة فني النطناقنة  5من خالل 

 واالستدامة البيئية.

يقيس التقدم المحرز الذي حققته الندولنة فني مؤشر التنمية المستدامة:  •

جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، و يتم قياسها منن خنالل 

مؤشرا فرعيا من بينها مؤشرات تتعلق بعنناصنر اإلننتناج منثنل  250

 العمل والطاقة والخدمات.

مؤشر االبتكار العالمي: ينعنكنس األداء االبنتنكناري لنلندول، وينمنثنل  •

مزيجاً من البيئة المؤسسية والقناننوننينة وبنينئنة أداء األعنمنال ورأس 

المال البشري والبحث والنبنننينة األسناسنينة ووضنع السنوق بنجناننب 

 المخرجات المعرفية والتكنولوجية والمخرجات اإلبداعية. 

مؤشر المعرفة النعنالنمني: ينعنكنس بشنكنل كنبنينر عنننصنري النعنمنل  •

مؤشرات أساسية هي النتنعنلنينم منا قنبنل  3والتكنولوجيا، ويتكون من 

الجامعي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب والبحث والتنطنوينر 

 واالبتكار وتكنولوجيا المعلومات بجانب االقتصاد والبيئة التمكينية.

الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشمر فمي المدول 

 2226العربية لعام 

يركز هذا الجزء على رصد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر النتني تنم  

، وذلنك 2220استحداثها أو شهدت توسعات في الدول العربية خالل العام 

استنادا إلى المعلومات النواردة فني قناعندة بنيناننات مشنارينع االسنتنثنمنار 

والصادرة عن منؤسنسنة النفناينننننشنال  FDI Marketsاألجنبي في العالم 

تايمز العالمية، والتي تعد واحدة من أهم المصادر المعتمدة من قبل مؤتمر 

األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( في رصد حركنة االسنتنثنمنارات 

 في العالم. 

منؤشنرات  1وفي هذا السياق يتم استعراض وتحليل وضع المشاريع عبر 

رئيسية أولها عدد الشركات األجنننبنينة النمنسنتنثنمنرة فني النمنننطنقنة وعندد 

المشاريع المنفذة والنتنكنلنفنة االسنتنثنمنارينة النمنقندرة لنكنل مشنروع وعندد 

 المشاريع.التي وفرتها تلك الوظائف 

كما يتم استخالص أهم المعلومات عن التوزيع الجغرافي والقطاعي لنتنلنك 

المشارينع منن خنالل عنرض قنوائنم ألهنم األقنالنينم والندول والشنركنات 

المستثمرة في المنطقنة وأهنم النمنشنارينع النمنننفنذة وأهنم الندول النعنربنينة 

 .2220والقطاعات االقتصادية المستقبلة لتلك المشروعات خالل العام 

 

 2226الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام 

يوفر هذا الجزء معلومات أكثر تفصيالً عن حركة االستثمنارات النعنربنينة 

، والتي تعد جزءا من مجمل مشاريع االسنتنثنمنار 2220البينية خالل العام 

 األجنبي المباشر في الدول العربية الواردة في الجزء الثاني. 

 

الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر فمي 

 2226الدول العربية لعام 

يختلف هذا الجزء عن األجزاء السابقة في طبيعة بياناته من حيث منهجنينة 

إعدادها ومصدرها حيث يركز على رصد التدفقات الفعلية لالسنتنثنمنارات 

األجنبية المباشرة الواردة والصادرة عن الندول النعنربنينة وفنق منننهنجنينة 

صندوق النقد الدولي الصادرة في الطبعة السنادسنة لنمنينزان النمندفنوعنات 

والتي يعتمد عليها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمينة )األوننكنتناد( فني 

إعداد تنلنك النبنيناننات. وبنهنذا النجنزء تنكنتنمنل الصنورة النكنلنينة لنحنركنة 

االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية من خالل رصد التدفقات 

الفعلية، الى جانب المشاريع األجنبية والعنربنينة فني النمنننطنقنة والنتني تنم 

 التطرق إليها في الجزءين الثاني والثالث. 

 

 الخالصة والتوصيات: 

تتضمن خالصة ما ورد في أجزاء التقرير األربعة من ننتنائنج وتنطنورات 

وعرضاً ألبرز التوصيات التي يمكن استخالصها من تحنلنينل أداء الندول 

العربية في المؤشرات الدولية المختلفة وكذلك من واقع األداء الفعلي لتلنك 

الدول على صعيد حجم مشاريع وتدفقات االسنتنثنمنار األجنننبني النمنبناشنر 

 الواردة إليها.
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يتضمن هذا الجزء عرضا ألهم التغيرات التي طرأت على مناخ االستثمار في 

ويتم رصد تلك التغيرات استناداه الى ترتي  الدول  ،2226الدول العربية لعام 

العربية في أهم المؤشرات المركبة الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة 

والتي تتميز بالشمولية حيث تغ ي في مجموعها مختلف مكونات مناخ 

االستثمار السياسية واالقتصادية والمؤسسية والتنظيمية بجا   مؤشرات 

عوامل اإلنتاج وغيرها، ويتم بناؤها  اعتمادا على عدد كبير من المتغيرات 

والمؤشرات الفرعية والتي يتصل معظمها بشكل مباشر أو غير مباشر بوضع 

بيئة ومناخ االستثمار واألعمال في الدول العربية، وهي مؤشرات صادرة عن 

جهات دولية موثوقة وغالبيتها مؤشرات يتم تحديثها بشكل دوري وقد تم تقسيم 

 مجموعات ر يسية هي: 1تلك المؤشرات الى 

 أوال :مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول.

 ثانيا: مجموعة مؤشرات األداء االقتصادي.

 ثالثا: مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية. 

 رابعا: مجموعة مؤشرات عناصر اإلنتاج.

 الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار 

8086في الدول العربية لعام   
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 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول

 62 مؤشرات التقييم السيادي  6-6-6

 62 مؤشر فيتش لمخاطر الدول 6-6-2

 63 لمخاطر الدول PRSمؤشر  6-6-3

 61 مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة بالتجارة 6-6-1

 61 مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة باالستثمار واألعمال 6-6-4

 ثانيا: مجموعة مؤشرات األداء االقتصادي 

 69 أهم مؤشرات األداء االقتصادي الداخلي 6-2-6

 68 أهم مؤشرات األداء االقتصادي الخارجي 6-2-2

 ثالثا: مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية 

 22 مؤشر الحوكمة العالمي 6-6-6

 22 مؤشرات بيئة أداء األعمال  6-6-8

 21 مؤشر الحرية االقتصادية 6-6-6

 21 اتفاقيات االستثمار الثنائية 6-6-8

 29 اتفاقيات ذات صلة باالستثمار 6-6-5

 29 مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر  6-6-3

 رابعا: مجموعة مؤشرات عناصر اإلنتاج 

 28 مؤشر الموارد الطبيعية 6-8-6

 32 مؤشر القدرات اإلنتاجية 6-8-8

 32 مؤشر ريادة األعمال  6-8-6

 33 مؤشر الطاقة العالمي  6-8-8

 31 مؤشر التنمية المستدامة  6-8-5

 31 مؤشر االبتكار العالمي 6-8-3

 39 مؤشر المعرفة العالمي 6-8-7

 محتويات الجزء األول
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2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 Source: International Credit Rating Agencies المصدر : وكاالت التصنيف االئتماني العالمية 

 مؤشرات التقييم السيادي  6-6-6 

 على صعيد الدول المشمولة بالتقييم السيادي:  

دول عربية فقط هي قطر والكويت والسعودية وسنلطنة عمنان  2حازت  •

واألردن والبحننرين ومننصر ولبنننان علننى تننصنيف مننن قبننل وكنناالت 

التصنيف االئتماني  الخمس الرئيسية في العالم وهي سنتاندرد آنند بنورز 

 وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس وآي إتش إس. 

دول عربينة هني الجزائنر وليبينا واليمنن والنسودان وسنوريا لنم يتنم  5 •

 تصنيفها إال من قبل وكالة آي إتش إس فقط.

دول عربية لم تصنف سيادياً من قبل الوكاالت الخمس وهي موريتانينا  5 •

 .وجزر القمر وجيبوتي والصومال وفلسطين

توجد درجنة عالينة منن االتنساق فيمنا بينن التنصنيفات النسيادية للندول  •

 العربية وفق الوكاالت الخمس. 

 على صعيد التغيرات التي طرأت على التقييم السيادي: 

استقر وضع الدول العربية في التصنيفات االئتمانية السيادية لوكاالت  •

التصنيف االئتماني الخمس الرئيسية في العالم وهي ستاندرد آند بورز 

دول  5وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس واي إتش إس، فيما عدا 

 .2222مقارنة بالعام  2220شهدت تراجعا في تصنيفها عام 

 Aحازت كل من اإلمارات  وقطر والكويت والنسعودية علنى تنصنيف   •

بدرجاته المختلفة والذي يمثل تقييماً سيادياً مرتفعاً  يعكس وضعا ائتمانينا 

 . 2220و  2222أكثر أماناً خالل عامي 

دول هي سلطنة عمان واألردن والبحنرين ومنصر والمغنرب  6حصلت  •

بدرجاته  المختلفة أي منا بينن تقيينم  Bوالجزائر على تصنيف  بمستوى 

من قبل غالبية الوكاالت سيادي ذي مخاطر ائتمانية متوسطة إلى مرتفعة 

 .2220و  2222العالمية خالل عامي 

بدرجاتها المختلفة أي ما بينن   Cو Bتراوح تصنيف تونس والعراق بين  •

مرتفعنة ومخناطر ائتمانينة مرتفعنة جندا وفقنا مستوى مخناطر ائتمانينة 

 .2220و 2222لوكالتي فيتش وموديز خالل عامي 

حازت كل من الجزائر وليبيا واليمن والنسودان وسنوريا علنى تنصنيف  •

خنالل عامني  Cو Bوكالة آي إتش إس فقط، وتراوح تصنيفها منا بينن 

 .2220و  2222

 . 2220بدرجاته المختلفة خالل عام  Cدول في المستوى  5تم تصنيف   •

اإلمارات والكويت وق ر والسعودية  

مرتفع بمستوى  حافظت على تصنيف سيادي

A  درجاته المختلفة ب 

دول 1  

وضع الدول العربية في التصنيفات اال تمانية 

 مع تراجع            السيادية للوكاالت الخمم 

  2226دول خالل عام  4

 استقرار

تصنيف 

وكالة موديز

تصنيف 

وكالة 

ستاندرد اند 

بورز

تصنيف 

وكالة فيتش

تصنيف

  أى اتش 

اس ماركت

تصنيف 

كابيتال 

انتليجينس

Moody’s 

Rating

S&P 

Rating

Fitch  

Rating

IHS 

Markit 

Rating

CI 

Ratings 

Minimal Credit Risk Aaa AAA AAA AAA AAA الحد األدنى من مخاطر االئتمان

Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+

Aa2 AA AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- AA-

A1 A+ A+ A+ A+

A2 A A A A

A3 A- A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+

Ba2 BB BB BB BB

B3a BB- BB- BB- BB-

B1 B+ B+ B+ B+

B2 B B B B

B3 B- B- B- B-

Caa1 CCC+ CCC+ CCC+ CCC+

Caa2 CCC CCC CCC CCC

Caa3 CCC- CCC- CCC- CCC-

Ca CC CC CC CC

C C C C C

Default D D D D D متخلف عن  السداد

Very High Credit Risk مخاطر ائتمانية  مرتفعة جدا

Maybe in or Near Default قريب من  التخلف  عن السداد

Moderate  Credit Risk مخاطر ائتمانية  متوسطة

Substantial Credit Risk مخاطر ائتمانية  أساسية

High Credit Risk مخاطر ائتمانية  مرتفعة

Sovereign Ratings التصنيفات السيادية

Very Low Credit Risk مخاطر ائتمانية منخفضة جدا

Low Credit Risk مخاطر ائتمانية  منخفضة

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول

، وذلك محصلة للتحسنن النذي شنهنده االقنتنصناد 0202خالل العام  استقراراً شهد وضع الدول العربية في مؤشرات التقييم االئتماني السيادي  

 العربي باإلضافة لما شهدته  المنطقة من تغيرات سياسية، وتحسن الوضع الوبائي وانحساره، وفيما يلي أبرز تلك التغيرات:
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األسواق والمستنثنمنرينن راينتنهنا لنمنسنتنوى النمنخناطنر نح التصنيف االئتماني السيادي أو درجة المالءة أو الجدارة هو تقييم مستقل للجدارة االئتمانية للدولة تقوم به وكاالت عالمية متخصصة لم

ل.  أي أنه يوفر لغة عالمية مشتركة وشفافة لنلنمنسنتنثنمنرينن كامالمختلفة المرتبطة باالستثمار في ديون تلك الدولة، من خالل تقييم مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد وبال

النتنصنننينف االئنتنمنانني أو النجندارة  رينفوغيرهم من المشاركين في السوق والشركات والحكومات لتصبح جزءا من عمليات صنع القرار على كافة المستويات. بمعنى أكثر وضوحاُ يمكنن تنعن

 االئتمانية بأنها درجة تظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.

لدولة، ألن الحصول على تصنيف ائتنمنانني سنينادي جنيند ب اتقوم وكالة تصنيف االئتمان بتقييم البيئة االقتصادية والسياسية للدولة استنادا للعديد من المؤشرات، وعادة ما يكون ذلك بناء على طل

ز ثقة المستثمرين الدوليين وجنذب االسنتنثنمنار عزييعد أمًرا ضروريًا للدول وخصوصا النامية التي ترغب في الحصول على التمويل من األسواق المالية الدولية، فضال عن أهميته القصوى في ت

 األجنبي المباشر.

 5تش إس، ويختلف الترقيم من وكالة ألخنرى رغنم أن جنمنينعنهنا يسنتنخندم إتعد وكاالت ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش هي الوكاالت الثالث األكثر نفوذاً تليها وكالتا كابيتال انتليجينس واي 

 الى جانب النظرة المستقبلية.  -مكونات رئيسية هي الحروف واألرقام وعالمتا + و

 Source: International Credit Rating Agencies المصدر : وكاالت التصنيف االئتماني العالمية 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول

 موديز 

Moody's 

فيتش

Fitch 

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

rating 

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

rating 

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

التقييم  

السيادي/  

Sovereign

rating 

النظرة 

المستقبلية/ 

Outlook

1 UAE — — Aa2 AA+ AA- Stable /مستقر AA- Stable /مستقر اإلمارات 1

2 Qatar AA- Stable /مستقر Aa3 AA AA- Stable /مستقر A+ Negative/سلبي 2 قطر

3 Kuwait A+ Positive/إيجابي A1 AA+ A+ Stable /مستقر AA- Stable /مستقر الكويت 3

4 Saudi Arabia A- Stable /مستقر A1 A+ A+ Negative/سلبي A+ Stable /مستقر 4 السعودية

5 Morocco BBB- Negative/سلبي Ba1 BB+ — — BBB Negative/سلبي المغرب 5

6 Oman B+ Positive/إيجابي Ba3 BB+ BB Negative/سلبي BB- Negative/سلبي سلطنة عمان 6

7 Jordan B+ Positive/إيجابي B1 BB B+ Stable /مستقر B+ Stable /مستقر األردن 7

8 Bahrain B+ Positive/إيجابي B2 BB+ B+ Stable /مستقر B+ Negative/سلبي البحرين 8

9 Egypt B Stable /مستقر B2 B+ B+ Stable /مستقر B+ Stable /مستقر مصر 9

10 Tunisia — — Caa1 B+ — — B+ Negative/سلبي تونس 10

11 Iraq B- Stable /مستقر Caa1 B– — — CC+ Stable /مستقر العراق 11

12 Algeria — — — — — — B+ Negative/سلبي الجزائر 12

13 Lebanon SD — C CCC SD — CCC Negative/سلبي لبنان 13

14 Libya — — — — — — CCC Negative/سلبي ليبيا 14

15 Yemen — — — — — — CC Stable /مستقر اليمن 15

16 Sudan — — — — — — CC Negative/سلبي السودان 16

17 Syria — — — — — — C Stable /مستقر سوريا 17

التقييمات السيادية للدول العربية من قبل أهم الوكاالت العالمية بنهاية ديسمبر 2021

 Sovereign ratings of Arab countries by the most important international agencies

 by the end of December 2021

Arab 

ranking 

 2021

Country

 ستاندرد آند بورز 

Standard & Poor's

كابيتال انتليجينس

Capital Intelligence

 آي اتش اس

IHS 

الدولة

الترتيب 

العربيا 

2021
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 مؤشر فيتش لمخاطر الدول 6-6-2

دولة حول العالم ومدى تأثرها بالصدمات عنبنر ثنالثنة أبنعناد  222الصادر عن وكالة  فيتش القوة النسبية ألساسيات   (CRI)يقيس مؤشر مخاطر الدولة
  Low score =Higher  -، ويصنف المؤشر مخاطر الدولة بدرجة مركبة من صفر )أعلى درجنة منخناطنر للمخاطر: اقتصادية وسياسية وتشغيلية

risk األقل مخاطر  022( إلى(–Higher score = lower risk :بناًء على مؤشرات المخاطر الفرعية الخمسة وهي ،  )  المخاطر السيناسنينة طنوينلنة
المخاطر االقتصادية قصيرة المدى والمخاطر االقتصادية طويلة المدى والمخاطر التنشنغنينلنينة، وينقنينس كنل  المدى والمخاطر السياسية قصيرة المدى و

 مؤشر فرعي ما يلي:

الخدمات سوق العمل والتجارة واالستثمار ومجاالت:  1، يقيس : جودة بيئة األعمال في Operational Risk Indexمؤشر المخاطر التشغيلية  •
 والجريمة واألمن.اللوجستية 

عنمنلنينة مناخ االستثمار وهي:  باستقراريعمل على تقييم  المخاطر السياسية ذات الصلة    (STPRI)في المدى القصير مؤشر المخاطر السياسية  •
 واألمن والتهديدات الخارجية واستمرارية العملية السياسية. واالستقرار االجتماعي  صنع السياسات

منكنوننات رئنينسنينة هني خصنائن  النحنكنم  1، يعمل على تقييم مخاطر الدولة من خالل (LTPRI)في المدى الطويل مؤشر المخاطر السياسية  •
 واستمرارية العملية السياسية.  وخصائ  المجتمع ونطاق الدولة 

لسياسة ا،  ويقوم بتحديد نقاط الضعف الحالية من خالل تقييم وضع النمو االقتصادي و (STERI) ى القصيردالمخاطر االقتصادية في الممؤشر  •
 النقدية والسياسة المالية والعوامل الخارجية باإلضافة الى أداء أسواق المال في المدى القصير.

،  ويقوم بتحديد نقاط الضعف من خالل تقييم وضع النمو االقتصادي والسياسة النقندينة  (LTERI) المخاطر االقتصادية في المدى الطويلمؤشر  •
 والسياسة المالية والعوامل الخارجية باإلضافة الى أداء أسواق المال والخصائ  الهيكلية في المدى الطويل.

  Source: Fitch Solutions  المصدر: وكالة فيتش سوليوشنز

شهد متوسط ترتيب الدول العربية  تنحنسننناً  •

طفيفاً في مؤشر فيتش لمخاطر الدول خالل 

، حيث انتقل من متوسط ترتنينب 2220عام 

 025الى متوسط ترتنينب  2222عام  026

دولة عنربنينة  02وجاء ترتيب ، 2220عام 

أقل من المتوسط العربي )أي أعلى مخاطنر 

  051من المتوسط العربي(، ما بين المرتبة 

 لليمن.  099لتونس والمرتبة 

دول عربينة عنالنمنينا فني  02تحسن ترتيب  •

مؤشر فيتش  لنمنخناطنر الندول خنالل عنام 

كننل مننن جننيننبننوتنني ، فنني مننقنندمننتننهننا 2220

 05واألردن وسلطنة عمان، حيث وقنفنزت 

في مقنابنل  مراكز على التوالي،  02و 02و

، بينما استقر دول أخرى 02تراجع ترتيب  

 عالميا.  032ترتيب العراق عند المركز 

سجلت الدول العربية أفضل أداء في مؤشنر  •

المخاطر التشغيلية، تاله منؤشنر النمنخناطنر 

 السياسية قصيرة المدى.

حلننننت دول مجلننننس التعنننناون الخليجنننني،  •

 12عالمينننا(  والنننسعودية ) 23اإلمنننارات )

عالميا( وسلطنة عمنان  15عالميا(  وقطر )

عالميننننننا(   52عالميننننننا( والكويننننننت ) 11(

عالميا(  في مقدمنة الترتينب  66والبحرين )

 عربيا على التوالي.

عالمينا( واألردن         36جاء ترتيب المغنرب ) •

عالميننا( أفننضل  92عالمينا(  ومننصر ) 25(

منننن المتوسنننط العنننالمي للترتينننب حننننسب 

المؤشننر المركننب للمخنناطر خننالل عامنني 

 . 2220و  2222

تواصل الظهنور النالفنت لنمنصنر واألردن  •

والعراق ضمن الدول الخمس األفضل أداء 

منؤشنرات  5على المستوى النعنربني  فني 

 .2220و 2222فرعية خالل عامي 

ترتي  الدول العربية في مؤشر فيتش لمخاطر الدول   تحسن متوسط 
 .. ومؤشر المخاطر التشغيلية شهد تحقيق أفضل أداء 2226خالل عام 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول

مؤشر 

 المخاطر

التشغيلية

Operational

 risk index

 المخاطر 

االقتصادية 

طويلة المدى

 long term

 economic

risk

 المخاطر 

االقتصادية 

قصيرة المدى

 Short term

 economic

risk

 المخاطر 

السياسية 

طويلة المدى 

 long term

 political

risk

 المخاطر 

السياسية 

قصيرة المدى 

 Short term

 political

risk

الترتيب 

العالمي في 

مؤشر فيتش

 Global

 rank in

Fich index

الترتيب 

العالمي في 

مؤشر فيتش

 Global

 rank in

Fich index

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

1 UAE 18 67 59 34 10 3 27 30 اإلمارات 1

2 Saudi Arabia 41 40 31 105 53 1 42 43 السعودية 2

3 Qatar 33 78 69 67 16 7 43 50 قطر 3

4 Oman 33 115 64 55 25 10 44 54 سلطنة عمان 4

5 Kuwait 62 65 47 75 35 (1) 52 51 الكويت 5

6 Bahrain 31 126 147 101 50 (1) 66 65 البحرين 6

7 Morocco 72 97 116 69 103 4 76 80 المغرب 7

8 Jordan 66 124 167 60 87 12 83 95 األردن 8

9 Egypt 78 64 93 115 118 6 90 96 مصر 9

10 Tunisia 106 168 169 80 164 (9) 134 125 تونس 10

11 Algeria 131 121 107 125 170 4 141 145 الجزائر 11

12 Djibouti 161 150 153 131 95 13 151 164 جيبوتي 12

13 Iraq 159 130 69 180 186 0 172 172 العراق 13

14 Lebanon 105 188 171 175 182 (7) 173 166 لبنان 14

15 Mauritania 177 171 176 170 165 (8) 178 170 موريتانيا 15

16 Palestine 147 190 178 179 192 (3) 184 181 فلسطين 16

17 Libya 167 164 113 197 190 (1) 185 184 ليبيا 17

18 Syria 169 191 177 198 188 3 190 193 سوريا 18

19 Somalia 193 162 198 194 196 (3) 195 192 الصومال 19

20 Sudan 181 194 199 189 198 (2) 197 195 السودان 20

21 Yemen 197 195 194 192 200 (2) 199 197 اليمن 21

111 133 128 128 125 1 125 126

200 200 200 200 200 200 200Total countries إجمالي عدد الدول

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشرفيتش لمخاطر الدول 

 The global ranking of Arab countries in the Fitch Country Risk Index

Arab average المتوسط العربي
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 لمخاطر الدول PRSمؤشر  6-6-3

المخاطر السياسية والمالينة واالقنتنصنادينة فني ( مؤشراً مركباً يقيس PRS Group تقدم مجموعة خدمات المخاطر السياسية )
أيضنا عنلنى  PRSوتعكف منجنمنوعنة عاما، ويعد من أكثر المؤشرات شموالً وعمقاً.  12دولة حول العالم منذ أكثر من  012

تقديم تنبؤات بشأن تلك المؤشرات في كل دولة  خالل فترة تتراوح بين عنام واحند أو لنخنمنسنة أعنوام، وذلنك لنتنوفنينر ننظنرة 
%  منن  52يساهم تصنيف المخناطنر السنيناسنينة بنننسنبنة يحسب تصنيف المؤشر المركب تجميعيا بحيث و للمخاطر،مستقبلية 

كنلنمنا ارتنفنع النتنصنننينف % لنكنل منننهنمنا، و25التصنيف المركب، بينما يساهم تصنيف المخاطر المالية واالقتصادية بننسنبنة 
 المحسوب للدول في المؤشر ومكوناته الفرعية انخفضت درجة المخاطر بالدولة، وذلك على النحو التالي:

المخاطر السياسية  تتضمن  تقييما لالستقرار السياسي لنلندول عنلنى أسناس منقنارن. منن خنالل حسناب ننقناط النخنطنر   •

اسنتنقنرار النحنكنومنة، وتندخنل النجنينش فني السنيناسنة، واألوضناع مكوناً وهني:  02للمكونات الفرعية للمؤشر وعددها 
وسيادة القانون والنظام، والصراع الداخلي، والنتنوتنرات االجتماعية، واالقتصادية  والتوترات الدينية ووضع االستثمار، 

 العرقية، والصراع الخارجي، والمساءلة والديمقراطية، والفساد، والبيروقراطية.

المخاطر المالية  تتضمن تقييما للوضع المالي للدولة من خالل مجموعة من المؤشنرات هني إجنمنالني الندينن النخنارجني  •

كنسبة مئوية من الناتج المحلي االجمالي، ونسبة كل من خدمة الدين والحساب الجاري الى  صادرات السلع والنخندمنات، 
 بجانب تغطية صافي السيولة الدولية  للواردات، واستقرار سعر الصرف والنسبة المئوية لتغيره.

المخاطر االقتصادية تقدم تقييما لنقاط القوة والضعف االقتصادية للدولة من خالل مجموعة من المكوننات هني: منتنوسنط  •

نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحنلني اإلجنمنالني، ومنعندل النتنضنخنم السنننوي، ورصنيند 
 الميزانية كنسبة من الناتج،  ورصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج. 

 PRS Source: PRS Group مجموعة خدمات المخاطر السياسية المصدر: 

ترتيب الدول العربية في مؤشنر متوسط شهد  •

PRS  لمنخناطنر الندول تنحنسنننا خنالل عنام

مراكز، وقفز من منتنوسنط  6، بمقدار 2220

وجناء ، 92الى متوسنط تنرتنينب  96ترتيب 

دولة عربنينة أقنل منن النمنتنوسنط  02ترتيب 

العربي ) أي أعلى منخناطنر منن النمنتنوسنط 

بالنسبة لنلنعنراق  95العربي(  ما بين المرتبة 

 بالنسبة للسودان. 010والمرتبة 

ً فنني  02تحننسن ترتيننب  • دول عربيننة عالميننا

لمخننناطر الننندول خنننالل عنننام  PRSمؤشنننر 

دول  5فننني مقابنننل تراجنننع ترتينننب  2220

أخننرى، فنني حيننن اسننتقر ترتيننب مننصر فنني 

ً بيننننن عننننامي  020المرتبننننة         2222عالميننننا

 . 2220و

حققت الدول العربية أفنضل أداء فني مؤشنر   •

المخنننناطر الماليننننة تنننناله مؤشننننر المخاطننننر 

 االقتصادية.

تنننصدرت دول الخلينننج العربننني والمغنننرب  •

المراكننننز الخمننننس األولننننى ، حيننننث حلننننت  

ً فننني  النننسعودية فننني المرتبنننة األولنننى عربينننا

عالميننا(   02(لمخنناطر النندول  PRSمؤشننر 

 20عالميننا( ثننم قطننر ) 22تلتهننا اإلمننارات )

عالميننا(، وجنناءت  52عالميننا( ثننم الكويننت )

سننلطنة عمننان  فنني المرتبننة الخامننسة عربيننا     

عالمينننا(، ثنننم البحنننرين والمغنننرب فننني  62(

 عالميا(. 33المرتبة السادسة عربياً )

النمنغنرب ولنينبنينا كان من الالفت ظهنور    •

والعراق ضمن الدول الخنمنس األفضنل أداء 

على المستوى العربي فني أحند النمنؤشنرات 

 الفرعية ) المخاطر المالية واالقتصادية(.

دول  9مع حلول  PRSترتي  الدول العربية  في مؤشر تحسن متوسط  

 2226عربية في ترتي  أفضل من المتوسط العربي  خالل عام 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول

مؤشر المخاطر 

االقتصادية

 Economic

risk index

مؤشر المخاطر 

المالية

 Financial

risk index

مؤشر المخاطر 

السياسية

 Political

risk index

المؤشر

 المركب

  Composite

index

المؤشر

 المركب

  Composite

index

2021 2021 2021 2021 2020

1 Saudi Arabia 21 6 41 19 18 37 السعودية 1

2 UAE 16 57 27 6 20 26 اإلمارات 2

3 Qatar 2 40 52 7 21 28 قطر 3

4 Kuwait 57 25 58 5 52 57 الكويت 4

5 Oman 74 79 47 6 60 66 سلطنة عمان 5

6 Bahrain 68 96 63 11 77 88 البحرين 6

6 Morocco 80 47 77 9 77 86 المغرب 6

8 Libya 16 64 117 25 90 115 ليبيا 8

9 Iraq 49 40 119 28 95 123 العراق 9

10 Jordan 99 69 93 (1) 98 97 األردن 10

11 Egypt 93 69 97 0 101 101 مصر 11

12 Tunisia 119 125 80 1 110 111 تونس 12

13 Algeria 122 17 123 6 111 117 الجزائر 13

14 Yemen 131 86 138 2 134 136 اليمن 14

15 Lebanon 138 127 121 (1) 135 134 لبنان 15

15 Somalia 110 104 141 (1) 135 134 الصومال 15

17 Syria 137 137 137 (1) 139 138 سوريا 17

18 Sudan 138 141 140 (1) 141 140 السودان 18

82 74 93 6 90 96

141 141 141 141 140Total countries إجمالي عدد الدول

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشرPRS لمخاطر الدول

The global ranking of Arab countries in the PRS Index of Country Risk

Arab average المتوسط العربي

Arab 

ranking 

2021
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 (6مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة بالتجارة ) 6-6-1

  Source :International  country risk assessment Agencies المصدر :  الوكاالت العالمية لتقييم مخاطر الدول  

وفقنننننا ألهنننننم الوكننننناالت والمؤسنننننسات العالمينننننة 

المتخصنننصة فننني تقيينننم مخننناطر الننندول المتعلقنننة 

باألعمنننال التجارينننة عنننبر الحننندود، وفننني مقدمتهنننا 

مجموعة كريدينندو وشنركة ايليرهنيرميس العالمينة 

وشنننركة نيكنننسي اليابانينننة وشنننركة دان آنننند بنننراد 

 ستريت، يمكن استنتاج ما يلي:

اسنننتقر متوسنننط ترتينننب الننندول العربينننة فننني  •

 .003المؤشرات السبعة عند المركز 

دول عربينة فني منستوى افنضل منن  02حلت  •

المتوسط العربي في مؤشنرات مخناطر الندول 

الننسبعة المتعلقننة بالتجننارة عننبر الحنندود خننالل 

دولنننة فننني  02، فننني حينننن حلنننت 2220عنننام 

مننستوى أدنننى مننن المتوسننط العربنني مننا بيننن 

 .036و  021المراكز 

سجلت الدول العربية أفضل أداء وفقا لمتوسنط  •

ترتيبها عالميا في مؤشر دان آند بنراد سنتريت 

لمخننناطر ممارسنننة األعمنننال التجارينننة عبنننر 

 ).55(الحدود 

تننصدرت الكويننت مقدمننة الترتيننب عربينناً فنني   •

مؤشرات المخاطر المتعلقة بالتجنارة )أي أنهنا 

األقل في مخاطر التجارة عبر الحدود واألكثنر 

قنننندرة علننننى سننننداد الننننديون فنننني التعننننامالت 

التجارية(، كما تصدرت المرتبة األولى عالمياً 

وعربياً في مؤشر كريديندو للمخاطر السياسية 

فنني عمليننات التننصدير الننى الدولننة فنني المنندى 

دولننة موزعننة علننى  210القننصير )مننن بيننن 

 مركزاً(.  020

حلننت اإلمننارات فنني المرتبننة الثانيننة عربينناً،     •

فنني مؤشننرات مخنناطر التجننارة عننبر الحنندود، 

وسجلت أفضل ترتيب لهنا فني مؤشنر دان آنند 

برد ستريت، وحلت في المرتبنة الثانينة عالميناً 

 وعربياً.

جنناءت الننسعودية فنني المرتبننة الثالثننة، عربيننا  •

وسجلت أفضل ترتيب لهنا فني مؤشنر دان آنند 

عالميا   05براد ستريت حيث حلت في المرتبة 

عالمينا(   23عربياً، ثم في مؤشر نيكنسي ) 5و 

 واألول عربياً.

حلننت قطننر فنني المرتبننة الرابعننة عربينناً علننى  •

منننستوى متوسننننط الترتينننب فنننني المؤشننننرات 

الننسبعة، وحلننت فنني المرتبننة األولننى عالمينننا 

وعربيا في مؤشر دان آند برد ستريت، ثنم فني 

خمننس مؤشنننرات المرتبننة الثانيننة عربيننا فنني 

 أخرى.

جنناءت كننل مننن المغننرب والجزائننر ومننصر  •

وسننننلطنة عمننننان والبحننننرين واألردن علننننى 

التوالي في المراكنز منن الخنامس إلنى العاشنر 

عربينناً فنني متوسننط الترتيننب فنني المؤشننرات 

 السبعة.

