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  تقديم
  
  

  بها الدول العربية، والمخاطر غير المسبوقة التي إن الظروف االستثنائية التي تمر 
الشأن االقتصادي أكثر أهمية من أي وقت مضى تتعرض لها، تجعل من لم الشمل واالهتمام ب

  .لدرء المخاطر وتحصين الدول العربية واقتصاداتها
  

وينبغي أن نبقى على اطالع ومواكبة مع التحوالت الجديدة التي تحدث في االقتصاد   
ي العالمي والخارطة االستثمارية العالمية الجديدة، والتي تحمل تأثيرات بالغة األثر على كافة مناح

  .الحياة االقتصادية واالستثمارية في العالم العربي
  

ولذلك يتناول موضوع تقرير االستثمار السنوي الخامس لالتحاد العام لغرف التجارة   
 –التحوالت الجديدة في خارطة االستثمار العالمية والعربية «والصناعة والزراعة للبالد العربية 

ض التقرير بالتفصيل اتجاهات االستثمارات على ويستعر. »2014 – 2013الفرص والتحديات، 
المستويين العالمي والعربي، والتغييرات الحاصلة في البيئة االستثمارية العالمية وسماتها الجديدة، 

 األقاليم االستثمارية العمالقة التي تضم مجموعات عديدة وخصوصاًمن حيث تصاعد األقاليمية، 
من حيث تأثير االكتشافات والتكنولوجيا الجديدة على وكبيرة من الدول عبر القارات، كما 

 إلىاالستثمار في القطاعات، بما فيه التطورات الحاصلة في مجال النفط والغاز الصخريين، 
جانب انعكاسات التغييرات البيئية والمواردية على خيارات االستثمار والمستثمرين وتصاعد 

  . دامةاالهتمام بالمجاالت المتصلة بالتنمية المست
  

 على نقاط ويضيء.  أوضاع االستثمارات العربية في ظل هذه التطوراتأيضاًويتناول   
القوة التي حققت من قبل عدد من الدول، كما يحدد نقاط الضعف ومجاالت التطوير على المستوى 

اع الوطني، كما على المستوى العربي المشترك، بغية تأهيل البيئة االستثمارية التي يحتاجها القط
 المجاالت الحيوية للتنمية إلىالخاص، والتي من شأنها أن تعزز استقطاب االستثمارات المتنوعة 

  .العربية
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ويسعدنا أن نضع هذا البحث، الذي قامت بإعداده مديرة البحوث االقتصادية في االتحاد   

السيدة مي دمشقية سرحال، في متناول مجتمعات القطاع الخاص العربي وأصحاب الشأن 
واالهتمام في القطاع الرسمي العربي، آملين أن يشكل مادة للنقاش والحوار واستخالص العبر 
المناسبة الحتياجات عالمنا العربي وخصوصياته وطموحات شعوبه بالتقدم والرخاء واالستقرار 

  .والعدل السالم
  
  
  

  عماد شهاب. د
   األمين العام
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   االستثمار العالمية والعربيةالتحوالت الجديدة في خارطة

  الفرص والتحديات
2013 - 2014  

  
  

   اتجاهات االستثمارات الدولية والعربية– أوالً

  
 بين اتجاهات التفاؤل وعوامل الحذر  .أ 

  
لم تبدأ مرحلة االنتعاش في حركة االستثمارات الدولية الخارجية المباشرة بعد األزمة 

 قبل أن 2011، حيث استمرت للعام التالي 2010 سوى في عام 2008العالمية الكبرى لعام 
 تريليون دوالر، مع 1.45 إلى 2013عام % 9، لتعود وترتفع بنسبة 2012تعاود التراجع عام 
 تريليون دوالر عام 1.7 إلى، ومن ثم 2014 تريليون دوالر عام 1.6 إلىتوقعات باالرتفاع 

ر أن يتركز النمو في حركة ومن المنتظ. 20161 تريليون دوالر عام 1.8 وإلى، 2015
كما يشوب التفاؤل الحذر باالنتعاش قلق . االستثمار في الدول النامية أكثر منه في الدول المتقدمة

ال يستهان به من جراء هشاشة أسواق الدول الناشئة تجاه عوامل عدم اليقين المرتبطة بالسياسات 
سواق العالمية تبقى تحت تأثير التغييرات ذلك أن األ. االقتصادية غير المتوقعة للدول المتقدمة

المفاجئة في سياسات الدول المتقدمة من جراء تخلي الواليات المتحدة عن سياسة التيسير الكمي، 
والتي يرجح االستمرار بها نتيجة للتراجع الكبير في معدل البطالة في الواليات المتحدة الذي بلغ 

 عندما حدث االنهيار 2008قل منذ سبتمبر ، وهو المعدل األ2014في يونيو % 6.1نسبة 
االقتصادي الكبير بعد سقوط شركة ليمان براذرز والترددات الواسعة له على المستوى المحلي 

 تبدالت سياسة االتحاد األوروبي تجاه أسعار الفائدة والمرجح إلىوذلك باإلضافة . 2والعالمي
ة العربية نتيجة الصراعات الدائرة كما هناك عوامل مقلقة ناشئة في المنطق. استمرارها

والمستجدة، والتأثيرات المحتملة لذلك على المنطقة وأسعار النفط واتجاهات االستثمارات الخارجية 
  .المباشرة
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  خيارات المستثمرين  .ب 
  

 - 2008يبين الشكل البياني التالي اتجاهات االستثمارات الخارجية المباشرة للسنوات 
 إلى العالم، والدول المتقدمة، والدول النامية، والدول االنتقالية،  في كل من مجموع دول2013

ويظهر الجدول أنه باستثناء الدول النامية التي سجلت تقدما ملحوظا خالل . جانب الدول العربية
 حصة الدول المتقدمة، فإن جميع المجموعات 2012الفترة المذكورة، لتتخطى بحصتها منذ عام 

وبالنسبة . 2008حدارية حادة، ولم تستعد المستويات التي كانت بلغتها عام أعاله شهدت تقلبات ان
لمجموعة الدول العربية بالتحديد، فإن االنحدار في تدفقات هذه االستثمارات يبدو هو السمة 

، ومن ثم بسبب التأثيرات الكبيرة 2008الغالبة، بداية بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية لعام 
وقد تراجعت حصة . 2011لتي تفجرت في عدد من دول المنطقة منذ مطلع عام لألحداث ا

 2008عام % 5.29المجموعة العربية من إجمالي االستثمارات الخارجية المباشرة في العالم من 
  .2013عام % 3.34 إلى

  
  اتجاهات وقيم تدفقات االستثمارات الخارجية المباشرة في مجموعات الدول الرئيسية

  ) مليون دوالر2013 – 2008(
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المنتظر أن تكون الفترة المقبلة حافلة بالتحديات للمستثمرين، اعتمادا على قدرتهم ومن   
قين، ومدى تأثيرات هذه العوامل على اقتصادات الدول، بما على التعامل مع عوامل عدم الي

ذلك أن الصورة تبدو أقل .  بشأن القدرة على تحقيق النمو المستدام لكل منها جدياًل امتحاناًسيشكّ
وضوحا من السنوات السابقة، من حيث احتماالت حدوث مفاجآت جديدة بسبب األوضاع السياسية 

 وأنه رغم التحسن في األوضاع خصوصاًاش في الدول المتقدمة، العالمية، ومن حيث بطء االنتع
وعلى . االقتصادية لمنطقة اليورو، فإن النمو ال يزال مكبال بسبب استمرار معضلة الديون السيادية

الجانب اآلخر، فإن االحتماالت اإليجابية القتصاد الصين وما له من تأثيرات واسعة وعميقة ال 
 يمكن التعويل عليه بالمطلق لتكون الصين قاطرة للنمو المرتكز على تزال غير مؤكدة، مما ال

ورغم عدم اليقين، يبدو المستثمرين العالميين أكثر تفاؤال من السنوات . اإلنفاق االستهالكي
 جانب االعتقاد الغالب إلىالسابقة، بفضل اإلشارات اإليجابية الواردة من أسواق الواليات المتحدة، 

  .  حل لألزمة العالمية قد ولى وتم استيعاب غالبية الصدمات السلبيةبأن أسوأ المرا
  

 أن دولة اإلمارات كانت الدولة العربية الوحيدة التي حلت ضمن أبرز إلىوتجدر اإلشارة 
 2014اختيارات المؤسسات العالمية المعنية بترويج االستثمار كوجهة واعدة لالستثمار للسنوات 

  .أجرته حديثا منظمة أونكتاد الدولية، حسبما يبين الشكل التالي في إطار استقصاء 2016 –
  

  2016 – 2014أهم وجهات االستثمار الواعدة للسنوات 
  )نسبة مئوية من إجمالي الردود (

  
  .أونكتاد، مصدر سابق
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  موقع الدول العربية من الدول الناشئة. ج
  

منطقة الشرق األوسط  تواضع كبير في حصة إلىتشير مؤشرات معهد التمويل الدولي 
وفيما كانت التوقعات .  الدول الناشئةإلىوشمال أفريقيا من التدفقات الرأسمالية للقطاع الخاص 

 وما بعدها، 2015 و2014 احتماالت إيجابية لمزيد من التطور في هذه الحصة لألعوام إلىتشير 
في المنطقة يرجح حدوث اتجاها  لما يبين الشكل البياني التالي، لكن تفاقم األحداث الجارية وفقاً

  . مسار من االستقرار الدائمإلىمعاكسا ريثما تعود األوضاع 
  

 الدول الناشئة، التي إلى أن التدفقات الرأسمالية الخاصة إلىكما تشير توقعات هذا المرجع 
 2014، ستشهد بعض التراجع خالل عام 2013استفادت من البيئة العالمية الداعمة خالل عام 