 

هو تصنيف لمخاطر الدول من خالل تقييم لعدم قدرة الشنركنات عنلنى السنداد فني النمندينينن النمنتنوسنط  إيلير هيرميم:مؤشر 

مخاطر عدم قدرة الشركات على السداد فني إيلير هيرميس قياساً لوالقصير. ويوفر تصنيف مخاطر الدول المقدم من قبل شركة 

دولة حول العالم، ويرجع هذا الخطر إلى ظروف أو أحداث خارجة عن سيطرة تلك الشركات. ويتكون التقييم النعنام منن:  210

األجل أي االختالالت االقتصادية وجودة مناخ األعمال واحتمالية النمنخناطنر السنيناسنينة، : يقيس التصنيف متوسط درجة الدولة

وهنو مستوى مخاطر المدولمة )أعلى درجة خطورة(، و  Dإلى اقل درجة خطورة(  AA مستويات تتراوح من ) 6وينقسم الى 

إلنى  أقل درجة خنطنورة ويعني  0تصنيف قصير األجل يحدد التهديدات األكثر إلحاًحا على مقياس من أربعة مستويات يبدأ من 

 02و  6ويعني أعلى درجة خطورة من خالل التركيز على اتجاهات الناتج ومؤشرات االقتصاد الكلي خالل الفترة ما بينن   1

 شهراً المقبلة وخصوصا التي يمكن أن تؤدي الى أزمة مالية تعطل التدفقات المالية 

دولة حول العالم من خالل مناقشة عدد من العوامل بما في ذلك قدرة الندولنة  012تقييم المخاطر في يعمل على مؤشر نيكسي: 

الفئة التي تنتمي إليها كل دولة أو منطقة بننناًء عنلنى قنرارات اجنتنمناع يحدد على سداد الديون والظروف االقتصادية والمالية و

مستويات بالترتنينب النتنصناعندي  2يصدر المؤشر تصنيفه من خبراء المخاطر القطرية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، و

 )أعلى درجة مخاطر(. H )أقل درجة مخاطر( الى   Aللمخاطر من 

: يقدم المؤشر تقييًما مقارنًا لمخاطر ممارسة األعمال التجارية عبر الحدود في دولة ما، وينننقنسنم النمنؤشنر مؤشر داا آند براد

معلومنات شنامنلنة عنن النتنغنينينرات فني بنينئنة ، ويقدم )األكثر خطوة( 3 )األقل خطورة( إلى 0 إلى سبعة مستويات تتراوح من

 دول حول العالم .  021األعمال في 

 دولة حول العالم(: 216مؤشرات كريديندو في عمليات التصدير )تغ ي 

يقيس تصنيف المخاطر السياسية احتمالية وجنود خنطنر نناتنج عنن األحنداث المخاطر السياسية في معامالت التصدير:  •

السياسية المرتبطة بالمعامالت التجارية لمدة  تمتد لعام )في المدي القصير(، ولنمندة تنتنجناوز النعنام )النمندى النمنتنوسنط 

 )أعلى درجة مخاطر(.  3) أقل مخاطر( الى  0والطويل(، وذلك على مقياس من 

يقيس مؤشر كريديندو للمخاطر التجارية في معامالت التصدير عوامل مخاطر الدولة التي تؤثر فقنط المخاطر التجارية:  •

على مخاطر التخلف عن السداد للمدينين، وبالتالي تستبعد المخاطر السياسية. ويتم تصنيف البلدان على مقنيناس منخناطنر 

 األعلى خطورة. Cإلى  األقل خطورة Aتراوح من فئات ت 5من 

عربية حلت في 

مستوى أفضل من المتوسط 

العربي  في مؤشرات مخاطر 

 الدول المتعلقة بالتجارة

 2226لعام  

دول  62  

تصدرت الدول 

العربية  في غالبية المؤشرات 

العالمية لمخاطر الدول المتعلقة 

 2226بالتجارة لعام 

 الكويت 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول
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 (8مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة بالتجارة ) 6-6-8

  Source :International  country risk assessment Agencies المصدر :  الوكاالت العالمية لتقييم مخاطر الدول  

 أداء دوا المتوسط للدول العربية رغم استقرار متوسط ترتيبها في غالبية مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة بالتجارة 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول

دول( ،  2)مستوى مخاطر منخفضة و تضمن A مستويات من  5دولة حول العالم  وفق  210مؤشر كريديندو للمخاطر التجارية في عمليات التصدير الى الدولة: يتضمن تصنيف لعدد 

 . Cوحلت جميع الدول العربية في المستوى  2220دولة( خالل عام  033)مستوى مخاطر مرتفعة  وتضمن  Cدولة(، ثم مستوى  56)مستوى مخاطر متوسطة وتضمن  Bومستوى 

1 Kuwait 56 153 1 64 42 13 27 89 الكويت 1

2 UAE 61 153 64 64 42 2 27 75 اإلمارات 2

3 Saudi Arabia 65 153 64 64 42 13 27 89 السعودية 3

4 Qatar 70 153 64 93 49 1 42 89 قطر 4

5 Morocco 75 153 64 93 49 13 42 113 المغرب 5

6 Algeria 99 153 113 93 75 64 68 125 الجزائر 6

7 Egypt 105 153 143 115 75 64 68 119 مصر 7

8 Oman 112 153 143 143 92 42 83 125 سلطنة عمان 8

9 Bahrain 112 153 143 143 92 42 83 125 البحرين 9

10 Jordan 114 153 171 143 75 64 68 125 األردن 10

11 Tunisia 124 153 171 143 92 64 83 163 تونس 11

12 Iraq 140 153 171 143 126 99 105 183 العراق 12

13 Mauritania 150 153 143 143 126 – – 183 موريتانيا 13

14 Djibouti 151 153 113 198 126 – – 167 جيبوتي 14

15 Lebanon 150 153 221 198 126 64 105 183 لبنان 15

16 Libya 155 153 221 198 126 99 105 183 ليبيا 16

17 Syria 155 153 221 198 126 99 105 183 سوريا 17

18 Sudan 155 153 221 198 126 99 105 183 السودان 18

19 Yemen 155 153 221 198 126 99 105 183 اليمن 19

20 Somalia 164 153 221 198 126 – 105 183 الصومال 20

21 Palestine 175 153 221 198 126 – – – فلسطين 21

22 Comoros 176 153 171 198 - – – 183 جزر القمر 22

117 153 149 147 95 55 75 145

199 241 241 241 180 104 142 241

الترتيب العالمي للدول العربية في أهم مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة بالتجارة لعام 2021

 The global ranking of Arab countries in the most important indicators 

of country risk related to trade in 2021

Arab 

ranking 

2021

Country

تصنيف

 دان أند

 براد ستريت

 D&B

rating 

مؤشر نيكسي

 لمخاطر التجارة

  NEXI

risk  index

for trade

مؤشر ايلير

 هيرميس  

 Euler   

 Hermes

index

الدولة

الترتيب 

العربي  

2021

 المتوسط

العام

   للترتيب 

 Average

rank

كريديندو لمخاطر 

التصدير الى الدولة

) تصنيف منظمة 

التعاون القتصادي 

والتنمية(
 P re m ium

c la s s if ic a t io n

OEC D  

كريديندو لمخاطر 

التصدير الى 

الدولة-

مخاطر سياسية 

في المدى 

المتوسط والطويل

Political

risk  

M/L term

كريديندو لمخاطر 

التصدير الى 

الدولة 

مخاطرسياسية 

في المدى القصير

Political

 risk short

term

Total countries إجمالي عدد الدول

كريديندو لمخاطر

 التصدير الى 

الدولة 

)المخاطر 

التجارية(

C o m m e rc ia l

risk  

Arab average المتوسط العربي
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  Source :International  country risk assessment Agencies المصدر :  الوكاالت العالمية لتقييم مخاطر الدول  

 (6مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة باالستثمار واألعمال ) 6-6-4

وفقا لتقييم كل من كوفناس لمخناطر الدولنة ومخاطنر 

منننناخ األعمنننال وكنننذلك تقيينننم كريدينننندو لمخاطنننر 

االستثمارات المباشرة في الدول العربية  خنالل عنام 

دولة عربية في مستوى افضل من  02، حلت 2220

المتوسنننط العربننني فننني المؤشنننرات النننست المتعلقنننة 

، فني حينن 2220باالستثمار المباشر في الدولة لعام 

دول في مستوى أدنى من المتوسط العربي  02حلت 

 .222و  026ما بين  المراكز 

سجلت الدول العربية أفنضل أداء وفقنا لمتوسنط  •

الترتيب في مؤشر كوفاس لتقييم مخناطر الندول 

، ثننم مؤشننر كوفنناس لتقييننم مننناخ األعمننال يليننه 

مؤشنننر كريدينننندو لمخننناطر منننصادرة الملكينننة 

واإلجنننننراءات الحكومينننننة فننننني االسنننننتثمارات 

 المباشرة في الدولة.

تننصدرت اإلمننارات المرتبننة األولننى عربينناً فنني  •

مؤشنننرات المخننناطر المتعلقنننة باالسنننتثمار )أي 

األقننل فنني مخنناطر مننناخ االسننتثمار واألعمننال( 

وسننجلت أفننضل ترتيننب لهننا عالميننا فنني مؤشننر 

 25كوفاس لمخاطر الدولنة وحلنت فني المرتبنة 

 عالميا.

حلننت الكويننت فنني المرتبننة الثانيننة عربينناً فنني  •

مؤشنننرات مخننناطر منننناخ األعمنننال، وسنننجلت 

أفضل ترتينب لهنا عالمينا فني مؤشنري كوفناس 

لمخنناطر الدولننة ومخنناطر مننناخ األعمننال حيننث 

 عالميا  والثانية عربياً. 52حلت في المرتبة 

جاءت قطر فني المرتبنة الثالثنة عربينا وسنجلت  •

أفضل ترتيب لها في مؤشري كوفناس لمخاطنر 

الدولة ومخاطر منناخ األعمنال حينث حلنت فني 

 عالميا  والثانية عربياً. 52المرتبة 

المغرب جاءت في المرتبة الرابعنة عربيناً علنى  •

مستوى متوسط الترتيب فني المؤشنرات النستة، 

وسنجلت أفنضل ترتينب لهننا فني مؤشنر كوفنناس 

عالمينننا  19لتقيينننم مخننناطر الدولنننة )المرتبنننة 

 والثالثة عربيا(.

حنننازت  كنننل منننن النننسعودية وسنننلطنة عمنننان  •

واألردن ومننننصر وتننننونس  والبحننننرين علننننى 

المراكنز منن الخننامس إلنى العاشننر عربيناً علننى 

التوالنني، وفقننا لمتوسننط الترتيننب فنني مؤشننرات 

 المخاطر الستة المتعلقة باالستثمار.

كننان مننن الالفننت ظهننور كننل مننصر واألردن  •

وتنننونس والجزائنننر وجيبوتننني ضنننمن المراكنننز 

الثالثة األولى عربينا فني واحند علنى األقنل منن 

المتعلقننة بمخنناطر االسننتثمار المؤشننرات الننستة 

 .2220خالل عام 

مؤشر لتقييم لبيئة األعمال  في عمنلنينات دولة حول العالم(: تم استحداث  216مؤشر كريديندو لمخاطر بيئة األعمال )يغ ي 

التصدير من خالل تقييم المخاطر الناتجة عن تقصير المدين في المقام األول والقطاع النتنجناري والندولنة فني سنداد الندينون، 

ويتضمن المؤشرات االقتصادية والمالية مثل التقلبات في أسعار الصرف وتكاليف التمويل النمنحنلنينة والنتنضنخنم  وغنينرهنا،  

) أقنل  Aباإلضافة الى  مؤشرات تعكس تجربة الدولة في السداد بسبب تخلف المدين عن السداد، وذلنك عنلنى منقنيناس منن 

  )أعلى درجة مخاطر(.  Gمخاطر( الى 

فني  كريديندوتأخذ مجموعة دولة حول العالم(:  216مؤشر كريديندو للمخاطر في االستثمارات المباشرة في الدولة )يغ ي 

االعتبار األحداث السياسية والمخاطر المندمجة  لتصنيف الدولة وهي نزع الملكية )النمنصنادرة(، والنعنننف السنيناسني وعندم 

 تحويل العملة وقيودها على النحو التالي:

يشمل العنف السياسي جميع أعمال العنف المرتكبة بهدف سياسي، وهنو منفنهنوم  أوسنع منن مخاطر العنف السياسي : •

الحرب ويشمل اإلرهاب ألهداف سياسية ودينية وأيديولوجينة، وأضنرار النعنننف السنيناسني أي الضنرر النذي ينلنحنق 

باألصول المادية . وكذلك أنواع انقطاع األعمال نتيجة ألضرار النعنننف السنيناسني. وينركنز منؤشنر كنرينديننندو عنلنى 

المستويات الفعلية للعنف الداخلي في الدولة والصراع الخارجي منعنهنا، وكنذلنك احنتنمنالنينة الصنراع النذي ينننشنأ منن 

 التوترات الداخلية والخارجية المستمرة واإلحباط وعدم الرضا.

تشمل مخاطر المصادرة جميع اإلجراءات التمييزية التني تنتنخنذهنا  . مخاطر مصادرة الملكية  و اإلجراءات الحكومية:  •

بنتنقنينينم   كنرينديننندوالحكومة المضيفة والتي تحرم المستثمر من استثماره دون أي تعويض مناسنب، وتنقنوم منجنمنوعنة 

المخاطر المرتبطة بنزع الملكية وكذلك تقييم عمل المؤسسات القانونية في الدولة المضيفة واحتمال حدوث تغيير سلبني 

 في الموقف تجاه االستثمارات األجنبية. 

تشير إلى عدم القدرة على تحويل أي أموال متعلقة باالستنثنمنار إلنى مخاطر عدم تحويل العملة ومخاطر تقييد التحويل:  •

عنلنى ننفنس كريديندو خارج الدولة المضيفة. ويعتمد تقييم عدم تحويل العملة ومخاطر تقييد مخاطر التحويل في مؤشر 

 محركات المخاطر مثل تقييم المخاطر السياسية والمخاطر المتعلقة بالمعامالت التجارية متوسطة / طويلة األجل.

متوسنط منخناطنر ائنتنمنان الشنركنات وتنعنثنر تقوم شركة كوفاس بتقييم مؤشر كوفاس لمخاطر الدولة وتقييم مناخ األعمال: 

دولة حول العالم في المعامالت التجارية قصيرة األجل، وكذلك تقييم الجودة الشامنلنة لنبنينئنة األعنمنال فني  060األعمال  في 

الدولة التي ترغب في تصدير السلع أو الخدمات إليها، وذلك باالعتماد عنلنى بنيناننات االقنتنصناد النكنلني والنبنيناننات النمنالنينة 

والسياسية وتجربة كوفاس في الدولة ) تجربة الدفع لشركة كوفاس( وتقييمات مناخ األعمال التي تنتجها المننظنمنات الندولنينة. 

 E.و D و   Cو   Bو  A4و  A3و  A2و  A1مستويات بالترتيب التصاعدي للمخاطر من  2يصدر المؤشر  تصنيفه من 

عربية في مستوى 

فضل من المتوسط أ

العربي في المؤشرات المتعلقة 

باالستثمار المباشر في الدولة 

  2226لعام 

دولة 62  

تصدرت المرتبة 

ه في  األولى عربيا

مؤشرات المخاطر المتعلقة 

 2226لعام باالستثمار 

 اإلمارات

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول
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  Source :International  country risk assessment Agencies المصدر :  الوكاالت العالمية لتقييم مخاطر الدول  

 (2مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة باالستثمار واألعمال ) 6-6-4

 ترتي  الدول العربية في مؤشرات المخاطر المتعلقة باالستثمار واألعمال في الدولة 

 624دوا جاء المتوسط العالمي بمتوسط ترتي   2226خالل العام 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول

1 UAE 59 64 48 122 65 25 29 اإلمارات 1

2 Kuwait 70 64 92 122 65 38 38 الكويت 2

3 Qatar 76 93 62 158 65 38 38 قطر 3

4 Morocco 80 93 62 158 65 49 51 المغرب 4

5 Saudi Arabia 84 64 92 158 65 49 73 السعودية 5

6 Oman 85 143 48 122 65 78 51 سلطنة عمان 6

7 Jordan 97 143 62 158 65 78 73 األردن 7

8 Egypt 98 115 92 191 65 49 73 مصر 8

9 Tunisia 111 143 62 158 150 78 73 تونس 9

10 Bahrain 113 143 62 158 150 116 51 البحرين 10

11 Algeria 118 93 127 158 150 78 101 الجزائر 11

12 Djibouti 121 198 127 158 65 78 101 جيبوتي 12

13 Mauritania 126 143 127 158 150 78 101 موريتانيا 13

14 Lebanon 163 198 127 213 195 116 126 لبنان 14

15 Iraq 167 143 157 213 195 150 146 العراق 15

17 Sudan 177 198 157 213 195 150 146 السودان 16

18 Comoros 180 198 - 191 150 – – جزر القمر 17

19 Libya 183 198 173 233 195 150 146 ليبيا 18

20 Syria 183 198 173 233 195 150 146 سوريا 19

21 Yemen 183 198 173 233 195 150 146 اليمن 20

22 Somalia 200 198 173 233 195 – – الصومال 21

16 Palestine 200 198 173 233 195 – – فلسطين 22

125 147 113 181 132 89 90

215 241 241 241 241 162 162

الترتيب العالمي للدول العربية في أهم مؤشرات مخاطر الدول المتعلقة باالستثمار واألعمال عام 2021

 The global ranking of Arab countries in the most important indicators 

of country risks related to investment and business environment risk in 2021

Arab average المتوسط العربي
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  2226أهم مؤشرات األداء االقتصادي الداخلي لعام  6-2-6

  Source :IMF and World Bank database المصدر :  قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

ترتي  الدول العربية  

لألداء مؤشراه  61في 

االقتصادي الداخلي 

 استقر  والخارجي

 2226عام  98عند المركز 

متوسط ترتي  للدول  متوسط

العربية جاء في 

مؤشرات صافي اإلقراض 

وإجمالي خدمة الدين والناتج 

المحلي وفق تعادل القوة 

  2226الشرا ية خالل 

 أفضل
مؤشراً اقتصادياً  وماليناً  01استنادا إلى  •

اسنتنقنر النمنتنوسنط  ، 2220خالل العام 

العام لترتيب الدول العربية عنالنمنينا فني 

خنالل  29تلك المؤشرات عند المنركنز 

فني دول عنربنينة  9. وحلت 2220عام 

مسننتننوى أفضننل مننن الننمننتننوسننط الننعننام 

 العربي لهذه المؤشرات.

مننتننوسننط تننرتننيننب لننلنندول جنناء أفضننل   •

فني منؤشنر  2220العربية خنالل عنام 

صافي اإلقراض واالقتراض كنسبة منن 

الناتج، ومؤشر خدمة الدين كننسنبنة منن 

صننادرات السننلننع والننخنندمننات والنندخننل 

األولي، ومؤشر الناتج المحلي اإلجمالي 

 وفق تعادل القوة الشرائية.

تصدرت كل من اإلمارات  والسعودينة   •

المرتبة األولى عربياً  بمتوسنط تنرتنينب 

فنني النمنؤشنرات االقنتنصناديننة  16بنلن  

األربعة عشر، تالهما كل منن النكنوينت 

(، ثنم لنينبنينا 56وقطر) بمتوسط ترتيب 

عربيا ) بنمنتنوسنط  الخامسةفي المرتبة 

(، تالهنا النعنراق )بنمنتنوسنط 53ترتيب 

( والبحرين )بمتوسط ترتنينب 66ترتيب 

( ثم المغرب والنجنزائنر )بنمنتنوسنط 20

 ).26ترتيب 

على صعيد الدول العربية التي حلت في  •

مراكز متقدمة / أولنى فني النمنؤشنرات 

، حلت ليبنينا فني 2220االقتصادية لعام 

المنرتنبنة األولنى عنالنمنينا وعنربنينا فني 

مؤشنري منعندل ننمنو الننناتنج النمنحنلني 

اإلجمالي، وإجمالي االستثمارات كنسبنة 

من النناتنج، والنثناننينة عنالنمنينا )األولنى 

عربيا( في مؤشري  صافي اإلقنراض، 

 ورصيد الحساب الجاري  من الناتج. 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 األداء االقتصاديثانيا: مجموعة مؤشرات 

1 UAE … 91 117 10 6 26 34 34 144 اإلمارات 1

1 Saudi Arabia 53 40 64 83 29 44 17 19 129 السعودية 1

3 Kuwait 1 121 84 94 35 38 67 59 166 الكويت 3

3 Qatar … 136 … 61 4 8 62 57 161 قطر 3

5 Libya … 104 1 104 84 110 89 102 1 ليبيا 5

6 Iraq … 35 … 149 117 104 49 53 61 العراق 6

7 Bahrain 51 148 19 3 24 42 99 96 146 البحرين 7

8 Morocco 88 39 35 31 126 128 58 60 43 المغرب 8

8 Algeria 91 33 10 157 108 127 43 58 112 الجزائر 8

10 Djibouti … 155 48 25 137 129 163 159 110 جيبوتي 10

11 Oman … 122 116 36 53 50 80 69 153 سلطنة عمان 11

12 Mauritania … 124 57 107 134 148 141 145 136 موريتانيا 12

13 Egypt 57 13 165 127 103 122 22 35 126 مصر 13

14 Palestine 105 114 55 29 140 132 136 124 60 فلسطين 14

15 Comoros … 156 144 33 163 161 174 179 145 جزر القمر 15

16 Sudan 106 32 … 192 153 179 70 99 173 السودان 16

17 Jordan 103 86 149 30 115 116 91 91 152 األردن 17

18 Tunisia … 77 157 145 114 124 82 90 133 تونس 18

19 Yemen … 47 171 190 180 181 108 112 184 اليمن 19

19 Somalia … 71 … 130 189 191 150 151 154 الصومال 19

 - Lebanon … … … … … … … … … لبنان  -

 - Syria … … … … … … … … … سوريا  -

73 87 87 87 101 108 87 90 124

107 193 171 193 193 193 193 193 193Total countries إجمالي عدد الدول

Arab average المتوسط العربي
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الترتيب العالمي للدول العربية في أهم المؤشرات االقتصادية لعام 2021 )جزء1(

The global ranking of Arab countries

 in the most important economic indicators for the year 2021 (Part 1)
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  Source :IMF and World Bank database المصدر :  قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

  2226أهم مؤشرات األداء االقتصادي الخارجي لعام  6-2-2

حلت الكنوينت فني النمنرتنبنة األولنى عنالنمنينا  •

، 2220وعربيا في مؤشر معدل البطالة لعنام 

كما حلت في المرتنبنة النخنامسنة عنالنمنينا فني 

 إلنىمؤشري نسبة رصيد النحنسناب النجناري 

الناتج )الثانية عربيا(، ونسبة إجنمنالني الندينن 

 الحكومي إلى الناتج )األولى عربيا(.

األولنى عنالنمنيناً تصدرت الجنزائنر النمنرتنبنة  •

إجمالي خدمة الدين كنسنبنة وعالميا في مؤشر 

مننن صننادرات السننلننع والننخنندمننات والنندخننل 

األولي، والعاشرة  عالميا ) الثناننينة عنربنينا(، 

في مؤشر إجمالي االستثنمنارات كنننسنبنة منن 

 الناتج.

جاءت البحرين في المنرتنبنة النثنالنثنة عنالنمنينا  •

 واألولى عربيا في مؤشر معدل التضخم.

حلت قطر في المرتبة الرابعة عالميا واألولنى  •

عربيا في مؤشر نصيب الفرد من الناتج وفنق 

تعادل القوة الشرائية، وفي النمنرتنبنة السنابنعنة  

عالميا في مؤشر صافي اإلقراض كنسبة منن 

 الناتج.

حلت جيبوتي في المرتبة الخامسة عالمينا فني  •

إجننمننالنني خنندمننة الننديننن كنننننسننبننة مننن مننؤشننر 

 صادرات السلع والخدمات والدخل األولي. 

حلت في المرتبة 

األولى عالميا وعربيا 

في مؤشر خدمة الدين 

كنسبة من صادرات السلع 

والخدمات والدخل األولي 

 2226للعام 

 الجزا ر

تصدرت الترتي  

العالمي والعربي بأدنى 

معدل ب الة وحلت خامسا    

في مؤشري نسبة رصيد 

الحساب الجاري ونسبة 

 الدين الحكومي إلى الناتج  

 الكويت 
في المرتبة األولى 

ه في  عالميا هوعربيا

مؤشري معدل النمو 

وإجمالي االستثمارات 

 كنسبة من الناتج 

 2226خالل عام 

 ليبيا

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 األداء االقتصاديثانيا: مجموعة مؤشرات 

1 UAE 46 … 36 15 15 22 اإلمارات 1

1 Saudi Arabia 46 … 25 26 14 58 السعودية 1

3 Kuwait 56 … 5 5 22 33 كويت ال 3

3 Qatar 56 … 95 10 20 7 قطر 3

5 Libya 57 … n/a 2 29 2 ليبيا 5

6 Iraq 66 … 97 27 26 12 عراق ال 6

7 Bahrain 81 … 179 25 37 183 البحرين 7

8 Morocco 86 42 136 106 168 141 المغرب 8

8 Algeria 86 1 105 104 171 83 الجزائر 8

10 Djibouti 91 5 50 79 70 51 جيبوتي 10

11 Oman 95 … 112 121 161 61 سلطنة عمان 11

12 Mauritania 100 27 84 96 83 19 موريتانيا 12

13 Egypt 106 79 156 130 185 157 مصر 13

14 Palestine 107 … 67 172 148 112 فلسطين 14

15 Comoros 111 29 20 117 71 56 جزر القمر 15

16 Sudan 116 9 187 142 142 29 السودان 16

17 Jordan 119 76 154 162 169 167 األردن 17

18 Tunisia 122 60 143 143 160 163 تونس 18

19 Yemen 137 … 107 131 122 109 اليمن 19

19 Somalia 137 … … 177 123 38 الصومال 19

21 Lebanon ... 101 … … … … لبنان

22 Syria ... … … … … … سوريا

89 43 98 90 97 75

178 101 190 192 192 193

Data for the year 2020**** البيانات لعام 2020

إجمالي عدد الدول

**إجمالي 

خدمة الدين 

كنسبة من 

صادرات السلع 

خدمات  وال

ي دخل األول وال

 Total debt

service

 as%  of 

 exports  G&S

 primary &

income

Total countries

الترتيب العالمي للدول العربية في أهم المؤشرات االقتصادية لعام 2021 )جزء2(

The global ranking of Arab countries

 in the most important economic indicators for the year 2021 (Part 2)

الدولة

Arab average

 صافي 

 اإلقراض أو

  االقتراض

حكومي كنسبة  ال

ناتج   من ال

General

gov's net

 lending/ 

borrowing

  as % of 

GDP

رصيد

 الحساب 

جاري ال

 بالمليار 

دوالر

Current 

account 

balance

  in 

USD bn

رصيد

الحساب 

جاري  ال

 كنسبة 

ناتج  من ال

Current 

account 

balance

  as % of 

GDP

إجمالي

الدين 

حكومي  ال

كنسبة 

ناتج  من ال

 Total 

gov's 

gross debt

  as % of 

GDP

المتوسط

العام 

   للترتيب 

  Average

rank

Arab 

ranking 

2021

الترتيب 

العربي  

2021

المتوسط العربي

Country
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 (6مؤشر الحوكمة العالمي ) 6-3-6

هي مؤشرات كمية تصدر عن البنك الدولي لقياس مدى توافر مقومات النحنكنم مؤشرات الحوكمة: 

المشاركة والمساءلنة، تقيس مؤشرات الحوكمة العالمية ستة أبعاد رئيسية هي: الرشيد في الدول،  و

سنينادة النقناننون، والنجنودة النتنننظنينمنينة، وواالستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية الحنكنومنة، 

مصدراً للبنيناننات  52دولة، وذلك بناًء على ما يقرب من  222، في أكثر من والسيطرة على الفساد

آراء وتجارب المواطنين ورجنال األعنمنال والنخنبنراء فني النقنطناعنينن النعنام  حول العالم  يتضمن

وتعتمد مؤشرات النحنوكنمنة  والخاص والمنظمات غير الحكومية حول جودة مختلف جوانب الحكم.

العالمية على  أربعة أنواع مختلفة من مصادر البيانات هي: استطالعات رأي األسر والشركنات و 

 مزودي معلومات األعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع العام. 

يٌعني بالتصورات المتعلقة بجودة الخدمات العامة وجودة النخندمنة فعالية الحكومة : مؤشر  •

المدنية ودرجة استقاللها عن الضغوط السياسية، ونوعية صنيناغنة السنيناسنات وتنننفنينذهنا، 

متغيرات )منثنل جنودة النبنننينة ويتضمن المؤشرومصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات. 

الرضا عن نظام النقنل النعنام  والنطنرق السنرينعنة والنتنعنلنينم والنخندمنات التحتية للطرق و

الصحية وغيره( ومتغيرات أخرى )مثل جودة اإلدارة النعنامنة وإدارة النمنينزاننينة وكنفناءة 

 تعبئة اإليرادات ..وغيرها(

قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح سليمنة يقيس    الجودة التنظيمية:مؤشر  •

ضنوابنط األسنعنار، تسمح بتطوير القطاع الخاص وتعززه. ويتضمن المؤشر منتنغنينرات )

التعريفات التمييزية الضرائب التمييزية. وغيره( ومؤشرات أخرى ) السنيناسنة النتنجنارينة 

 والبيئة التنظيمية لألعمال وسياسة التجارة(.

يعمل على تقييم ثقة الوكالء في قواعد المجتمع وااللتزام بهنا، منثنل مؤشر سيادة القانوا:  •

جودة إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم، ويقناس منن خنالل منؤشنرات منثنل 

وجوب إنفاذ العقود، سرعة اإلجراءات القضائينة، النمنصنادرة / ننزع النمنلنكنينة. وغنينره، 

 وأخرى  مثل الثقة في القضاء والشرطة، االستقالل القضائي. 

احنتنمنالنينة عندم االسنتنقنرار  ينقنينس:  االستقرار السياسي وغياب العنف واإلرهمابمؤشر  •

السياسي أو العنف بدوافع سياسية ، بنمنا فني ذلنك اإلرهناب،  منن خنالل منجنمنوعنة منن 

المتغيرات مثل الصنراع النمنسنلنح والنمنظناهنرات النعنننينفنة واالضنطنرابنات االجنتنمناعنينة 

 والتوترات الدولية والتهديد اإلرهابي، واالحتجاجات وأعمال الشغب.

ينجنسند مندى قندرة منواطننني الندولنة عنلنى النمنشناركنة فني مؤشر المشاركة والمساءلة:  •

، وفنق اختيارهم للحكومة، وكذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمنعنينات واإلعنالم النحنر

مجموعة من المتغيرات منها على سبيل المثال مؤشرالديمقراطية، والمنصنالنح النمنكنتنسنبنة 

 ومساءلة الموظفين العموميين وحقوق اإلنسان وحرية تكوين الجمعيات.

مدى ممارسة السلطة العامة لتحقيق مكاسب خناصنة ، يقيس :  السي رة على الفساد مؤشر •

بما في ذلك كل من أشكال الفساد الصغرى والكبرى، وكذلك "االستيالء" على الندولنة منن 

 قبل النخب والمصالح الخاصة.

عربية شهدت 

ه  في ترتيبها العالمي  تحسنا

، في مقابل 2222خالل عام 

دول  9تراجع ترتي  

 دول أخرى 4واستقرار 

دول 8   

متوسط الترتي  

العالمي للدول العربية عند 

في مؤشر  613المركز 

الحوكمة العالمي خالل 

 2222و  2268عامي 

البنك الندولني قاعدة بيانات مؤشرات الحوكمة الصادرة عن استناداً ل

منراكنز( خنالل عنام  221دولة حول العالم )موزعة علنى  201لـ 

 ،  جاء تصنيف الدول العربية كما يلي:2222

 على صعيد الترتي  العالمي في المؤشر العام :

 015استقرار متوسط الترتيب العام للدول العربية عند المركز  •

 .2222و  2209بين عامي 

دول عربية في ترتيب أفضل منن النمنتنوسنط النعنربني  9حلت  •

، في حين تراوح ترتيب باقي الدول منا بنينن 2222خالل عام 

 .221وسوريا في المركز   015فلسطين في المركز 

دول عربية تحسناً في ترتيبنهنا النعنالنمني خنالل عنام  9شهدت  •

، بصدارة  كل من البحرين والنجنزائنر )حنينث تنقندمنتنا 2222

دول أخرى تقدمتنهنا  3ثالثة مراكز(،  في مقابل تراجع ترتيب 

مراكز(، في حين استقر ترتيب كل منن  2موريتانيا )تراجعت 

 قطر والكويت والعراق وليبيا واليمن دون تغيير.

عالمينا(  55اإلمارات في المرتبة األولى عربيا ) كل من حلت  •

عالميا(، تلتنهنا سنلنطنننة عنمنان      66ثم قطر في المرتبة الثانية )

 96عنالنمنينا(، تنلنينهنا األردن ) 92عالميا( ثم النكنوينت ) 21( 

 عالميا(  في مقدمة الترتيب عربيا على التوالي.

عنالنمنينا(   022عالنمنينا(  وتنوننس ) 93جاء ترتيب البحرين ) •

عالميا( أفضل منن  006عالميا( والمغرب  ) 000والسعودية )

 متوسط الترتيب العربي. 

 على صعيد الترتي  العالمي في المؤشرات الفرعية: •

حققت الدول العربية أفضل أداء في مؤشر سيادة القناننون تناله  •

 مؤشر الجودة التنظيمية ثم فاعلية الحكومة.

شنهند مننؤشنر النمننشناركنة والننمنسناءلنة ادننى أداء عننربني فنني  •

المتوسط، حيث لم تحظ سوى دولة عربينة واحندة هني تنوننس 

 على ترتيب أفضل من المتوسط العالمي في هذا المؤشر.

منؤشنرات فنرعنينة،  5اإلمارات تصدرت الترتيب العربي في  •

بينما تصدرت قطر المقدمة عنربنينا فني منؤشنري االسنتنقنرار 

السياسي وغياب العنف واإلرهناب وسنينادة النقناننون، وحنلنت 

 تونس في المقدمة في مؤشر المشاركة والمساءلة. 