ومن المنتظر أن يعكس . 3 روسياإلى للتأثيرات الكبيرة ألزمة أوكرانيا على التدفقات نظراً
 كبرى الدول المستقطبة لالستثمار، وهي الصين، إلى تراجع التدفقات أيضاًاالنخفاض المتوقع 

 بوضعها للحد من التدفقات الرأسمالية مؤخراًبسبب القيود الجديدة التي قامت الحكومة الصينية 
 الدول الناشئة عرضة ألية تطورات سلبية على الساحة إلىكما ستبقى التدفقات . صيرة المدىالق

 جانب التقطعات المحتملة والمفاجأة في التدفقات اعتمادا على إلىالسياسية واألمنية العالمية، 
  .توقيت وسرعة وحجم سياسات التشدد النقدي للواليات المتحدة

  

  
  .ليمعهد التمويل الدو: المصدر
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  السمات الجديدة لخارطة االستثمار العالمي -ثانياً 

  
  األقاليم العمالقة. أ

  
 هو استمرار مجموعة الدول النامية 2013إن من أهم سمات االستثمار العالمي في عام   

في تصدر استقطاب االستثمارات الخارجية العالمية المباشرة، حيث ارتفعت هذه االستثمارات 
% 39من المجموع العالمي، مقابل نسبة % 54مليار دوالر، لتحظى بنسبة  778 إلى% 6بنسبة 

وحاليا، تستحوذ الدول النامية واالنتقالية على نحو نصف المراتب للدول العشرين . للدول المتقدمة
  .األولى عالميا في استقطاب االستثمارات الخارجية المباشرة

  
 يتمثل في التأثير المتصاعد حالياًالعالمية على أن أهم التحوالت في الخارطة االستثمارية   

ومن أهم هذه . لمجموعات األقاليم العمالقة التي باتت الالعب الرئيسي على الساحة العالمية
  : قيد التفاوض، وتشمل كل منحالياًالمجموعات ثالث هي 

  
 12تضم  التي )TPP( المعروفة بـ "Trans-Pacific Partnership"الشراكة العابرة للباسيفيك  -

دولة هي الواليات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وتشيلي، والبيرو، وأستراليا، واليابان، 
 من وتعتبر هذه االتفاقية األولى عالمياً. ونيوزيلندا، وبروناي، وماليزيا، وسينغافورة، وفيتنام

 .حيث حصتها من المجموع العالمي لمخزون االستثمارات الخارجية المباشرة
 
 Trans-Atlantic Trade & Investment"لتجارية واالستثمارية العابرة لألطلسي الشراكة ا -

Partnership" المعروفة بـ )TTIP( وتضم مجموعة كبيرة من الدول تشمل كل من الواليات ،
 من حيث الناتج المحلي االتفاقياتالمتحدة ودول االتحاد األوروبي، وتعد األولى عالميا بين 

 . من إجمالي الناتج المحلي العالمي% 45اإلجمالي، وتمثل 
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 "Regional Comprehensive Economic Partnership"الشراكة اإلقليمية االقتصادية الشاملة  -
 دولة من شرق آسيا واليابان وأستراليا 17، وتضم )RCEP(التي تدعى اختصار بـ 

فيها، والذي يضم ما ونيوزيلندا، وتعتبر األكبر من حيث عدد السكان في الدول المنضوية 
 . يقارب نصف مجموع سكان العالم

  

وتحظى كل مجموعة من هذه األقاليم العمالقة بنحو ربع أو أكثر من ربع التدفقات 
الشراكة التجارية واالستثمارية االستثمارية الخارجية العالمية المباشرة، علما أن حصة مجموعة 

 - 2005لمتوسط الفترة % 56لنصف من نسبة  نحو اإلىالعابرة لألطلسي تشهد تراجعا نسبيا 
، بينما تشهد حصص 2013عام % 30 نسبة إلى، أي ما قبل األزمة المالية العالمية، 2007

على أن مجموعة أخرى هي مجموعة التعاون االقتصادي آلسيا . المجموعتين األخيرتين نموا الفتا
قليمي األهم من بين جميع  تبقى مجموعة التعاون اإل)APEC( الباسيفيك المعروفة بـ –

من إجمالي % 54المجموعات، حيث تنافس مجموعة دول العشرين في الصدارة، وتحظى بنسبة 
لمتوسط السنوات % 37، بالمقارنة مع نسبة 2013تدفقات االستثمارات الخارجية المباشرة لعام 

  . ، وفقا لما يبين الشكل البياني التالي2007 – 2005
  

 إلى% 11 من نسبة "BRICS"تضاعف حصة دول  أيضاًل التالي كما يالحظ من الشك
كما يالحظ أنه على الرغم من تواضع حصة كل من دول آسيان ودول مركوسور، لكن %. 21

 إلى% 4حصتيهما من إجمالي التدفقات العالمية ازدادت مقارنة بفترة ما قبل األزمة العالمية، من 
  .سبة لمركوسوربالن% 6 إلى% 2بالنسبة آلسيان، ومن % 9
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 تدفقات االستثمارات الخارجية المباشرة ألقاليم مختارة
 تصاعد دور األقاليم التجارية العمالقة

 
 $، مليار FDI ،2005-2007تدفقات  للعالم%  $ مليار FDI 2013تدفقات  للعالم%  تبدل% 
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  .مستخلص من أونكتاد: المصدر

  
  
 العناصر التي تحدد القدرة على مواكبة التطورات الجديدة . ب

  
إن االتفاقيات اإلقليمية العمالقة، سواء التي تم إبرامها في السنوات الماضية، أم التي 

دث تغييرات متصاعدة في توسيع وتطوير المشهد االستثماري العالمي، يجري التفاوض بشأنها تح
أكثر ما يتجلى في معدل المشاركة وضخامة عدد الدول المشاركة في االتفاقيات، كما في عملية 

 جانب إلىإجراء االتفاقيات نفسها التي تضفي حيوية جديدة على االستثمار العالمي بشكل عام، 
لتي تضمها االتفاقيات والتي تضم توسيع المجاالت القائمة وإضافة الموضوعات االستثمارية ا

  . أخرى جديدة إليها
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ذلك أن هذه االتفاقيات هي اتفاقيات ذات طابع اقتصادي شامل بين مجموعة من الدول 
التي تشكل بمجموعها ثقال اقتصاديا كبيرا، حيث يشكل الجانب االستثماري فيها جانبا واحدا من 

وقد شهدت السنتان الماضيتان توسعا في المفاوضات الجارية لمثل هذه . ملهاعدة جوانب تش
 وبين كندا واالتحاد )TTIP( واألطلسي )TPP(االتفاقيات، مثل تلك الجارية عبر الباسيفيك 

 ومن المنتظر أن تحدث هذه االتفاقيات لدى إبرامها بشكل نهائي تأثيرات .)CETA( األوروبي
 خصوصاًات االستثمارية الدولية، كما على أنماط االستثمار بحد ذاتها، كبيرة على نظم التشريع

وأن منها ما يضم معظم المخزون االستثماري العالمي، ومنها ما يستحوذ على القسم الغالب من 
  .الناتج المحلي العالمي، ومنها ما يضم نحو نصف سكان العالم

  
يات وسلبيات هذا التطور الجديد في والواقع أنه من غير المعروف لغاية اآلن مدى إيجاب

الخارطة االستثمارية العالمية، سواء من تمركز القدرة على التأثير في القوانين، ومن حيث 
الطريقة التي ستتوزع بها االمتيازات بين الفرقاء المنضمين على حساب الدول غير المنضمة، أم 

يرة والتأثير في إضعاف الفرص المتاحة من حيث دورها في تعميق الخلل بين األسواق الغنية والفق
  .أمام األخيرة لتحقيق التنمية المستدامة

  
وال شك أن المواجهة المناسبة للدول لتجنّب التهميش هو في االنفتاح على األقاليمية 

وال مفر أمام البالد العربية لتحصين اقتصاداتها سوى مشروعها اإلقليمي . والتحصن في إطارها
وفي هذا اإلطار قامت . ، والمضي قدماً في توسيع وتعميق تكاملها االستثماريللتكامل التجاري

الدول العربية بتحديث االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال في الدول العربية، وأقرت 
ولكن .  في إطار القمة العربية االقتصادية التي عقدت في الرياض2013الصيغة الجديدة مطلع 

تُعتبر من النوع اإلطاري، وتنطوي على عدد من الثغرات التي سيتم تناولها في هذا هذه االتفاقية 
 2013ومن ناحية ثانية، يالحظ أن دولتين هما الكويت واإلمارات نشطتا خالل عام . البحث الحقاً

 بالنسبة 7بتوقيع اتفاقيات تعاون استثماري ثنائي مع عدد من الدول، حيث بلغ عدد هذه االتفاقيات 
  . بالنسبة لإلمارات4لكويت ول
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  مقاصد المشروعات الجديدة للمناطق والقطاعات. ج
     

 بدء االنتعاش في إقامة المشروعات االستثمارية الجديدة التي نمت بنسبة 2013شهد عام 
وهذا . 20134 مليار دوالر عام 618.62 إلى 2012 مليار دوالر عام 557.58من % 10.94

ة بالنمو في كل من التدفقات االستثمارية على المدى البعيد، وبالتوقعات التطور يعكس عودة الثق
وسجلت أعلى مستويات النمو في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي . اإليجابية لجدوى االستثمار

، %10.76، ثم أفريقيا بنسبة %43.68، تالها منطقة الشرق األوسط بنسبة %100بنسبة تفوق 
، وتراجع في منطقة آسيا والباسيفيك %1.36 في أمريكا الشمالية بنسبة فيما سجل تراجع بسيط