  Source :Bank database المصدر : البنك الدولي 

 استقرار 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةثالثا :مجموعة مؤشرات 
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 (2مؤشر الحوكمة العالمي ) 6-3-6

  Source : World Bank database المصدر : البنك الدولي 

دول عربية هي اإلمارات وق ر وسل نة عماا والكويت واألردا والبحرين وتونم والسعودية والمغرب       8

 2222حلت في ترتي  أفضل من المتوسط العربي خالل عام 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةثالثا :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 
Country

 المشاركة

 والمساءلة
 Vo ic e  a nd

a c c o unta bility

 االستقرار 

السياسي وغياب 

العنف
 P o lit ic a l

 s ta bility no

v io le nc e

فعالية الحكومة 

Go v 's  
e f fe c t iv e ne s s

 الجودة التنظيمية
 R e g ula to ry

qua lity

 سيادة

 القانون
 R ule

 o f

la w

 مكافحة

 الفساد
 C o ntro l

 o f

c o rrupt io n

التغير 

Change

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2020

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2019

الدولة
الترتيب 

العربي

1 UAE 174 73 26 37 44 36 2 55 57 اإلمارات 1

2 Qatar 179 68 46 51 37 47 0 66 66 قطر 2

3  Oman 173 91 88 70 60 80 (1) 84 83 سلطنة عمان 3

4 Kuwait 146 97 114 79 77 97 0 92 92 الكويت 4

5 Jordan 151 137 90 84 86 85 (1) 96 95 األردن 5

6 Bahrain 189 159 67 57 69 98 3 97 100 البحرين 6

7 Tunisia 90 162 118 127 88 100 2 108 110 تونس 7

8 Saudi Arabia 197 165 87 81 84 78 (2) 111 109 السعودية 8

9 Morocco 145 138 99 108 103 120 1 116 117 المغرب 9

10 Palestine 156 204 149 93 136 144 2 143 145 فلسطين 10

11  Mauritania 157 171 165 166 146 161 (8) 164 156 موريتانيا 11

12 Egypt 192 189 142 156 126 162 (5) 165 160 مصر 12

13  Djibouti 187 136 155 167 176 157 1 168 169 جيبوتي 13

14 Algeria 170 176 139 190 164 150 3 170 173 الجزائر 14

15  Lebanon 140 196 185 149 169 184 (5) 177 172 لبنان 15

16  Iraq 165 210 189 191 201 190 0 190 190 العراق 16

17 Sudan 188 201 197 200 182 195 2 194 196 السودان 17

18  Libya 184 208 205 207 206 203 0 200 200 ليبيا 18

19  Yemen 199 211 208 201 202 205 0 201 201 اليمن 19

20 Somalia 202 209 207 204 208 204 1 202 203 الصومال 20

21 Syria 205 213 203 202 207 208 (2) 204 202 سوريا 21

171 163 137 134 132 138 0 143 143

208 213 209 209 209 209 214 204

وضع الدول العربية في مؤشر الحوكمة العالمي ومكوناته الفرعية لعام 2020 وفق الترتيب العالمي

The position of Arab countries in theWorldwide Governance Index

 and its subcomponents for 2020 according to the global ranking

Arab average المتوسط العربي

Total  countriesعدد الدول



     22   

 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 ( اإلصالحات ال لوبة في  الدول العربية)مؤشرات بيئة أداء األعمال  6-3-2

  Source :Bank database المصدر : البنك الدولي 

ترتي  الدول العربية البالغ 

الزال أقل من المتوسط العالمي  669

مركزا وم لوب إصالحات  84البالغ 

 عاجلة وشاملة في غالبية الدول 

 متوسط 

دول( وترتيبها أفضل  8المجموعة األولى ) 

 من المتوسط العالمي

اإلمنارات والنبنحنرينن والنمنغنرب تضم:  •

والسعنودينة وسنلنطنننة عنمنان واألردن، 

وقطر وتونس، والكويت علنى النتنوالني. 

  25و  06وتنراوح تنرتنينبنهنا منا بنينن )

 عالميا(.

: رغنم تنرتنينبنهنا اإلصالحات المم ملموبمة •

الننمننتننقنندم نسننبننيننا فنن ن بننعننض دول تننلننك 

المجموعة الزالت تحتاج إلى إصالحنات 

عاجلة في بعض المجاالت، ومثال عنلنى 

ذلك السعودية فني منؤشنر النتنعنامنل منع 

حنناالت اإلعسننار، وسننلننطنننننة عننمننان 

والمغرب  وقطر والنكنوينت فني منؤشنر 

الحصول علنى االئنتنمنان، واألردن فني 

مؤشر التعامل مع تصاريح البناء وقنطنر 

في مؤشر حنمناينة مسنتنثنمنري األقنلنينة، 

وتننونننس فنني مننؤشننري دفننع الضننرائننب 

والحصول على االئتمان، والكنوينت فني 

 مؤشر التجارة عبر الحدود.

دول( وترتيبها أقل  3المجموعة الثانية )

 بقليل من المتوسط العالمي 

جيبوتي ومصر وفلنسنطنينن عنلنى تضم:  •

و  002التوالي. وتراوح ترتيبها ما بين )

 عالميا(. 003

: تننحننتنناج دول اإلصممالحممات الممممم مملمموبممة •

المجموعة إلى إصالحات بمعدالت أكبنر 

من المجموعة األولى ومثنال عنلنى ذلنك 

مؤشرات أهمنهنا النتنجنارة  6جيبوتي في 

عننبننر الننحنندود وتنننننفننيننذ الننعننقننود ودفننع 

الضرائب وبدء النننشناط النتنجناري، أمنا 

مصر فتحتاج إلى إصالحات منهنمنة فني 

مؤشرات التجارة عبنر النحندود وتنننفنينذ 

العقود ودفع الضرائب وتسجيل الملكينة، 

فيما يستوجب على فلسطنينن إصنالحنات 

مهمة في مؤشرات بدء النشاط التنجناري 

والتعامل مع حاالت اإلعسار والنتنعنامنل 

 مع تصاريح البناء.

دول( وترتيبها أقل  62المجموعة الثالثة ) 

 بكثير من المتوسط العالمي

: لبننان، ومنورينتناننينا، والنجنزائنر، تضم •

وجزر القمر والسودان والعراق وسوريا 

وليبيا و اليمن والصومال على النتنوالني. 

 092و  015وتراوح ترتيبها منا بنينن )

 عالميا(.

: تننحننتنناج دول اإلصممالحممات الممممم مملمموبممة •

المجموعة إلنى إصنالحنات عنمنينقنة فني 

جميع المؤشرات بدرجات متفاوتنة فنينمنا 

عدا بعض المؤشنرات النتني تشنهند أداء 

جيدا في بعض الدول، ومثال عنلنى ذلنك 

بدء النشاط التجاري وتنفنينذ النعنقنود فني 

موريتانيا، والتعامل مع حاالت اإلعسنار 

 في الجزائر.

مازالت اإلمارات تحتل مقدمة النتنرتنينب  •

عنالنمنينا(، تنلنتنهنا  06في الدول العربية )

 55عالميا( ثم النمنغنرب ) 15البحرين  )

 عالميا(.

مع استمرار األحداث السنيناسنينة، شنغنل  •

عالمنينا( وسنورينا        032العراق المرتبة )

عنالنمنينا(  026عالميا( ولنينبنينا )  036( 

 092عالميا( والصومال ) 023واليمن )

 عالميا(.

حققت اقتصادات الدول النعنربنينة أفضنل  •

أداء فنني مننجنناالت تسننجننيننل الننمننلننكننيننة 

( ودفنع الضنرائنب 92) متوسط ترتيب 

( والننتننعننامننل مننع 93)منتننوسننط تننرتننيننب 

( 93البناء )متوسط تنرتنينب تصاريح 

 .2222خالل عام 

صنادر عنن منجنمنوعنة هو تقنرينر تقرير ممارسة أنش ة األعمال: 

اقنتنصنادًا  092اإلجراءات التنظيمية في  البنك الدولي والذي يرصد

مؤشرات فرعية  لتنقندينر مندى سنهنولنة منمنارسنة أنشنطنة  02عبر 

 األعمال هي:

ينتنضنمنن عندد اإلجنراءات والنوقنت :  مؤشر بمدء المممشمروع •

الرسمي والتكلفة الرسمية النتني ينجنب أن تنتنحنمنلنهنا الشنركنة 

 . الناشئة قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني

ينتنضنمنن جنمنينع اإلجننراءات المتمعماممل ممع تصماريمح المبمنماء: •

المطلوبة لألعمال التجارية في صناعة البنناء لنبننناء مسنتنودع 

   إلى جانب الوقت والتكلفة  المطلوبين لذلك .

جميع اإلجراءات المطنلنوبنة مؤشر توصيل الكهرباء: يتضمن  •
لألعمال للحصنول عنلنى تنوصنينل وتنزويند دائنم بنالنكنهنربناء 

  لمستودع معياري

ً لنجنمنينع اإلجنراءات مؤشر تسجيل الملكية:  • ينتنضنمنن قنيناسنا
لشنركنة ذات والوقت والتكلنفنة النالزمنة لنننقنل منلنكنينة عنقنار 

مسؤولية محدودة  من شركة أخرى، بحيث يمنكنن لنلنمنشنتنري 
استخدام  التوسع في أعماله التجارية ، كضمان في النحنصنول 

 . على قروض جديدة أو لبيع الممتلكات إلى شركة أخرى

ينقنينس النحنقنوق النقناننوننينة مؤشر الحصول عملمى اال متممماا:  •
للمقترضين والمقرضين في المعامالت  من خنالل منجنمنوعنة 
من المؤشرات ويتم تحديد ترتنينب االقنتنصنادات عنلنى أسناس 
سهولة الحصول على االئتمنان منن خنالل تنرتنينب الندرجنات 
الننخنناصننة بننمننؤشننر قننوة الننحننقننوق الننقننانننونننيننة ومننؤشننر عننمننق 

  . المعلومات االئتمانية.

ينقنينس حنمناينة صنغنار مؤشر حمممايمة مسمتمثمممري األقملميمة:  •
المستثمرين من تضارب المصالح وحماية حقوق المسناهنمنينن 
في حوكمنة الشنركنات اسنتننناداً النى لنوائنح األوراق النمنالنينة 

 وقوانين الشركات وقوانين اإلجراءات المدنية وغيرها. 

الضننرائننب واالشننتننراكننات يننقننيننس مممؤشممر دفممع الضممرا مم :  •
اإللزامية التي يتعين على شركة متوسطة الحجنم  دفنعنهنا فني 
عام معين، باإلضافة إلنى  النعنبء اإلداري لندفنع الضنرائنب 

  واالشتراكات واالمتثال إلجراءات ما بعد التقديم.

الوقت والتكلفة المرتبنطنينن يقيس مؤشر التجارة عبر الحدود:  •
   بالعملية اللوجستية لتصدير البضائع واستيرادها.

الوقت والتكلفة الالزمين لحل ننزاع يقيس مؤشر إنفاذ العقود:  •
تجاري من خالل منحنكنمنة ابنتندائنينة منحنلنينة  بنجناننب جنودة 
العمليات القضائينة، ومندى وجنود سنلنسنلنة منن النمنمنارسنات 

  الجيدة التي تعزز الجودة والكفاءة في نظام المحاكم.

وقنت وتنكنلنفنة ينقنينس مؤشر التعامل ممع حماالت اإلعسمار:   •
ونتائج إجراءات اإلعسار التي تشمل كيانات محلية بناإلضنافنة 
إلى قوة اإلطار القانوني النمنطنبنق عنلنى إجنراءات النتنصنفنينة 

   القضائية وإعادة التنظيم.

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةثالثا :مجموعة مؤشرات 

دولنة عنربنينة  22الذي يرصد األداء في  2222استناداً لبيانات تقرير بيئة أداء األعمال لعام 

شهد وضع الدول العربية تحسناً طفيفاً في مؤشر بيئة أداء األعمال ولكن متوسط ترتيب دول 

مركزا. وفي هذا السياق يمكن  95الزال أقل من المتوسط العالمي البال   002المنطقة البال  

مجموعات رئيسية بحسب ترتنينبنهنا فني النمنؤشنر النعنام ودرجنة  5تقسيم الدول العربية الى 

 اإلصالحات المطلوبة في المؤشرات الفرعية كما يلي:
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( اإلصالحات ال لوبة في  الدول العربية)مؤشرات بيئة أداء األعمال  6-3-2  

  Source :Bank database المصدر : البنك الدولي 

 عالميا( 43عالميا( ثم المغرب ) 13عالميا( تلتها البحرين ) 61اإلمارات تحتل مقدمة الترتي  عربيا و )

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةثالثا :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 
Country

 المؤشر 

العام  

Global ranking

 بدء عمل تجاري

 Starting a

business

 التعامل مع تصاريح

البناء

Dealing with 

construc-tion 

permits

 تنفيذ العقود

 Enforcing

contracts

الحصول على 

 Getting االئتمان

credit

الحصول على 

الكهرباء 

 Getting

electricity

دفع الضرائب

Paying taxes

 حماية مستثمري 

لية األق

 Protecting

 minority

investors

تسجيل الملكية

 Registering

Property

التعامل مع حاالت 

اإلعسار

 Resolving

insolvency

التجارة عبر الحدود 

 Trading across

borders الدولة
الترتيب

 عربيا

1 UAE 16 17 3 9 48 1 43 13 10 80 92 اإلمارات 1

2 Bahrain 43 67 17 59 92 73 1 51 17 60 78 البحرين 2

3 Morocco 53 42 16 60 119 34 24 37 81 73 58 المغرب 3

4 Saudi Arabia 63 37 28 51 92 18 62 3 19 168 86 السعودية 4

5  Oman 68 31 47 69 144 35 11 88 52 97 64 سلطنة عمان 5

6 Jordan 75 120 138 110 4 70 61 105 78 112 76 األردن 6

7 Qatar 77 108 13 115 119 50 3 157 1 123 101 7 قطر

8 Tunisia 78 19 32 88 104 64 108 61 94 69 90 تونس 8

9 Kuwait 83 82 68 74 119 67 6 51 45 115 162 الكويت 9

10  Djibouti 112 123 87 144 132 121 133 103 117 44 147 جيبوتي 10

11 Egypt 114 90 74 166 67 78 156 57 130 104 171 11 مصر 

12 Palestine 117 173 148 123 25 86 112 114 91 168 54 فلسطين 12

13  Lebanon 143 151 164 131 132 127 116 114 110 151 153 لبنان 13

14  Mauritania 152 49 109 48 132 166 177 147 103 168 144 موريتانيا 14

15 Algeria 157 152 121 113 181 102 158 179 165 81 172 الجزائر 15

16 Comoros 160 158 101 179 132 136 168 162 113 168 120 جزر القمر 16

17 Sudan 171 157 124 148 176 162 164 153 95 152 185 السودان 17

18  Iraq 172 154 103 147 186 131 131 111 121 168 181 العراق 18

19 Syria 176 143 186 160 176 160 91 97 162 158 178 سوريا 19

20  Libya 186 164 186 145 186 142 130 183 187 168 129 ليبيا 20

21  Yemen 187 156 186 143 186 187 89 162 86 159 188 21 اليمن

22 Somalia 190 188 186 116 186 187 190 190 153 168 166 الصومال 22

118 108 97 109 124 100 97 106 92 125 127

190 190 186 190 186 187 190 190 187 168 188

المتوسط العربي 

The Global ranking of Arab countries  in  the composite  Doing Business Index and its subindicators-Year 2020

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

Arab average

Total  countriesعدد الدول
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)الحريات االقتصادية( مؤشر الحرية االقتصادية 6-3-3  

 Source :The Heritage Foundation  هرييتج فاونديشن المصدر : مؤسسة

للدول العربية تحقق في مؤشر   

دول  1الع ء الضريبي مع حلول 

عربية في المراكز الخمسة األولى 

 عالميا بقيادة اإلمارات 

متوسط ترتي  الدول العربية  

في المؤشر العالمي للحرية 

مركزا  61االقتصادية بمقدار 

 2222خالل عام 

وفقا للمؤشر العالمي للحرية االقتصادية، والنذي  •

، 2222و 2220دولة خالل عامي  033صنف 

دولة عربية، شهد المنتنوسنط النعنام   06من بينها 

مركنزا  06لترتيب الدول العربية تراجعا بمقدار 

 .2222خالل عام 

سجلت جميع الدول العربية تراجعا في تنرتنينبنهنا  •

دول هني  5في النمنؤشنر النمنركنب بناسنتنثننناء 

 موريتانيا وجيبوتي والسودان.

تصدرت دول الخليج العربي واألردن والمغرب  •

، عنلنى 2222مقدمة الترتيب العربي خالل عام 

، 2220الرغم من تراجع ترتيبها مقنارننة بنعنام 

حيث تراجعت كل من السعودية وسلطنة عنمنان 

 51و  53و  55والبحرين  والكويت بنمنقندار 

 .2220مركزاً على التوالي مقارنة بعام  23و

على صعيد المؤشرات الفرعينة، حنقنقنت الندول  •

العربية أفضل أداء في مؤشر العبء الضريبني، 

دول عنربنينة فني النمنراكنز النخنمنسنة  6وحلت 

األولى عالميا بقينادة اإلمنارات األولنى عنالنمنينا 

وعربيا ثم البحرين )الثانية عربيا وعالمنينا(، ثنم 

السعودية ) الثالثة عنالنمنينا وعنربنينا(، ثنم قنطنر 

الرابعة )عالنمنينا وعنربنينا(،  وجناءت كنل منن 

الكويت وسلطنة عمنان فني النمنرتنبنة النخنامسنة 

عنالنمنيننا وعنربنيننا وينأتنني ذلنك أسنناسنا نننننتنينجننة 

السياسات الضريبينة النمنرننة فني دول منجنلنس 

 التعاون الخليجي.

ثاني أفضل أداء للدول العربينة فني النمنؤشنرات  •

، كنان فني منؤشنر 2222الفرعنينة خنالل عنام 

دولنة عنربنينة  00الحنرينة النمنالنينة، وتنخنطنت 

متوسط الترتيب العالمي بقيادة البحرين )األولنى 

عربيا والثالثة عالميا(، والمغرب ) الثانية عربينا 

دول عنربنينة  فني  5عالميا( ثنم جناءت  05و 

عالميا والثالث عربيا هي اإلمنارات  53الترتيب 

 وقطر واألردن والكويت وسلطنة عمان.

 تراجع
أفضل 
 ترتي 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةمؤشرات مجموعة :ثالثا 

Arab 

ranking 
Country

 حرية 

األعمال

Business

freedom 

 حرية العمل

 Labor

freedom

حرية   ال

نقدية ال

Monetar

 y

freedom

 حرية 

تجارة ال

 Trade

freedom

حرية 

االستثمار

 Investment

freedom

حرية  ال

المالية

 Financial

freedom

تغير  ال

Change

ترتيب   ال

العالمي

 Global

ranking

2022

ترتيب   ال

العالمي

 Global

ranking

2021

الدولة

ترتي ال

ب 

العربي

1 UAE 43 26 52 54 117 37 (19) 33 14 اإلمارات 1

2 Qatar 103 127 97 16 79 37 (13) 44 31 قطر 2

3 Bahrain 96 105 51 13 6 3 (34) 74 40 البحرين 3

4 Jordan 99 80 22 88 43 37 (18) 87 69 األردن 4

5 Morocco 69 150 61 107 64 15 (16) 97 81 المغرب 5

6 Kuwait 117 123 132 64 99 37 (27) 101 74 الكويت 6

7  Oman 105 154 17 82 64 37 (37) 108 71 سلطنة عمان 7

8 Saudi Arabia 54 164 73 73 132 68 (55) 118 63 السعودية 8

9  Mauritania 161 140 57 142 117 106 9 119 128 موريتانيا 9

10  Djibouti 138 135 149 173 79 68 6 120 126 جيبوتي 10

11 Tunisia 108 94 113 118 132 133 (9) 128 119 تونس 11

12 Egypt 123 174 139 145 64 68 (22) 152 130 مصر 13

13  Lebanon 137 113 172 77 117 68 (8) 162 154 لبنان 14

14 Algeria 131 130 59 155 152 133 (5) 167 162 الجزائر 15

15 Sudan 176 155 174 170 173 160 1 174 175 السودان 16

111 125 91 98 96 67 (16) 112 96

177 177 175 176 175 177 177 178Total  countries عدد الدول

وضع الدول العربية في مؤشر الحرية االقتصادية ومكوناته الفرعية لعام 2022 وفق الترتيب العالمي )جزء 1(

The position of Arab countries in the Economic  Freedom Index  

and its  sub-components for 2022 according to global ranking (Part 1)

Arab average المتوسط العربي
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)مؤشرات أخرى( مؤشر الحرية االقتصادية 6-3-3  

جوانب أساسية من جوانب البيئة االقنتنصنادينة  1، ويعمل على قياس وتقييم 0995مؤشر الحرية االقتصادية : يصدر عن مؤسسة هيرتيج فاونديشن ومجلة وال ستريت جورنال منذ عام 

 مؤشراً فرعياً( على النحو التالي: 02التي تمثل موضع سياسات الحكومات على مستوى العالم )من خالل تتبع وتقييم 

 لقضائية. والفعالية الحكومة، ونزاهة الملكية، حقوق يتضمن مؤشرات سيادة القانوا:  •

  اإلنفاق الحكومي والعبء الضريبي والصحة المالية يتضمن مؤشرات : الحكومة حجم •

 النقدية العمل والحرية العامل وحرية حرية  الكفاءة التنظيمية:  •

 المالية. والحرية   االستثمار التجارة وحرية حرية  السوق انفتاح •

منتنوسنط هنذه   حسناب  خنالل  منن  لنلندول  النكنلنينة  الندرجنة  عنلنى  الحنصنول  ويتم 022 إلى 2 من مقياس على النقاط  باحتساب االقتصادية الحرية درجة حسب الدول المؤشر المركب  يصنف

(، ودول ذات 022و  22بنينن   النمنؤشنر  قنينمنة  كناننت  إذا(  حر  اقتصاد ذات كدول المؤشر هذا حسب الدول وتصنف .الحريات االقتصادية اإلثنتي عشر، مع إعطاء وزن متساو لكل منها

 كناننت  إذا  جنزئنينا )  (، ودول ذات اقتصاد غنينر حنر69.9و  62(، ودول ذات اقتصاد حر معتدل )إذا كانت قيمة المؤشر بين 39.9و  32اقتصاد حر جزئيا )إذا كانت قيمة المؤشر بين 

 ).19.9و  2 بني قيمة المؤشر كانت إذا( مغلق اقتصاد ذات ودول (، 59.9و  52 بني المؤشر قيمة

 Source :The Heritage Foundation  هرييتج فاونديشن المصدر : مؤسسة

أسوأ أداء للدول العربية جاء في مؤشر حنرينة النعنمنل،  •

وحصلت دولتين فقط على ترتيب أفضل من النمنتنوسنط 

عنالنمنينا واألولنى عنربنينا(،  26العالمي هما اإلمارات )

 عالميا والثانية عربيا(. 22واألردن )

مؤشرات هني  1تصدرت اإلمارات الترتيب العربي في  •

حرية العمل وحرية األعمال والعبء الضريبي ونزاهنة 

 الحكومة.

حلت البحرين في المرتبة األولى عربيا فني منؤشنرات   •

الحرية المالية وحرية االستثمار وحرية التجنارة لنكنننهنا 

جاءت في مراكز متأخرة في مؤشري الصالبة النمنالنينة 

 والفاعلية القضائية.

تصدرت الكويت المرتبة األولى عنربنينا وعنالنمنينا فني   •

، كنمنا حنلنت 2222مؤشر الصالبة المالية، خالل عنام 

عالميا في منؤشنر  25تونس في المرتبة األولى عربيا و 

الفاعلية القضائية، وجاءت سلطنة عنمنان فني النمنرتنبنة 

عالنمنينا(،  11األولى عربيا في مؤشري حقوق الملكية )

 عالميا( 03والحرية النقدية )

 تصدرت  الترتي  العربي في مؤشرات حرية العمل وحرية األعمال والع ء الضريبي ونزاهة الحكومة اإلمارات 

البحرين حلت في المرتبة األولى عربيا       

في مؤشرات الحرية المالية وحرية االستثمار 

 وحرية التجارة 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةثالثا :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 
Country

 حقوق 

الملكية

 Property

rights

فاعلية  ال

قضائية ال

 Judical
effectivenes

s

نزاهة 

حكومة ال

 Gov's

integrity

العبء 

ضريبي ال

 Tax

burden

اإلنفاق 

حكومي ال

 Gov's

spending

صالبة  ال

المالية

 Fiscal

health

الدولة
الترتيب 

العربي

1 UAE 64 113 25 1 86 34 اإلمارات 1

2 Qatar 50 102 45 4 92 41 قطر 2

3 Bahrain 57 140 86 2 109 168 البحرين 3

4 Jordan 82 97 64 55 82 147 األردن 4

5 Morocco 74 124 89 149 90 126 المغرب 5

6 Kuwait 119 98 78 5 171 1 الكويت 6

7  Oman 44 142 59 5 157 161 سلطنة عمان 7

8 Saudi Arabia 105 112 62 3 124 145 السعودية 8

9  Mauritania 135 130 151 115 24 33 موريتانيا 9

10  Djibouti 145 137 147 79 52 35 جيبوتي 10

11 Tunisia 68 85 69 115 104 140 تونس 11

12 Egypt 129 149 136 44 74 165 مصر 13

13  Lebanon 144 140 153 38 68 168 لبنان 14

14 Algeria 159 131 129 152 125 131 الجزائر 15

15 Sudan 165 164 166 54 8 168 السودان 16

103 124 97 55 91 111

177 177 177 177 173 168Total  countries عدد الدول

وضع الدول العربية في المكونات الفرعية لمؤشر الحرية

 االقتصادية  لعام 2022 وفق الترتيب العالمي ) جزء 2(

The position of Arab countries in the sub-components of the Economic

 Freedom  Index for 2022 according to global ranking (Part 2)

Arab average المتوسط العربي
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 اتفاقيات االستثمار الثنا ية 6-3-1 

أن لنى : هي اتفاقية بين دولتين تتعلق بتشجيع وحماية االستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولتين في أراضي كنل منننهنمنا، وتنجندر اإلشنارة إ  )BIT(اتفاقية االستثمار الثنا ية 

  الغالبية العظمى من اتفاقيات االستثمار الدولية هي معاهدات استثمار ثنائية.

الندولنة ب لألونكتاد برصد اتفاقيات االستثمار الثنائية بناءاً على المعلومات المقدمة من الحكومات على أساس طوعي. يتم تضمين االتفاقية الخاصة  برنامج اتفاقات االستثمار الدوليةيقوم 

 ن إجمالي اتفاقيات االستثمار الدولية بمجرد إنهائها.ة مبمجرد إبرامها رسميًا، بينما االتفاقيات التي تجاوزت مرحلة  التفاوض ولم يتم التوقيع عليها ال يتم احتسابها. كما تُستثنى االتفاقي

 Source :UNCTAD المصدر : مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

استنادا الى  قاعدة بيانات بنرننامنج اتنفناقنات االسنتنثنمنار الصنادرة عنن األوننكنتناد 

دولة حول العالم  ومن بنينننهنا  251والخاصة برصد اتفاقيات االستثمار الثنائية في 

 920دولة عربية، بل   إجمالي عدد اتفاقيات االستثمار في الدول العربية ننحنو  20

اتفناقنينة  15، بمتوسط بل  2222% من اإلجمالي العالمي حتى عام 06اتفاقية تمثل 

 للدولة.

حل متوسط ترتيب الدول النعنربنينة فني عندد اتنفناقنينات االسنتنثنمنار النثنننائنينة  •

أي أفضنل منن منتنوسنط النتنرتنينب  63المرصودة من األونكتاد عند المركز 

العالمي، مما يعني أن الندول النعنربنينة تسنعنى جناهندة منن خنالل منعناهندات 

 االستثمار الثنائية الى تشجيع وحماية االستثمارات على أراضيها.

دولة عربية عددا من االتفاقيات الثنائية أكبر من المنتنوسنط النعنربني  9أبرمت  •

 .2222وحلت في مرتبة أفضل من متوسط الترتيب العربي حتى عام 

عالميا( بنعندد اتنفناقنينات تنخنطنى       5حلت اإلمارات في المرتبة األولى عربيا ) •

، تلتها مصر فني النمنرتنبنة النثناننينة 2222اتفاقية استثمار ثنائية حتى  022الـ 

 02اتفاقية، ثم الكويت في المرتبة الثالثة عربنينا ) 022عالميا( بعدد  3عربيا )

 05اتفاقية،  وجاءت المغرب في المرتبنة النرابنعنة عنربنينا ) 25عالميا( بعدد 

عنالنمنينا(  26اتفاقية،  ثم قطر في المرتبة  الخامسة عنربنينا ) 32عالميا( بعدد 

 اتفاقية ثنائية. 62وبعدد 

من الالفت ظهور كل من لبنان وسوريا وليبيا واليمن في مراكز متقدمة أفضل  •

، على التنوالني، 65و 62و 55و 51من متوسط الترتيب العربي وفي المراكز 

  55رغم ما تمر به تلك الدول من تغيرات، حيث أبرمت كل منها ما يزيد على 

 . 2222اتفاقية استثمار ثنائية حتى 

% 61اتفاقية استثمار ثنا ية تمثل  826الدول العربية أبرمت 

 2222من اإلجمالي العالمي حتى عام  

 دولة عربية تخ ت متوسط الترتي  العربي وأبرمت  9

 2222اتفاقية حتى عام  42ما يزيد على  

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةثالثا :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 
Country

ترتيب   ال

العالمي

 Global

ranking

 عدد 

االتفاقيات 

الموقعة 

total

BITs  

الدولة
ترتيب  ال

العربي

1 UAE 5 103 اإلمارات 1

2 Egypt 7 100 مصر 2

3 Kuwait 12 85 الكويت 3

4 Morocco 15 72 المغرب 4

5 Qatar 26 60 قطر 5

6 Tunisia 29 55 تونس 6

6 Jordan 29 55 األردن 6

8  Lebanon 34 50 لبنان 8

9 Algeria 41 45 الجزائر 9

10 Syria 53 39 سوريا 10

11  Libya 60 37 ليبيا 11

12  Yemen 63 36 اليمن 12

13  Oman 69 34 سلطنة عمان 13

14 Bahrain 75 31 البحرين 14

15 Sudan 78 29 السودان 15

16 Saudi Arabia 93 24 السعودية 16

17  Mauritania 99 22 موريتانيا 17

18  Djibouti 143 8 جيبوتي 18

19  Iraq 143 8 العراق 19

20 Palestine 155 5 فلسطين 20

21 Somalia 168 3 الصومال 21

67 43

234

وضع الدول العربية وفق عدد اتفاقيات االستثمارالثنائية 

حتى 2022 )الترتيب العالمي(

Status of Arab countries by number of bilateral 

investment treaties until 2022 (global ranking)

Arab average المتوسط العربي

Total  countries عدد الدول
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 اتفاقيات ذات صلة باالستثمار 6-3-4

 Source :UNCTAD المصدر : مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

ا استثمارية   هي اتفاقيات االستثمار التي ال تعد اتفاقيات  ثنائية، ويمكن التمييز بين ثالثة أنواع رئيسية منها: )TIPs(االتفاقيات  التي تتضمن أحكامه

 صل االستثمار(. ع فاالتفاقيات  االقتصادية الواسعة التي تشمل االلتزامات الموجودة عادة في اتفاقيات االستثمار الثنائية )مثل اتفاقية التجارة الحرة م •

 المتعلقة باالستثمار(.  والاالتفاقيات ذات األحكام المحدودة المتعلقة باالستثمار )على سبيل المثال فقط تلك المتعلقة ب نشاء االستثمارات أو التحويل الحر لألم •

  ة بشأن قضايا االستثمار.بلياالتفاقيات التي تحتوي فقط على فقرات "إطارية" مثل االتفاقيات المتعلقة بالتعاون في مجال االستثمار و / أو تفويض للمفاوضات المستق •

 251فني   تتضمن أحكاما استثنمنارينةاتفاقية  5362قامت األونكتاد برصد  •

%، 5.2اتفاقية في الدول العربنينة بنمنا ينمنثنل  091دولة حول العالم منها 

 اتفاقيات لكل دولة. 9وبمتوسط 

تنفناقنينات النتني تنتنضنمنن حل متوسط ترتيب الدول العربية عالمينا فني اال •

 .020عند المركز  أحكاما استثمارية

دول عربية عددا من االتفاقيات أكبر منن النمنتنوسنط النعنربني  02أبرمت  •

 .2222وحلت في مرتبة أفضل من متوسط الترتيب العربي حتى عام 

 01عالميا( بعدد اتفاقينات بنلن   59حلت مصر في المرتبة األولى عربيا ) •

، تلتها كل من البحرين  2222اتفاقية  تتضمن أحكاما استثمارية  حتى عام 

اتفاقية، ثم حلت  05عالميا( بعدد  62والسعودية في المرتبة الثانية عربيا )

اإلمارات والكويت وقطر وتونس وسلطننة عنمنان فني النمنرتنبنة النرابنعنة 

اتفاقية، ثم المغرب  وليبيا في المرتبة التاسعة  02عالميا( بعدد  65عربيا )

 اتفاقيات . 02عالميا( بعدد  20عربيا )

دول  5تفاقيات التي تتضمنن أحنكنامنا اسنتنثنمنارينة فني لم يتجاوز عدد اال •

، لذا حلت في مؤخرة الترتيب العربني 2222اتفاقيات حتى  5عربية  نحو 

 والعالمي. 

اتفاقية تتضمن أحكاما  681الدول العربية أبرمت 

 % من اإلجمالي العالمي4.2استثمارية تمثل 

عالميا(        48مصر حلت في المرتبة األولى عربيا ) 

اتفاقية ذات صلة باالستثمار تلتها كل            61بعدد 

من البحرين والسعودية واإلمارات والكويت           

 وق ر وتونم وسل نة عماا

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةثالثا :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 
Country

ترتيب   ال

العالمي

 global

ranking

عدد 

االتفاقيات

 TOTAL

TIPs

الدولة
ترتيب  ال

العربي

1 Egypt 59 14 مصر 1

2 Bahrain 60 13 البحرين 2

2 Saudi Arabia 60 13 السعودية 2

4 UAE 65 12 اإلمارات 4

4 Kuwait 65 12 الكويت 4

4 Qatar 65 12 قطر 4

4 Tunisia 65 12 تونس 4

4  Oman 65 12 سلطنة عمان 4

9 Morocco 81 10 المغرب 9

9  Libya 81 10 ليبيا 9

11 Jordan 101 9 األردن 11

12  Lebanon 117 8 لبنان 12

12 Sudan 117 8 السودان 12

12  Djibouti 117 8 جيبوتي 12

15 Algeria 130 7 الجزائر 15

15 Palestine 130 7 فلسطين 15

15 Somalia 130 7 الصومال 15

18  Mauritania 145 6 موريتانيا 18

19  Yemen 154 5 اليمن 19

19  Iraq 154 5 العراق 19

21 Syria 168 4 سوريا 21

101 9

234
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مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر  6-3-1  

الذي تصدره منظمة التعاون االقتنصنادي مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر يقيس 

قطناًعنا اقنتنصناديًنا  12، القيود القانونية على االستثمار األجنبي المباشر في 2225والتنمية منذ عام 

 ً وفرعيا  تشمل الزراعة والصيد، والتعدين والنفط، والتصنيع، واألغذية و المواد الكيميائنينة،  أساسيا

والمعادن واآلالت ، والكنهنربناء واإللنكنتنروننينات، ومنعندات النننقنل، وتنولنيند وتنوزينع النكنهنربناء، 

واالنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، والمنواصنالت، والنننقنل النبنحنري، و النفنننادق والنمنطناعنم، 

واإلعالم ، واالتصاالت، والخدمات المالية والمصرفية والنتنأمنينن، وخندمنات األعنمنال، وخندمنات 

 21المحاسبة والتدقيق، واالستشارات القانونية والهندسية، واالستثمار العقاري، ويرصند النمنؤشنر 

 دولة من خالل رصد أربعة قيود رئيسية هي: 

 قيود االستثمار في األسهم. -0

 آليات الموافقة. -2 

 القيود على توظيف المديرين األجانب. -5 

قيود التشغيل ومثال على ذلك القيود المفروضة على تحويل رأس  -1 
 المال أو ملكية األرض. 