وال يزال كل من الصين والواليات المتحدة، %. 12.08، كما في أوروبا بنسبة %4.67بنسبة 
كما الحال منذ عقد من الزمن، يتصدران قائمة الدول األكثر استقطابا لالستثمارات الخارجية 

  .ديدةالمباشرة في المشروعات الج
  

وعلى المستوى القطاعي، حظيت قطاعات الفحم والنفط والغاز بالنصيب األكبر من   
واستحوذت . االستثمارات، تالها االتصاالت، ثم الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والعقارات

وبالنسبة . من إجمالي االستثمارات الخارجية المباشرة% 47.26هذه القطاعات الخمسة على نحو 
نطقة العربية، حل قطاع النفط والغاز بالمترتبة األولى، تاله قطاع العقار والفنادق والسياحة، ثم للم

  .تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، ثم الطاقة المتجددة، ثم الخدمات المالية

  المشروعات الجديدة بحسب القطاعات 

  2013في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
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ويشهد االستثمار في قطاع الدواء العالمي توجهاً متنامياً نحو الدول النامية، علماً أن 
. االستثمارات الخارجية المباشرة في هذا القطاع الحيوي ال تزال متمركزة في الواليات المتحدة

 االندماجات واالستحواذات كانت النمط وبالنسبة لحجم المشروعات الجديدة من حيث القيمة، فإن
الغالب، حيث مكنت الشركات المتعددة الجنسية من تحسين كفاءتها وربحيتها وتقوية كفاءتها 

  .التنافسية في أقصر وقت ممكن
  

ويشير تقرير 
دولي عن االستثمار 
العقاري إن االستثمار 
في شراء األراضي 
حل في المرتبة األولى 

 بنسبة 2013عام 
من إجمالي % 39

االستثمار العقاري 
، 2013العالمي عام 

وتاله االستثمار في 
شراء المكاتب بنسبة 

 تريليون دوالر عام 1.33 إلى% 13ويتوقع التقرير زيادة االستثمار العقاري بنسبة %. 23
  .5، حيث ينتظر أن تكون الواليات المتحدة وأوروبا مصدراً لمعظم الزيادة المتوقعة2014

  
جدول التالي اتجاهات االستثمار العقاري في أربع دول عربية، حيث ينتظر تحقيق ويبين ال

  . الهبوط بشكل عامإلى، ولكن المردود الفعلي سيميل 2014المزيد من النمو للعام 
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  االستثمار العقاري في عدد من الدول العربية، عدا الشقق السكنية
  )مليون دوالر(

التغيير  2013 2012 البلد
 %يالسنو

اتجاهات 
2014 

مردود 
 المكاتب

مردود 
 المحالت

مردود 
 المصانع

اتجاهات 
2014 

 هابط %10 %10 %10 صاعد ... ... ... البحرين

مائل  %9 %9 %9 صاعد ... ... 46 مانع
 للهبوط

 ... ... ... ... صاعد 11.5 89 79 السعودية

 هابط %10 %9.25 %7.5 صاعد 97.3 1849 937 اإلمارات
  ,Cushman & Wakefield International Investment, Investment Atlas Report Summary :المصدر

2014  

  
  

   ومن الدول العربيةإلى حركة االستثمارات الخارجية المباشرة – ثالثاً
  

  الدول العربيةإلىاالستثمارات الوافدة   .أ 
  

الخارجية المباشرة، ولكن هناك تفاوت كبير بين الدول العربية بالنسبة لحركة االستثمارات   
عام % 17االتجاه الغالب هو استمرار التراجع للعام الخامس على التوالي بعد تحسن بنسبة 

عما كانت عليه عام % 50 مليار دوالر، أي انخفاض بنحو 48.5 إلى 2013، لتصل عام 2012
قليمية أدت ذلك أن حدة واستمرار التوترات اإل. 6 مليار دوالر96.2 عندما قدرت بنحو 2008

 زيادة الغموض وعدم اليقين بشأن استقرار األوضاع، رغم التفاوت السائد بين الدول العربية، إلى
 الحد من دخول المستثمرين األجانب، وكذلك األمر بالنسبة لحركة إلىمما أدى بالنتيجة 

والت  الدول التي تشهد صراعات وحروب، أو تحإلىاالستثمارات العربية البينية، باألخص 
  .جذرية في أوضاعها السياسية

   
ومع االنخفاض في حجم االستثمار، ينخفض عدد فرص العمل الجديدة بمعدالت تفوق   

  .التراجع النسبي في االستثمار، مما يؤثر في المزيد من التفاقم في معدالت البطالة المتفاقمة أصالً
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عام % 16 المباشرة بنسبة ن الجدول التالي توالي انخفاض االستثمارات الخارجيةويبي

عام % 32، لتسجل بعدها االنخفاض النسبي األكبر بنسبة 2010عام % 15، ثم بنسبة 2009
، قبل »الربيع العربي«، وهو العام الذي شهد انطالق التحوالت في المنطقة التي تعرف بـ 2011

  .2013 عام% 9، ومن ثم تعاود االنزالق بنسبة 2012عام % 17أن تسجل تحسنا بنسبة 
  

 سجلت أكثر من نصف الدول العربية تراجعا في قيم 2013 - 2008وخالل الفترة 
االستثمارات الخارجية المباشرة الوافدة إليها، مقابل تحسن سجل في تسع دول عربية، وهي 

  .المغرب والسودان والعراق والكويت وموريتانيا وجيبوتي وفلسطين والصومال والقمر
  

 مليارات دوالر، 10.5 عند 2013تربعت على المرتبة األولى عام ويالحظ أن اإلمارات 
.  الدول العربيةإلى من إجمالي االستثمارات الخارجية المباشرة الوافدة 21لتستحوذ على نسبة 

 مليار 13.7، والذي بلغ 2008على أن هذا المستوى ال يزال أقل من المستوى المحقق عام 
  .دوالر

  
 مليارات دوالر، حيث استحوذت هاتان 9.3بة الثانية عند وحلّت السعودية في المرت

.  الدول العربيةإلىمن إجمالي التدفقات االستثمارية الوافدة % 40 على نسبة 2013الدولتان عام 
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة، يليها المغرب، ثم السودان، فالعراق، ولبنان، والكويت، 

  .نيا، وتونسواألردن، والجزائر، وعمان، وموريتا
  

  االستثمارات العربية في الخارج  .ب 

  
 الدول العربية، شهدت تدفقات االستثمارات إلىعلى النقيض من االستثمارات الوافدة 

 مليار دوالر 18.2 مليار دوالر، مقابل 29.5 إلى 2013 عام 62األجنبية المباشرة زيادة بنسبة 
 حينما بلغت 2008كانت عليه عام عما % 67 يمثل 2013على أن مستواها لعام . 2012عام 
  . مليار دوالر44نحو 
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 التدفقات المتزايدة الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، إلىوتعزى الزيادة الحاصلة 
وترجع معظم الزيادة . بالتزامن مع ارتفاعات بارزة في احتياطيات النقد األجنبي في هذه الدول

 أربعة أضعاف، وزيادة التدفقات من الكويت بنسبة إلى ارتفاع التدفقات من قطر إلى 2013عام 
وتالها من حيث األهمية . ، حيث تصدرت المرتبة األولى عربيا في تصدير االستثمار159%

  .النسبية قطر، ثم السعودية، فعمان، والبحرين
  

 االنخفاض النسبي في حصة الدول العربية من إجمالي االستثمارات إلىوتجدر اإلشارة 
% 2.09 إلى 2008عام % 2.2ة المباشرة العالمية الخارجة، والتي تراجعت من نسبة الخارجي

  %.1.35 عند نسبة 2012 أنها سجلت أدنى مستوى لها في عام ، علما2013ًعام 
   

وفي ظل التطورات الحالية واألوضاع السائدة في المنطقة العربية، فإنه من المرجح 
  . المباشرة الخارجة من المنطقة بوتيرة متصاعدةاستمرار تدفقات االستثمارات األجنبية
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  2013 - 2008تدفقات االستثمارات الخارجية المباشرة، 
  )مليون دوالر(

 االستثمارات الخارجية المباشرة الخارجة االستثمارات الخارجية المباشرة الداخلة  

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البلد

 2905 2536 2178 2015 2723 15820 10488 9602 7679 5500 4003 13724 اإلمارات

 4943 4402 3430 3907 2177 3496 9298 12182 16308 29233 36458 39456 السعودية

 301 211 626 1176 571 1920 5553 6881 483- 6386 6712 9495 مصر

 331 406 179 589 470 485 3358 2728 2568 1574 1952 2487 المغرب

 915 175 84 66 89 98 3094 2488 2692 2894 2572 2600 السودان

 538 448 366 125 72 34 2852 2376 2082 1396 1596 1856 العراق

 690 572 755 487 1126 867 2833 3674 3485 4280 4804 4333 لبنان

 8377 3231 4434 3663 8584 9100 2329 3931 3260 1304 1114 6- الكويت

 16 5 31 28 72 13 1796 1497 1474 1651 2413 2826 األردن

 268- 41- 534 220 215 318 1691 1499 2581 2301 2746 2632 الجزائر

 1384 877 1233 1498 109 585 1626 1040 1563 1782 1485 2952 عمان

 4 4 4 4 4 4 1154 1383 589 131 3- 343 موريتانيا

 22 13 21 74 77 42 1096 1603 1148 1513 1688 2759 تونس

 1052 922 894 334 1791- 1620 989 891 781 156 257 1794 البحرين

 180 2509 131 2722 1165 5888 702 1425 - 1909 3310 3180 ليبيا

 - - - - - - 296 110 78 27 100 229 جيبوتي

 9- 2- 37- 77 15- 8- 177 244 214 180 301 52 فلسطين

 - - - - - - 107 107 102 112 108 87 ومالالص

 - - - - - - 14 10 23 8 14 5 القمر

 73 71 77 70 66 66 134- 531- 518- 189 129 1555 اليمن

 8021 1840 6027 1863 3215 3658 840- 327 87- 4670 8125 3779 قطر

 - - - - - 2 - - 804 1469 2570 1466 سوريا

 29475 18179 20967 18918 18929 44006 48479 53467 45539 67196 79884 96138 عربية. د

 %2.09 %1.35 %1.22 %1.29 %1.62 %2.20 %3.34 %4.02 %2.68 %4.72 %6.54 %5.29  للعالم%

 857454 862708 1215690 988769 846305 1599317 565626 516664 880406 703474 618596 1032385 متقدمة.د

 454067 440164 422582 420919 276664 338354 778372 729449 724840 648208 532580 668758 انتقالية.د

 99175 53799 73380 57891 48270 61655 107967 84159 94836 70573 70664 117692 صاعدة.د

 1410696 1346671 1711652 1467580 1171240 1999326 1451965 1330273 1700082 1422255 1221840 1818834 العالم

   World Investment Report 2014 مستخلص من مجموعة جداول، عن أونكتاد،: المصدر 
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، 1990يبين الجدول التالي تطور مخزون االستثمارات الخارجية المباشرة للسنوات و  

، حيث تأتي السعودية في المرتبة األولى عربيا بالنسبة لالستثمارات الوافدة، 2013، و2000و
مارات، ومصر، ولبنان، والمغرب، وتونس، وقطر، والسودان، واألردن، والجزائر، يليها اإل

مان، وليبيا، والبحرين، والعراقوالكويت، وع.  
  

أما من حيث مخزون االستثمارات العربية في العالم، فلإلمارات الحصة األكبر، تليها كل   
  .مانم لبنان، ثم مصر، ثم عمن الكويت، ثم السعودية، ثم تونس، ثم ليبيا، ثم البحرين، ث
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  2013، 2000، 1990جية المباشرة، مخزون االستثمارات الخار
  )مليون دوالر(

  
 مخزون االستثمارات الخارجية المباشرة الخارجة مخزون االستثمارات الخارجية المباشرة الداخلة  

 2013 2000 1990 2013 2000 1990 البلد

 39303 5285 2328 208330 17577 15193 السعودية
 63179 1938 14 105496 1069 751 اإلمارات

 6586 655 163 85046 19955 11043 مصر
 8849 352 43 55604 14233 53 لبنان

 2573 402 155 50280 8842 3011 المغرب
 304 33 15 33557 11545 7615 تونس
 28434 74 - 29964 1912 63 قطر

 - - - 29148 1398 55 السودان
 525 44 158 26668 3135 1368 األردن
 1737 205 183 25298 3379 1561 الجزائر
 40247 1428 3662 21242 608 37 الكويت
 6289 - - 19756 2577 1723 عمان
 19435 1903 1321 18461 471 678 ليبيا

 10751 1752 719 17815 5906 552 البحرين
 1984 - - 15295 - - العراق
 421 107 4 10743 1244 154 سوريا

 43 4 3 5499 146 59 موريتانيا
 733 12 5 3675 843 180 اليمن

 181 - - 2750 647 - فلسطين
 - - - 1352 40 13 جيبوتي

 - - - 883 - - الصومال
 - - - 107 21 17 القمر

 231574 14194 8773 766969 95548 44126 عربية. د
 %0.88 %0.18 %0.42 %3.01 %1.27 %2.12  للعالم%

 20764527 7100064 1946832 16053149 5681797 1563939 متقدمة.د
 4993339 887829 141076 8483009 1771479 514319 نامية.د
 554769 20541 - 928015 58023 9 انتقالية.د

 26312635 8008434 2087908 25464173 7511300 2078267 العالم
  .لص من مجموعة كبيرة من الجداول، عن أونكتاد، مصدر سابقمستخ: المصدر



 22 

  اتجاهات االستثمار في المنطقة بين الدول والقطاعات  .ج 
  

.  كبير بين الدول العربية بالنسبة الستقطاب االستثمارات الخارجية المباشرةهناك تفاوت
تزامن مع االنتعاش فالزخم المتصاعد بالنسبة لإلمارات في عودة استقطاب االستثمارات الدولية ي

، بدفع من النمو في النشاطات االقتصادية في كل من 2009المحقق مع تجاوز أزمة الدين لعام 
القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية توسعا ملحوظا، بقيادة 

حة والنقل من كما استفاد قطاعي السيا. الصناعات الثقيلة مثل األلمنيوم والبتروكيماويات
كما . مشروعات التطوير في الخطوط والطاقات التي قامت بها شركتان من اإلمارات للنقل الجوي

استعاد قطاع العقار انتعاشه بفضل عودة المصارف لتوفير القروض للمشروعات العقارية، مما 
ة المالية السابقة،  قطاع أشغال البناء، والذي كان القطاع األكثر معاناة من األزمإلىأعاد الحيوية 

 بقوة دفع إضافية مؤخراًوقد حظي هذا القطاع . كما أخذ وقتا أكثر من غيره ليستعيد عافيته مجددا
  .2020 بامتياز استضافة معرض إكسبو الدولي 2013عندما فازت مدينة دبي في نوفمبر 

  
شرة خالل ، فقد حدث التراجع في تدفقات االستثمارات الخارجية المباأما في السعودية  

الفترة موضوع البحث بالرغم من المشروعات الرأسمالية الضخمة الجاري تنفيذها في مجال البنى 
.  مصافي التكرير والبتروكيماوياتخصوصاًالتحتية، كما في الصناعات األمامية للنفط والغاز، 

كما . ة المهمةذلك أن الحكومة تعتبر، من دون منازع، المستثمر األكبر في القطاعات االستراتيجي
أن نشاطات العديد من شركات القطاع الخاص، بما فيه األجنبية منها، تعتمد على العقود الحكومية 

ويبدو أن االستثمارات الخارجية . أو على المشروعات المشتركة مع الشركات المملوكة للمملكة
، مما فاقم من 2013المباشرة قد تأثرت بإجراءات ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبي في عام 

 في إطار 2011الخلل بين العرض والطلب في أسواق العمل للقطاع الخاص، والذي بدأ منذ عام 
 التي جرى اعتمادها، وال تزال تشكل تحديا لنشاطات القطاع الخاص »السعودة«سياسة 

  . واستثماراته في مختلف المجاالت
  

مارات الخارجية المباشرة  تصاعدا في تدفقات االستث2011وشهد العراق منذ عام   
بالتزامن مع ارتفاع زخم النشاط االقتصادي المرتكز على عائدات الثروة النفطية، والتي أتاحت 

 إلىزيادات كبيرة في حجم اإلنفاق الحكومي للتعويض عن عقود من الحرب والعقوبات التي أدت 
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 النشاط البارز إلىذلك باإلضافة و. تراجع كبير في االستثمار في البنى التحتية والخدمات األساسية
. في استثمار حقول النفط الضخمة التي فازت بتطويرها واستثمارها عدة شركات عالمية كبرى

 مشروع شركة إعمار العقارية اإلماراتية 2013ومن أبرز المشروعات التي بدأ تنفيذها عام 
  . مليار دوالر3إلقامة مشروع سياحي بقيمة 

  
هد خالل السنوات القليلة الماضية بعض التراجع في تدفقات أما في لبنان الذي ش  

 من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن غالبية وخصوصاًاالستثمارات الخارجية المباشرة، 
  .االستثمار ال تزال تتركز في أسواق القطاع العقاري

  
حظى  تحسنا في التدفقات االستثمارية، فضال عن الدعم الذي ي2013وشهد األردن عام   

 االئتمانية جانب التسهيالت إلىبه من الدول الشقيقة والصديقة على شكل هبات ومنح وضمانات، 
 مشروع إقامة معمل للطاقة 2013ومن أهم المشروعات التي بوشر تنفيذها عام . المدعومة

من % 12 توفير إلى مليارات دوالر من قبل إحدى الشركات الروسية، ويهدف 10النووية بكلفة 
  .2020اجات الطاقة في عام احتي

  
وعلى النقيض من معظم الدول العربية في أفريقيا، فإن كال من المغرب والسودان سجال 

عام % 19 مصر انخفضت بنسبة إلىومع أن التدفقات . 2013نموا صلبا في التدفقات في عام 
أن مصر تمثل موقعا وفي الواقع . ، لكنها بقيت في المرتبة األولى مقارنة بباقي دول أفريقيا2013

جذابا للعديد من المستثمرين األجانب، وباألخص منهم الشركات المنتجة للسلع االستهالكية، نظرا 
ألنها تشكل سوقا كبيرة يضم التعداد السكاني األكبر من بين جميع الدول العربية، كما تشتمل على 

  .مزايا عديدة أبرزها تدني كلفة اليد العاملة
  

 قطاع الصناعات التحويلية، حيث إلىفقد تركزت االستثمارات الوافدة أما في المغرب، 
 مليارات دوالر في موقع إنتاجي جديد بعد 0.5 نيسان لوحدها تستعد الستثمار نحو -شركة رينو 

 استثمارات في أيضاًكما استقطبت المغرب . خط اإلنتاج األول الذي سبقت إقامته في مدينة طنجة
  .اعات الغذائية، وقطاعات المرافق العامةقطاعات العقار، والصن
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وتركز الجزائر على إصالح األسواق من خالل خصخصة بعض المنشآت اإلنتاجية لجهة 
وفي هذا الصدد تم التوقيع مع . إقامة شراكات بين القطاع العام الجزائري والقطاع الخاص الدولي
مجال تصنيع النسيج والمالبس إحدى الشركات التركية لتشييد مركز بماليين الدوالرات في 