وتجدر اإلشارة الى أن هذا المؤشر ورغم كونه محدداً حاسماً لجاذبية البلد للمسنتنثنمنرينن األجناننب، 

اإل انه ليس مقياًسا كامالً لمناخ االستثمار في أي بلد  بسبب وجود عوامل أخنرى  تنؤثنر فني قندرة 

 البلد على جذب االستثمار.

 Source : OECD المصدر : منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول عربية مدرجة في  8تراجع متوسط ترتي  

مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي بمقدار 

 2222مركز واحد  خالل عام 

دول عربية(  9دولة  حول العالم  )بينها  21استنادا الى ترتيب  •

في مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر الصنادر 

(، تنراجنع  OECDعن منظمة التعاون االقتصادي والتننمنينة )

واحدا )من المركز متوسط ترتيب الدول العربية التسعة مركزا 

 ).2222خالل عام  32الى المركز  2209عام  69

جميع الدول العربية باستثناء المغرب حصلت على ترتيب أقنل  •

من متوسط الترتيب العالمي وهو ترتيب متأخر ينعنكنس وجنود 

 5قيود مرتفعة على االستثمار األجنبي المباشر وخصوصا أن 

 دول عربية حلت في المراكز الخمسة األخيرة عالميا.

، فني 2222مراكز خالل عام  1تحسن ترتيب الجزائر بمقدار  •

مقابل تراجع مصر ثالثة مراكز واألردن وفنلنسنطنينن منركنزا 

واحدا، فني حنينن اسنتنقنر تنرتنينب النمنغنرب ولنبنننان وتنوننس 

 والسعودية وليبيا دون تغيير خالل العام نفسه.

مؤشنراً فنرعنيناً،  12من واقع متوسط ترتيب الدول العربية في  •

تميل قيود االستثمار األجنبي المباشر إلى الظهور فني النغنالنب 

في القطاعات الخدمية مثل قطاع التوزيع والبيع بالجملة والبينع 

بالتجزئة والنقل البحري والتأمين واألسطح وخدمنات األعنمنال 

والمحاسبة والتدقيق بجانب الهندسة المعمارية والنبننناء، حنينث 

في كل منن هنذه  62تخطى متوسط الترتيب العربي المركز الـ 

 مركزا على المستوى العالمي. 21القطاعات من بين 

عنالنمنينا( فني  12تصدرت المغرب المرتنبنة األولنى عنربنينا ) •

المؤشر العام لقيود االستثمار األجنننبني، وحنلنت فني النمنرتنبنة 

مؤشراً فرعياً، مما يعني أنه ال يوجد بنهنا  25األولى عالميا في 

 % من قطاعاتها.62قيود تنظيمية في نحو 

مؤشنراً فنرعنيناً  00جاءت تونس في المرتبة األولى عالميا في  •

% من قطناعنتنهنا ال ينوجند 26، مما يعني أن 2222خالل عام 

% في فلسطنينن  09بها قيود تنظيمية، في حين تبل  هذه النسبة 

% في لبنان بواقع قطاعين بال قنينود 5قطاعات بال قيود(، و 2( 

 .2222تنظيمية خالل عام 

ق اعات التوزيع والبيع بالجملة والبيع بالتجز ة والنقل 

البحري والتأمين تعد األكثر تقييدا أمام االستثمار األجنبي 

 المباشر في الدول العربية

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 البيئة التشريعية والتنظيميةثالثا :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 

2020

Country
تغير  ال

Change

ترتيب   ال

العالمي

 Global

ranking

2020

ترتيب   ال

العالمي

 Global

ranking

2019

الدولة

ترتيب  ال

العربي  

2020

1 Morocco 0 42 42 المغرب 1

2 Egypt (3) 56 53 مصر 2

3  Lebanon 0 65 65 لبنان 3

4 Tunisia 0 69 69 تونس 4

5 Saudi Arabia 0 73 73 السعودية 5

6 Jordan (1) 75 74 األردن 6

7 Algeria 4 79 83 الجزائر 7

8 Palestine (1) 83 82 فلسطين 8

9  Libya 0 84 84 ليبيا 9

0 70 69

84 84

وضع الدول العربية في مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر 

 لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2020-2019

Ranking of Arab countries in the OECD Foreign Direct 

Investment Regulatory Restrictions Index, 2019-2020

Arab average المتوسط العربي

Total  countries  إجمالي عدد الدول
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المنوارد النطنبنينعنينة  مؤشر مجموع عوا د الموارد ال بيعية:  هو عبارة عن إيرادات / عوا د 

وتشمل اإليرادات النفطية وإيرادات الغاز الطبيعي والفحم والمعادن والغابات ، ويسنتننند 

البنك الدولي في إعداد المؤشر إلى التقديرات  المستخدمة من قنبنل خنبنراء النبنننك بننناًء 

 على المصادر واألساليب الموضحة في تقرير "الثروة المتغيرة لألمم".

رغم تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العنربنينة فني منؤشنر عنوائند  •

الى المركز  65الموارد الطبيعية الى الناتج المحلي اإلجمالي من المركز 

،  ف نها مازالت تتمتع بمتوسط ترتيب جيند 2222و 2209بين عامي  61

يفوق المتوسط العالمي في هذا المؤشر مما ينؤكند تنمنتنع دول النمنننطنقنة 

 بموارد طبيعية متنوعة يمكن استغاللها في المديين القصير والطويل.

دولة عربية متوسط الترتيب العالمي والعنربني فني النمنؤشنر   02تخطت  •

 .2220خالل عام 

دول عربية تحسناً في ترتيبها العالمي في المنؤشنر خنالل عنام  2شهدت  •

منركنزا  51، تصدرتها موريتانيا وحققت قفزة ملحوظة  بنمنقندار 2222

، تنلنتنهنا 2222عنالنمنينا عنام  51الى  2209عالميا عام  22من المركز 

مراكز،  كمنا تنقندمنت كنل  3مركزا، وفلسطين  51السودان التي تقدمت 

مراكز، والمغنرب والنعنراق ثنالثنة منراكنز  6من لبنان واألردن بمقدار 

 وجيبوتي مركزين.

دول عربية تراجعاً في ترتيبها العالمي في المؤشر تصدرتهنا  02سجلت  •

 09مركنزا، وتنراجنعنت النبنحنرينن بنمنقندار  29مصر بتراجعها بمقدار 

 مركزا.  02مركزا، ثم اإلمارات والجزائر بمقدار 02مركزا وتونس 

ً بنينن عنامني  • حافظت الكويت على المركز الرابع عالميا والثانني عنربنينا

، حيث ظلت عوائد مواردها الطبيعية الى ناتجها المحلي 2220و  2209

 اإلجمالي دون تغيير بين هذين العامين.

في المرتبة األولى عربيا والثانية عالميا في منؤشنر عنوائند  العراقحلت  •

، تلتها الكوينت 2222الموارد الطبيعة للناتج المحلى اإلجمالي خالل عام 

في المرتبة الثانية عربيا )الرابعة عالميا(، ثم السودان في المرتبة الثالنثنة 

 02عربيا )السادسة عالميا(،  وحلت ليبيا في المرتبنة النرابنعنة عنربنينا )

 عالميا(. 01عالميا(  تلتها  سلطنة عمان في المرتبة  الخامسة عربيا )

متوسط ترتي  الدول العربية في مؤشر حصة الموارد ال بيعية من الناتج يفوق متوسط الترتي  العالمي            

 2222(  خالل عام 11واستقر عند المركز )

  Source : World Bank database المصدر : قاعدة بيانات البنك الدولي 

ه في ترتيبها العالمي            9  دول عربية شهدت تحسنا

بقيادة موريتانيا التي حققت قفزة ملحوظة            

 مركزا  41بمقدار 

مؤشر الموارد ال بيعية 6-1-6  

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 

2020

Country
التغير 

Change

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2020

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2019

الدولة

الترتيب 

العربي  

2020

1  Iraq 3 2 5 1 العراق

2 Kuwait 0 4 4 الكويت 2

3 Sudan 34 6 40 السودان 3

4  Libya (10) 12 2 4 ليبيا

5  Oman (6) 14 8 5 سلطنة عمان

6 Saudi Arabia (8) 19 11 6 السعودية

7 Qatar (9) 27 18 7 قطر

8 Somalia (6) 28 22 الصومال 8

9 UAE (12) 31 19 اإلمارات  9

10 Algeria (12) 32 20 الجزائر 10

11  Mauritania 54 34 88 11 موريتانيا

12 Bahrain (19) 45 26 البحرين 12

13 Egypt (29) 81 52 مصر 13

14 Tunisia (18) 99 81 تونس 14

15 Morocco 3 132 135 المغرب 15

16  Djibouti 2 135 137 16 جيبوتي

17 Jordan 6 160 166 األردن 17

18  Lebanon 6 174 180 18 لبنان

19 Palestine 7 179 186 فلسطين 19

20 Syria … … 67 سوريا 20

(1) 64 63

195 206Total  countries عدد الدول

وضع الدول العربية في مؤشر ايرادات الموارد الطبيعية 

من الناتج المحلي اإلجمالي 2020-2019

Ranking of Arab countries in the index of natural 

resource revenues from GDP 2019-2020

Arab average المتوسط العربي
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 (6مؤشر القدرات اإلنتاجية ) 6-1-2

استقر متوسط ترتي  الدول 

في   664العربية عند المركز 

مؤشر القدرات اإلنتاجية       

 2269خالل عام 

 Source :UNCTAD المصدر : مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

فنني مننؤشننر دولننة منندرجننة  095مننن بننيننن  •

الصنادر عنن األننكنتناد،  القدرات اإلننتناجنينة

استقر متوسط ترتينب الندول النعنربنينة عننند 

 .2202خالل عام  005المركز 

دول عنربنينة منتنوسنط النتنرتنينب  02تخطت  •

، كنمنا 2202العربي في المؤشر خالل عنام 

دول عربية هي اإلمنارات وقنطنر  2تخطت 

والننبننحننريننن والسننعننوديننة وسننلننطنننننة عننمننان  

والكويت ولبنان وتوننس منتنوسنط النتنرتنينب 

 العالمي في المؤشر.  

حلت اإلمارات في النمنرتنبنة األولنى عنربنينا       •

عالميا(، تلتها قطر في المرتبنة النثناننينة  20( 

عالميا(، ثم البحرين في المنرتنبنة  29عربيا )

عننالننمننيننا(، وجنناءت  59الننثننالننثننة عننربننيننا )

 61السعودية في المرتبة  النرابنعنة عنربنينا )

عنالننمننيننا( ثننم سننلننطننننة عننمننان فنني الننمننرتننبننة  

 عالميا(. 65الخامسة عربيا )

على صعيد النمنؤشنرات النفنرعنينة، حنقنقنت  •

الدول العربية أفضل ترتيب لهنا فني منؤشنر 

دول عنربنينة  5رأس المال الطبيعي وحازت 

على مراكز ضنمنن النعنشنر األفضنل عنلنى 

عنالنمنينا(  5مستوى العالنم هني الصنومنال )

 2عنالنمنينا(، والسنعنودينة ) 3وموريتانيا   )

عالميا(، ثم مؤشر الطاقة بقيادة قطر )األولى 

 عالميا(.

حل متوسط ترتيب الدول العربية في منؤشنر  •

الننمننؤسننسننات فنني مننرتننبننة مننتننأخننرة مننقننارنننة 

بوضعهنا فني بناقني النمنؤشنرات النفنرعنينة، 

دول عربينة فنقنط هني اإلمنارات  5وحازت 

وقطر وسلطننة عنمنان واألردن والنبنحنرينن 

على ترتيب أفضل من المتوسط العالمي فني 

 هذا المؤشر. 

حلت اإلمارات في المرتبة األولى عربيا فني  •

مؤشرات فرعية لمؤشر القدرات اإلنتاجية   5

، وهي المؤسسنات والنننقنل 2202خالل عام 

والقطاع الخاص، فني حنينن حنلنت كنل منن  

تونس في المرتبة األولى عربينا فني منؤشنر 

رأس الننمننال الننبننشننري، وقننطننر فنني مننؤشننر 

الطاقة، والبحرين في مؤشنر تنكنننولنوجنينات 

الننمننعننلننومننات واالتصنناالت والصننومننال فنني 

مؤشر رأس النمنال النطنبنينعني وسنورينا فني 

 مؤشر التغيير الهيكلي.

 

هو مؤشر متعدد األبعاد يمثل أداة ديناميكية وعملية لدعنم الندول النننامنينة فني فنهنم :   مؤشر القدرات اإلنتاجية لألونكتاد

تحسينها، من خالل توفير صورة واضحة للقدرات اإلنتاجينة الضنرورينة لنتنحنقنينق النننمنو  يةحالة قدرتها اإلنتاجية وكيف

، وينننقنسنم .2202-2222اقتصادًا للفنتنرة  095يغطي المؤشر  .االقتصادي الشامل والمستدام وتحقيق التنمية المستدامة

ويتم حسابه من خالل حساب الدرجات التي تحصنل عنلنينهنا   مؤشًرا( 16مكونات فرعية )تتضمن  2المؤشر العام الى  

وفنينمنا ينلنى  022و  2كل دولة في المكونات الثمانية بطريقة الوسط الحسابي الهندسي، وتنتنراوح قنينم النمنؤشنر بنينن 

 المكونات الفرعية للمؤشر العام:

يجسد رأس المال البشري التعليم والمهارات والظروف الصحية للسنكنان، وقندرات النبنحنث رأس المال البشري:  •

والتطوير في المجتمع من خالل كل من عدد الباحثين واإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير، باإلضافة الى منعندل 

 الخصوبة )الذي يؤدي عند زيادته إلى انخفاض درجة رأس المال البشري(.

: يقيس رأس المال الطبيعي مدى توافنر النمنوارد االسنتنخنراجنينة والنزراعنينة، بنمنا فني ذلنك رأس المال ال بيعي •

 اإليجارات المتولدة من استخراج الموارد الطبيعية، لتقييم االعتماد على السلع األساسية.

يقيس مكون الطاقة، مدى توافر واستدامة وكفاءة مصادر الطاقة، كما يشمل الناتج المحلي اإلجمالني لنكنل ال اقة:  •

 وحدة من النفط.

يقيس النقل قدرة النظام على نقل األشخاص أو البضائع من مكان إلى آخر، منن خنالل قنيناس قندرة شنبنكنة النقل:  •

 .الطرق وشبكة السكك الحديدية والنقل الجوي

وتعني إمكانينة النوصنول إلنى أننظنمنة االتصناالت وتنكنامنلنهنا بنينن :  )ICT(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : •

 .وهي تشمل مستخدمي الخطوط الثابتة والهواتف المحمولة وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت .السكان

تهدف إلى قياس االستقرار السياسي والكفاءة من خالل جودتها التنظيمية وفنعنالنينتنهنا وننجناحنهنا فني المؤسسات:  •

 .مكافحة الجرائم والفساد واإلرهاب ، وحماية حرية المواطنين في التعبير وتكوين الجمعيات

يتم تعريف القطاع الخاص من خالل سهولة التجارة عبر الحدود والتي تشمل الوقت والنتنكنالنينف الق اع الخاص:  •

النقدية للتصدير واالستيراد ودعم األعمال التجارية من حيث االئتمان المحلي وسرعة تنفيذ العقود والوقت النالزم 

 .لبدء عمل تجاري

يشير إلى حركة العمالة والموارد اإلنتاجية األخرى من األنشطة االقتصادية منخفضة اإلنتاجنينة التغيير الهيكلي :  •

خالل تطور الصادرات وتنوعها وكثافنة رأس النمنال النثنابنت  وذلك من . إلى األنشطة االقتصادية عالية اإلنتاجية

 .ووزن الصناعة والخدمات الى إجمالي الناتج المحلي

تجدر اإلشارة الى أن هناك عالقة طردية قوية بين درجات مؤشر القدرات اإلنتاجية وحجم الننناتنج النمنحنلني اإلجنمنالني 

ونصيب الفرد منه، في حين أن هناك عالقة عكسية بين مؤشر القدرات اإلنتاجية ومؤشنر تنركنينز صنادرات النبنضنائنع 

 ) االقتصادات ذات القدرات اإلنتاجية األعلى لديها درجات أقل في مؤشر تركيز الصادرات السلعية(.

دول عربية تخ ت متوسط  9

الترتي  العالمي والعربي         

دولة  684في المؤشر من بين 

 حول العالم 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجمجموعة مؤشرات :رابعاً 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&client=webapp&u=https://unctad.org/topic/least-developed-countries/productive-capacities-index
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 (2مؤشر القدرات اإلنتاجية ) 6-1-2

 Source :UNCTAD المصدر : مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(

اإلمارات في المرتبة األولى عربيا في ثالثة مؤشرات فرعية هي المؤسسات والنقل والق اع الخاص،                 

 2269في حين حلت تونم أوال في مؤشر رأس المال البشري وق ر في مؤشر ال اقة خالل عام 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 
Country

التغيير

 الهيكلي

 Structural

change

القطاع 

الخاص

 Private

sector

المؤسسات

Institutions

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت

ICT

النقل

Transport

الطاقة 

Energy

رأس 

المال 

الطبيعي

 Natural

capital

 رأس

المال 

البشري

 Human

capital

المؤشر 

المركب 

Composite

index 

الدولة
الترتيب

 العربي

1 UAE 63 14 43 39 9 5 103 57 21 اإلمارات  1

2 Qatar 95 47 51 48 10 1 105 91 29 2 قطر

3 Bahrain 76 43 89 37 21 6 116 60 39 البحرين 3

4 Saudi Arabia 130 63 103 81 103 9 8 63 64 4 السعودية

5  Oman 105 20 67 86 114 13 30 115 65 5 سلطنة عمان

6 Kuwait 129 54 101 84 96 8 29 97 75 الكويت 6

7  Lebanon 46 80 155 56 98 54 65 81 79 7 لبنان

8 Tunisia 64 52 107 107 106 82 45 46 85 تونس 8

9 Palestine 66 143 131 101 97 88 68 122 108 فلسطين 9

10 Jordan 60 45 85 85 189 68 110 77 111 األردن 10

11 Morocco 91 27 109 110 177 91 46 78 118 المغرب 11

12 Egypt 72 72 167 120 141 66 102 108 126 مصر 12

13 Algeria 140 114 166 106 188 73 74 71 134 الجزائر 13

14  Djibouti 96 110 164 178 72 149 34 145 135 14 جيبوتي

15 Syria 41 124 193 133 136 93 27 173 155 سوريا 15

16  Libya 116 136 194 124 107 163 26 106 163 16 ليبيا

17  Yemen 122 152 192 155 135 122 70 170 174 17 اليمن

18  Mauritania 154 154 163 164 195 152 7 178 175 يا تان 18 موري

19  Iraq 177 185 186 149 164 145 37 151 176 19 العراق

20 Sudan 185 177 190 161 146 151 54 162 182 السودان 20

21 Somalia 182 147 195 187 117 181 3 191 192 الصومال 21

105 93 136 110 115 82 55 112 115

195 195 195 195 195 195 195 195 195

وضع الدول العربية في مؤشر القدرات اإلنتاجية  لعام 2018 )الترتيب العالمي(

 Ranking of Arab countries in Productive Capacities Index for 2018 (global ranking)

Arab average المتوسط العربي

Total  countries  إجمالي عدد الدول
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مؤشر ريادة األعمال  6-1-3  

استناداً الى ترتيب الدول العربية العشر التني شنمنلنهنا  •

مؤشر ريادة األعمال الصادرعن منجنلنة  سني إي أو 

،    CEOWORLD magazineوورلنند األمننريننكننيننة

 61استقر متوسط ترتيب الدول العربية عند المنركنز 

 .2220خالل عام 

حازت دولتان عربيتان فقط على ترتنينب أفضنل منن  •

المتوسط العالمي فني منؤشنر رينادة األعنمنال لنلنعنام 

2220. 

دول عربية هي اإلمارات والسعودية وقطر  1حازت  •

ترتيب أفضل منن منتنوسنط النتنرتنينب على والمغرب 

العربي، فيمنا حصنلنت الندول السنت األخنرى عنلنى 

ترتيب أقل من متوسط الترتيب العربي بنينن النمنركنز 

 للجزائر. 96لألردن والمركز  35

حققت الدول العربية أفضل متوسط تنرتنينب لنهنا فني  •

مؤشري التنافسينة والنبنننينة النتنحنتنينة تنالهنا منؤشنرا 

 االنفتاح على األعمال والنفاذ الى رأس المال. 

عالمينا(،  5حلت اإلمارات في المرتبة األولى عربيا ) •

عنالنمنينا(،  05ثم السعودية في المرتبة الثانية عربيا )

عالميا(،  ثنم  52تلتها قطر في المرتبة الثالثة عربيا )

عنالنمنينا(  60المغرب  في المرتبة الرابنعنة عنربنينا )

 عالميا(. 35واألردن في المرتبة  الخامسة عربيا )

تصنندرت اإلمننارات الننمننرتننبننة األولننى فنني جننمننيننع  •

المؤشرات الفرعية لنمنؤشنر رينادة األعنمنال، وكنان 

ترتيبها من بين العشرة األفضل على مسنتنوى النعنالنم 

مؤشرات هي النفاذ الى رأس المال واالننفنتناح  1في  

علنى األعنمنال النتنجنارينة بناإلضنافنة النى منؤشنري 

 التنافسية والبنية التحتية.

وينرصند النمنؤشنر  بالشراكة مع معهد سياسة األعمال العنالنمنينة  CEOWORLD magazineمجلة  سي إي أو وورلد األمريكيةهو مؤشر مركب  تصدره مؤشر ريادة األعمال:  

منكنوننات رئنينسنينة: االبنتنكنار والنقندرة النتنننافسنينة  6ويتضمن المؤشر  % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.95دولة لريادة األعمال خالل العام والتي تستأثر معاً بنسبة  022أفضل 

مؤشًرا فرعياً. ويتم حساب القيمة النهائية للمؤشر العام على  مقنيناس  02ومهارات العمل والبنية التحتية والنفاذ إلى رأس المال واالنفتاح على األعمال التجارية وتتضمن تلك المكونات 

 اصر التي يجب مراعاتها.لعنوأكدت المجلة أنه ال ينبغي النظر إلى هذا ترتيب الدول وفقا للمؤشر على أنه أهم جانب عند اختيار مكان إلنشاء عمل تجاري بل هو أحد ا . 022-0من 

 Source : CEOWORLD Magazine مجلة سي إي أو وورلد األمريكيةالمصدر :

ترتي  الدول 

العربية  استقر عند المركز 

دول  1، مع استحواذ  11

على ترتي  أفضل  من 

 متوسط الترتي  العربي  

 متوسط 

حلت في المرتبة 

األولى عربيا والخامسة 

عالميا تلتها السعودية    

وق ر والمغرب  واألردا          

 على التوالي 

 اإلمارات

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking 
Country

 االبتكار
Innovation

التنافسية
C o m pe t it i

v e -ne s s

مهارات 

العمل
 Labour

skills

 البنية

التحتية
Infrastru-

cture

النفاذ إلى 

رأس المال
 Access to

capital

الانفتاح 

على 

األعمال
 Openness

 for

business

المؤشر 

المركب 
Composite

index 

الدولة
الترتيب 

العربي

1 UAE 25 8 25 9 3 3 5 اإلمارات 1

2 Saudi Arabia 87 30 87 30 22 21 15 السعودية 2

3 Qatar 80 90 80 90 65 64 58 قطر 3

4 Morocco 98 93 98 93 34 34 61 المغرب 4

5 Jordan 32 22 32 22 87 86 75 األردن 5

6 Tunisia 85 96 85 96 93 93 75 تونس 6

7 Bahrain 33 22 33 22 80 80 78 البحرين 7

8  Lebanon 81 68 81 68 56 54 87 لبنان 8

9 Egypt 71 50 71 50 76 76 90 مصر 9

10 Algeria 79 70 79 70 57 57 96 الجزائر 10

67 55 67 55 57 57 64

100 100 100 100 100 100 100Total  countries  إجمالي عدد الدول

وضع الدول العربية في مؤشر ريادة األعمال 

ومكوناته الفرعية لعام 2021 )الترتيب العالمي(

Ranking of Arab countries in the Entrepreneurship Index 

and its sub-components for 2021 (global ranking)

Arab average المتوسط العربي
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 مؤشر ال اقة العالمي  6-1-1

 دولة حول العالم وفقا لقدرتها على توفير الطاقة المستدامة من خالل ثالثة أبعاد: 029يصدر عن مجلس الطاقة العالمي ويعمل على ترتيب :  Trilemmaالمؤشر العالمي لل اقة 

يغطني فعالينة إدارة منصادر الطاقنة كمنا  يقيس قدرة الدولة على تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة بشكل موثوق، وتحمل الصدمات مع الحند األدننى منن انقطناع اإلمندادات.أمن ال اقة:    •
  المحلية والخارجية،  بجانب موثوقية ومرونة البنية التحتية للطاقة.

لالسنتخدام المحلنى  والوقنوداز قدرة الدولة على توفنير الطاقنة وفقنا للتكلفنة المعتدلنة  أي إمكانينة الوصنول اليهنا والقندرة علنى تحمنل تكلفتهنا بمنا فني ذلنك الكهربناء والغن يقيمالمساواة في ال اقة:   •
 والتجاري .

يركز على اإلنتاجية وكفاءة التوليند والنقنل والتوزينع وإزالنة و : تمثل االستدامة البيئية ألنظمة الطاقة انتقاالً لنظام الطاقة نحو تخفيف وتجنب الضرر البيئي وتأثيرات تغير المناخ.االستدامة البيئية  •
  الكربون وجودة الهواء.

 )األسوأ(.   D) األفضل(   Aتم تحديد الدرجة اإلجمالية للدولة من خالل المتوسط المرجح لدرجات األبعاد على مقياس من ي 

وفقا لبيانات مجلس الطاقة العنالنمني بشنأن النتنرتنينب  •

 Trilemmaدولنة فني منؤشنر  029العالمي لعدد 

Index   منركنز  020للطاقة والتني تنوزعنت عنلنى

، شهد متوسط ترتيب الدول العربية 2220خالل عام 

منركنزا بنينن  01في المؤشر تحسنا ملحوظاً بمقندار 

مدعوما بتحسن ترتيب جمينع  2220و  2222عامي 

 الدول العربية المشمولة بالمؤشر.

دول عربية )قطر واإلمنارات والسنعنودينة   6تخطت  •

والبحرين والكويت وسلطنة عمان( متوسط التنرتنينب 

 .2220العالمي والعربي في المؤشر خالل عام 

عالميا(، ثنم  50حلت قطر في المرتبة األولى عربيا ) •

عنالنمنينا(،  55اإلمارات في المرتبة الثانينة عنربنينا )

عالميا،   10تلتها السعودية  في المرتبة الثالثة عربيا )

عنالنمنينا(   12ثم البحرين في المرتبة الرابعة عربينا )

 15تلتها  الكويت في النمنرتنبنة  النخنامسنة عنربنينا )

 عالميا(.

على صعيد المؤشرات الفرعية، حققت الدول العربية  •

أفضل ترتيب لها في مؤشنر النمنسناواة فني النطناقنة، 

دول عربية  في المركز األول عنالنمنينا  5حيث حلت 

في هذا المؤشر )قطنر واإلمنارات والنكنوينت(، تناله 

مؤشر أمن الطاقة، في مقابل تدني متوسنط تنرتنينبنهنا 

 .2220في مؤشر االستدامة البيئية خالل عام 

حلت اإلمارات في المرتبة األولى عربيا فني منؤشنر  •

المساواة في الطاقة وأمن الطاقة ، في حين تصندرت 

األردن المقدمة في مؤشر االستدامة البيئية وحلت في 

 عالميا  واألول عربيا. 56المركز 

أفضل أداء للدول العربية 

تحقق في مؤشر المساواة في 

ال اقة ثم أمن ال اقة، في 

مقابل تدني متوسط ترتيبها 

 في االستدامة البيئية 

متوسط  ترتي  الدول العربية 

في مؤشر ال اقة العالمي 

مركزا خالل عام  61تحسن بـ 

2226  

 Source :World Energy Council المصدر : المجلس العالمي للطاقة

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 

Arab 

ranking  

 2021

Country

 أمن

 الطاقة 

 Energy

security

المساواة 

في الطاقة

 Energy

equity

 االستدامة

 البيئية

Enviro-

mental 

sustainab

-ility

التغير 

Change

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2021

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2020

الدولة

الترتيب 

العربي  

لعام 

2021

1 Qatar 13 1 96 18 31 49 1 قطر

2 UAE 47 1 89 11 33 44 اإلمارات  2

3 Saudi Arabia 47 7 90 14 41 55 3 السعودية

4 Bahrain 41 2 95 19 42 61 البحرين 4

5 Kuwait 57 1 94 7 45 52 الكويت 5

6  Oman 61 2 94 11 48 59 6 سلطنة عمان

7 Egypt 51 31 83 24 54 78 مصر 7

8 Algeria 56 43 71 13 56 69 الجزائر 8

9 Tunisia 57 55 62 5 58 63 تونس 9

10 Morocco 71 57 62 12 61 73 المغرب 10

11  Lebanon 95 22 71 12 65 77 11 لبنان

12 Jordan 85 62 56 18 66 84 األردن 13

13  Iraq 81 38 87 16 69 85 14 العراق

14  Mauritania 71 93 84 12 86 98 15 موريتانيا

60 30 81 14 54 68

129 129 129 129 128Total  countries  إجمالي عدد الدول

وضع الدول العربية في المؤشر العالمي للطاقة 2021-2020

 Ranking of Arab countries in  the World Energy Trilemma Index  2020-2021

Arab average المتوسط العربي
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 (6مؤشر التنمية المستدامة ) 6-1-4 

 Source :United Nations Development Programme المصدر : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي Source :United Nations Development Programme المصدر : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

دولة حول العالم  095استناداً الى الترتيب العالمي 

منركنزاً( فني النمنؤشنر النعنام  065)وزعت على 

ألهداف التنمية المستدامة الصادر عنن النبنرننامنج 

يمرصمد المتمقمدم اإلنمائي لنألمنم النمنتنحندة، والنذي 

المحرز للدول في  تحقيق جميع أهداف المتمنممميمة 

دولة عربينة منا  09المستدامة السبعة عشر، حلت 

عالميا لإلمارات، وبين المركز  62بين المركز الـ 

 .2220خالل عام  للصومال 062الـ 

شهند منتنوسنط تنرتنينب الندول النعنربنينة فني  •

المؤشر العام  للتنمية المستدامة  تحسناً خنالل 

 021، وانتقل مركزا من متوسنط 2220عام 

 .2220عام  025الى متوسط  2222عام 

مازال متوسط الترتيب العربني فني النمنؤشنر  •

العام أقل من متوسط الترتيب العالنمني خنالل 

 . 2220و  2222عامي 

دول عنربنينة منتنوسنط النتنرتنينب  00تخطت  •

، فني 2220العربي في النمنؤشنر خنالل عنام

دول فقط هي تونس والجزائنر  3حين تخطت 

والمغرب واإلمارات واألردن وسلطنة عمان 

 العالمي في المؤشر.  ومصر متوسط الترتيب 

 02دولة عربية، تحسن تنرتنينب  09من بين  •

دول عربية فني النمنؤشنر تصندرتنهنا األردن 

منركنزاً، تنلنتنهنا  03والتي قفز ترتيبها بمقدار 

 ( مراكز.2مراكز(، ثم العراق ) 9قطر )

دول عربية في المنؤشنر فني  3تراجع ترتيب  •

 02مقدمتها البحرين، حيث تراجع تنرتنينبنهنا 

 02مركزا، و والجنزائنر تنراجنعنت بنمنقندار 

مننراكننز،   5مننراكننز، والننمننغننرب بننمننقنندار

مراكز(، ومركز واحد لكل من  5موريتانيا  )

الننكننويننت وسننوريننا والسننعننوديننة خننالل عننام 

2220. 

استقر الترتيب العنالنمني لنكنل منن اإلمنارات  •

         2222وجيبوتني فني النمنؤشنر بنينن عنامني 

 .2220و 

 62حلت تونس في المرتبة األولنى عنربنينا ) •

عالميا(، تلتها الجزائر فني النمنرتنبنة النثناننينة 

عالميا(، ثم المغرب في النمنرتنبنة  66عربيا )

عالمينا(، تنلنتنهنا اإلمنارات   69الثالثة عربيا )

عنالنمنينا( ثنم  30في المرتبة  الرابعة عربيا )

 32األردن  في المنرتنبنة النخنامسنة عنربنينا )

 عالميا(.