كما هناك مشروعات أخرى في مجال التصنيع في إطار مخطط يستهدف توليد أكثر من . الجاهزة
  . آالف فرصة عمل10

   
 فإن إفريقيا تستقطب اهتماما متزايدا من االستثمارات العربية في ومن ناحية أخرى،  
، المشروع المشترك لشركة غالفار مؤخراًومن أبرز المشروعات التي تم إطالقها . الخارج

اإلماراتية مع شركة أثيوبية إلقامة مصنع للدواء في أديس أبابا، والذي جرى افتتاحه في مطلع 
كما أن شركة سوناتراك .  مليون دوالر8.5، وبلغت استثمارات الشركة اإلماراتية فيه 2013عام 

وكذلك تعتبر . طاعات النفط والغازالجزائرية لها حضور في العديد من الدول األفريقية في ق
شركة أوراسكوم المصرية ناشطة في مجال مواد البناء والصناعات الكيماوية في عدد من دول 

  .شمال أفريقيا
  

 معالم الفورة االستثمارية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي  .د 
  

الستثماري العام  دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة من التوسع الكبير في اإلنفاق اتشهد
 تحديث البنى والمرافق التحتية والمضي قدما في تحقيق التنوع االقتصادي على كافة إلىالهادف 

وهناك تقديرات بأن حجم المشروعات التي هي في مراحل التصميم أو التلزيم أو . المستويات
  .تالي، موزعة على الشكل ال7 تريليون دوالر2.54 نحو إلىالبناء في هذه الدول يصل 
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  2013توزيع اإلنفاق االستثماري العام في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الدول، 

ا*()رات,   %34

ا0/.-د,+,   %30

%13   ,123
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  Zawya, GCC Projects Report 2013  مستخلص من:المصدر           

  
يبين الشكل البياني التالي أن قطاع العقار يستحوذ على النسبة األكبر من اإلنفاق و  

جلس التعاون الخليجي، ويليه في األهمية النسبية قطاع البنى التحتية، ثم االستثماري العام لدول م
  .قطاع النفط والغاز، ثم قطاع الطاقة والمياه

  
 تحل في الطليعة بالنسبة إلجمالي قيمة المشروعات، كما بالنسبة ومع أن اإلمارات  

سبة للمشروعات في البنى للمشروعات في قطاع العقار، إال أن السعودية تتبوأ المرتبة األولى بالن
  .التحتية، كما في قطاعات النفط والغاز، وقطاعات الطاقة والمياه

  
  توزيع المشروعات الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي على القطاعات الرئيسية
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ف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي استثمارات ضخمة في ومن ناحية ثانية، توظّ  

ع البتروكيماويات الذي تتمتع بمزايا تنافسية فيه بفضل وفرة الموارد الهايدروكربونية، ويعتبر قطا
ركيزة أساسية لتحقيق أهداف تنويع اقتصاداتها وتخفيف االعتماد على عائدات النفط والغاز وخلق 

 2014ة  مليار دوالر للفتر70فرص العمل الجديدة، حيث تقدر االستثمارات في هذا القطاع بنحو 
– 20188.  
  

وهذا التوجه كان قد بدأ يأخذ زخمه في منتصف العقد الماضي بإقامة مشروعات   
 توسع كبير في إلىبتروكيماوية عمالقة كمشروعات مشتركة مع شركات النفط العالمية، مما أدى 

وير، وال يزال التوسع جاريا في هذا االتجاه في ظل قائمة طويلة من المصانع قيد التط. الطاقات
  .9 مشروعات عمالقة موزعة بين السعودية واإلمارات وقطر وعمان7بما فيها 

  
 تحديات جديدة نتيجة المنافسة المتوقعة من حالياً أن هذا القطاع يواجه إلىوتجدر اإلشارة   

 في شمال أمريكا حيث ساهم التقدم وخصوصاً، (Shale)التوسع في إنتاج النفط والغاز الصخري 
ي هذا المجال في إحياء الصناعات البتروكيماوية في الواليات المتحدة، مما أثر كثيرا التكنولوجي ف

  .في استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات للبتروكيماويات
  

ولكن من ناحية أخرى، يالحظ أن االستثمار في النفط والغاز الصخري قد استقطب بدوره   
ناشطة في مجاالت البتروكيماويات والطاقة، والتي اهتمام كبرى الشركات العربية الخليجية ال

  . االستثمار في هذا المجل في أمريكا الشمالية، كما في كندا وإنكلتراإلىسارعت 
  

ومهما يكن، على األرجح أن ثورة النفط الصخري ستكون عامالً أساسياً في تغيير   
ؤالت بشأن التأثيرات البيئية ومع أن ثمة الكثير من التسا. المعادالت في قطاع الطاقة العالمي

والمتصلة بقضايا استدامة الموارد والتنمية المستدامة، من المتوقع أن يلعب هذا الخرق التكنولوجي 
الجديد دوراً أساسياً في إعادة تشكيل الخارطة االستثمارية في قطاعات النفط والغاز والصناعات 

  .كثيراً على اإلمدادات من الغازالمرتبطة بهما، مثل البتروكيماويات، والتي تعتمد 
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 N.  المشروعات العربية الجديدة  
  

تتغير مواقع استقطاب االستثمار بين الدول العربية بالنسبة لالستثمارات العالمية بين عام 
وآخر بحسب استقرار األوضاع وتطور البيئة االستثمارية ومدى وجود رؤية تنمية تنطوي على 

ويبين الجدول التالي تطور االستثمارات الخارجية . مخططات وبرامج ومشروعات تطويرية
، 2013 – 2007المباشرة في المشروعات العالمية الجديدة المنفذة في الدول العربية للسنوات 

 إلى، ثم 2008 السعودية عام إلى 2007حيث تغيرت دول االستقطاب الرئيسية من تونس عام 
، ومن ثم اإلمارات 2011سعودية مجددا عام  الإلى، لتعود 2010، ثم مصر عام 2009قطر عام 

وعلى األرجح أن يستمر التقلب بين المراتب للسنوات . 2013 العراق عام إلى، ثم 2012عام 
  .القادمة بسبب التحوالت الحادة التي تشهدها المنطقة
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ان العربيةاالستثمارات الخارجية المباشرة في المشروعات العالمية الجديدة في البلد  
 )مليون دوالر(

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البلد

 14998 976 10597 5486 12849 23982 474 العراق

 10946 1401 3250 2824 2506 11903 1250 األردن

 6821 12053 11623 12870 13067 36218 12372 اإلمارات

 6430 8393 15766 8139 14860 36718 14630 السعودية

 4286 2370 1204 1716 2380 19107 8952 الجزائر

 3035 10205 6247 12161 20678 13376 12780 مصر

2641 4970 5043 4255 5608 8954 1794 مانع 

 2461 1398 2535 4217 6189 16925 5113 المغرب

 2183 1051 494 673 987 2256 373 الكويت

 1573 2172 4362 5434 21519 19021 1368 قطر

 1154 3535 3931 1997 2036 8050 820 البحرين

 432 1426 1602 2010 8484 7931 18458 تونس

 381 44 - 59 - 361 - الصومال

 180 25 1256 1245 1555 5 - جيبوتي

 178 366 11 1019 961 2830 347 اليمن

 121 98 49 1858 1689 3004 4061 ليبيا

 104 201 531 1336 1772 1292 428 لبنان

 55 66 58 2440 2025 1612 - السودان

 23 361 279 59 - 272 37 موريتانيا

 8 - - 15 16 1050 52 فلسطين 

 - 11 138 7 - 9 9 القمر

 - 10 1315 2165 3134 4949 1854 سوريا

 58010 51132 70291 71985 122315 219825 85172 المجموع

  .2014رجية المباشرة أونكتاد، تقرير االستثمارات الخا: المصدر
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لالستثمارات العربية في الخارج، فيبين الجدول التالي تطور االستثمارات أما بالنسبة 

. 2013 - 2007الخارجية المباشرة للمشروعات العربية الجديدة في دول العالم خالل السنوات 
نازع طوال هذه ويظهر الجدول أن اإلمارات تحتل المرتبة األولى بين الدول العربية من دون م

، 2008 مليار دوالر عام 82.2الفترة، وإن تكن استثماراتها تراجعت من مستوى قياسي بلغ 
 مليار 15.8 إلىمن اإلجمالي العربي للمشروعات الجديدة في الخارج، % 60حيث شكلت نسبة 

حلت وتفاوتت المرتبة الثانية بين عام وآخر، حيث . منه% 46.8، لتشكل نسبة 2013دوالر عام 
، 2013 و2008، والكويت لكل من عامي 2009 و2007البحرين بعد اإلمارات لكل من عامي 

 أن إجمالي إلىوتجدر اإلشارة .  على التوالي2012 و2011 و2010وقطر للسنوات 
خالل % 40االستثمارات العربية في المشروعات الجديدة في العالم لحظت تراجعا ملحوظا بنسبة 

  .الفترة موضوع البحث
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  االستثمارات الخارجية المباشرة للمشروعات العربية الجديدة في دول العالم، 

  )مليون دوالر(

  

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البلد

 15844 16684 15954 21034 32053 82175 38147 اإلمارات

 10833 1331 4502 2850 4585 16108 2936 الكويت

 2746 2389 5027 1441 6105 5795 2089 السعودية

 1546 8749 13044 2891 13663 8839 972 قطر

 1132 2523 76 990 1828 3498 1880 مصر

 598 1145 912 1070 14470 15987 8995 البحرين

479 101 165 39 3110 84 87 مانع 

 235 - 21 47 140 471 609 تونس

 153 393 301 246 639 626 596 لبنان

 115 12 87 58 393 619 50 المغرب

 105 1037 52 591 1650 627 244 األردن

 52 - 48 - 20 - 42 العراق

 20 9 - 2 - 49 - اليمن

 15 200 130 0 16 620 60 الجزائر

 - 15 - - - - - فلسطين

 - - 432 - - - 42 السودان

 - - 193 - 59 326 - سوريا

 - - - - 19 - - ليبيا

 33873 34588 40944 31259 78750 135824 56749 المجموع

  .2014أونكتاد، تقرير االستثمارات الخارجية المباشرة : المصدر      
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  االستثمارات العربية البينية  .و 
  

 أن االستثمارات العربية البينية سجلت إلىتشير بيانات المؤسسة العربية لضمان االستثمار   
، أي بنسبة 2012 مليار دوالر عام 1.8 إلى 2011 مليار دوالر عام 6.8انخفاضا كبيرا من 

 نقص كبير في المعلومات المتوفرة لديها، والتي اقتصرت إلى، علما أن المؤسسة تشير 73.3%
  .10 دول عربية فقط8على 

  
  ن الجدول التالي أن المغرب تصدرت قائمة الدول المضيفة لالستثمارات العربية ويبي

ت ومن ناحية ثانية، فقد حلّ. م تونس، ثم الكويت، فاألردن، تالها مصر، ث2012البينية لعام 
  . اإلمارات في المرتبة األولى في تصدير االستثمار للدول العربية، وتالها قطر، ثم السعودية

  
بمعظمها في قطاعي  البينية، فقد تركزت أما بالنسبة للتوزيع القطاعي لالستثمارات العربية  

  .لقطاع الزراعة% 0.3، مقابل نسبة %30.3 بنسبة ، والصناعة%69.4الخدمات بنسبة 
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  2012االستثمارات العربية البينية، 

  

  
  .2013 – 2012تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان االستثمار، : المصدر
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  أنظمة االستثمار في الدول العربية والتحديات التي تواجهها – رابعاً
  

 ت والمعوقات والتطور المحرزالثغرا  .أ 

  
اتخذت غالبية الدول العربية خطوات جدية لتحديث نظمها االستثمارية، باعتبار ذلك 

ويعتبر قطاع النفط والغاز والصناعات . أساسي جداً لجذب االستثمارات الخارجية المباشرة
كما تشهد قطاعات . التحويلية المرتبطة بهما المجال الرئيسي واألهم الستقطاب هذه االستثمارات

. االقتصادات والعقار والخدمات المالية نمواً في حصصها من االستثمارات الخارجية المباشرة
ويالحظ في الفترة األخيرة نمواً في االستثمارات الوافدة من الدول النامية، وباألخص من الهند 

تثمارات الخارجية يالحظ بصورة عامة أن القسم الغالب من التدفقات من االسكما . والصين
المباشرة تتوخى الربح السريع في خارج قطاعات االقتصاد الحقيقي، وكذلك فأنها ليست 

  .بالضرورة من النوع الذي يولد فرص العمل
  

كما أن نقل التكنولوجيا الذي يحدث في إطار هذه االستثمارات يعد ضئيالً جداً، وال سيما 
 قطاعات التنقيب النفطي أو العقار، فيما إلىة موجهة أن معظم االستثمارات الخارجية المباشر

ومع أن عدداً من الدول العربية . االستثمار في قطاعات الصناعات التحويلية ضعيف المستوى
سجل زيادات متفاوتة في استقطاب االستثمارات الخارجية خالل السنوات السابقة، لكن األزمة 

الية بينت وجود ثغرات أساسية تعرض االستثمارات المالية العالمية والظروف اإلقليمية الح
 النزوح بوتيرة أسرع نسبيا من الوقت المستغرق لوفودها، حيث تتفاوت التحديات إلىالمستقطبة 

  .والعقبات بين دولة وأخرى
  

 دول عربية فقط تشمل اإلمارات، والسعودية، 5ويبين تقرير حديث للبنك الدولي أن 
 دولة في العالم 189 تحل ضمن ترتيب الدول الخمسين األولى من بين والبحرين، وعمان، وقطر،

  :في سهولة ممارسة أنشطة األعمال، وعلى الشكل التالي
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   دولة في سهولة ممارسة األعمال189يب الدول العربية بين تتر
  

  المرتبة  الدول

  23  اإلمارات
  26  السعودية
  46  البحرين

  47  عمان
  48  قطر

  51  تونس
  87  غربالم

  104  الكويت
  111  لبنان

  119  األردن
  128  مصر
  133  اليمن

  138  فلسطين
  149  السودان
  151  العراق
  153  الجزائر

  158  القمر
  160  جيبوتي
  165  سوريا

  173  موريتانيا
  187  ليبيا

   World Bank, Doing business, 2014 :مستخلص من :المصدر
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المعوقات التي تواجه المستثمرين في الدول العربية بما وبصورة عامة، يمكن تحديد أبرز 
  :يلي

  
  .عدم االستقرار السياسي واألمني في عدد من الدول .1
 .القيود على تملّك الشركات األجنبية .2
 .إغالق عدد من المجاالت والقطاعات تجاه المستثمرين األجانب .3
 .ضعف تطبيق التشريعات .4
 .البيروقراطية العالية والفساد .5
 .قطاع العام على النشاط االقتصاديهيمنة ال .6
  .بطء تنفيذ برامج الخصخصة .7

  
 من اإلصالحات 23 إجراء 2013 – 2005وفي مجال اإلصالحات، سجل خالل الفترة 

 في 7 في المغرب، و18 في السعودية، و19االستثمارية التنظيمية في مصر، كما بلغ العدد 
لمستخلصة من تقرير البنك الدولي ألداء وفي ما يلي أبرز اإلجراءات اإلصالحية ا. 11اليمن

  :األعمال في المجاالت الرئيسية التالية
  
   تسهيل إقامة المشروعات الجديدة▪
  

حدث تقدم في هذا المجال في كل من المغرب وفلسطين، من خالل إلغاء شرط الحد   
  .كما من خالل إقامة نظام النافذة الواحدة في البحرين. األدنى لرأس المال

  
  هيل استخراج تراخيص البناء تس▪
  

  .وضعت دولة القمر االتحادية قواعد شاملة لتنظيم البناء  
  
   تسهيل توصيل الكهرباء▪

  
  .أحدثت الكويت تشريعات جديدة لتبسيط إجراءات الموافقة في هذا المجال
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   تسهيل معلومات الحصول على ائتمان▪
  

 البيانات والمعلومات الخاصة حدث تقدم في هذا المجال في كل من تونس من خالل نشر
بالقروض الصغيرة، وفي األردن الذي ينشر المعلومات االئتمانية سواء كانت إيجابية أم سلبية، 
وفي السعودية من خالل نشر المعلومات االئتمانية الواردة من تجار التجزئة والدائنين والمؤسسات 

  .المالية
  

   حماية المستثمرين▪
  

فصاح التفصيلي، كما أضافت مصر شرط المراجعة الخارجية أضافت اإلمارات شرط اإل
لمعامالت األطراف المعنية، وكذلك وضعت الكويت تشريعاً يفرض تحديد واجبات أعضاء مجلس 

  .إدارة الشركات بوضوح
  

   تسهيل دفع الضرائب▪
  

  .سمحت تونس بالقيام بعمليات اإليداع والدفع عبر اإلنترنت  
  
  دود تسهيل التجارة عبر الح▪
  

اعتمدت موريتانيا نظام عمليات التفتيش المستندة للمخاطر الذي يتيح تفتيش عينات وفقاً   
  .لوتيرة محددة

  
   تسهيل تطبيق العقود▪

  
  .أتاحت اإلمارات للمستثمرين تقديم الشكاوى عبر اإلنترنت

  
 البيئة االستثمارية في عدد الدول العربية  .ب 

  
 االستثمارية في عدد من الدول العربية، مع اإلشارة في ما يلي نبذات عن التقدم في البيئة

  . بعض الثغرات في النظم االستثمارية ومقترحات تطويرهاإلى
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   :األردن
  

وينظم . 12أحرزت األردن خالل العقدين الماضيين تطورا نسبيا في البيئة االستثمارية
ويتضمن . 2000 لعام  وتعديالته1995لعام ) 16(قطاع االستثمار قانون تشجيع االستثمار رقم 

مزايا وحوافز وضمانات، ويقدم اإلعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات االستثمارية ضمن 
قطاعات الصناعة، والزراعة، والفنادق، والمستشفيات، وخدمات التوزيع للمياه والغاز والمشتقات 

  .ب احتياجات التنميةوفي إطار هذا القانون يتدرج منح المزايا بين ثالث مناطق بحس. النفطية
  

ولكن يؤخذ على النظام االستثماري أن نظام الحوافز معقد نظرا لوجود خمس مرجعيات 
 ووضع مجمل الحوافز في إطار واحد للتسهيل متداخلة معنية، ويستحسن دمجها في مؤسسة واحدة

 كل من قانون تشجيع  هذه المرجعيات وتشمل.والمزيد من الوضوح ولتبسيط اإلجراءات
الستثمار، والمناطق الصناعية، ومناطق التطوير، والمناطق الحرة، ومنطقة العقبة االقتصادية ا

  .الخاصة
  

وفي ما يخص المناطق الحرة، من المهم فصل الدور التشريعي عن الدور التشغيلي   
  . القطاع الخاصإلىلمؤسسات المناطق الحرة، من خالل تحويل إدارة هذه المناطق 

  
  :لبنان

  
، والذي يوفر 13 وتعديالته2001الصادر عام ) 380(الستثمار في لبنان القانون رقم ينظم ا