حلت كل من سلطنة عمان ومصر في ترتينب  •

أفضل من المتوسط النعنالنمني والنعنربني فني 

 .2220المؤشر خالل عام 

منن خنالل خنطنة ،  (SDGs)أهداف التنمية المستدامة  2205اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام 

 هدفا، وفيما يلي تلك األهداف: 03غاية  و 069مؤشراً تتوزع على  250، وتتضمن 2252يجري تنفيذها حتى عام 

 

 لهدف األول : القضاء على الفقر. ا •

 الهدف الثاني : القضاء التام على الجوع. •

 الهدف الثالث : الصحة الجيدة والرفاه. •

 الهدف الرابع: التعليم الجيد. •

 ا ل ه د ف   ا ل خ ا م س :   ا ل م س ا و ا ة   بنينن   ا لنجنننسنينن .  •

 ا ل ه د ف   ا ل س ا د س :   ا ل م ي ا ه   ا ل ن ظ ي فنة   و ا لنننظنا فنة   ا لنصنحنينة .  •

 ا ل ه د ف   ا ل س ا ب ع :   ط ا ق ة   ن ظ ي ف ة   و بنأنسنعنا ر   منعنقنو لنة .  •

 ا ل ه د ف   ا ل ث ا م ن   :   ا ل ع منل   ا لنال ئنق   و ننمنو   ا ال قنتنصنا د .  •

 ا ل ه د ف   ا ل ت ا س ع :   ا ل ص ن ا ع ة   و ا ال ب ت كنا ر   و ا لنهنينا كنل   ا أل سنانسنينة .  •

 ا ل ه د ف   ا ل ع ا ش ر :   ا لنحند   منن   أ و جنه   عند م   ا لنمنسنا و ا ة .  •

 ا ل ه د ف   ا ل ح ا د ي   ع ش ر :   م د ن   و م ج ت م عنا ت   منحنلنينة   منسنتند ا منة .  •

 ا ل ه د ف   ا ل ث ا ن ي   ع ش ر :   ا إل ن تنا ج   و ا ال سنتنهنال ك   ا لنمنسنتند ا م .  •

 ا ل ه د ف   ا ل ث ا ل ث   ع ش ر :   ا ل عنمنل   ا لنمنننا خني .  •

 ا ل ه د ف   ا ل ر ا ب ع   ع ش ر :   ا لنحنينا ة   تنحنت   ا لنمنا ء .  •

 ا ل ه د ف   ا ل خ ا م س   ع ش ر :   ا لنحنينا ة   فني   ا لنبنر .  •

 ا ل ه د ف   ا ل س ا د س   ع ش ر :   ا ل س ال م   و ا ل عند ل   و ا لنمنؤنسنسنا ت   ا لنقنو ينة .  •

 الشركات.ا ل ه د ف   ا ل س ا بنع   عنشنر :    •

 

:  هو ترتيب يقيس األداء العام لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة النبنالن  عنددهنا الترتيب العالمي في المؤشر العام 

دولة يتم تصنيف الدول وفقا لدرجاتها اإلجمالية. تقيس النتيجة اإلجمالية التقدم اإلجمالي للدولة نحو تنحنقنينق جنمنينع  095

أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. يمكن تفسير النتيجة كنسبة مئوية من تحقيق أهداف النتنننمنينة النمنسنتندامنة، وتشنينر 

 إلى أن جميع أهداف التنمية المستدامة قد تحققت.  022الدرجة 

تحسن طفيف في متوسط ترتي  

الدول العربية في المؤشر العام  

 للتنمية المستدامة 

 2226خالل عام 

دول عربية    62تحسن ترتي  

في المؤشر تصدرتها األردا 

دول أخرى في  9وتراجع ترتي  

مقابل استقرار ترتي  اإلمارات 

 وجيبوتي

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 

 (2مؤشر التنمية المستدامة ) 6-1-4 

 Source :United Nations Development Programme المصدر : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

على صعيد ترتيب الدول العنربنينة فني كنل هندف منن أهنداف 

 ، يتضح ما يلي:2220التنمية المستدامة خالل عام 

حققت الدول العربية أفضل متوسط ترتيب لها في النهندف    •

العاشر الخاص بالحد من عدم المساواة بين البلدان، بقنينادة 

 عالميا(. 05عالميا(، واإلمارات ) 01الجزائر )

حققت الدول العربية ثاني أفضل أداء فني النهندف النرابنع  •

عشر )الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرينة( 

عالمنينا(، تناله منتنوسنط النتنرتنينب فني  00بقيادة األردن )

الهدف الثاني عشر اإلنتاج واالستهالك المسنتندام والسنابنع 

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة  ثم الهدف األول القضاء على 

 .الفقر

متوسط ترتيب الدول النعنربنينة فني النهندف النخنامنس حل  •

المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين في منرتنبنة منتنأخنرة  

)أسوأ أداء( مقارنة بوضعها فني بناقني األهنداف السنبنعنة 

عشر، حظيت دولة واحدة فقط هي  اإلمارات على ترتينب 

أفضل من  متوسط الترتيب العالمي، تاله كل منن النهندف 

الحادي عشر المعني بمدن شاملة وآمنة ومرنة ومسنتندامنة 

والهدف الثامن المعني بتعنزينز النننمنو االقنتنصنادي عنلنى 

 التوالي.

يمكن تفسير التصنينف النمنتندنني لنبنعنض الندول فنينمنا ينتنعنلنق  

بأهداف التنمية المستدامة بتأخرها عن اإلفصاح عن بياناتهنا أو 

عدم اإلبالغ عنها رغم إحرازها تقندمنا فني منؤشنرات النتنقنينينم 

 األخرى.

حققت الدول العربية أفضل متوسط ترتي  لها 

في األهداف  العاشر والرابع عشر والثاني 

عشر والسابع واألول على التوالي         

 2226خالل عام 

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 

ضرورة العمل على متابعة األداء وسرعة اإلبالغ عن بيانات الدولة 
المحدثة والدقيقة والمنتجة وفق المنهجيات والمعايير الدولية لتحسين 

 2252ترتيب وأداء الدول العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

تونم تصدرت المرتبة األولى عربيا  تلتها  

الجزا ر ثم المغرب واإلمارات  واألردا على 

التوالي في تنفيد أهداف وغايات التنمية 

 2226المستدامة  خالل عام 

Arab 

ranking  

 2021

Country
التغير 

Change

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2021

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2020

الدولة

الترتيب 

العربي  

2020

1 Tunisia 3 60 63 تونس 1

2 Algeria (10) 66 56 الجزائر 2

3 Morocco (5) 69 64 المغرب 3

4 UAE 0 71 71 اإلمارات 4

5 Jordan 17 72 89 األردن 5

6  Oman 3 73 76 سلطنة عمان 6

7 Egypt 1 82 83 مصر 7

8  Lebanon 2 93 95 لبنان 8

9 Qatar 9 94 103 قطر 9

10 Saudi Arabia (1) 98 97 السعودية 10

11 Bahrain (18) 100 82 البحرين 11

12  Iraq 8 105 113 العراق 12

13 Kuwait (1) 113 112 الكويت 13

14 Syria (1) 127 126 سوريا 14

15  Mauritania (3) 133 130 موريتانيا 15

16  Djibouti 0 138 138 جيبوتي 16

17  Yemen 6 145 151 اليمن 17

18 Sudan 2 157 159 السودان 18

19 Somalia 1 162 163 الصومال 19

1 103 104

165 166

وضع الدول العربية في مؤشرأهداف التنمية المستدامة

  لعامي 2020 و2021 )الترتيب العالمي(

Ranking of Arab countries in the Sustainable 

Development Goals Index for the years 2020 and 2021 

(global ranking)

Arab average المتوسط العربي

Total  countries إجمالي عدد الدول
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 (6مؤشر االبتكار العالمي ) 6-1-1

 Source :World Intellectual Property Organization (WIPO) المصدر : المنظمة العالمية للملكية الفكرية

دولنة شنمنلنهنا منؤشنر االبنتنكنار  052من بين 

العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للمنلنكنينة 

الفكرية )الويبو(، شهد متوسنط تنرتنينب الندول 

العربية تحسناً بمقدار مركز واحد من منتنوسنط 

، 2220عنام  20إلنى  2222عام  22ترتيب 

 لكنه مازال يقل عن متوسط الترتيب العالمي.

دول عربية منتنوسنط النتنرتنينب  2تخطت  •

، في 2220العربي في المؤشر خالل عام 

حين تخطت دولنة واحندة هني اإلمنارات 

 العالمي في المؤشر.  متوسط الترتيب 

 3دولة عربية، تحسن ترتيب  05من بين  •

دول عربينة فني النمنؤشنر هني: سنلنطنننة 

مراكنز(،   6مراكز(، والكويت ) 2عمان )

وقطنر ومصنر )منركنزينن(، واإلمنارات 

 والبحرين والجزائر )مركزاً واحداً(.

دول عربية في النمنؤشنر  5تراجع ترتيب  •

منننراكنننز(، ولنننبنننننننان              6هننني: تنننوننننس )

مراكز( والنمنغنرب )منركنزينن(. منع   5( 

اسننتننقننرار تننرتننيننب كننل مننن السننعننوديننة 

واألردن واليمن في المؤشر دون تنغنينينر 

 .2222مقارنة بعام 

حلت اإلمارات في المرتبة األولى عنربنينا       •

عالميا(، ثم السعنودينة فني النمنرتنبنة  55( 

عالمينا(، ثنم قنطنر فني  66الثانية عربيا )

عنالنمنينا(، ثنم  62المرتبة الثالثة عربنينا )

تننونننس فنني الننمننرتننبننة الننرابننعننة عننربننيننا            

عالنمنينا( ثنم النكنوينت فني النمنرتنبنة  30( 

 عالميا(. 32الخامسة عربيا )

على صعيد المؤشرات الفرعية، حنقنقنت    •

الدول العربية أفضل ترتيب لها في مؤشر 

رأس النمنال النبنشنري والنبنحنث، ثنم فني 

مؤشر البنية النتنحنتنينة، ثنم فني منؤشنري 

مننخننرجننات الننمننعننرفننة والننتننكنننننولننوجننيننا 

 والمؤسسات.

حل متوسط ترتنينب الندول النعنربنينة فني  •

مؤشر تطوير األعمال في مرتبة منتنأخنرة 

مقارنة بنوضنعنهنا فني بناقني النمنؤشنرات 

النفننرعننيننة، وحننظننيننت دولننتننان فننقننط هننمننا  

اإلمننارات ولننبنننننان بننتننرتننيننب أفضننل مننن 

 المتوسط العالمي في المؤشر. 

حلت اإلمارات في المرتبة األولى عنربنينا  •

مؤشرات فرعية لنمنؤشنر االبنتنكنار  6في 

منن منجنمنوع  2220العالمي خالل عنام 

سبعة مؤشرات، وحقنقنت أفضنل تنرتنينب 

عالمي في مؤشر البنية التحتية حيث حلت 

في المرتبة الرابعة عشنرة عنالنمنينا، تناله 

مؤشري تطنوينر األعنمنال ورأس النمنال 

عالميا(، وفي المقابل حنلنت  22البشري )

عالميا )الثاني عربنينا( ثنم  59في المرتبة 

فننني منننؤشنننر منننخنننرجنننات النننمنننعنننرفنننة 

 والتكنولوجيا.

 

ترتي  الدول العربية شهد  

ه بمقدر مركز واحد في  تحسنا

 2226المؤشر خالل عام 

 متوسط

يقدّم مؤشر االبتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية 

مقاييس مفّصلة عن األداء االبتكناري     WIPOالفكرية )الويبو( 

% من الناتنج 93.1% من سكان العالم و 91دولة تمثل  052في 

المحلي اإلجمالي العالمي بتعادل القوة الشرائية. ويعتمد النمنؤشنر 

 الرئيسي على مؤشرين فرعيين:

ينتنكنون منن خنمنس :  المؤشر الفرعي لممدخمالت االبمتمكمار •

 ركائز لالقتصاد الوطني تعزز األنشطة االبتكارية. وهي:

البيئة المؤسسية وتشمل البينئنة السنيناسنينة والنقناننوننينة  -0         

 وبيئة األعمال.

رأس المال البشري والبحث وتشمل التعنلنينم واإلننفناق  -2         

 على البحث والتطوير. 

النبنننينة األسناسنينة وتشنمنل االتصناالت وتنكنننولنوجنينا  -5        

 المعلومات. 

 وضع السوق وتشمل التمويل واالستثمار والتجارة. -1         

 بيئة األعمال  وتشمل المعرفة واالبتكار. -5        

يقيس الدالئل الحقيقية المؤشر الفرعي لمخرجات االبتكار:  •

ركنينزتنينن: النمنخنرجنات على نتائج االبتكار التى تتضمنن 

المعرفية والتكنولوجية والمنخنرجنات االبنداعنينة، وينتنمنتنع 

مؤشر المخرجات بنفس وزن مؤشر المدخالت في حسناب 

 المؤشر العام.

متغيراً تغنطني  22وتتكون الركائز من مؤشرات فردية، ب جمالي 

العديد من المجاالت االقتصادية والسنيناسنينة ومنجناالت النتنعنلنينم 

 والبنى التحتية وتطوير األعمال. 

تحسن ترتيبها في مؤشر 

االبتكار العالمي مقابل تراجع 

دول واستقرار ترتي   3ترتي  

 السعودية واألردا واليمن 

دول  9  

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 
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 (2مؤشر االبتكار العالمي ) 6-1-1 

 Source :World Intellectual Property Organization (WIPO) المصدر : المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الدول العربية حققت أفضل ترتي  في مؤشر رأس 

المال البشري والبحث ثم مؤشر البنية التحتية ثم 

 مؤشري مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمؤسسات

عربية تخ ت متوسط الترتي  العربي في دول  9

المؤشر في حين تخ ت  اإلمارات فقط متوسط الترتي  

2226العالمي  في المؤشر خالل عام   

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 
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تطوير السوق
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تطوير

األعمال 

Business 

sophistica-

tion

مخرجات 

المعرفة 

والتكنولوجيا

 Knowledge

 and

 technology

outputs

 المخرجات 

اإلبداعية

 Creative

outputs

التغير 

Change

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2021

 الترتيب 

العالمي

 Global

ranking

2020

الدولة

الترتيب 

العربي لعام

2021

1 UAE 30 22 14 26 22 59 40 1 33 34 اإلمارات 1

2 Saudi Arabia 101 32 54 39 89 69 78 0 66 66 السعودية 2

3 Qatar 57 75 34 83 96 79 63 2 68 70 قطر 3

4 Tunisia 75 35 89 98 114 55 80 (6) 71 65 تونس 4

5 Kuwait 86 69 43 94 100 60 89 6 72 78 الكويت 5

6  Oman 71 45 56 84 94 107 71 8 76 84 سلطنة عمان 6

7 Morocco 74 82 84 91 105 67 70 (2) 77 75 المغرب 7

8 Bahrain 49 83 38 78 90 82 106 1 78 79 البحرين 8

9 Jordan 63 84 102 47 85 76 88 0 81 81 األردن 9

10  Lebanon 112 87 100 90 64 91 92 (5) 92 87 لبنان 10

11 Egypt 114 93 92 96 106 70 104 2 94 96 مصر 11

12 Algeria 104 74 96 132 124 125 118 1 120 121 الجزائر 12

13  Yemen 132 127 129 125 102 126 114 0 131 131 اليمن 13

82 70 72 83 92 82 86 1 81 82

132 132 132 132 132 132 132 132 131

وضع الدول العربية وفقا للترتيب العالمي في مؤشر االبتكار العالمي 2021-2020

Ranking of Arab countries in the Global Innovation Index, 2020-2021 (global ranking)

Arab average المتوسط العربي

Total  countries إجمالي عدد الدول
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 (6مؤشر المعرفة العالمي ) 6-1-9

 Source: UNDP &  Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation المصدر : البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة و مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

دولنة حنول  051استناداً الى الترتيب النعنالنمني لـن 

، 2220العالم في مؤشر المعرفة العالمي خالل عام 

دولة عربية بترتيب عالمي في النمنؤشنر  03حظيت 

دولنة خنالل عنام  05مقارنة مع  2220خالل عام 

2222. 

شهد متوسط ترتيب الدول العربية في المنؤشنر  •

عنام  35مركزا من المركز  01تراجعا بمقدار 

 .2220عام  23الى المركز  2222

دول عربية متوسط الترتيب العنربني   2تخطت  •

 3، كما تنخنطنت 2220في المؤشر خالل عام 

دول هي اإلمارات وقطر والسعودية والكنوينت 

وسلطنة عنمنان ومصنر والنبنحنرينن منتنوسنط 

 العالمي في المؤشر.  الترتيب 

دول عنربنينة  فني  6تحسن الترتيب العالمي لـ •

 09المؤشر تصدرتها مصنر، حنينث تنقندمنت 

، تنلنتنهنا النكنوينت 2222مركزاً مقارننة بنعنام 

مركزا(، ثم سلطنة عمان )تقندمنت  03)تقدمت 

منراكنز  1مراكنز(، ثنم اإلمنارات تنقندمنت  6

 واحدا. اوالسعودية مركزين وقطر مركز

دول عنربنينة فني النمنؤشنر  3تراجع تنرتنينب  •

  21تصنندرتننهننا األردن )بننتننراجننع تننرتننيننبننهننا 

 06مركزا( ولنبنننان ) 02مركزا(، والمغرب )

مركزا(، ثم موريتانينا  02مركزا(، والبحرين )

ومنركنزا واحندا  2و 00والجزائر وتونس بـن 

 على التوالي.

حلت خمس دول خليجنينة ومصنر فني منقندمنة   •

ترتيب الندول النعنربنينة فني منؤشنر النمنعنرفنة 

، حيث تصدرت اإلمنارات 2220العالمي لعام 

عالنمنينا(، ثنم قنطنر  00المرتبة األولى عربيا )

عالنمنينا(، تنلنتنهنا  52في المرتبة الثانية عربيا )

عالميا( 12السعودية في المرتبة الثالثة عربيا )

 13،  ثم الكويت في المرتبة الرابعنة عنربنينا )

عالميا( وجاءت سنلنطنننة عنمنان  ومصنر فني 

 عالميا(. 52المرتبة  الخامسة عربيا )

على صعيد المؤشرات الفرعية، حققنت الندول  •

العربية أفضل ترتيب لها في مؤشر تكنولوجنينا 

المعلومات واالتصاالت ، تاله مؤشر التعليم ما 

قنبنل النجنامنعني  ثنم منؤشنر النتنعنلنينم النتنقننني 

 والتدريب المهني.

حل ترتيب الدول العربنينة فني منؤشنر النبنينئنة  •

التمكينية في مرتبة متأخرة منقنارننة بنوضنعنهنا 

في باقي المؤشرات الفنرعنينة، وحنظنت ثنالث 

دول فننقننط هنني اإلمننارات وقننطننر والننكننويننت 

بترتنينب أفضنل منن النمنتنوسنط النعنالنمني فني 

 المؤشر. 

حلت اإلمارات في المرتبة األولى عنربنينا فني  •

جميع المؤشرات النفنرعنينة لنمنؤشنر النمنعنرفنة 

، وحنقنقنت أفضنل 2220العالمني خنالل عنام 

ترتيب عالمي في مؤشر االقتصاد حيث حنلنت 

في المرتبة الثانية عالميا وفي مؤشر التعليم منا 

قبل الجامعي ) المرتبة السادسة عالميا(، ثم في 

مؤشري التعليم التقني والتدريب وتنكنننولنوجنينا 

 المعلومات واالتصاالت على التوالي.

من الالفت ظهور كنل منن السنودان والنعنراق  •

وفلسطين والنمنغنرب فني تنرتنينب أفضنل منن 

متوسط الترتيب العالمي في واحد عنلنى األقنل 

من النمنؤشنرات النفنرعنينة لنمنؤشنر النمنعنرفنة 

 .2220العالمي خالل عام 

دول عربية هي اإلمارات وق ر  9

والسعودية والكويت وسل نة 

عماا  ومصر والبحرين تخ ت  

العالمي             متوسط  الترتي  

 في المؤشر  

يصدر مؤشر المعرفة العالمي سنوينا منننذ عنام 

وهو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامنج األمنم    2203

المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكنتنوم  

وذلننك بننهنندف الننتننأكننينند عننلننى النندور  لننلننمننعننرفننة،  

وينتنكنون    االستراتيجي للمنعنرفنة وأدوات قنيناسنهنا.  

 عناصر أساسية هي:    3المؤشر من  

 التعليم ما قبل الجامعي    •

 التعليم التقني والتدريب المهني   •

 التعليم العالي   •

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    •

 البحث والتطوير واالبتكار  •

 االقتصاد   •

 لبيئة التمكينية            ا  •

تراجع ترتي  الدول 

مركزا من المركز  61بمقدار 

الى المركز  2222عام  93

 2226عام  99

 متوسط

حلت في 

المرتبة األولى 

عربيا في جميع المؤشرات 

الفرعية لمؤشر المعرفة 

العالمي وحققت أفضل 

ترتي  عالمي في مؤشر 

 االقتصاد    

 اإلمارات

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   
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 (2مؤشر المعرفة العالمي ) 6-1-9

 Source: UNDP &  Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation المصدر : البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة و مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

2220الجزء األول: تغيرات مناخ االستثمار في الدول العربية لعام   

 عناصر اإلنتاجرابعاً :مجموعة مؤشرات 
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العالمي

 Global

ranking

2020

الدولة

ترتيب  ال

العربي

2021

1 UAE 6 8 16 28 14 2 27 4 11 13 اإلمارات  1

2 Qatar 14 70 20 41 51 20 55 1 38 39 2 قطر

3 Saudi Arabia 52 9 41 46 35 47 83 2 40 42 3 السعودية

4 Kuwait 66 12 94 116 21 35 75 17 47 64 الكويت 4

5  Oman 40 15 110 82 49 64 100 6 52 57 5 سلطنة عمان

5 Egypt 72 68 35 57 57 56 88 19 52 72 مصر 5

7 Bahrain 68 76 76 94 30 43 90 (12) 55 42 البحرين 7

8 Tunisia 60 90 99 100 72 91 77 (1) 83 82 تونس 8

9  Lebanon 116 89 31 49 98 91 139 (16) 92 76 9 لبنان

10 Morocco 99 79 142 109 73 97 84 (18) 101 83 المغرب 10

11 Jordan 105 112 124 95 92 76 98 (24) 103 78 األردن 11

12 Palestine 75 94 117 93 124 103 124 .... 106 .... فلسطين 12

13 Algeria 78 108 110 145 106 136 117 (8) 111 103 الجزائر 13

14  Iraq 124 135 66 154 132 149 146 .... 137 .... 14 العراق

15 Sudan 134 150 149 70 151 136 151 .... 145 .... السودان 15

16  Mauritania 141 140 154 140 133 139 144 (11) 147 136 16 موريتانيا

17  Yemen 143 154 132 79 142 148 154 .... 150 .... 17 اليمن

82 83 89 88 81 85 103 (14) 87 73

154 154 154 154 154 154 154 154 138

 الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي ومكوناته الفرعية لعام 2021

The global ranking of Arab countries in the Global Knowledge Index

 and its sub-components for the year 2021

Arab average المتوسط العربي

Total  countries إجمالي عدد الدول
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يركز هذا الجزء على رصد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر التي تم 

 ، وذلك استناداه 2226استحداثها أو شهدت توسعات في الدول العربية خالل العام 

 للمعلومات الواردة في قاعدة بيانات مشاريع االستثمار األجنبي في العـــــــالم

FDI Markets  والصادرة عن مؤسسة الفايننشال تايمز العالمية، والتي تعد

واحدة من أهم المصادر المعتمدة من قبل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 )األونكتاد( في رصد حركة االستثمارات في العالم. 

مؤشرات  1وفي هذا السياق يتم استعراض وتحليل وضع المشاريع عبر

ر يسية: أولها عدد الشركات األجنبية المستثمرة في المن قة، وعدد المشاريع 

المنفذة، والتكلفة االستثمارية المقدرة لكل مشروع، وعدد الوظا ف الجديدة التي 

 استحدثتها تلك المشاريع.

كما سيتم استخالص أهم المعلومات عن التوزيع الجغرافي والق اعي لتلك 

المشاريع من خالل عرض قوا م ألهم األقاليم والدول والشركات المستثمرة في 

المن قة وأهم المشاريع المنفذة وأهم الدول العربية والق اعات االقتصادية 

 .2226المستقبلة لتلك المشاريع خالل العام 

 الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر 

8086في الدول العربية لعام   
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ت ور مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية 

 2226-2223خالل الفترة 
12 

 ت ور مشاريع االستثمار األجنبي المباشر

2226في الدول العربية خالل عام    
13 
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11 
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42 
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46 
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43 
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2226-2223خالل الفترة ت ور مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية    

اتنجناهنا مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية شهدت  •

، وارتنفنع عندد 2220و 2225عاما للتذبذب خالل  الفتنرة منا بنينن عنامني 

، 2220مشنروعنا عنام  262النى  2225مشروعاً عام  105المشاريع من 

الذروة من حيث كل من عدد مشاريع االستثمار األجنبي   2222العام  شهد و

المباشر في المنطقة العربية والتكلفة االسنتنثنمنارينة وعندد النوظنائنف، بنعندد 

مليار دوالر، وعندد وظنائنف اقنتنرب  062مشروعا، وبتكلفة تخطت  0030

 ألف وظيفة. 265من 

، شهدت مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجنديندة 2220صعيد العام على  •

في الدول العربية ارتفاعا ملحوظا تزامناً مع التعافي النذي شنهنده االقنتنصناد 

عودة النشاط االقتصادي في القطاعات اإلنتاجية والخدمية فني العالمي نتيجة 

خنالل عنام  09العديد من الدول بعد فترات اإلغالق الحتواء جائحة كنوفنيند 

 ، مما ساعد على تحسن جميع المؤشرات على النحو التالي:2222

% النى 53ارتفع عدد  المشاريع األجنبية الجديدة في الدول العربينة بنمنعندل  •

% من مجمل المنشنارينع النجنديندة فني 6.1، لتمثل 2220مشروعا عام  262

 العالم.

التكلفة االستثمارية لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجنديندة فني ارتفعت  •

% منن 5.2مليار دوالر) تمثنل ننحنو  52.2% الى 0المنطقة العربية بمعدل 

تكلفة المشاريع الجنديندة فني النعنالنم(، فني حنينن تنراجنع منتنوسنط النتنكنلنفنة 

 2220مليون دوالر عنام  52%  ليصل الى 23االستثمارية للمشروع بنسبة 

 .2222مليون دوالر عام  52مقارنة مع 

% 1.5ألف وظيفة )تمنثنل  35أكثر من  2220وفرت المشاريع الجديدة لعام  •

% مقارنة 5وظيفة للمشروع، وبتراجع  23من اإلجمالي العالمي(،  بمتوسط 

   .2222وظيفة عام  92بنحو 

2226مليار دوالر عام  32.9مشروعا بتكلفة  912% الى 39ارتفاع عدد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر بمعدل   

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 
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2226-2223ت ور عدد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية 

Evolution of  the Greenfield FDI projects into Arab countries 2003-2021

متوسط 

الوظائف

 Jobs

 created

)Avg(

عدد 

الوظائف

 Jobs

created

متوسط 

التكاليف

 Capex

)Avg(

التكلفة 

االستثمارية 

)المليون دوالر(

 Capex

)USD m(

عدد

 الشركات

Companies

عدد 

المشاريع

 Number

 of

projects

السنة

Year 

158 65622 110.9 46017.8 356 415 2003

160 58006 157.0 56660.7 301 361 2004

198 107939 139.5 75769.5 453 543 2005

221 163289 152.2 112328.9 579 738 2006

164 105147 78.8 50530.4 555 641 2007

225 264607 143.5 168047.8 890 1171 2008

143 138617 109.9 106321.5 760 967 2009

130 115628 66.1 58498.1 710 885 2010

104 99827 59.4 56799.0 764 957 2011

100 91072 49.3 44486.1 689 902 2012

91 71578 65.4 51366.2 628 786 2013

121 90541 78.9 58782.0 600 745 2014

114 80160 60.0 41932.0 569 699 2015

145 97068 134.1 89594.2 561 668 2016

112 78172 100.0 69584.4 589 696 2017

156 120918 104.7 80969.0 646 773 2018

107 107712 55.1 55408.6 768 1005 2019

92 58247 51.8 32563.6 542 629 2020

87 75495 38.0 32788.7 707 862 2021

137 1989645 89 1288449 8,653 14443
اإلجمالي

Total

 التطور السنوي لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية

 للفترة 2021-2003 

Evolution of FDI projects into Arab countries

from 2003 to 2021  
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8086تطور مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية خالل عام    

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

شهر مارس شهد ذروة عدد المشاريع وتكلفتها 

االستثمارية وسبتمبر األعلى في عدد الوظا ف الجديدة   

2226خالل عام              

 عدد 

 المشاريع

 التكلفة 

 الرأسمالية 

 الوظا ف 

 الجديدة

39%  6% 32% 

   

شهد شهر مارس الذروة  في كنل منن عندد مشنارينع االسنتنثنمنار األجنننبني  •

مشروعا تمنثنل  000المباشر في المنطقة العربية وتكلفتها االستثمارية، بعدد 

ملينارات دوالر وفنرت منا  3.9% من االجمالي، بتكلفة استثمارية 05نحو 

 آالف وظيفة. 02يزيد على 

شهد شهر سبتمبر ذروة عدد الوظائنف النتني وفنرتنهنا مشنارينع االسنتنثنمنار  •

ألنف وظنينفنة  05األجنبي المباشر في الدول العربية، بعدد وظائف تنجناوز 

 . 2220% من اإلجمالي خالل عام 02تمثل 

سجلت التكلفة االستثمارية  ادني مستوى لها خالل شهر أبريل وبلغنت ننحنو  •

 آالف فرصة عمل. 5.35مشروعا وفرت نحو  52مليون دوالر عبر  160

سجلت التكلفة االستثمارية أعلى منتنوسنط لنهنا خنالل شنهنر منارس، حنينث  •

منالينينن دوالر هني  9.2مليون دوالر للمشروع، مقارنة منع  30تجاوزت 

 . 2220األدنى للمشروع خالل شهر إبريل 

شهد شهر سبتمبر أعلنى منتنوسنط لنفنرص النعنمنل النتني وفنرتنهنا مشنارينع  •

وظنينفنة  053االستثمار األجنبي المباشر في النمنننطنقنة النعنربنينة، وبنلنغنت 

وظيفة للمشروع خنالل شنهنر ينولنينو وهنو أدننى  15للمشروع، مقارنة مع 

 .2220متوسط لعدد الوظائف للمشروع الواحد خالل عام 

Month

عدد 

المشاريع

Number

of 

projects 

عدد 

الشركات 

companies

التكلفة 

االستثمارية

 )مليون 

دوالر( 

Capex

)USD m(  

متوسط 

التكاليف

 Capex

)Avg(

عدد 

الوظائف 

 Jobs 

created

متوسط 

الوظائف

 Jobs

 created

)Avg(

الشهر

January 61 59 1534.4 25.2 4022 65 يناير

February 45 45 1249.2 27.8 5466 121 فبراير

March 111 84 7913.0 71.3 10716 96 مارس

April 50 48 461.3 9.2 3750 75 أبريل

May 74 69 1840.3 24.9 4972 67 مايو

June 100 83 5834.8 58.3 11279 112 يونيو

July 73 69 1113.8 15.3 3197 43 يوليو

August 69 64 3039.3 44 4851 70 أغسطس

September 101 75 5462.1 54.1 13839 137 سبتمبر

October 74 69 2259.9 30.5 4040 54 أكتوبر

November 77 70 1292.2 16.8 6274 81 نوفمبر

December 80 67 946.2 11.8 4143 51 ديسمبر

 Total 862 707 32788.7 38.0 75495 87 المجموع

 Monthly evolution of  FDI projects

into Arab countries during 2021

 التطور الشهري لمشاريع االستثمار األجنبي المباشر

 في الدول العربية خالل عام 2021

80 77 74

101

69
73

100

74
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111
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61
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2226خالل عام عدد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية لشهري لات ورال

Monthly evolution of  FDI projects into Arab countries during 2021

التكلفة االستثمارية شهدت ادني مستوى لها خالل العام 

مليوا دوالر  116في شهر أبريل وبلغت نحو   2226

مشروعا  42عبر   
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2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

  8086أهم األقاليم المستثمرة في الدول العربية لعام 

استنادا لقاعدة بيانات مشاريع االستثمار األجنننبني النمنبناشنر فني النعنالنم النتنابنعنة 

لمؤسسة الفاينانشيال تايمر بشأن أهم المناطق الجغرافنينة النمنسنتنثنمنرة فني الندول 

 يتضح ما يلي: 2220العربية لعام 

في الدول العربية بعدد  منطقة مستثمرةحلت أوروبا الغربية في المقدمة كأهم  •

% من مجمل المشاريع الجديدة في المننطنقنة لنعنام 59.3مشروعاً تمثل  512

شركة بتكلفة استثمارية تقديرية  225، وتم تنفيذ تلك المشاريع من قبل 2220

% منن اإلجنمنالني، وفنرت تنلنك 52.1مليار دوالر بحنصنة  02.6تبل  نحو 

 % من اإلجمالي.12.5الف فرصة عمل جديدة بحصة  50.9المشاريع نحو 

ثاني أهم مصدر للنمنشنارينع فني النمنننطنقنة تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ  •

% عنلنى صنعنيند النتنكنلنفنة 22.2% من حيث العدد  و 22.9العربية بحصة 

االستثمارية، وحلت منطقة أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة، حيث سناهنمنت 

% 05% من إجمالي عدد المشاريع، بتكلفة استثمنارينة تنخنطنت 02.2بنحو  

 % من فرص العمل الجديدة.03.5من االجمالي،  ووفرت 

حلت منطقة الشرق األوسط في المرتبة الرابنعنة منن حنينث مسناهنمنتنهنا فني  •

مشنروعنا، تنمنثنل  055مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة بعدد 

، وتم تنفيذ تنلنك 2220% من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة لعام 05.1

 6.5شركة وبتكلفة استثمارية تقديرية تبل  قيمتها ننحنو  93المشاريع من قبل 

% من اإلجمالي. وفرت تلك المشاريع منا ينزيند 09.0مليارات دوالر بحصة 

 % من اإلجمالي.01.5آالف وظيفة جديدة بحصة  02على 

تصدرت منطقة الشرق األوسط المرتبة األولى من حنينث منتنوسنط النتنكنلنفنة  •

منلنينون دوالر فني  13.0االستثمارية للمشروع في المنطقة العربية، وبلغت 

حين حلت منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي في المقدمنة منن حنينث منتنوسنط 

 وظيفة للمشروع(. 265عدد الوظائف للمشروع الواحد )

أهم إقليم مستثمر في الدول 

حيث عدد  منالعربية 

المشاريع  والتكلفة 

 2226االستثمارية وعدد الوظا ف خالل عام 

أوروبا 

 الغربية 

Western 

Europe

  الغربية أوروبا 

39.7%

Asia & 

Pacific

 والمحيط آسيا

  الهاد 

20.9%

North 

Amarica 

  الشمالية أمريكا 

18.8%

Middle East

 األوسط الشرق

15.4%

Others 

regions

  أخرى مناطق

5.2%

  مشاريع االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربية

2226وفق األقاليم المستثمرة  لعام 

FDI projects in Arab countries

according to source regions in 2021

Ranking 

 by No. 

of 

projects

Region

عدد المشاريع/ 

 Number of

projects

عدد الشركات/ 

Companies

عدد الوظائف / 

Jobs created

متوسط الوظائف/ 

 Jobs created

)Avg(

التكلفة االستثمارية 

)مليون دوالر( / 

 Capex

)USD m(

 متوسط التكاليف

 (مليون دوالر)

/Capex

 (Avg, USD m)

اإلقليم

الترتيب

وفقاً لعدد 

المشاريع

1 Western Europe 342 283 31930 93 12596.8 36.8 أوروبا الغربية 1

2 Asia-Pacific 180 154 14807 82 7478.5 41.5 آسيا والمحيط الهادئ 2

3 North America 162 130 13082 81 5032 31.1 3 أمريكا الشمالية

4 Middle East 133 97 10954 82 6263.2 47.1 الشرق األوسط 4

5 Emerging Europe 22 21 3245 148 733.2 33.3 دول اوربا الناشئة 5

6 Africa 21 20 948 45 605.1 28.8 أفريقيا  6

7 Latin America & Caribbean 2 2 529 265 80 40.0 أمريكا الالتينية والكاريبي 7

862 707 75495.0 88 32788.8 38.0 Total &Average المجموع والمتوسط

أهم األقاليم المستثمرة في المنطقة العربية خالل عام 2021

The most important regions investing in Arab countries  during 2021
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2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

8086أهم الدول المستثمرة في الدول العربية خالل العام   

، استحوذت الدول النعنشنراألولنى 2220دولة استثمرت في المنطقة عام  66من إجمالي  •

% منن 32% من عدد المشاريع الجديدة النمنننفنذة، 69في كل مؤشر على نحو 

% من مجمل الوظائف الجديدة النتني وفنرتنهنا تنلنك 32التكلفة الرأسمالية، و 

 .  2220المشاريع خالل عام 

تصدرت الواليات المتحدة قائمة أهم الدول المصدرة للمشاريع الجنديندة النى   •

ننفنذت مؤشري عدد المشاريع وعدد الوظنائنف، حنينث الدول العربية ، وفق  

% من إجمالي عندد النمنشنارينع 03.5مشروعا تمثل  019شركة  003من خالل 

% منن اإلجنمنالني، وقند وفنرت تنلنك 01.9مليارات دوالر تمثل  1.9بتكلفة بلغت نحو 

 % من اإلجمالي. 06.1ألف وظيفة بما يمثل  02المشاريع ما يزيد على 

% منن 02.6حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية من حيث عدد المشارينع بنحنصنة  •

مجمل المشاريع المنفذة في المنطقة، فيما حلت في المرتبة الثالثة على صعيد النوظنائنف 

%، في حين جاءت في المرتنبنة النرابنعنة عنلنى صنعنيند النتنكنلنفنة  02.5الجديدة بحصة 

 %.3.5االستثمارية بحصة 

على صعيد التكلفة االستثمارية، اسنتنحنوذت اإلمنارات عنلنى النمنرتنبنة األولنى،  •

% متفوقة على الواليات المتحندة بنفنارق بسنينط         )05بحصة بلغت 

%(، وحلت في المرتبة الرابعة على صنعنيند كنل منن عندد النمنشنارينع 01.9

 % على التوالي. 2.0% و 6.1وعدد الوظائف بحص  بلغت 

دول مسنتنثنمنرة فني النمنننطنقنة، وحنلنت فني  02جاءت لبنان ضمن قائمة اهم  •

% 2.0المرتبة العاشرة، وفقا لكل من عدد المشاريع وعندد النوظنائنف بنحنصن  

 % على التوالي.2.2و

أهم مستثمر في المن قة 

العربية من حيث التكلفة 

مليارات  1.86االستثمارية بـ 

 2226دوالر خالل عام 

 اإلمارات

أهم مستثمر في الدول العربية    

% من حيث عدد 69.3بـ 

%      61.1المشاريع  و 

من حيث الوظا ف الجديدة   

2226خالل عام      

الواليات 

 المتحدة 

Ranking
 Country

التكلفة 

االستثمارية   

Capex

الحصة من 

اإلجمالي

 Share of / 

total

الدولة الترتيب

1 UAE 4914.5 15.0% اإلمارات 1

2
United 

States
4878.4 14.9%

الواليات 

المتحدة
2

3 India 4795.8 14.6% الهند 3

4
United 

Kingdom
2465 7.5%

المملكة 

المتحدة
4

5 Germany 2065.4 6.3% ألمانيا 5

6 France 2020.1 6.2% فرنسا 6

7 Cyprus 1320.3 4.0% قبرص 7

8 Spain 1307.4 4.0% إسبانيا 8

9 China 998.5 3.0% الصين 9

10 Japan 948.9 2.9% اليابان 10

25714.3 78%

أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية خالل عام 2021 

وفقاً للتكلفة االستثمارية )بالمليون دوالر(

Total المجموع 

Top 10 investing countries  into Arab region

by Capex  - yaer 2021 (USD m)

Ranking
 Country

عدد المشاريع 

 Number

of projects

الحصة من 

اإلجمالي

 Share of

total

الدولة الترتيب

1
United 

States
149 17.3%

الواليات 

المتحدة
1

2
United 

Kingdom
109 12.6%

المملكة 

المتحدة
2

3 India 105 12.2% الهند 3

4 UAE 55 6.4% اإلمارات 4

5 Switzerland 40 4.6% سويسرا 5

6 Germany 36 4.2% ألمانيا 6

7 France 35 4.1% فرنسا 7

8 Spain 28 3.2% إسبانيا 8

9 Japan 22 2.6% اليابان 9

10 Lebanon 18 2.1% لبنان 10

597 69%Total المجموع 

Top 10 investing countries  into Arab region

 by number of projects - year 2021

أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية خالل عام 2021 

وفقاً لعدد المشاريع

Ranking
الدولة / 

Country

عدد الوظائف  

 Jobs

created

الحصة من 

اإلجمالي

 Share of 

total

الدولة الترتيب

1
United 

States
12414 16.4%

الواليات 

المتحدة
1

2 India 8703 11.5% الهند 2

3
United 

Kingdom
7769 10.3%

المملكة 

المتحدة
3

4 UAE 6084 8.1% اإلمارات 4

5 France 3794 5.0% فرنسا 5

6 Switzerland 3517 4.7% سويسرا 6

7 Japan 3400 4.5% اليابان 7

8 Spain 2965 3.9% إسبانيا 8

9 Cyprus 2266 3.0% قبرص 9

10 Lebanon 1653 2.2% لبنان 10

52565 70%Total / المجموع المجموع 

Top 10 investing countries  into Arab region 

 by jobs created - year 2021

أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية خالل عام 2021 

وفقاً لعدد الوظائف الجديدة
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2226أهم الشركات المستثمرة في الدول العربية لعام   

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

 512% منن 52.1ارتفع عدد الشركات المستثمرة في المنطقة بمعدل  •

% 95، وتركز عنمنل 2220شركات عام  323الى  2222شركة عام 

من الشركات األجنبية في اإلمارات والسعودية وقنطنر ومصنر خنالل 

 .2220العام 

% منن 9استحوذت الشركات العشر األولى في كل مؤشر علنى ننحنو  •

% منن النتنكنلنفنة النرأسنمنالنينة، 59عدد المشاريع الجديدة النمنننفنذة، و 

 % من مجمل الوظائف الجديدة.50و

حلت المجموعة الدولية ألماكن العمل )ريجس(  السنويسنرينة النعنامنلنة  •

في قطاع العقارات والمتخصصة في توفنينر أمناكنن لنعنمنل الشنركنات 

كمقرات حقيقينة أو افنتنراضنينة فني النمنركنز األول كنأكنبنر منؤسنس 

 01بـن  2220للمشاريع الجديدة في النمنننطنقنة النعنربنينة خنالل النعنام 

% من عدد المشاريع في المنطنقنة. تنلنتنهنا أمنازون 0.6مشروعا تمثل 

 00األمريكية العاملة في قطاع المنتجات االسنتنهنالكنينة حنينث ننفنذت 

ماليين دوالر، وفرت ما ينقنرب  313مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 

 آالف وظيفة جديدة. 1من 

اللبنانية ثالث أكبر مستثمر في المنطقنة  StartechEUSجاءت شركة  •

مشاريع( وهو العدد نفنسنه لشنركنة  9العربية من حيث عدد المشاريع )

 فنادق "شتايجنبرجر" األلمانية.

الهندية النعنامنلنة فني قنطناع الصننناعنات  ACMEتصدرت مجموعة  •

الكيميائية المرتبة األولى من حينث النتنكنلنفنة االسنتنثنمنارينة لنمنشنارينع 

، بقيمة بنلنغنت 2220االستثمار األجنبي في المنطقة العربية خالل عام 

% من اإلجمالي، تلتها مجنمنوعنة 02.3مليارات دوالر تمثل نحو  5.5

% منن 1.6منلنينار دوالر تنمنثنل  0.52غاز فرنسا )انجي (، بنقنينمنة 

اإلجمالي، ثم شركة ريبورتاج اإلمارتية العاملة فني منجنال النعنقنارات 

 % من اإلجمالي.1.6مليار دوالر تمثل أيضا  0.50بتكلفة بلغت 

 ACMEمجموعة 

الهندية أضخم مستثمر 

في المن قة بتكلفة 

مليارات  3.4استثمارية 

%  62.9دوالر تمثل 

 من اإلجمالي

المجموعة السويسرية  
الدولية ألماكن العمل 

)ريجم( أكبر مستثمر من 
حيث عدد المشاريع في 

 61الدول العربية بـ 
ه تمثل  % من 6.1مشروعا

 اإلجمالي

Ranking  Company 

عدد الوظائف

 Jobs

created

الحصة/  

 Share of

total

الترتيب الشركة

1 Amazon.com 3885 5.1% أمازون 1

2 Aptiv 3500 4.6% أبتيف 2

3
ACME Group

 (ACME Cleantech Solutions)
3000 4.0% ACME مجموعة 3

4 CTP Invest 2596 3.4% CTP لالستثمار 4

5 Steigenberger Hotels 2223 2.9% فنادق شتيجنبرجر 5

6
Gulf  Development 

International (GDI)
2200 2.9% الخليج للتنمية الدولية 6

7 Saraya 1500 2.0% سارايا 7

7 Maersk Saudi Arabia 1500 2.0% Maersk السعودية 7

9
LafargeHolcim Maroc

 (Lafarge Ciments)
1400 1.9% الفارج لالسمنت 9

10  Acciona    1242 1.6% أكسيونا 10

23046 31%

أهم الشركات األجنبية المستثمرة  في الدول العربية خالل عام 2021 

وفقا لعدد الوظائف الجديدة

Most important foreign companies investing

in Arab countries by jobs created-2021

 Total االجمالي

Ranking  Company

التكلفة 

االستثمارية 

)المليون دوالر( 

Capex

)USD m( 

الحصة من 

اإلجمالي / 

 Share of

total

الترتيب الشركة

1
ACME Group (ACME 

Cleantech Solutions)   
3500.0 10.7% ACME مجموعة 1

2
 Engie (GDF SUEZ) 

(Gaz de France)   
1518.7 4.6%

إنجي غاز فرنسا

(GDF SUEZ) 
2

3  Reportage Properties    1510.3 4.6% ريبورتاج  العقارية 3

4  Steigenberger Hotels    1305.3 4.0% فنادق شتيجنبرجر 4

5
 Gulf Development 

International (GDI)   
1000.0 3.0% الخليج للتنمية الدولية 5

6  Acciona    1000.0 3.0% أكسيونا 6

7  Colonial Chemical    895.4 2.7%
كولونيال للصناعات 

الكيميائية
7

8  Amazon.com  747.1 2.3% أمازون 8

9  Metito    739.0 2.3% ماتيتو 9

10  Vonder Group    732.2 2.2% Vonder مجموعة 10

12948.0 39%

 Most important foreign companies investing in Arab countries

by Capex-2021

أهم الشركات األجنبية المستثمرة  في الدول العربية خالل عام 2021 

وفقا للتكلفة االستثمارية

 Total االجمالي

Ranking  Company 

عدد المشاريع

 Number

 of

projects

الحصة من 

اإلجمالي  

 Share of

total

الترتيب الشركة

1
International Workplace  

Group (Regus)
14 1.6%

المجموعة الدولية 

ألماكن العمل (ريجس)
1

2 Amazon.com 11 1.3% أمازون 2

3 StartechEUS 9 1.0% StartechEUS 3

3 Steigenberger  Hotels 9 1.0% فنادق"شتايجنبرجر" 3

5 Imarticus Learning 7 0.8% إمارتيكوس التعلم 5

6 Global Markets 6 0.7% غلوبال ماركات 6

7 Realty Assistant 5 0.6% ريلتي اسييستانت 7

8 WebEngage 5 0.6% WebEngage 8

9 500 Global  (500 Startups) 4 0.5% العالمية 500 9

10 Amazon Web Services(AWS) 4 0.5% أمازون لخدمات الواب 10

74 9%

أهم الشركات األجنبية المستثمرة  في الدول العربية خالل عام 2021 وفقا لعدد المشاريع

 Most important foreign companies investing in Arab countries

by number of projects-2021

 Total االجمالي
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 

2226أهم المشاريع في الدول العربية لعام   

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

تصدر قطاع الطاقة  المتجددة المرتبة األولى من حنينث النتنكنلنفنة االسنتنثنمنارينة ألهنم  •

، وذلك من خنالل مشنروعنينن 2220المشاريع العشرة في المنطقة العربية خالل عام 

 في كل من سلطنة عمان واإلمارات.

مشاريع من بينن أهنم النمنشنارينع  5حل قطاع العقارات في المرتبة الثانية مستحوذاً على  •

العشرة من حيث التكلفة االستثمارية، تاله قطاع خدمات األعمال الذي استحوذ بدوره عنلنى 

 مشاريع.  5

% 02فرصنة عنمنل لنلنمنشنروع ننحنو  022بلغت نسبة المشاريع التي وفرت أكثر من  •

وظيفة فني  022و  52، بينما تراوح عدد الوظائف الجديدة ما بين 2220خالل عام 

 ما يزيد على نصف عدد المشاريع.

تعد اإلمارات المصدر األول للمشاريع الضخمة في المنطقة العربية بمتوسط تنكنلنفنة  •

مليون دوالر للمشروع بما يزيد على ضعف المتوسط العام للنمنشنارينع، وذلنك  29.1

مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالينة  55رغم أنها احتلت المرتبة الرابعة على صعيد العدد بـ 

 وظيفة جديدة. 6221مليارات دوالر وفرت  1.90

 وفيما يلي قائمة بأهم المشاريع مرتبة حسب التكلفة  االستثمارية :  •

استحوذ على أهم مشروعين 

لالستثمار األجنبي المباشر 

في الدول العربية من حيث 

التكلفة االستثمارية             

2226خالل عام          

ق اع 

ال اقة 

 المتجددة 

المصدر األول للمشاريع 

الضخمة في المن قة العربية 

بمتوسط تكلفة يزيد          

على ضعف المتوسط العام 

  2226للمشاريع خالل عام 

 اإلمارات

عن عزمها إنشاء مصنننع ، 2220الهندية للطاقة في مارس   ACME Cleantech Solutionsأعلنت شركة 

مليارات دوالر، حيث من المتوقع أن يننتنج  5.5مدينة الدقم العمانية بتكلفة في للهيدروجين  واألمونيا الخضراء 

الهيدروجين لتصديره إلى األسواق العالمية، ومن النمنتنوقنع أن  من مليون طن 2.9سنويا ما يقرب من المصنع 

 فرصة عمل. 5222، على أن يوفر نحو 2222يبدأ العمل بالمشروع  في نهاية عام 

3.4 

 مليارات

دوالر    

مصنع 

الهيدروجين 

واألمونيا في 

مدينة الدقم 

 بسل نة عماا

عنن عنزمنهنا إنشناء  2220في يوننينو  Reportage Propertiesأعلنت شركة ريبورتاج العقارية اإلمارتية  

ملنينار  0.5مشروع مونتي نابليون السكني في مدينة  القاهرة الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، بتكلفة قدرها 

وحدة سكنية، وهو المشروع  5522ألف متر مربع نحو   165دوالر، وسيوفر المشروع الذي يقام على مساحة 

 األول  لريبورتاج خارج اإلمارات بالتعاون مع شركة األهلي صبور المصرية العقارية.

6.4 

مليار   

دوالر    

مونتي مشروع 

نابليوا السكني 

 بالقاهرة الجديدة 

في يونينو  Gulf Development Internationalأعلنت شركة الخليج للتنمية الدولية ومقرها المملكة المتحدة

مصننع عن عزمها استثمار مليار دوالر في مدينة نيوم بمطقة تبوك السعودية في قطاع العقارات إلنشاء  2220

وسينوفنر النمنشنروع لدعم بناء المساكن والفنادق في نيوم،  معدات معيارية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية

ألف وحندة سنننوينا، ومنن النمنتنوقنع أن ينبندأ النعنمنل  02.5مليون متر مربع نحو  0.1الذي سيقام على مساحة 

 فرصة عمل. 2222نحو ، على أن يوفر 2222بالمشروع في نهاية عام 

 مليار 

 دوالر

معدات مصنع 

في مدينة  معيارية

 نيوم السعودية 

، عنن عنزمنهنا إنشناء 2220فني يننناينر Colonial Chemicalأعلنت مجموعة  كولونيال كميكال األمريكية 

مليون دوالر بالتعاون مع شركتني سندينم لنالنسنتنثنمنار  295مصنع للكيماويات في مدينة الدمام السعودية بتكلفة 

مجموعة متنوعة عالية التقنينة منن النمنواد مكامن األرض للنفط والغازالسعوديتين، ويستهدف المشروع توفيرو

الكيميائية )مواد كيميائية لحقول النفط ومواد التشحيم الصناعية ومعالجة المياه  والنورق والندهناننات والنطنالء 

 فرصة عمل.  269وغيرها(، كما من المتوقع أن يوفر نحو 

984 

ماليين   

دوالر   

مصنع الكيماويات 

 في مدينة الدمام 

النمنتنخنصنصنة فني النغناز   Engie (GDF SUEZ) (Gaz de France)أعلنت شركة غاز فرنسا )انجني(

مليون دوالر إلنشاء محطة لتحلية منيناه  226.3عن عزمها استثمار نحو  2220الطبيعي والكهرباء، في مارس 

ننحنو على أن يوفر المنشنروع ألف متر مكعب يوميا،  152البحر في المدينة المنورة في السعودية،  بطاقة تبل  

 فرصة عمل. 262

921.9  

 ماليين 

 دوالر 

مح ة تحلية مياه 

البحر بالمدينة 

المنورة 

 بالسعودية
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

8086أهم الدول العربية المستقبلة للمشاريع لعام   

استمر التركز الجغرافي لمشاريع االستثمار األجنبني النمنبناشنر  •

فني عندد منحندود منن  2220في المنطقة العربية خنالل عنام 

الدول بمختلف المؤشرات سواء العدد أو التكلفة االستثمارية أو 

 الوظائف الجديدة.

استحوذت الدول الخنمنس األولنى فني كنل النمنؤشنرات والنتني  •

ضمت كالً من اإلمارات والسعودية وقطر ومصنر والنمنغنرب 

% من التكلنفنة 31% من عدد المشاريع و92على ما يقرب من 

 % من الوظائف الجديدة.21االستثمارية و 

واصلت اإلمارات تصندرهنا دول النمنننطنقنة كنأكنبنر مسنتنقنبنل  •

% منن 52.2مشروعا، مثلت  155للمشاريع من حيث العدد بـ 

مجمل المشاريع الجديدة في المنطنقنة، كنمنا حنلنت األولنى منن 

ألنف وظنينفنة  20حيث الوظائف المستحندثنة بنمنا ينقنرب منن 

% من االجمالي، في حنينن حنلنت كنثنانني أكنبنر 23.2وبحصة 

منلنينارات دوالر  6.6مستقبل للمشاريع من حيث التكلفة بقيمة 

 % من اإلجمالي.22وبحصة 

تصدرت السعودية الدول العربية كأكبر مستقبل للمشنارينع منن  •

منلنينارات دوالر منثنلنت  9.5حيث التكلفة االستثمارية بنقنينمنة 

% من إجمالي تكلفة المشاريع فني النمنننطنقنة، فني حنينن 22.2

 026حلت في المرتبة الثناننينة منن حنينث عندد النمنشنارينع بـن 

ألف  03% من االجمالي، وفرت اكثر من 01.6مشروعا تمثل 

 فرصة عمل جديدة.

حلت قطر في المركز الثالث كأكبر مستقبل للمشاريع من حينث  •

% من االجمالي، بلغت  تكلفتهنا 9.5مشروعا تمثل  22العدد بـ 

أالف  1مليار دوالر وفرت ما يزيند عنلنى   0.02االستثمارية 

 وظيفة جديدة.

على صعيد التكلفة، حلت مصر في المركز الثالث باستنقنبنالنهنا   •

% منن االجنمنالني، منن 06.1مليارات دوالر مثلنت  5.1نحو 

شركة أجنننبنينة، وسناهنمنت فني  52مشروعا، نفذتها  52خالل 

 آالف وظيفة جديدة.   9توفير ما يزيد على 

سلطنة عمان استحوذت على المركز الرابع عنربنينا منن حنينث  •

ملينارات دوالر، فني حنينن  1.5التكلفة االستثمارية التي بلغت 

 22حلت في المركز السابع من حنينث عندد النمنشنارينع بنعندد 

 مشروعا والمركز الخامس من حيث عدد الوظائف الجديدة. 

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر    

دول هي اإلمارات  4واصلت  تركزها الجغرافي في 

والسعودية وق ر ومصر والمغرب باستحواذها على 

% من اإلجمالي العربي 82  

Ranking 

by No.of 

projects

 Country

عدد 

المشاريع

 number

 of

projects

عدد 

الشركات

companies

عدد 

الوظائف 

 Jobs 

created

متوسط 

الوظائف

 Jobs

 created

)Avg(

التكلفة 

االستثمارية

)مليون دوالر(  

Capex

)USD m( 

متوسط 

التكاليف

 Capex

)Avg(

الدولة

الترتيب

وفقا لعدد 

المشاريع

1  UAE 455 426 20996 46 6566.9 14.4 اإلمارات  1

2  Saudi Arabia 126 102 17501 138 9256.6 73.5 2 السعودية

3  Qatar 82 81 4206 51 1124.2 13.7 3  قطر

4  Egypt 58 50 9300 160 5393.0 93.0 4 مصر

5  Morocco 50 44 11183 223 1800.6 36.0 5 المغرب

6  Bahrain 21 21 1743 83 981.2 46.7 6 البحرين

7  Oman 20 16 5384 269 4546.4 227.3 7 سلطنة عمان

8  Algeria 9 7 650 72 853.1 94.8 8 الجزائر

9 Tunisia 8 8 1136 142 268.0 33.5 تونس 9

10 Iraq 7 6 317 45 1115.8 159.4 العراق 10

11  Kuwait 7 7 461 65 100.8 14.4 11 الكويت

12 Jordan 6 6 1617 269 342.6 57.1 األردن 12

13 Mauritania 5 4 297 59 331.4 66.3 موريتانيا 13

14 Sudan 4 4 414 103 90.9 22.7 السودان 14

15  Libya 2 2 258 129 11.9 6.0 15 ليبيا

16 Djibouti 1 1 31 31 4.7 4.7 جيبوتي 16

17 Lebanon 1 1 1 1 0.5 0.5 لبنان 17

862 707 75495 88 32789 38 المجموع والمتوسط

New FDI projects distributed among Arab countries-year 2021

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة موزعة على الدول العربية  لعام 2021

 Total &Average

االمارات

UAE

53%

السعودية

Saudi Arabia

15%

ق ر

Qatar

10%

مصر

Egypt 7%

المغرب

Morocco

6%

دول أخرى 

other 

countries

11%

2226توزيع المشاريع على الدول العربية وفقا لعدد المشاريع لعام 

Distribution of FDI into Arab countries 

by number of projects - year 2226 
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

تواصل الصدارة 

% في 42.9بحصة 

عدد المشاريع و 

% في عدد 29.9

 الوظا ف الجديدة 

 اإلمارات

حلت األولى بأكبر 

تكلفة استثمارية 

 8.3للمشاريع بـ 

مليارات دوالر تمثل 

29.2% 

 السعودية

حلت في المركز الثالث عربيا 

% 8.4مشروعا تمثل  92بعدد 

 من اإلجمالي

ثالث أكبر مستقبل للمشاريع وفقاه 

للتكلفة االستثمارية في المن قة 

 مليارات دوالر 4.1بـ 

 أهم الدول العربية المستقبلة

2226للمشاريع لعام    

 

ثالث أكبر مستقبل لفرص العمل 

% والخامسة 61.9الجديدة بحصة 

 في عدد المشاريع والتكلفة 

 

رابع اكبر مستقبل للتكلفة االستثمارية 

مليارات دوالر والخامم في  1.4بـ 

 اآلف وظيفة 4.1الوظا ف بـ 

 عماا

دولة عربية استحوذت الدول الخمس األولى في كل  03من بين 

المؤشرات والتي ضمت كالً من اإلمارات والسعودية وقطر 

% من عدد المشاريع     92ومصر والمغرب على ما يقرب من 

 % من الوظائف الجديدة.21% من التكلفة االستثمارية و 31و 

 ق ر مصر

 المغرب

Ranking  Country

التكلفة االستثمارية

)مليون دوالر(

Capex

)USD m( 

الحصة من 

 Share  اإلجمالي

of total

الدولة الترتيب

1  Saudi Arabia 9257 28.2% 1 السعودية

2  UAE 6567 20.0% 2 اإلمارات 

3  Egypt 5393 16.4% 3 مصر

4  Oman 4546 13.9% 4 سلطنة عمان

5  Morocco 1801 5.5% 5 المغرب

6  Qatar 1124 3.4% 6  قطر

7 Iraq 1116 3.4% العراق 7

8  Bahrain 981 3.0% 8 البحرين

9  Algeria 853 2.6% 9 الجزائر

10 Jordan 343 1.0% األردن 10

11 Mauritania 331 1.0% موريتانيا 11

12 Tunisia 268 0.8% تونس 12

13  Kuwait 101 0.3% 13 الكويت

14 Sudan 91 0.3% السودان 14

15  Libya 12 0.0% 15 ليبيا

16 Djibouti 5 0.0% جيبوتي 16

17 Lebanon 1 0.0% لبنان 17

32789 100%Total المجموع 

 Arab countries receiving FDI

 according to Capex-2021

 الدول العربية المستقبلة للمشاريع األجنبية خالل عام 2021 

وفقا لعدد التكلفة االستثمارية

Ranking  Country

عدد

 المشاريع

 Number of

projects

الحصة من 

اإلجمالي 

 Share of

total

الدولة الترتيب

1  UAE 455 52.8% اإلمارات  1

2  Saudi Arabia 126 14.6% 2 السعودية

3  Qatar 82 9.5% 3  قطر

4  Egypt 58 6.7% 4 مصر

5  Morocco 50 5.8% 5 المغرب

6  Bahrain 21 2.4% 6 البحرين

7  Oman 20 2.3% 7 سلطنة عمان

8  Algeria 9 1.0% 8 الجزائر

9 Tunisia 8 0.9% تونس 9

10 Iraq 7 0.8% العراق 10

11  Kuwait 7 0.8% 11 الكويت

12 Jordan 6 0.7% األردن 12

13 Mauritania 5 0.6% موريتانيا 13

14 Sudan 4 0.5% السودان 14

15  Libya 2 0.2% 15 ليبيا

16 Djibouti 1 0.1% جيبوتي 16

17 Lebanon 1 0.1% لبنان 17

862 100% Total المجموع 

 Arab countries receiving FDI 

according to number of projects-2021

 الدول العربية المستقبلة للمشاريع األجنبية خالل عام 2021 

وفقا لعدد المشاريع

Ranking Country

عدد الوظائف 

 Jobs 

created

الحصة 

من اإلجمالي  

 Share

of total

الدولة الترتيب

1  UAE 20996 27.8% اإلمارات 1

2  Saudi Arabia 17501 23.2% 2 السعودية

3  Morocco 11183 14.8% 3 المغرب

4  Egypt 9300 12.3% 4 مصر

5  Oman 5384 7.1% 5 سلطنة عمان

6   Qatar 4206 5.6% 6   قطر

7 Bahrain 1743 2.3% البحرين 7

8 Jordan 1617 2.1% األردن 8

9 Tunisia 1136 1.5% تونس 9

10  Algeria 650 0.9% 10 الجزائر

11  Kuwait 461 0.6% 11 الكويت

12 Sudan 414 0.5% السودان 12

13 Iraq 317 0.4% العراق 13

14 Mauritania 297 0.4% موريتانيا 14

15  Libya 258 0.3% 15 ليبيا

16 Djibouti 31 0.041% جيبوتي 16

17 Lebanon 1 0.001% لبنان 17

75495 100%Total المجموع 

Arab countries receiving FDI

according to jobs created-2021

 الدول العربية المستقبلة للمشاريع األجنبية 

خالل عام 2021 وفقا لعدد الوظائف الجديدة
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

  2226المستقبلة للمشاريع األجنبية في الدول العربية لعام  المدنأهم 

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

تننوزعننت مشنناريننع االسننتننثننمننار  •

مندينننة  36األجنبي الجديدة على 

 .2220عربية خالل عام 

استحوذت المدن الخمنس األولنى  •

% من إجنمنالني عندد 65.2على 

% من التكلفة 26المشاريع ونحو 

% مننن عنندد 53اإلجننمننالننيننة و

الننوظننائننف الننجنندينندة خننالل عننام 

2220. 

واصننلننت دبنني صنندارة الننمنندن  •

مشروعنا  516العربية باستقبالها 

% منن 12تمثل  ما ينزيند عنلنى 

اإلجنننمنننالننني وأضنننخنننم تنننكنننلنننفنننة 

منلنينارات  1.6استثمارية بقنينمنة 

دوالر واسنتنحنوذت عنلنى النعندد 

األكبر من الوظائف الجديدة بـنمنا 

 ألف وظيفة . 01يزيد على 

حلت كل من أبو ظنبني والندوحنة  •

في المرتبنة النثناننينة عنربنينا منن 

حننيننث عنندد الننمننشنناريننع بننحننصننة 

% لكل منهما،  بينمنا جناءت 3.9

الرياض في المرتبة الثالثة عربياً 

 % من اإلجمالي.6.1بحصة 

استحوذت مدينة القاهرة الجديندة    •

عننلننى أكننبننر  2220خننالل عننام 

متوسط  لحجم تكلفة اسنتنثنمنارينة 

دوالر  ملنينون  526لمشروع بل  

مليار دوالر لثالثة مشاريع  0.5( 

فقط(، وفي النمنقنابنل اسنتنحنوذت 

مدينة الجبيل على أكبنر منتنوسنط 

لعدد الوظائف للنمنشنروع والنذي 

 .وظيفة 221بل  

أكبر تتصدر بالقاهرة الجديدة  

متوسط للتكلفة االستثمارية 

والجبيل بأكبر متوسط لعدد 

2226الوظا ف خالل عام   

دبي أهم المدا المستقبلة 

للمشاريع األجنبية من حيث العدد 

وأبو ظبي والدوحة في المرتبة  

2226الثانية عربيا لعام   

Ranking 

by No. 

of 

projects

 City
Number of 

projects

الحصة من 

اإلجمالي 

 Share of

total

عدد الوظائف 

 Jobs

created

متوسط الوظائف

 Jobs

 created

)Avg(

التكلفة 

االستثمارية 

)مليون دوالر(

 Capex

)USD  m(

متوسط التكاليف

 Capex

)Avg(

المدينة

الترتيب

وفقا لعدد 

المشاريع

1  Dubai 346 40.1% 14186 41 4583 13 دبي 1

2 Abu Dhabi 68 7.9% 3062 45 1022 15 أبو ظبي 2

2 Doha 68 7.9% 2760 41 728 11 الدوحة 2

4   Riyadh 55 6.4% 4152 75 1203 22 الرياض 4

5  Cairo 25 2.9% 3900 156 908 36 القاهرة 5

6 Casablanca 15 1.7% 1560 104 222 15 الدار البيضاء 6

7   Sharjah 12 1.4% 1094 91 258 22 الشارقة 7

8  Jeddah 11 1.3% 2863 260 592 54 جدة 8

9 Tanja 11 1.3% 2430 221 259 24 طنجة 9

10  Manama 10 1.2% 642 64 615 62 المنامة 10

11 Muscat 8 0.9% 524 66 302 38 مسقط 11

12   Al-Khobar 6 0.7% 164 27 117 19 الخبر 12

13 Dammam 6 0.7% 707 118 1073 179 الدمام 13

14
6th of 

October
4 0.5% 729 182 518 129 14 مدينة 6 أكتوبر

15  Al Jubail 4 0.5% 1134 284 794 198 الجبيل 15

16   Alger 4 0.5% 255 64 134 33 الجزائر 16

17    Tunis 4 0.5% 167 42 122 30 تونس 17

18 Marrakesh 3 0.3% 35 12 9 3 مراكش 18

19 New Cairo 3 0.3% 710 237 1519 506 القاهرة الجديدة 19

20  Rabat 3 0.3% 130 43 34 11 الرباط 20

72 8.4% 23109 321 10274 143 أخرى

124 14.4% 11182 90 7505 61 غير محدد

862 100% 75495 88 32789 38

أهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع األجنبية  لعام 2021

Most important Arab cities receiving FDI - 2021

Total &Average المجموع والمتوسط

  Other

Undefined
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

  2226أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع لعام 

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

توزعت القطاعات المنسنتنقنبنلنينة  •

مشاريع االستثمار األجنبي فني ل

عنلنى  2220الدول العربية لعام 

قنننطننناعنننا، واسنننتنننحنننوذت  55

القطاعات الخمسة األولى عنلنى 

% منننن إجنننمنننالننني عننندد 61

 المشاريع.

تصدر قطاع خندمنات األعنمنال  •

مننن حننيننث عنندد الننمننشنناريننع 

مشنروع  222واستحنوذ عنلنى 

% مننن مننجننمننل 25.2بننحننصننة 

المشاريع وتم تنفينذهنا منن قنبنل 

شركة بتكلفة بنلنغنت ننحنو  052

مليارات دوالر وفنرت منا  1.2

 ألف وظيفة.  00.5يزيد عن 

جاء قطاع البرمجيات وخندمنات  •

تننكنننننولننوجننيننا الننمننعننلننومننات فنني 

مشروعنا  022المرتبة الثانية بـ 

% منن منجنمنل 22.9وبحصنة 

المشاريع وتكلفة إجمالية قندرت 

ملنينار دوالر وفنرت  0.5بنحو 

آالف وظنينفنة  6ما يقنرب منن 

 جديدة خالل العام. 