إطارا لتنظيم النشاطات االستثمارية ويمنح االمتيازات ذاتها للمواطنين والمستثمرين األجانب برزم 
كما يحدد القانون عددا من القطاعات التي تشملها حوافز واسعة، . من الحوافز وخدمات الدعم

 كل من الصناعة، والزراعة، والصناعات الزراعية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل
) إيدال(وتتولى المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار في لبنان . والتكنولوجيا، واالتصاالت، واإلعالم

  جانب دورها في الترويجوإلى.  الهيئة المعنية األساسية بتنفيذ القانون1994التي أقيمت عام 
 الصادرات الزراعية وصادرات وخصوصاً الترويج للصادرات، أيضاًلالستثمار، تتولى إيدال 

  .الصناعات الغذائية
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وهناك برنامجان رئيسيان للحوافز، أحدهما يتعلق بمناطق االستثمار الحرة، حيث تمنح 

 جانب إلى االمتيازات على أساس المواقع الجغرافية للمشروعات، والقطاعات التي يستثمر فيها،
أما اآلخر، فتعتمد الحوافز فيه على حجم االستثمار وحجم فرص العمل التي . حجم االستثمار

لدعم المؤسسات الصغيرة " كفاالت"كما لدى إيدال برنامج . يولدها المشروع االستثماري
  .والمتوسطة، والذي يوفر ضمانات للقروض بشروط ميسرة

  
وافز المتوفرة من خالل تحويل إدارة المناطق الحرة وال بد من النظر في تطوير آليات الح

 جانب إقامة منطقة حرة للصناعات إلى القطاع الخاص، وإقامة الحدائق والعناقيد الصناعية، إلى
  .التحويلية التصديرية بهدف توسيع قواعد اإلنتاج الصناعي وتطوير الصادرات الصناعية

  
دة اعتماده على الحوافز الضريبية والمالية، كما يؤخذ على النظام االستثماري في لبنان ش

بينما يستحسن التركيز على توفير خدمات نوعية للبنى التحتية بأسعار مقبولة، وعلى تطوير 
إدارات كفوءة للحدائق الصناعية وللقطاعات العنقودية المحورية، بما يوفر أدوات فعالة لتحفيز 

، وتحسين إمكانياتها "النافذة الواحدة"ل لتصبح بمثابة  تعزيز قدرات إيداأيضاًومن المهم . االستثمار
في جمع ونشر المعلومات عن األسواق، كما في مجال توفير خدمات تعريف وجمع المستثمرين 
مع بعضهم البعض إلقامة الشراكات مع المستثمرين األجانب، وفي إجراء المسوحات االستثمارية 

 المراجع الحكومية إلىتثمرين، ولنقلها مع المقترحات والبحوث لتحديد المشكالت التي تواجه المس
  .المختصة

  

  :العراق

  
 الحوافز واالمتيازات والحصانات 2006لعام ) 13(يوفر قانون االستثمار رقم 

 إعادة إلىكما هناك مشروع قانون اإلصالح االقتصادي االتحادي الجديد، والهادف . 14لالستثمار
 جانب إلىسوق الحرة وتحرير التجارة وضمان المنافسة العادلة، هيكلة االقتصاد العتماد آليات ال

  .غيره من القوانين والتشريعات الجديدة في هذا اإلطار
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 المزيد من التطوير في جميع إلىوتعتبر البيئة االستثمارية المحققة بداية جيدة تحتاج 
لي، والتي تشمل كل من للبنك الدو" مؤشر سهولة أداء األعمال"المجاالت التسعة التي يتضمنها 

إقامة المشروعات الجديدة، والحصول على الرخص، وتسجيل الملكيات، والحصول على التمويل، 
وحماية االستثمار، وإجراءات دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتصفية 

  .المشروعات
  

ة عصرية لتشجيع إقامة  جانب ذلك، من المهم إقامة حدائق صناعية تتمتع ببنى تحتيوإلى
 جانب إقامة منطقة حرة للصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، إلىمجمعات التصنيع العنقودية، 

على أن تعهد إدارة هذه المناطق وغيرها من المناطق الحرة للقطاع الخاص بغية الفصل بين 
مناطق الحرة التابعة الدور التشغيلي لهذه المناطق ودورها التشريعي الذي يبقى لدى سلطات ال

  . للدولة
  

 العراق اليوم هي استعادة االستقرار وتكريس األمن إلىعلى أن األولوية الحالية بالنسبة   
 عن االنقسام والحروب الداخلية بعيداًوالسالم تضافر جهود جميع القوى السياسية والمجتمعية 

  .والطائفية
  

  :الجزائر

  
. بوضع تشريعات جديدة في مجال تسهيل االستثمارقامت الجزائر خالل الفترة األخيرة   

 قانون جديد يوسع مجال العمل للشركات األجنبية في مجالي التصدير مؤخراًصدر فقد 
كما تم . 15%51 إلى% 70واالستيراد، عبر تخفيض شرط الحصة المحلية من نسبة ال تقل عن 

وعلى سبيل . تلف أرجاء البالدوضع تشريعات جديدة تستهدف التنمية الجهوية والمناطقية في مخ
 تشريعات تتيح امتيازات جديدة لالستثمار في واليات الجنوب 2012المثال، أقرت عام 

  .والمرتفعات الجبلية
  

كذلك نشطت دول عربية أخرى في تحديث وتطوير تشريعاتها، وال سيما في مصر وليبيا   
ثات في قطاعات الخدمات وتركزت معظم التعديالت والتحدي. 2013 – 2005خالل الفترة 

  .بالدرجة األولى، كما في القطاعات الصناعية بالدرجة الثانية
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  ما لها، وما عليها–االتفاقية االستثمارية العربية بصيغتها الجديدة   .ج 
  

االقتصادية واالجتماعية التي عقدت مطلع عام      : الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية    أقرت  
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية "ديالت عديدة على   في مدينة الرياض تع    2013

وبالفعل جاءت الصيغة الجديدة محدثة، كما باتت ملزمة للدول         . بقصد تحديثها " في الدول العربية  
التي تنضم إليها، وأتاحت حرية أوسع لحركة رؤوس األموال وللتحويالت الرأسمالية، كما أتاحت             

  .ت لالستثمارات البينيةالمزيد من الضمانا
  

ولكن االتفاقية ال تزال تنطوي على ثغرات أساسية وتفرض قيودا منها ما لم يكن أصـال                
  :موجودا في الصيغة السابقة، مما قد يساهم في عرقلة حركة االستثمار، وأهمها

 
الفصل التمهيدي، تعاريف، المـادة     (الشرط المفروض في تعريف المستثمر العربي        .1

، والذي يشترط أن ال تقل مساهمة المستثمر في رأس مال الـشخص             )8م  األولى، رق 
 :فقد نصت المادة على. بصورة مباشرة% 51االعتباري عن 

 
هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره : المستثمر العربي«

همة المستثمر العربي في رأس مـال       في إقليم دولة طرف ال يتمتع بجنسيتها على أال تقل نسبة مسا           
 ».بصورة مباشرة% 51الشخص االعتباري عن 

 
 -الفصل الثـاني    (استثناء معاملة االستثمار والمستثمر العربي من المعاملة الوطنية          .2

بالنسبة للمعاملة الضريبية، بما يفسح المجال للتمييز بين المـستثمر          ) المادة الخامسة 
ناء من تملك األراضي والعقارات، يما يـستبعد هـذا          وكذلك االستث . العربي والمحلي 

 . القطاع الحيوي من المعاملة التفضيلية
 
حيـث نـصت    التشريعات الوطنية،   بعدم تعارضها مع  ربط امتيازات التنقل واإلقامة      .3

 :المادة الحادية عشرة على ما يلي

 
ربي مع أفراد أسرته بحـق  بما ال يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة المضيفة، يتمتع المستثمر الع        «

الدخول واإلقامة واالنتقال والمغادرة بحرية وبال عائق في إقليم الدولة المضيفة، وال تفرض قيـود               
ويتمتع العاملون في االستثمار وأسرهم بتسهيالت الدخول واإلقامة        . على هذا الحق إال بأمر قضائي     

 ».والمغادرة
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بما ال يتعـارض مـع      "االتفاقية بإضافة   من  ) 11(فالتعديالت التي جرت على المادة      

هي خطوة متأخرة عن الصيغة السابقة التي ال تضع         " أنظمة وقوانين الدولة المضيفة   
 وأن الهدف النهائي هو تكريس هذه الميزة وتعديل التشريعات          خصوصاًهذا الشرط،   

 .الوطنية لتراعي ذلك

 

ية واألجنبية بالقوانين الوطنية، ربط حرية استخدام اليد العاملة العربية والخبرات العرب .4
وكـذلك اشـتراط    . بما يمكن أن يقيد المستثمر العربي في هذا المجال بهذه القوانين          

األولوية للعمالة والخبرات الوطنية لدى توفر المؤهالت المطلوبة، وهو قيد آخر على            
ـ . المستثمر الذي يجب أن يترك له حرية تقدير مدى توفر المؤهالت المطلوبـة             د فق

 :على ما يلي) 12(نصت المادة 
 

تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربيـة    «
ومن خبرات عربية وأجنبية وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون األولوية في توظيف 

 توفر المؤهالت المطلوبة، وأن تبـذل الدولـة         العمالة والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال      
  ».ا لتطوير وتحديث االستثمارات فيهالمضيفة قصارى جهدها بأال تشكل تشريعاتها عائق