على صعيد التكلفة االستثمارية،  •

تصننندر قنننطننناع الصننننننناعنننات 

 55نالكنينمنينائنينة  النمنقندمنة بنين

قطاعا بتكلفة استثمنارينة بنلنغنت 

مننلننيننارات دوالر بننحننصننة  5.5

وحل قنطناع خندمنات  ،% 06.3

األعمال في  المرتبة الثانية منن 

%، 01.6حيث التكلفة بنحنصنة 

ثننم قننطنناع الننعننقننارات بننحننصننة 

 % من اإلجمالي.02.2

صدر تق اع خدمات األعمال 

مشروع  222القا مة بعدد 

ألف وظيفة جديدة 66.1و  

 ق اع الصناعات الكيميا ية

أهم مستقبل على صعيد 

 4.4التكلفة االستثمارية بقيمة 

%61.9مليارات دوالر تمثل   

Ranking 

by No.of 

projects

Sector

عدد المشاريع

 Number of

projects

عدد الوظائف 

Jobs

created

متوسط الوظائف

 Jobs

 created

)Avg(

التكلفة 

االستثمارية 

)مليون دوالر(

 Capex

)USD m(

متوسط

 التكاليف

Capex

)Avg( 

القطاع

الترتيب

وفقا لعدد 

المشاريع

1 Business Services 200 11392 56 4782.5 23.9 خدمات األعمال 1

2 Software and IT services 180 5722 31 1300.0 7.2
البرمجيات وخدمات 

تكنولوجيا المعلومات
2

3 Financial Services 65 1671 25 589.4 9.1 الخدمات المالية 3

4 Transportation and storage 53 5776 108 2566.5 48.4 النقل والتخزين 4

5  Telecommunications 52 2653 51 2020.6 38.9 5 االتصاالت

6 Industrial equipment 41 1062 25 174.9 4.3 المعدات الصناعية 6

7 Real estate 37 7285 196 4191.8 113.3 العقارات  7

8 Food & Beverages 30 4698 156 1635.6 54.5 األغذية ومشروبات 8

9  Consumer Products 24 7534 313 892.0 37.2 9 المنتجات االستهالكية

10 Electronic components 24 1377 57 234.4 9.8 مكونات الكترونية 10

11  Hotels and Tourism 20 3856 192 2085.4 104.3 سياحة 11 الفنادق وال

12  Chemical 16 4692 293 5465.2 341.6 12 الصناعات الكيمائية

13  Renewable energy 13 786 60 3671.6 282.4 13 الطاقة المتجددة

14 Textiles 10 1879 187 352.1 35.2 14 النسيج

15 Aerospace 9 219 24 101.6 11.3 15 الفضاء

16 Pharmaceuticals 9 1458 162 238.4 26.5 األدوية 16

17 Metals 8 639 79 773.1 96.6 17 المعادن

18 Plastics 8 1019 127 233.0 29.1 18 البالستيك

19 Consumer electronics 7 309 44 47.0 6.7 االلكترونيك 19

20 Healthcare 7 500 71 110.7 15.8 20 الرعاية الصحية

 Other Sectors 49 10968 224 1322.9 27 قطاعات أخرى

862 75495 88 32789 38.0 Total &Average المجموع والمتوسط

Most important sectors receiving FD in Arab countries in 2021

أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع األجنبية في الدول العربية لعام 2021
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

 أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع األجنبية 

  2226في الدول العربية لعام 

استناداً إلى عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها مشاريع االستنثنمنار األجنننبني  •

، تركز ما يزيند 2220قطاعاً خالل عام  55المباشر في المنطقة العربية في 

قنطناعنات هني:  5% منن اإلجنمنالني( فني 52ألف وظيفة )تمثل  53على 

 3.5ألف وظيفة، والمنتجات االستهالكية بنعندد  00.5خدمات األعمال بعدد 

اآلف، ثنم  5.2اآلف، والنقل والتنخنزينن بنعندد  3.5اآلف، والعقارات بعدد 

 آالف وظيفة جديدة. 5.3البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بعدد 

على صعيد متوسط التكلفة االستثمارية، جاء قطاع الصناعنات النكنينمنينائنينة  •

 512، بنقنينمنة 2220بأضخم متوسط تكلفة استثمارية للمشروع خالل عنام 

 222مليون دوالر لكل مشروع، تاله قطاع الطاقة المتجددة بنمنتنوسنط بنلن  

 مليون دوالر للمشروع.

ساهم قطاع المنتجات االستهالكية بأكبر متنوسنط عندد وظنائنف لنلنمنشنروع  •

، تاله قطناع الصننناعنات للمشروعوظيفة  505،  بمتوسط 2220خالل عام 

وظيفة للمشروع، ثنم قنطناعنا النعنقنارات والنفنننادق  295الكيميائية بمتوسط 

 وظيفة للمشروع على التوالي. 092و  096والسياحة بمتوسط 

ق اع المنتجات االستهالكية تصدر وفقا لمتوسط عدد 

2226الوظا ف للمشروع خالل عام   

ق اع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في 

مليار  6.3مشروعا بتكلفة  692المرتبة الثانية بـعدد 

آالف وظيفة جديدة 4.9دوالر وفرت   

Ranking  Sector

عدد المشاريع 

 Number of

Projects

الحصة من 

 Share اإلجمالي

of total

القطاع الترتيب

1 Business Services 200 23.2% خدمات األعمال 1

2
Software and IT 

services
180 20.9%

البرمجيات وخدمات 

تكنولوجيا المعلومات
2

3 Financial Services 65 7.5% الخدمات المالية 3

4
Transportation and 

storage
53 6.1% النقل والتخزين 4

5  Telecommunications 52 6.0% 5 االتصاالت

6 industrial equipment 41 4.8% المعدات الصناعية 6

7 Real estate 37 4.3% العقارات  7

8 Food & Beverages 30 3.5% األغذية ومشروبات 8

9  Consumer Products 24 2.8% 9 المنتجات االستهالكية

10
Electronic 

components
24 2.8% مكونات الكترونية 10

156 18.1%

862 100%

أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع األجنبية في الدول العربية لعام 2021 

وفقاً لعدد لمشاريع

 Total

 Other Sectors 

المجموع

Top 10 sectors receiving FDI in Arab countries

 according to number of projects-  2021

قطاعات أخرى

Ranking Sector / القطاع

التكلفة االستثمارية 

)مليون دوالر(

 Capex

)USD m(

الحصة من 

اإلجمالي 

 Share of

total

القطاع الترتيب

1 Chemicals 5465.2 16.7% الصناعات الكيمائية 1

2  Business Services  4782.5 14.6% خدمات األعمال 2

3  Real estate 4191.8 12.8% العقارات  3

4 Renewable energy 3671.6 11.2% الطاقة المتجددة 4

5
Transportation and  

storage
2566.5 7.8% النقل والتخزين   5

6 Hotels & tourism 2085.4 6.4% 6 الفنادق والسياحة

7  Telecommunications 2020.6 6.2% 7 االتصاالت

8  Food &Beverages 1635.6 5.0% األغذية ومشروبات 8

9  Software and IT services 1300 4.0%
البرمجيات وخدمات 

تكنولوجيا المعلومات
9

10 Consumer products 892 2.7% 10  المنتجات االستهالكية

4178 12.7%

32789 100%

أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع األجنبية في الدول العربية لعام 2021 

وفقا للتكلفة االستثمارية

 Total

 Other Sectors 

المجموع

Top 10 sectors receiving FDI in Arab countries 

according to Capex- 2021

قطاعات أخرى

Ranking Sector / القطاع
عدد الوظائف

Jobs created

الحصة من 

 Share  اإلجمالي

of total

القطاع الترتيب

1 Business services  11392 15.1% خدمات األعمال  1

2 Consumer products 7534 10.0% المنتجات االستهالكية 2

3  Real estate 7285 9.6% العقارات 3

4 Transportation and  storage 5776 7.7% النقل والتخزين 4

5 Software and IT services 5722 7.6%
البرمجيات وخدمات تكنولوجيا 

المعلومات
5

6 Food & Beverages 4698 6.2% األغذية ومشروبات 6

7 Chemicals 4692 6.2% 7 الصناعات الكيمائية

8 Hotels & tourism 3856 5.1% 8 الفنادق والسياحة

9   Telecommunications 2653 3.5% االتصاالت 9

10 Textiles 1879 2.5% 10  النسيج

20008 26.5%

75495 100% Total المجموع

Most important sectors receiving FDI  in Arab countries 

according to jobs created in 2021

أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع األجنبية في الدول العربية لعام 2021 

وفقاً لعدد الوظائف الجديدة

 Other Sectors قطاعات أخرى

خدمات 

األعمال

Business 

Services

23%

البرمجيات وخدمات 

تكنولوجيا المعلومات

Software and 

IT services

21%

الخدمات المالية

Fi a  ial 

Ser i es

8%

النقل والتخزين

Transportatio

n and storage

6%

االتصاالت 

Telecommunications

6%

المعدات 

الصناعية

Industrial 

equipment

5%

ق اعات أخرى

Other Sectors 

31%

2226أهم الق اعات المستقبلة للمشاريع األجنبية في الدول العربية لعام 

وفقا لعدد المشاريع

Most Important Sectors Receving FD in Arab Countries 

According to Number of Projects in 2021
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

 

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

2220الجزء الثاني: مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

أهم األنشطة المستقبلة للمشاريع األجنبية    

  8086في الدول العربية لعام 

تواصل تركز مشاريع االستثنمنار األجنننبني النمنبناشنر فني  •

% 25الخمسة األولى بحصة  المنطقة العربية في األنشطة

% من إجنمنالني النوظنائنف 32من إجمالي عدد المشاريع، 

% من إجمالي التكلفنة االسنتنثنمنارينة خنالل 56الجديدة، و 

 .2220عام 

على صعيد عدد المشاريع،  جاء نشناط خندمنات األعنمنال  •

% من اإلجمالني، 50مشروعا تمثل  230في المقدمة بعدد 

مشنروعنا  262تاله قطاع المبيعات والتسويق والدعم بعدد 

 % من اإلجمالي.52وبحصة 

حل نشاط التصننينع فني النمنقندمنة فني منؤشنري النتنكنلنفنة  •

االستثمارية وعدد الوظائف باستحواذه على حصنة  تنزيند 

% من اإلجمالي في كل منهما. وحل في النمنرتنبنة 55على 

الثانية نشاط اإلنشاءات على صعيد التكلنفنة االسنتنثنمنارينة، 

ونشاط الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل  علنى صنعنيند 

 عدد الوظائف.

وفقا لمتوسط التكلفة االستثمارية ومتوسط عدد النوظنائنف،  •

جاء نشاط إعادة التدوير بأضخم متوسط تكلفة اسنتنثنمنارينة 

مليون دوالر، وأكنبنر منتنوسنط عندد  503للمشروع بلغت 

 وظيفة للمشروع. 155وظائف للمشروع بل  

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر 

تواصل تركزها في خمسة أنش ة بنحو 

%      41% من عدد المشاريع، و 94

% من الوظا ف       92من التكلفة و 

2226خالل عام   

نشاط التصنيع يتصدر المقدمة في 

مؤشري التكلفة االستثمارية وعدد 

%    34الوظا ف بحصة  تزيد على 

 من اإلجمالي في كل منهما

خدمات االعمال

Business Services

31.4%

مالمبيعات والتسويق والدع

Sales  Marketi  

 a d S   ort

30.4%

التصنيع

 Ma   a t ri  

8.5%

توفير المقرات 

Providing 

headquarters

8.4%

الخدمات اللوجستية 

والتوزيع والنقل

  o isti s  

distri  tio  a d 

tra s ortatio 

6.6%

األنش ة األخرى 

Other 

Activities

14.7%

ه لعدد المشاريع 2226أهم األنش ة المستقبلة للمشاريع األجنبية في المن قة العربية لعام  وفقا

Most important activities receiving FDI in Arab countries

in  2021 according to number of projects

Ranking 

by No. 

of 

projects

 Activity

عدد 

المشاريع 

 Numbers

 of

projctes

الحصة 

من 

اإلجمالي  

 Share

of total

عدد

 الشركات 

Companies

عدد 

الوظائف

 Jobs

created

متوسط 

الوظائف

 Jobs

 created

)Avg(

التكلفة 

االستثمارية 

)مليون دوالر(

 Capex

)USD m(

متوسط 

التكاليف

 Capex

)Avg(

النشاط

الترتيب

وفقا لعدد 

المشاريع

1 Business Services 271 31% 226 5941 21 978.3 3.6 خدمات االعمال 1

2
Sales, Marketing 

and Support
262 30% 236 6624 25 974.9 3.7

المبيعات 

والتسويق والدعم
2

3  Manufacturing 73 8% 66 26678 365 11534.0 158.0 التصنيع 3

4
Providing 

headquarters
72 8% 71 5197 72 1352.5 18.8 توفير المقرات 4

5

Logistics, 

distribution and 

transportation

57 7% 39 10062 176 3364.8 59.0

الخدمات 

اللوجستية 

والتوزيع والنقل

5

6
 Education and 

Training
28 3% 15 3277 117 509.8 18.2 التعليم والتدريب 6

7 construction 23 3% 14 8798 382 5234.1 227.6 االنشاءات 7

8
Research & 

Development
23 3% 23 2342 101 589.5 25.6 8 البحث والتطوير

9
 ICT & Internet 

Infrastructure
19 2% 13 1264 66 1913.8 100.7

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت 

واإلنترنت

9

10
Maintenance and 

service
12 1% 10 380 31 164.1 13.7

 الخدمات 

والصيانة
10

11  Electricity 7 1% 6 322 46 2473.0 353.3 الكهرباء 11

12 Recycling 7 1% 4 3187 455 3621.4 517.3 12 إعادة التدوير

13
Technical Support 

Centre  
5 1% 5 504 100 49.9 10.0

 مراكز الدعم 

الفني
13

14
Customer Contact 

Centre 
2 0.2% 2 610 305 19.2 9.6

مراكز االتصال 

مع العمالء
14

15
Shared Services 

Centre
1 0.1% 1 309 309 9.4 9.4

مراكز الخدمات 

المشتركة
15

862.00 100% 707 75495 88 32788.7 38.0

أهم األنشطة المستقبلة للمشاريع األجنبية في المنطقة العربية لعام 2021

 Total &Average المجموع والمتوسط

Most important activities  receiving FD in Arab countries in  2021
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ه  عن حركة االستثمارات العربية البينية  يوفر هذا الجزء معلومات أكثر تخصصا

والتي تعد جزءا من مجمل مشاريع االستثمار األجنبي المباشر  2226خالل العام 

في الدول العربية. حيث يتم رصد مشاريع االستثمار العربي المباشر التي تم 

استحداثها أو شهدت توسعات في الدول العربية من قبل الشركات العربية، وذلك 

استنادا للمعلومات الواردة في قاعدة بيانات مشاريع االستثمار األجنبي في العالم 

FDI Markets   .والصادرة عن مؤسسة الفايننشال تايمز العالمية 

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

ر يسية أولها عدد الشركات العربية المستثمرة في المن قة وعدد المشاريع 

المنفذة والتكلفة االستثمارية المقدرة لكل مشروع وعدد الوظا ف الجديدة التي 

 ستستحدثها تلك المشاريع.

كما يتم استخالص أهم المعلومات عن التوزيع الجغرافي والق اعي لتلك 

المشاريع من خالل عرض قوا م الهم الدول العربية والشركات العربية 

المستثمرة في المن قة واهم المشاريع المنفذة وأهم الدول العربية والق اعات 

 .2226االقتصادية المستقبلة لتلك المشروعات خالل العام 

 الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني 

8086لعام   
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 ت ور المشاريع العربية البينية 

 2223 – 2226  
41 

التوزيع القطاعي للمشاريع العربية البينية لعام 

8086  
49 

أهم الدول العربية المستقبلة والمستثمرة للمشاريع 

  8086العربية لعام 
49 

 48  8086أهم المشاريع لعام 

 محتويات الجزء الثالث
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 2222مناخ االستثمار في الدول العربية 

0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام   

  2226المشاريع خالل عام ت ور     

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

شهدت االستثمارات العربية البينية حالة من التذبذب خالل الفتنرة منن  •

، وذلنك 2222، ولكنها بلنغنت النذروة خنالل عنام 2220الى  2225

 على صعيد كافة مؤشرات مشاريع االستثمار البيني.

تعافيا في كل من عدد مشاريع االستنثنمنار النعنربني  2220شهد عام    •

البيني والتكلفة االستثمارية، وفي المقابل  استمر تراجع عدد الوظائف 

 الناتجة عن هذا االستثمار على النحو التالي: 

% منن 22ارتفع عدد مشاريع االستثمار العربي البيني المباشر بنسبة  •

% من منجنمنل مشنارينع 06مشروعاً لتمثل  051مشروعا  الى  002

االستثمار األجنبي المباشر الجديدة التي شهدتها الدول العربنينة خنالل 

 .2220العام 

 1.2% منن 55.0حققت التكلفة االستثمارية للمشاريع قفزة  بنمنعندل  •

لتمثل  2220مليارات دوالر عام  6.6الى  2222مليارات دوالر عام 

% من مجمل تكلفة مشاريع االستثمار األجنبي النمنبناشنر النجنديندة 22

 . 2220التي شهدتها الدول العربية خالل عام 

واصل عدد الوظائف الجديدة التي توفرهنا تنلنك النمنشنارينع تنراجنعنه   •

وظنينفنة  00052النى  2222وظيفة عام  00022% من 2.5بمعدل 

% فقط منن منجنمنل النوظنائنف النتني وفنرتنهنا 05، لتمثل 2220عام 

مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في المنطقة العربية خنالل 

 . 2220عام 

دول عربية في النمنننطنقنة، واسنتنحنوذت  05شركة من  93استثمرت  •

% من عدد الشنركنات النعنربنينة  55دولتان هما اإلمارات ولبنان على 

 .2220المستثمرة بينيا خالل عام 

% 66وظيفة جديدة مثلت نحو  22المشاريع التي وفرت ما يزيد على  •

 .2220% من التكلفة االستثمارية خالل عام 23من عدد المشاريع، 

مشروعنا منثنلنت  29شهد شهر يونيو العدد األكبر من المشاريع  بعدد  •

% منن النتنكنلنفنة 12% من اإلجمالي، ووفرت تلك المشاريع نحو 22

 .2220% من الوظائف خالل عام 22االستثمارية  ونحو 

 

% 22عدد المشاريع العربية البينية ارتفع بنسبة 

%44.6وتكلفتها االستثمارية بنسبة   

مليارات دوالر  1.1إلى    

مشروعا  631دولة عربية  63شركة من  89نفذت 

ه  ساهمت في توفير   ما يزيد على  ألف  66بينيا

2226فرصة عمل خالل العام   

6.6

4.2

15.0

25.2

10.8

20.0

12.9
10.6

10.9

18.7

11.8

14.5

32.5

63.0

17.5

56.0

31.6

1.9
4.1

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ثمار العربي البيني بالمليار دوالر تلمشاريع االسلتكلفة االستثمارية ت ور ا

Evolution of Capex of inter -Arab FDI projects (USD bn)
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0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام   

  2226لتوزيع الق اعي للمشاريع العربية البينية لعام ا   

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

قطاعا مستقبال لالستثمارات العربية، اسنتنحنوذت  03من إجمالي  •

% من  إجمالي عندد 32على على ما يزيد القطاعات الخمسة األول

% 55.0المشاريع. وحل قطاع خدمات األعمال في النمنقندمنة بـن 

من عدد المشاريع، تاله قطاع البرمجيات وخندمنات تنكنننولنوجنينا 

 %. 01.2المعلومات بحصة  بـ 

 0.3حل قطاع العقارات في المقدمة بأعلى تكلفة استثمارية بقيمة  •

% من اإلجمالي، تاله قطناع خندمنات 26.1مليارات دوالر مثلت 

 %. 06.3مليارات دوالر وبحصة  0.0األعمال بتكلفة 

تصدر قطاع العقارات المرتبة األولى بتوفيره أكبر متوسط  لعندد   •

وظنينفنة لنلنمنشنروع(، تناله قنطناع النمنأكنوالت  031الوظائف )

وظيفة للمشروع(،  فيما حنل قنطناع النطناقنة  032والمشروبات )

المتجددة في الصدارة بأضخم متوسط تكلفة استثمارية للنمنشنروع  

 مليون دوالر. 560بل  

  2226% من عدد المشاريع خالل عام 34.6خدمات األعمال في المقدمة عربيا بـ ق اع 

ه من حيث التكلفة االستثمارية خالل عام  69ق اع العقارات حل في المرتبة األولى بين    2226ق اعا

Ranking 

by No. 

of 

projects

Sector

عدد 

المشاريع 

 Number

 of

projects

عدد

 الشركات 

Companies

عدد الوظائف

 Jobs

created

متوسط 

الوظائف

 Jobs

 created

)Avg(

التكلفة 

االستثمارية 

)مليون دوالر( 

 Capex

)USD m(

متوسط 

التكاليف

 Capex

)Avg(

القطاع

الترتيب

وفقاً لعدد 

المشاريع

1 Business services 47 26 2919 62 1098.7 23.4 خدمات األعمال 1

2 Software & IT services 19 15 934 49 228.1 12 البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 2

3 Food & Beverages 11 7 1893 172 869.6 79.1 مأكوالت ومشروبات 3

4 Financial services 10 9 394 39 119.1 11.9 الخدمات المالية 4

5 Transportation & Warehousing 10 8 1016 101 338.6 33.9 النقل والتخزين 5

6 Communications 8 6 449 56 627.5 78.4 6 االتصاالت

7 Real estate 6 6 1044 174 1740.0 290 العقارات 7

8 Industrial equipment 5 5 164 32 28.5 5.7 المعدات الصناعية 8

9 Textiles 5 3 822 164 136.2 27.2 النسيج 9

10 Renewable energy 3 2 156 52 1083.6 361.2 الطاقة المتجددة 10

10 10 1339 134 319.2 31.9

134 97 11130 83 6589.1 49.2

أهم القطاعات المستقبلة للمشاريع  العربية البينية خالل عام 2021

Sectoral distribution of FDI inter- Arab projects -year 2021

 Total المجموع

 Other Sectors القطاعات األخرى

العقارات 

Real 

estate

26.4%

خدمات 

األعمال

Business 

services

16.7%

ال اقة  

المتجددة

Renewable 

energy

16.4%

مأكوالت 

ومشروبات

Food & 

Beverages

13.2%

االتصاالت 

Communications

9.5%

النقل والتخزين

Transportation & 

Warehousing

5.1%

ق اعات   

أخرى

Other 

Sectors 

12.6%

2226أهم الق اعات المستقبلة للمشاريع العربية البينية خالل عام 

وفقا للتكلفة االستثمارية

Distribution of Capex among sectors

in inter- Arab FDI projects -year 2021 
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0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام   

8086للمشاريع العربية لعام  والمستقبلة أهم الدول العربية المستثمرة    

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

دولة عربية كأكبر مستثنمنر فني  05واصلت اإلمارات تصدرها لـ  •

، بعدد مشنارينع 2220مشاريع االستثمار العربي البيني خالل عام 

 1.9% من اإلجمالني، وبنقنينمنة بنلنغنت 10مشروعاً تمثل  55بل  

% من إجمالي التنكنلنفنة االسنتنثنمنارينة، 31.6مليارات دوالر تمثل 

 آالف وظيفة. 6ووفرت ما يزيد على 

حلت لبنان في المرتبة الثانية من حنينث عندد النمنشنارينع بنحنصنة   •

% من االجمالي، وكذلك توفير الوظنائنف النجنديندة بنحنصنة 05.1

% من اإلجمالي، في حين جاءت الكويت في المرتبة الثناننينة 01.9

من حيث التكلفة االستثمارية النتني تنخنطنت نصنف منلنينار دوالر 

 مشروعاً. 05استثمرتها من خالل 

لنلنعنام مثلت السودان مصدراً للمشاريع العربية النبنينننينة النكنبنرى  •

ماليينن دوالر وهنو منا  021.5حجم مشروع بل  بمتوسط  2220

، ثنم 2220يزيد على ضعف متوسط إجمالي المشاريع خالل عام 

منلنينون  55.2منلنينون و  29.1اإلمارات ثم تونس بمتوسط بنلن  

 دوالر على التوالي.

على صعيد الدول المستقبلة، واصل التوزيع الجغنرافني لنمنشنارينع  •

االستثمار العربي البيننني تنركنزه فني السنعنودينة منن حنينث عندد 

% من اإلجمالني، 22مشروعاً تمثل  52المشاريع، مستحوذة على  

% 55آالف وظيفة تمنثنل  5.9وعدد الوظائف الجديدة والتي بلغت 

من اإلجمالي، في حين تصدرت مصر المقدمة من حنينث النتنكنلنفنة 

 .2220مليار دوالر خالل عام  2.5االستثمارية والتي تخطت  

على صعيد متوسط التكلفة االستثمارية للمشروع، حل العنراق فني  •

مليون دوالر للمشروع، ثم مصر بمنتنوسنط  026.1الصدارة بقيمة 

مليون دوالر، وجاءت البحرينن فني النمنرتنبنة النثنالنثنة  012.6بل  

 مليون دوالر للمشروع. 69.9بقيمة 

حلت الكويت في صدارة الدول العربية من حنينث منتنوسنط فنرص  •

 وظيفة جديدة. 051العمل التي يوفرها المشروع وبلغت 

ه      44اإلمارات تواصل تصدرها بتنفيذ  مشروعا

% من اإلجمالي بتكلفة    16في المن قة تمثل 

2226مليارات دوالر خالل عام  1.8  

السعودية أكبر مستقبل وفقا لعدد المشاريع بحصة 

%     39%، ومصر من حيث التكلفة بحصة 29 

2226من اإلجمالي خالل عام   

Raning 

by No. 

of 

projects

 Country

عدد 

المشاريع/

 Number 

 of

projects

عدد

 الشركات /

Companies

التكلفة 

االستثمارية

 )مليون دوالر( 

Capex

)USD m(  

متوسط 

التكاليف

 Capex

)Avg(

عدد 

الوظائف /

 Jobs 

created

متوسط 

الوظائف/

 Jobs

 created

)Avg(

الدولة

الترتيب

وفقا لعدد 

المشاريع

1 UAE 55 43 4914.5 89.4 6084 111 االمارات 1

2 Lebanon 18 10 327.4 18.2 1653 92 لبنان 2

3 Kuwait 15 8 500.4 33.4 1360 91 الكويت 3

4 Egypt 10 7 139.7 14 492 49 مصر 4

5  Qatar 8 4 225.9 28.2 325 41 قطر 5

6  Saudi Arabia 8 8 25 3.1 457 57 6 السعودية

7 Bahrain 5 4 87.1 17.4 229 46 البجرين 7

8 Oman 4 3 12.1 3 63 16 سلطنة عمان 8

9  Tunisia 4 3 220.8 55.2 188 47 تونس 9

10  Morocco 3 3 26.8 8.9 150 50 المغرب 10

11  Jordan 2 2 3.6 1.8 40 20 األردن 11

12  Iraq 1 1 1.3 1.3 20 20 العراق 12

13  Sudan 1 1 104.5 104.5 69 69 السودان 13

134 97 6589.1 49.2 11130 83 المجموع والمتوسط

Arab countries as source of Arab projects -year 2021 

 Total &Average

الدول العربية المستثمرة في المشاريع البينية خالل عام 2021

Ranking 

 by No. 

of 

projects

 Country

عدد المشاريع

 Number

of projects

التكلفة االستثمارية

 )مليون دوالر( 

Capex

)USD m(  

متوسط 

التكاليف

 Capex

)Avg(

عدد الوظائف 

 Jobs 

created

متوسط 

الوظائف

 Jobs

 created

)Avg(

الدولة

الترتيب

وفقاً لعدد 

المشاريع

1  Saudi Arabia 38 1292.2 34 3918 103 السعودية 1

2  UAE 29 384.4 13.3 1606 55 االمارات 2

3  Egypt 18 2531.7 140.6 2387 132 مصر 3

4  Qatar 17 186.8 11 755 44 قطر 4

5 Bahrain 10 699.2 69.9 788 79 البحرين 5

6 Oman 6 243.1 40.5 316 53
 سلطنة 

عمان
6

7  Mauritania 5 331.4 66.3 297 59 موريتانيا 7

8  Iraq 4 745.6 186.4 243 61 العراق 8

9  Sudan 3 81.4 27.1 392 131 السودان 9

10 Kuwait 2 66.7 33.4 267 134 الكويت 10

11 Djibouti 1 4.7 4.7 31 31 جيبوتي 11

12  Jordan 1 21.9 21.9 130 130 األردن 12

134 6589 49.2 11130 83 المجموع والمتوسط

Arab countries as destination to Arab projects -year  2021 

 Total &Average

الدول العربية المستقبلة  للمشاريع العربية خالل عام 2021
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0202الجزء الثالث: مشاريع االستثمار العربي البيني لعام   

    8086هم المشاريع لعام أ   

 FDI Markets Source: FDI Marketsالمصدر: قاعدة بيانات 

عن عزمنهنا إنشناء مشنروع  2220في يونيو  Reportage Propertiesأعلنت شركة ريبورتاج العقارية اإلمارتية  

مليار دوالر، وسيوفنر  0.5مونتي نابليون السكني في مدينة  القاهرة الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة بتكلفة قدرها 

وحدة سكنية، وهنو النمنشنروع األول لنرينبنورتناج  5522ألف متر مربع نحو   165المشروع الذي يقام على مساحة 

 خارج اإلمارات بالتعاون مع شركة األهلي صبور المصرية العقارية.

6.4 

مليار  

 دوالر 

مونتي مشروع 

 نابليوا السكني

 بمصر 

منالينينن دوالر فني  359عن عزمها استثنمنار  2220اإلماراتية في مارس   Metitoماتيتو أعلنت مجموعة  

 3.5بنطناقنة مدينة الحمام بمحافظة مطروح في شمال مصر إلنشاء محطة لمعالجنة منيناه الصنرف الصنحني 

مليون فدان، سنينكنون النمنشنروع  2.266يصل إلى / يوميا، ومن المقرر أن تروي المياه المعالجة ما  5ماليين م 

 بالشراكة مع كل من شركة أوراسكوم لإلنشاءات ومجموعة حسن عالم وشركة المقاولون العرب في مصر،

 وظيفة جديدة. 902على أن يوفر المشروع نحو 

 938 

ماليين 

  دوالر

مح ة معالجة  

مياه الصرف 

الصحي في 

مدينة الحمام 

 في مصر

عنن عنزمنهنا إنشناء منحنطنة  2220اإلمارتية في يولنينو   Yellow Door Energyأعلنت شركة يلو دوور للطاقة 

ألنف  12ماليين دوالر عنلنى مسناحنة  560للطاقة الشمسية على سطح مجمع البحرين التجاري بمدينة المنامة بتكلفة 

ومن المقرر أن ينننتنهني النمنشنروع فني  ميغاواط تقريبا. 6.2متر مربع، وستدعم المحطة المركز التجاري بطاقة تبل  

 مسؤولة عن تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة على مدار عشرين عاماً. ، وستكون الشركة2222عام 

316 

ماليين 

  دوالر

مح ة ال اقة 

الشمسية في 

المنامة في 

 البحرين

عن عزمها تطوير مشنارينع النطناقنة الشنمنسنينة  2220في يونيو  ”Masdar”أعلنت شركة  أبوظبي لطاقة المستقبل

جيجاوات، وسيدعم المشروع  الجهود العراقية لنتنننفنينذ  2ماليين دوالر وبسعة  560في العراق بتكلفة  الكهروضوئية

 .2225جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول العام  02مشاريع نوعية إلنتاج 

316 

ماليين 

  دوالر

ت وير مشاريع  

ال اقة الشمسية 

  في العراق

فني السنعنودينة فني  منلنينون دوالر 203استثمار عن عزمها  2220اإلماراتية في أكتوبر   Kaykrooأعلنت شركة 

من خالل تقدينم أكنثنر  ، ستخدم السوق المحليةCloud kitchensمطبًخا سحابيًا  05قطاع األغذية والمشروبات لفتح 

  .2225فرصة عمل بحلول أبريل  522من مليون وجبة، كما سيعمل المشروع على توفير 

269 

ماليين 

 دوالر

مشروع 

الم ابخ 

السحابية في 

 السعودية

مشروعا تم تنننفنينذهنا منن  051مشاريع  من إجمالي  02ساهمت أكبر  •

% من إجمالي النتنكنلنفنة 59قبل شركات عربية في دول المنطقة  بنحو 

، كما وفرت منا 2220االستثمارية لمجمل المشاريع العربية البينية لعام

 يزيد على ربع عدد الوظائف الجديدة.

تركزت المشاريع العشرة األولى من حيث  العدد في قطاع النمنأكنوالت  •

مشاريع(، وفي قطاع النعنقنارات منن حنينث النتنكنلنفنة  5والمشروبات )

مليار دوالر(، وفي قطاع خدمات األعنمنال منن  0.3االستثمارية )نحو 

 فرصة عمل(. 902حيث فرص العمل )

على صعيد تنفيذ المشاريع العشرة األكبر حنجنمنا، تصندرت اإلمنارات  •

مشاريع، ثم تساوت كل من الكويت وتوننس والسنودان  3المقدمة بـعدد 

 بعدد مشروع لكل منها.

تصدرت السعودية المقدمة على صعيند اسنتنقنبنال النمنشنارينع النعنشنرة  •

ي فنمشاريع(، في حين تصدرت مصر  5األكبر حجما من حيث العدد )

منلنينار دوالر( وعندد النوظنائنف  2.2مؤشري التكلفة االسنتنثنمنارينة )

وظيفة جديدة( وذلك من خالل استقبالنهنا لنمنشنروعنينن  0531الجديدة )

 .  2220من العشرة األكبر حجما خالل عام 

مصر استقبلت مشروعين هما األعلى تكلفة واألكثر 

 62مساهمة في توفير وظا ف جديدة  بين أكبر 

2226مشاريع لالستثمار العربي البيني خالل عام   

تركزت في ق اع المأكوالت مشاريع   62أكبر 

والمشروبات من حيث العدد وفي ق اع العقارات   

من حيث التكلفة وفي ق اع خدمات األعمال        

 من حيث  فرص العمل الجديدة
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يختلف هذا الجزء عن األجزاء السابقة في طبيعة بياناته من حيث منهجية 

إعدادها ومصدرها، حيث يركز على رصد التدفقات الفعلية لالستثمارات األجنبية 

المباشرة الواردة والصادرة عن الدول العربية وفق منهجية صندوق النقد 

الدولي الصادرة في ال بعة السادسة لميزاا المدفوعات والتي يعتمد عليها 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ) األونكتاد( في إعداد تلك البيانات. كما 

يقوم األونكتاد  بحساب أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة التراكمية في دول 

المن قة وفق نفم المنهجية ولكن مع األخذ في االعتبار التغيرات التي طرأت 

على تلك االستثمارات عبر الزمن، والمعلومات الواردة في قاعدة بيانات 

 مشاريع االستثمار األجنبي في العالم.

وفي هذا السياق يتم استعراض وتحليل وضع التدفقات الفعلية واألرصدة 

مع رصد لقيم عمليات االندماج واالستحواذ التي ‘  التراكمية في الدول العربية

 تمت خالل العام.

وبهذا الجزء تكتمل الصورة الكلية لحركة االستثمارات األجنبية المباشرة في 

الدول العربية من خالل رصد التدفقات الفعلية، الى جان  المشاريع األجنبية 

 والعربية في المن قة والتي تمت في الجزءين الثاني والثالث. 

الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي 

8086المباشر في الدول العربية لعام   
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تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر الواردة     

 2226إلى الدول العربية لعام 
12 

تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر الصادرة   

2226عن الدول العربية لعام   
11 

 صفقات االندماج واالستحواذ في الدول العربية

2226-2269لعام    
11 

ت ور تدفقات وأرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة   

2226-2262في الدول العربية    
19 

 محتويات الجزء الرابع
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2222الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

2226التدفقات الواردة للدول العربية لعام    

وفق بيانات )األونكتاد(، واصلت تدفقات االستنثنمنار األجنننبني النمنبناشنر  •

 2220% خنالل عنام 12الواردة الى الدول العربية ارتفناعنهنا بنمنعندل 

% من مجمل التدفنقنات النواردة 6.5تمثل  مليار دوالر  52.9لتصل الى 

% من مجمل التدفقنات النعنالنمنينة النبنالنغنة ننحنو 5.5الى الدول النامية و 

 .2220خالل عام  تريليون دوالر 0.52

استمر التركز الجغرافي للتدفقات الواردة لنلندول النخنمنس األولنى النتني  •

% من مجمل التدفقات بقيادة اإلمارات النتني 96استحوذت على أكثر من 

%، تنلنتنهنا السنعنودينة 59مليار دوالر بحصة تجاوزت  22.3استقطبت 

%، ثم مصر في المرتبنة النثنالنثنة 56.5مليار دوالر وحصة  09.5بقيمة 

% منن اإلجنمنالني النعنربني، ثنم 9.3مليارات دوالر وحصنة  5.0بقيمة 

منلنينارات دوالر وحصنة  5.6سلطنة عمان في المرتبة الرابعنة بنقنينمنة 

مليار دوالر وحصنة  2.2%، ثم المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 6.2

 % من اإلجمالي.  1.0

شهدت كل من العراق وقطر تدفقات سلبينة بن جنمنالني  2220خالل العام  •

منلنينارات  5.1مليارات دوالر وذلك مقارنة مع تدفقات سلبية بقيمة  5.3

 .2222دول هي العراق وقطر والكويت خالل العام  5دوالر تخ  

% تنلنتنهنا 253شهدت السعودية أعلى معدل نمو للتدفقات الواردة بنسبنة  •

%، ثم كل منن النبنحنرينن 220%، ثم فلسطين بمعدل 212الكويت بنسبة 

% 23% و52%، 55%، 35وقطر والمغرب وسلطنة عمان بمعدالت 

 على التوالي.

مليار دوالر         43% إلى 12ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة للدول العربية بمعدل 

 بقيادة اإلمارات % 81دول بنسبة  4مع استمرار تركزها في  2226عام 

 Source :UNCTAD, World Investment Report 2222 2222تقرير االستثمار في العالم المصدر : األونكتاد، 

التغير

معدل 

التغير %

الحصة من 

االجمالي %

Change % of 

Change  

Share in 

total %

19884206677833.939.1U.A.E 1اإلمارات 1

Saudi Arabia2 53991928613886257.236.5 السعودية2

9.7Egypt3(12.5)(730)58525122مصر3

Oman4 2861361975826.56.8سلطنة عمان4

1419215373451.74.1Morocco5المغرب5

1021176674572.93.3Bahrain6البحرين6

1.6Algeria7(23.9)(273)1143870الجزائر7

65266081.21.2Tunisia8تونس8

1.2Jordan9(18.2)(138)760622األردن9

0.9Sudan10(35.5)(254)717462السودان10

0.9Somalia11(1.8)(9)464456الصومال11

0.5Lebanon12(79.1)(1033)1306273لبنان12

Palestine13 80256176221.00.5 فلسطين13

198340239.80.4Kuwait14(142)الكويت14

15816795.40.3Djibouti15جيبوتي15

0.0Mauritania16(97.6)(906)92822موريتانيا16

4405.50.0Comoros17جزر القمر17

0000.00.0Libya18ليبيا18

0000.00.0Syria19سوريا19

0000.00.0Yemen20اليمن20

Qatar21 (2.1)134155.1(1093)(2434) قطر21

Iraq22(4.9)2468.6(2613)(2859)العراق22

المجموع 100 37214528971568342.1

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية لعام 2021 )مليون دوالر(

FDI inflows into Arab countries in 2021 (US$ million)

Total

الترتيب  

العربي

2021

20202021Countryالدولة

Arab 

ranking 

2021

(2613)

(1093)

0 

0 

0 

4 

22 

167 

198 

256 

273 

456 

462 

622 

660 

870 

1766 

2153 

3619 

5122 

19286 

20667 

العراق

ق ر 

ليبيا

سوريا

اليمن

جزر القمر

موريتانيا

جيبوتي

الكويت

فلس ين 

لبناا

الصومال

السوداا

األردا

تونم

الجزا ر

البحرين

المغرب

سل نة عماا

مصر

السعودية 

اإلمارات 

ة لى الدول العربيإتدفقات االستثمار االجنبي المباشر الواردة 

(بالمليوا دوالر) 2226لعام 
FDI inflows into Arab countries in 2021- ( USD m)
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2220الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

، 2220بنهاية النعنام  ارتفاعاً شهدت أرصدة االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية  •

النى منا ينزيند  2222مليارات دوالر عام  953.5مليار دوالر( من  50.9% ) بمقدار 5.1بمعدل 

 ، وذلك وفق بيانات )األونكتاد(  .2220على التريليون دوالر عام 

% من منجنمنل أرصندة االسنتنثنمنارات األجنننبنينة 56.5استحوذت الدول الثالث األولى على نحو  •

منلنينار دوالر وبنحنصنة  260المباشرة الواردة الى الدول العربية حيث تصدرت السعودية بقيمنة 

 053.5%، ثم مصر بقيمة 03مليار دوالر وبحصة  030.5%، تلتها اإلمارات بقيمة 25.9بلغت 

 %.05.6مليار دوالر وبحصة 

حققت اإلمارات أعلى معدل نمو في أرصدة االستثمارات األجنبية النمنبناشنرة النواردة النى الندول  •

%، ثم سلطننة عنمنان 02.6، تلتها  الصومال بمعدل 2220خالل عام % 05.3العربية بمعدل بل  

 %.9.3في المركز الثالث بمعدل نمو بل  

ً فني حنجنم أرصندة االسنتنثنمنارات األجنننبنينة  5شهدت  • دول هي: تونس وقطر وجيبوتي تنراجنعنا

 .2220المباشرة  الواردة  خالل العام 

8086األرصدة الواردة للدول العربية بنهاية عام   

 Source :UNCTAD, World Investment Report 2222 2222تقرير االستثمار في العالم المصدر : األونكتاد، 

السعودية واإلمارات ومصر 

%  من  41.4استحوذوا على 

مجمل األرصدة االستثمارية 

 الواردة إلى المن قة 

ارتفاع األرصدة الواردة           

إلى المن قة العربية بمعدل 

تريليوا دوالر  6.26% إلى 4.1

2226بنهاية عام   

التغير
معدل 

التغير %

الحصة من 

االجمالي %

Change 
% of 

Change  

Share in 

total  %

Saudi Arabia1 241775261061192868.025.9 السعودية1

1508961715632066713.717.0U.A.E 2اإلمارات 2

13247713754350663.813.6Egypt3مصر3

71975729419661.37.2Morocco4المغرب4

68632689052730.46.8Lebanon5لبنان5

371954081436199.74.0Oman6سلطنة عمان6

36590373057152.03.7Jordan7األردن7

33107339778702.63.4Algeria8الجزائر8

317053347117665.63.3Bahrain9البحرين9

3.3Tunisia10(4.5)(1566)3500633440تونس10

29211297285171.82.9Sudan11السودان11

Qatar12 2.7(3.8)(1093)2862727534 قطر12

184621846200.01.8Libya13ليبيا13

14601147991981.41.5Kuwait14الكويت14

107431074300.01.1Syria15سوريا15

99739995220.21.0Mauritania16موريتانيا16

3616407145612.60.4Somalia17الصومال17

Palestine18 271729762599.50.3 فلسطين18

1942194200.00.2Yemen19اليمن19

13814243.00.0Comoros20جزر القمر20

0000.00.0Iraq21العراق21

Djibouti22(0.2)8.7(167)(2073)(1907)جيبوتي22

9574801009339518585.4 100 

Country

Arab 

ranking 

2021

أرصدة االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية لعام 2021 )مليون دوالر(

FDI instocks in Arab countries in 2021(US$ million)

Total المجموع

الترتيب 

العربي

2021

 20202021261061الدولة

171563 

137543 

72941 

68905 

40814 

37305 

33977 

33471 

33440 

29728 

27534 

18462 

14799 

10743 

9995 

4071 

2976 

1942 

142 

0 

(2073)

السعودية 

اإلمارات 

مصر

المغرب

لبناا

سل نة عماا

األردا

الجزا ر

البحرين

تونم

السوداا

ق ر 

ليبيا

الكويت

سوريا

موريتانيا

الصومال

فلس ين 

اليمن

جزر القمر

العراق

جيبوتي

ةاالستثمار االجنبي المباشرالواردة الى الدول العربي أرصدة

(  مليوا دوالر) 2226بنهاية عام 
FDI instocks  in Arab countries at the end of the 

year 2021( USD m)
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2222الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

التدفقات الصادرة من الدول العربية        

2226لعام   

 Source :UNCTAD, World Investment Report 2222 2222تقرير االستثمار في العالم المصدر : األونكتاد، 

شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة منن  •

ً الدول العربنينة  ، بنمنعندل 2220خنالل النعنام  ارتنفناعنا

 55.5مليار دوالر،  منقنارننة منع  50.2% لتبل  15.9

، وذلك وفق بيانات مؤتمر 2222مليار دوالر  في العام 

 األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(.

% منن منجنمنل 16.0ساهمت السعودية بنحنصنة تنبنلن   •

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من المنطقة  

، 2220مليار دوالر خالل العام  25.9بقيمة تقترب من 

تلتها اإلمارات التي صدر عنننهنا اسنتنثنمنارات منبناشنرة 

% مننن 15.5مننلننيننار دوالر وبننحننصننة  22.5بننقننيننمننة 

اإلجمالي ثم الكويت التي حلت في المرتبة الثالثة بقنينمنة 

%  ثنم حنلنت سنلنطنننة 3مليارات دوالر وبحصة  5.6

منلنينون دوالر  520عمان في المرتبة الرابنعنة بنقنينمنة 

% لتبل  الحصة اإلجنمنالنينة لنلندول األربنع 0.0وحصة 

 %.93.3األولى 

دول نموا في حجم التدفقنات الصنادرة وحنلنت  3حققت  •

%، ثنم حنلنت 525.3لبنان في المرتبة األولى بنمو  بل  

%، ثنم 525.9السعودية في المنرتنبنة النثناننينة بنمنعندل 

% ثنم 09.0اإلمارات في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بل  

%، كما حققت كل من البنحنرينن 02.1مصر بمعدل نحو

 وليبيا تحسنا في تدفقات االستثمار الصادرة منها.

دول تراجنعنا فني حنجنم تندفنقنات االسنتنثنمنار  3شهدت  •

، فني 2220األجنبي المباشر الصادرة عنها خالل العام 

% عنلنى 91% و 55مقدمتها الكويت وقطر بنحو 

 التوالي. 

مليار دوالر  23.8السعودية ساهمت بـ 

% من تدفقات االستثمار 11وبنسبة 

األجنبي المباشر الصادرة من المن قة  

  2226خالل العام 

ارتفاع  تدفقات االستثمار األجنبي 

المباشر الصادرة من الدول العربية 

مليار دوالر  46.9% إلى 11بمعدل   

تغير ال
تغير  معدل ال

%

الحصة من 

االجمالي %
Country

Change 
% of 

change  

Share in 

total %

Saudi Arabia1 49112386018949385.946.1 السعودية1

1893722546360919.143.5U.A.E 2اإلمارات 2

7.0Kuwait3(54.5)(4357)79883631الكويت3

536581458.51.1Oman4سلطنة عمان4

4585064810.51.0Morocco5المغرب5

3273674112.40.7Egypt6مصر6

Qatar7 0.3(94.1)(2570)2730160 قطر7

0.3Iraq8(8.6)(13)147135العراق8

106655525.70.1Lebanon9لبنان9

64269131.40.1Bahrain10(205)البحرين10

434738.10.1Tunisia11تونس11

0.0Jordan12(39.6)(10)2616األردن12

0.0Mauritania13(10.4)(1)65موريتانيا13

0000.00.0Yemen14اليمن14

Algeria15(0.1)(451.6)(66)(52)15الجزائر15

Libya16(0.1)43288.6(55)(487)ليبيا16

Palestine17 (0.2)(231.8)(137)(78)59 فلسطين17

35502517991629745.9 100 

Arab 

ranking 

2021

Total

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية لعام 2021 )مليون دوالر(

FDI outflows from Arab countries in2021 (US$ million)

المجموع

ترتيب ال

 العربي

2021

20202021الدولة

Saudi Arabia 

السعودية

46%

U.A.E 

اإلمارات

44%

Kuwait

الكويت

7%

Other

أخرى

3%

2021أهم الدول العربية المصدرة لتدفقات االستثمار المباشر لعام

 Top Arab FDI source countries in 2021 
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2220الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

 Source :UNCTAD, World Investment Report 2222 2222تقرير االستثمار في العالم المصدر : األونكتاد، 

الصادرة من الدول العربية        األرصدة

2226لعام   

شهدت أرصدة االستثمار األجنبي النمنبناشنر الصنادرة  •

، بنمنعندل 2220من الدول العربية ارتفاعا بنهاية العام 

 195ملينار دوالر منقنارننة منع  515.1% الى 02.2

، وذلك وفق بنيناننات 2222مليار دوالر في نهاية العام 

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(.

استحوذت كل من اإلمارات والسعودية عنلنى النحنصنة  •

األهم من أرصدة االسنتنثنمنارات األجنننبنينة النمنبناشنرة 

 566.5الصادرة من المنطقة بقيمة إجنمنالنينة بنلنغنت  

% منن اإلجنمنالني النعنربني. 63.5مليار دوالر تمثنل 

 205حيث حلت اإلمارات في المرتبة األولنى بنقنينمنة 

% تنلنتنهنا السنعنودينة فني 59.6مليار دوالر وحصنة 

منلنينار دوالر وبنحنصنة  050.5المرتبة الثانية بقيمنة 

23.9.% 

ارتفع حجم أرصدة االستثمار المنبناشنر الصنادرة عنن  •

 %52.3منا بنينن  دولة عربية بمعدالت تراوحت  01

% بالنسبة للقطر والبنحنرينن ، 2.5بالنسبة لفلسطين و 

في حين استقرت األرصدة الصادرة في كل من الينمنن 

وسوريا. في المقابل شنهندت األرصندة الصنادرة عنن 

ً  بنمنعندالت  % 0.9% و 2.5ليبيا والجزائر تنراجنعنا

 على التوالي.

حقنقنت السنعنودينة أعنلنى قنينمنة زينادة فني األرصندة  •

، بنلنغنت  2220الصادرة عن الدول العربية خالل عام 

% منن  15مليار دوالر بحنينث منثنلنت وحندهنا  22.3

إجمالي الزيادة في األرصدة الصنادرة عنن النمنننطنقنة 

 العربية.

صدرت اإلمارات والسعودية استثمارات 

مليار دوالر تمثل  311.4بقيمة  

% من اإلجمالي العربي19.6  

ارتفاع أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 

الصادرة من الدول العربية  بمعدل 

مليار دوالر   413.1% إلى 62.2  

التغير
معدل 

التغير %

الحصة من 

االجمالي %

Change 
% of 

Change  

Share in 

total  %

1925012150472254611.739.6U.A.E 1اإلمارات 1

Saudi Arabia2 1288151514992268417.627.9 السعودية2

Qatar3 47510476701600.38.8 قطر3

3274136372363111.16.7Kuwait4الكويت4

3.8Libya5(0.3)(55)2045520400ليبيا5

1894219007640.33.5Bahrain6البحرين6

1597616042660.43.0Lebanon7لبنان7

12188127695814.82.3Oman8سلطنة عمان8

848188483674.31.6Egypt9مصر9

732374381151.61.4Morocco10المغرب10

301631511354.50.6Iraq11العراق11

0.5Algeria12(1.9)(52)27512699الجزائر12

681697162.30.1Jordan13األردن13

67267200.00.1Yemen14اليمن14

60361171.20.1Tunisia15تونس15

Palestine16 2543327830.70.1 فلسطين16

9910455.50.0Mauritania17موريتانيا17

054540.00.0Sudan18السودان18

5500.00.0Syria19سوريا19

4930155434175040210.2 100 

Arab 

ranking 

2021

Total

أرصدة +A1:I24االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية لعام 2021 )مليون دوالر(

المجموع

الترتيب 

العربي

2021

20202021الدولة

FDI outstocks from Arab countries  in 2021 (US$ million)

Country

U.A.E 

 اإلمارات

39.6%

Saudi 

Arabia 

 السعودية

27.9%Qatar 

  ق ر

8.8%

Other   

 أخرى

23.7%

 2226أهم الدول العربية المصدرة ألرصدة االستثمار المباشر لعام 

 Top Arab countries source of FDI stocks in 2021

 



     66   
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2222الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

2226-2222صفقات االندماج واالستحواذ في الدول العربية   

 Source :UNCTAD, World Investment Report 2222 2222تقرير االستثمار في العالم المصدر : األونكتاد، 

من  %96استحوذت على أكثر من السعودية 

مليار دوالر 21.4صفقات البيع بقيمة   

تمثل عمليات الدمج واالسنتنحنواذ حصنة منهنمنة منن منجنمنل  •

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم بشكل عام، كنمنا 

أن عمليات بيع األصول لشركات أجنننبنينة تنعنزز منن تندفنق 

االستثمار األجنبي للدولة، وفي هذا السياق شنهندت عنمنلنينات 

االندماج واالستحواذ في الدول العنربنينة نشناطنا الفنتنا خنالل 

دولنة  02، حيث ارتفعت قيمة عمليات البيع فني 2220العام 

منلنينار دوالر عنام  02.0مليار دوالر من  00.9عربية بنحو 

، 2220منلنينار دوالر عنام  52النى منا ينقنرب منن  2222

منلنينار  322% من اإلجمالي النعنالنمني النبنالن  1.0وبحصة 

 دوالر، وذلك استنادا الى بيانات األونكتاد.

دولة عربية شهدت عمليات بنينع األصنول خنالل  02من بين  •

% منن 20، استحوذت السعودية على أكثنر منن 2220العام 

مليار دوالر، تلتها الكويت  21.5مجمل الصفقات بقيمة بلغت 

%، ثنم اإلمنارات  05.6مليارات دوالر وحصة   1.22بقيمة 

 %.5.0مليار دوالر وحصة  0.5بقيمة 

شهدت عمليات الشراء بغرض التملك واالندماج التي ننفنذتنهنا  •

 2.59بنقنينمنة  2220الدول العربية ارتفاعا كبيرا خالل العام 

 0.53مليارات دوالر، لتتحول من قيمة سلبية صافية بنقنينمنة 

منلنينارات دوالر عنام  3.22النى  2222ملينار دوالر عنام 

2220. 

دولة عربية شهدت عمليات شراء بغرض التملنك  02من بين  •

 6.0حلت اإلمارات في المقدمة بقنينمنة  2220واالندماج عام 

% منن اإلجنمنالني، 26مليارات دوالر وبحصة  تخنطنت الـن 

مليون دوالر، ثنم لنينبنينا بنقنينمنة  199.5تلتها السعودية بقيمة 

 522مليون دوالر ثم البحرين في المرتبة الرابعة بقيمة  129

 مليون دوالر. 221.6مليونا، ثم الكويت بقيمة 

قيمة عمليات البيع بغرض التملك واالندماج 

مليار  66.8في الدول العربية ارتفعت بمقدار 

2226دوالر عام   

التغير

Change
2021 2020

التغير

Change
2021 2020

1 Saudi Arabia 485.2 499.5 14.3 24093.0 24451.5 358.5 السعودية 1

2 Kuwait (241.8) 284.6 526.5 4027.3 4077.2 49.9 الكويت 2

3 UAE 8889.3 6078.9 (2810.4) (14871.8) 1520.3 16392.1 اإلمارات 3

4 Bahrain (83.9) 322.2 406.1 40.5 45.0 4.5 البحرين 4

5 Egypt 1006.8 225.3 (781.5) (118.5) 16.5 135.0 مصر 5

6 Lebanon (477.6) (477.6) 0.0 3.0 3.0 0.0 لبنان 6

7 Jordan 21.6 28.3 6.7 (1157.4) 2.8 1160.2 األردن 7

8 Algeria 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 (8.0) الجزائر 8

9 Tunisia (178.6) 0.0 178.6 61.3 0.0 (61.3) تونس 9

10 Syria 0.0 0.0 0.0 (25.0) 0.0 25.0 سوريا 10

11 Morocco 60.0 60.0 0.0 (48.0) (20.3) 27.7 المغرب 11

12 Qatar (933.7) (483.1) 450.5 (102.9) (102.9) 0.0 قطر 12

13 Oman (584.6) 50.4 635.0 0.0 0.0 0.0 سلطنة عمان 13

14 Libya 429.1 429.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ليبيا 14

8391.8 7017.6 (1374.2) 11909.4 29993.0 18083.6

قيمة عمليات االندماج واالستحواذ الصافية عبر الحدود للدول العربية لعام 2021 بالمليون دوالر

Value of net cross-border M&As in Arab countries in 2021 (US$ million)

Total Arab اإلجمالي العربي

 البيع

Seller

 الشراء

Purchaser
Countryالدولة

Arab 

ranking 

 2021

الترتيب 

العربي 

2021

Saudi Arabia

السعودية

81.5%
Kuwait

الكويت

13.6%

Others

أخرى

4.9%

أهم الدول العربية التي استفادت من صفقات االستحواذ واالندماج 

(الحصة من إجمالي عمليات البيع في المن قة العربية) 2226لعام 

Top Arab countries in acquisitions and mergers deals in 2021 

(share of total sales in Arab region)
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2220الجزء الرابع: تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية لعام   

2226-2262ت ور التدفقات الواردة الى الدول العربية   

 Source :UNCTAD, World Investment Report 2222 2222تقرير االستثمار في العالم المصدر : األونكتاد، 

مليارات دوالر خنالل النعنقند األخنينر منن  1.2خالل العقود الثالثة األخيرة شهد حجم التدفقات الواردة الى الدول العربية تذبذبا واضحا من متوسط  •

ملينار  52.3(، قبل أن يتراجع الى 2202-2220مليار دوالر خالل العقد األول من األلفية الثالثة ) 19(،  الى أكثر من 2222-0990األلفية الثانية )

 ).2220-2200( الفترة مندوالر في 

 2202ملنينار دوالر خنالل النفنتنرة منا بنينن عنامني  522.3بلع إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية ما يزيد على  •

 مليار دوالر سنويا. 52.0بمتوسط  2220و

في حين  2220و  2202% خالل الفترة ما بين عامي 2.1بل  متوسط حصة الدول العربية من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمية ما نسبته  •

 % خالل نفس الفترة.5.1بل  متوسط حصة الدول العربية من الدول النامية 

% عنام 5.2منقنارننة منع  2220% خالل العام 6.5حصة الدول العربية من  إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للدول النامية الى  ارتفعت •

 .  2220% فقط عام 5.5الى  2222% عام 5.9، وذلك على الرغم من تراجع حصتها الى اإلجمالي العالمي من 2222

، ولكنه منازال أقنل 2220إلى 2202أعلى مستوى لحجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة للدول العربية خالل الفترة من  2220شهد عام  •

 مليار دوالر )تمثل التدفقات األعلى حتى اآلن(. 22.5والتي بلغت  2222من حجم التدفقات التي شهدتها المنطقة خالل العام 

مليار دوالر متوسط التدفقات السنوية للدول  39.6

( 2226-2262العربية خالل الفترة )  

حصة متوسط الدول العربية لتدفقات االستثمار للفترة 

% من متوسط الدول 4.1بلغت  2262-2226

% من المتوسط العالمي2.1النامية و   

7.8%

6.3%

4.6%

3.4%

5.0%
4.5%

5.1%
5.5%5.8%

6.3%

3.6%
2.8%

2.3%

1.2%
1.6%1.9%

2.5%2.7%

3.9%
3.3%

2012201320142015201620172018201920202021

ت ور حصة الدول العربية من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الدول النامية والعالم

Evolution of Arab countries' share of FDI inflows in to developing countries and world 

Arab Countries' Share of Total Developing Countries/حصة الدول العربية من إجمالي الدول النامية
Arab Countries' Sdhare of the Global Total/حصة الدول العربية من اإلجمالي العالمي

2012201320142015201620172018201920202021Yearالسنة

قيمة التدفقات إلى الدول العربية

)مليار دوالر(
52.741.331.625.533.031.335.639.537.252.9

FDI inflows into Arab countries

(US$ billion)

  قيمة التدفقات إلى الدول النامية

)مليار دوالر(
679.5659.1688.6740.9660.6695.0695.0716.2643.9836.6

FDI inflows into developing countries

(US$ billion)

  قيمة التدفقات إلى الدول العالم

)مليار دوالر(
1468.81459.01402.52063.62045.41632.61448.31480.6963.11582.3

FDI inflows into the world  

(US$ billion)

حصة الدول العربية من إجمالي الدول 

النامية
7.8%6.3%4.6%3.4%5.0%4.5%5.1%5.5%5.8%6.3%

Arab Countries' Share of  developing 

countries

%3.3%3.9%2.7%2.5%1.9%1.6%1.2%2.3%2.8%3.6حصة الدول العربية من اإلجمالي العالمي
Arab countries' share

 of world  

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

FDI inflows into Arab countries and  proportion to developing countries and to world
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انعكم تحسن األوضاع االقتصادية والصحية الى جان  الت ورات السياسية التي شهدتها المن قة والعالم على وضع مناخ االستثمار وبميمئمة 

 وهو ما ظهر جليا في محورين ر يسيين: 2226أداء األعمال ومخاطرها في الدول العربية لعام 

 لمحور األول: ترتي  وتصنيف الدول العربية في المؤشرات الدولية:ا

أوال: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول: شهدت استقرارا لوضع الدول العربية فمي المتمصمنميمفمات اال متمممانميمة  •

دول شهدت تراجعما فمي تصمنميمفمهما  4السيادية لوكاالت ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينم واي إتش إس، فيما عدا 

. كما تحسن المتوسط العام لترتي  الدول العربية في عدد من مؤشرات تقييم الممخماطمر السميماسميمة واالقمتمصماديمة والمممالميمة 2226عام 

وكمريمديمنمدو   PRSوالتشغيلية للدول وأعمال التجارة واالستثمار في اآلجال القصيرة والمتوس ة وال ويلة ومنها ممؤشمرات فميمتمش و

 وكوفاس وإيلير هيرميم ونيكيسي وداا آند براد ستريت.

من أهم ممؤشمرات  8داء الدول العربية في تراجع طفيف ألمؤشر كمحصلة ل 61ثانيا: مجموعة مؤشرات األداء االقتصادي: تحسن األداء في  •

األداء االقتصادي الداخلي وتحسنها بشكل كبير في خمسة من أهم مؤشرات التعامالت االقتصادية مع الخارج، بحلول نحمو نصمف المدول فمي 

 .مراكز أفضل من متوس ات الترتي  العالمي

ثالثا: مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية شهدت تراجعا لمتوسط الترتي  العربي في مؤشرات الحرية االقتصادية، كمما ظمل  •

ترتيبها دوا المتوسط العالمي في مؤشرات الحوكمة وبيئة أداء األعمال والقيود التنظيمية لالستثمار في حين جاء ترتيمبمهما أفضمل ممن 

 المتوسط العالمي في مؤشري اتفاقيات االستثمار.

رابعا: مجموعة مؤشرات عناصر اإلنتاج شهدت تباينا في األداء وذلك بتحسن طفيف لموضمع المدول المعمربميمة فمي ممؤشمرات االبمتمكمار  •

وال اقة والتنمية المستدامة، في مقابل تراجع طفيف في مؤشرات المعرفة العالمي ونسبة عوا د الموارد الم مبميمعمة لملمنماتمج والمقمدرات 

 اإلنتاجية وريادة األعمال. 

 :2226المحور الثاني: االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية خالل العام 

مليار دوالر خمالل المعمام  43% الى 12نمت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة للدول العربية وفقا إلحصاءات األونكتاد بمعدل  •

 6.49% من مجمل التدفقات المعمالممميمة المبمالمغمة نمحمو 3.3% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و1.3. بحصة بلغت 2226

مملميمار  22.9% من مجمل التدفقات بقيادة اإلمارات التي استق بت 81تريليوا دوالر، واستحوذت الدول الخمم األولى على أكثر من 

 4.6%، ثم مصمر فمي المممرتمبمة المثمالمثمة بمقميمممة 31.4مليار دوالر بحصة  68.3%، تلتها السعودية بقيمة 38دوالر بحصة تجاوزت 

%، ثمم 1.9مليارات دوالر وحصة  3.1% من اإلجمالي العربي، ثم سل نة عماا في المرتبة الرابعة بقيمة 8.9مليارات دوالر وحصة 

 % من اإلجمالي.1.6مليار دوالر وحصة  2.2المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 

مشمروعما، ممع ارتمفماع  912% لتبملمغ 39بمعدل  2226ارتفع عدد مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية لعام  •

، السيما بعد ارتفاع عمدد المممشماريمع 2222مليار دوالر، مع توقعات باستمرار النمو في عام  32.9% الى 6التكلفة االستثمارية بمعدل 

 .2222مليار دوالر خالل الثلث األول من العام  26% إلى 91% والتكلفة بمعدل 64بمعدل 

% ممن 9.4حلت أوروبا الغربية  في مقدمة أهم المستثمرين في المن قة من حيث التكلفة، بقيادة المملكة الممتمحمدة المتمي سماهمممت بـم  •

 144%  من عدد المشاريع،  وتركزت مشاريع االستثمار المجمديمدة جمغمرافميما فمي اإلممارات بمعمدد 62.1مجمل التكلفة االستثمارية، و 

مليارات دوالر، أما ق اعيا فقد حلت ق اعات خمدممات األعمممال والمبمرممجميمات  8.3مشروعا وفي السعودية بتكلفة استثمارية في حدود 

% من حيث عمدد المممشماريمع، فميممما حملمت قم ماعمات 46.1والخدمات المالية في المراكز الثالثة األولى على التوالي بحصة مجموعها 

% ممن حميمث المتمكملمفمة 11الصناعات الكيميا ية وخدمات األعمال والعقارات في المراكز الثالثة األولى على التوالي بحصة مجموعهما 

 االستثمارية.

ه، والتكلفة بمممعمدل  631% الى 22زاد عدد مشاريع االستثمار العربي البيني بمعدل  • مملميمارات دوالر لمتمممثمل  1.1% المى 44مشروعا

مملميمار دوالر،  6.3مشروعا وبتكلفمة  39% من مجمل االستثمارات األجنبية في المن قة. وقد مثلت السعودية الوجهة األولى بعدد 61

 مليار دوالر. 6.9مشروعا وق اع العقارات في المقدمة من حيث التكلفة التي بلغت  19فيما حل ق اع خدمات األعمال في المقدمة بعدد 

 الخالصة
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مع تزايد حدة التنافم بين دول العالم على استق اب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى ق اعاتها المختلفة والسيما بعد تفاقم 

المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية األوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة ألسعار الفا دة 

العالمية، بات من الضروري أا تسارع حكومات الدول العربية الى تنفيذ خ ط متكاملة لتحسين مناخ االستثمار بمختلف مكوناته 

 السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والمؤسسية.

واستنادا الى ما توصل إليه التقرير من نتا ج بشأا ت ورات مناخ االستثمار في دول المن قة من واقع رصد وضعية كل دولة عربية 

في المؤشرات الدولية وثيقة الصلة بمناخ االستثمار يوصي التقرير بمراعاة عدد من العناصر عند وضع وتنفيذ خ ة تحسين مناخ 

 االستثمار أهمها ما يلي: 

  لديها سل ة مباشرة على مختلف الجهات ذات الصلة باالستثمار مع تقسيم إسناد مهمة تحسين مناخ االستثمار الى جهة عليا

مهام اإلصالح على عدة محاور وجهات أو لجاا فرعية تستعين بأصحاب التخصص والخبرة المحلية ومن جهات دولية سبق 

وأشرفت على تجارب إقليمية ودولية ناجحة في مجال إنجاز اإلصالحات وتحسين ترتي  الدولة في المؤشرات الدولية، وذلك 

 وفق جدول زمني للتنفيذ. 

  االسترشاد بوضع الدولة في التحديد الواضح والدقيق لتحديات وإمكانات االستثمار األجنبي المباشر في الدولة من خالل

المؤشرات الدولية المختلفة ومؤشراتها الفرعية، واستقصاء أراء المستثمرين القا مين والمستهدفين، ودراسة وضع مناخ 

 االستثمار في الدول المستقبلة الر يسية إقليميا وعالميا.

  في ضوء المنافسة الدولية المتصاعدة على جذب االستثمار، تحديد أوليات اإلصالح واإلجراءات العاجلة لتحسين مناخ االستثمار

مع البدء باإلصالحات األسهل واألقل كلفة واألكثر فعالية واألسرع في قدرتها على تحسين ترتي  الدولة في المؤشرات الدولية، 

 مع االعتماد على التكنولوجيا والخدمات اإللكترونية في اإلصالح، مما يسهم في إنجازها بسرعة وشفافية وتكلفة أقل

  التنسيق الكامل بين الجهات المصدرة للبيانات داخل الدولة وتوحيد منهجياتها وفق المعايير الدولية مع تعزيز التواصل مع

 الجهات الدولية لتحسين ترتي  وأداء الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية الصادرة عنها.

  على مختلف محاور مناخ االستثمار وهي البيئة السياسية والمؤسسية والبيئة االقتصادية والبيئة التحرك المتزامن والمنسق

التشريعية واإلجرا ية والبنية التحتية والمرافق وعناصر اإلنتاج التي تشمل األراضي ومواقع اإلنتاج المرفقة والمؤهلة والكوادر 

 المهنية المدربة والتكنولوجيا ونظم اإلدارة الحديثة.

  التسويق المتكامل للدولة كوجهة لالستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والسياحة والكوادر البشرية والمعرفة واألعمال بشكل عام

مع التركيز على الحوافز االستثمارية الممنوحة للمستثمرين األجان  داخل الدولة، مع التواصل والتفاعل المباشر والمستمر مع 

الجهات االستثمارية الهامة في العالم والسيما الشركات متعددة الجنسية، وذلك بالتعاوا مع منظمات وشركات إقليمية ودولية 

 متخصصة. 

  التعامل مع تحسين مناخ االستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوان  ومرتب ة بالدول المنافسة والتغيرات التي

ت رأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتا ج الخ ة وتعديلها كلما ت ل  ذلك مع أهمية قياس أثر االستثمارات 

األجنبية على القيمة المضافة والتصدير والتشغيل ونقل التكنولوجيا مع رصد األثار السلبية على البيئة واالستهالك المفرط 

 للموارد.

 التوصيات
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