  
أما دعوة الدولة المضيفة ألن تبذل قصارى جهدها لكي ال تشكل تشريعاتها عائقا تجاه 

 .االستثمارات، فهو نص غير ملزم من الناحية القانونية
  

رغم أن الصيغة المعدلة لالتفاقية لها صفة اإللزامية، غير         :  اإلطاري لالتفاقية  الطابع .5
أنها ال تزال تحمل طابع االتفاقية اإلطارية، نظرا ألنها تتضمن أحكاما، وبـاألخص             

الـذي  " التشريع فوق الـوطني   "، تسلب االتفاقية صفة     )12(والمادة  ) 11(منها المادة   
ددة األطراف، والذي يعطيها أولويـة التطبيـق علـى          عادة ما يحكم االتفاقيات المتع    

  .األحكام الوطنية وفقا للتشريعات الدولية
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   العربية والعالميةتين على الساح ومخاطرهاالمستجدات – خامساً
  

ما أن بدأت الدول العربية تستفيد من التحسن الذي طرأ على االقتصاد العالمي والتوقعات 
، مقارنة بتباطؤ ملحوظ في العام السابق، حتى جاءت 2014 لمزيد من النمو النسبي عام

، والتي ويخشى أن تكون بداية التجاه 2014الصراعات التي تفاقمت في العراق منتصف العام 
عنيف صوب تفكك على أسس عرقية، لترخي ظالال جديدة من عدم اليقين المؤثر في المناخ العام 

 في ظل الصراع المستمر في سوريا، وعدم صوصاًخلالستثمار في المنطقة والعالم بأسره، 
  . االستقرار في عدد من الدول العربية، كما الحال في ليبيا واليمن وغيرها من الدول

    
في % 3.2وكان من المتوقع أن يحقق االنتعاش في االقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 

ن المتوقع أن يستمر التحسن كما كان م. 2013مقارنة مع عام % 0.8، بزيادة بنحو 2014عام 
، وال سيما في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو، لينمو بنسبة 2015في االقتصاد العالمي في عام 

3.4 .%  
  

وعلى الصعيد العربي، كان يتوقع أن تستفيد المنطقة بشكل عام من التحسن في االقتصاد 
 .201416قارنة مع عام م% 7 إلىالعالمي، وأن تحقق العائدات السياحية زيادة تصل 

  
 األسواق بتأثير من تداعيات األحداث الجارية في إلىلكن يخشى اليوم من عودة التشنج 

العراق على أسعار النفط العالمية من جراء تراجع اإلنتاج والقلق حول مدى سالمة هيكل إمدادات 
ستبحث عن المالذات الطاقة الحالية على مدى العقد المقبل، كما على اتجاهات االستثمار التي 

األكثر أمنا، مما سيرفع احتماالت زيادة أسعار الذهب والسلع األساسية، على حساب االستثمار في 
 وأن النمو الحالي في االقتصاد العالمي خصوصاًوذلك . المشروعات والبورصات وأسواق المال

الرات للبرميل، ويمكن  دو10ال يزال هشا ليتحمل زيادات كبيرة في أسعار النفط، قد ال تقل عن 
وستكون قطاعات النقل التجاري وحركة نقل الركاب األكثر .  دوالرا للبرميل50 إلىأن تصل 

من الزيادة % 40 الشحن البري الذي يعتبر مسؤوال عن وخصوصاًتأثرا بارتفاع أسعار الوقود، 
في سعر برميل  دوالرات 10ويمكن أن تؤدي كل زيادة بمقدار . في الطلب العالمي على النفط

كما سيؤثر تفاقم األزمة على . 17%0.3 – 0.2 تراجع في معدل النمو العالمي بنسبة إلىالنفط 
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الدول المستوردة للنفط في المنطقة العربية وفي غيرها من مناطق العالم، حيث سنعكس ذلك مزيدا 
 المنشآت من العجوزات في موازين التجارة والمدفوعات، وباألخص الصين التي استثمرت في

  .من مستورداتها النفطية% 10النفطية العراقية، وتعتمد على العراق بنسبة 
  

، بعد "أوبك"ذلك أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط 
 مليون برميل 3.3 إلى، على الرغم من تراجع اإلنتاج العراقي %12السعودية، بحصة تمثل 

وهناك .  جيهان في تركيا-بب االعتداء على خط أنابيب كركوك  بس2014يوميا منذ فبراير 
 المستويات التي سادت إبان حرب إلى أن انخفاض إنتاج العراق من النفط إلىتقديرات تشير 

 دوالرا، مما سيلجم حالة االنتعاش التي 20الخليج األخيرة، سيتسبب في ارتفاع سعر برميل النفط 
  . 18حالياًيشهدها االقتصاد العالمي 

   
من الطلب المتزايد % 45ويذكر أن وكالة الطاقة الدولية كانت تعول على العراق لتوفير   

على إمدادات النفط العالمية بحلول نهاية العقد، حيث توجد حاجة ماسة لتلبية الطلب المتصاعد، 
 وقد جاءت األحداث غير المتوقعة في العراق، بينما يضرب.  من جانب الصين والهندخصوصاً

 ألف برميل يوميا، بما يمثل خمس 200الشلل قطاع النفط في ليبيا، حيث انخفض اإلنتاج ألقل من 
كما جاءت في ظل استمرار تفاقم أزمة أوكرانيا وتأثيراتها التي بدأت تظهر . الطاقة الفعلية لإلنتاج

  .في ارتفاع أسعار السلع الغذائية
  

تصب بالهلع بسبب األحداث، مع أن ولعل المفاجئ في ما يجري في أن األسواق لم   
أسعار النفط ارتفعت ببطء، وبثبات يوميا، منذ بدء األزمة، لغاية االتفاق على صيغة بين األطراف 
المعنية والدولية لضمان ضخ إمدادات النفط من العراق بطاقات واسعة، على الرغم من كل ما 

تصدير النفط من مرفأين كانا مغلقين  جانب االستئناف المفاجئ لليبيا في إلىيجري من أحداث، 
وال شك أن هذه التطورات تستدعي وقفة عربية صارمة تجاه ما يحاك من . 19تقريباًطوال عام 

  .مؤامرات تجاه الدول العربية وشعوبها
  

  ن الشكل البياني التالي التطور المتسارع في سعر برميل النفط في بداية األزمة ويبي
ذلك أن األسعار ما لبثت أن استقرت . أن يعاود السعر تراجعه مجددااألخيرة في العراق، قبل 
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، مع 8/7/2014 دوالرات للبرميل بتاريخ 103بالقرب من أدنى مستوى لها في شهر عند 
توقعات باستمرار ارتفاع صادرات النفط الليبية، وانحسار المخاوف من تعطل إمدادات النفط 

  .20العراقية
  
  

  
  . ناسداك:المصدر             

  
  

   التحوالت المنشودة في الشأن العربي وبيئته االستثمارية– سادساً

  
 تجاه المخاطر الكبيرة وغير حالياً لم الشمل العربي أكثر ضرورة منها إلىلم تكن الحاجة   

المسبوقة التي تتعرض لها الدول العربية، وتنزف من جرائها عدة دول عربية وتصاب عميقا في 
ومع أن . ها وسلمها االجتماعي، كما في هويتها العربية، وفي وجودها بحد ذاتهأمنها واستقرار

حجم وضخامة األحداث التي تجري، وما يحدث من فرقة وتمزق يجعل من األزمة الوجودية 
 للتمسك بالوحدة  قوياًتطغى على الشأن االقتصادي واالستثماري، لكن كل ما يجري يمثل دافعاً

العرقية واإلثنية والعصبية  عن بعيداًج من الدوامة الحالية ولدرء المخاطر، والتكامل العربي للخرو
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ذلك أن المشكلة األساسية هي التقاطع الحاصل للقوى الخارجية مع الهشاشة الداخلية . الدينية
  . للكيانات العربية ولمشروعها الوحدوي بما يجعلها عرضة لالستباحة في أكثر من موقع ومكان

  
اوز األزمة، بل األزمات الراهنة، إال بنهضة شاملة أول أركانها الحكم ال سبيل لتجو

والثاني هو العمل الحثيث للتكامل االقتصادي بدءا من تخفيف الحواجز أمام . الديمقراطي الصالح
أما الثالث، فهو اإلصالح الثقافي والتربوي . التجارة العربية البينية وخفض تكلفة النقل التجاري

حياء ثقافة اإلبداع والتنوع الخالق، ويحرر الفكر من نزعات االنغالق والتطرف الذي يعيد إ
  .والتبعية

  
أما على المستوى االستثماري الصرف، فمن المهم تركيز الجهود لتوفير البيئة االستثمارية 

 المنطقة العربية، إلىالتي من شأنها تحسين معدالت استقطاب االستثمارات الخارجية المباشرة 
لك تحسين مجاالت االستفادة من هذه االستثمارات وغيرها من االستثمارات الدولية والعربية وكذ

  .والمحلية
  

متابعة تطوير وتحديث االتفاقية العربية الموحدة الستثمار األموال العربية في الدول العربية،  .1
 يجري لكي تشكل األرضية التشريعية إلطالق منطقة عربية استثمارية حرة، على غرار ما

 .في مختلف أقاليم العالم
 
 .تعزيز اإلدارات المعنية باالستثمار من حيث كل من الكفاءة والشفافية .2
 
تحسين البيئة االستثمارية في المجاالت التي يحتاجها القطاع الخاص، من خالل االستثمار  .3

العربية في مشروعات البنى التحتية للنقل واالتصاالت، بما ينعكس على تنافسية االقتصادات 
 .كمقاصد لالستثمار المحلي والعربي والدولي

 
تعزيز االستثمار في التعليم وفي نوعيته لخدمة التنمية البشرية والحضارية، ولتعزيز  .4

 .مجاالت االبتكار وزيادة اإلنتاجية
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تبسيط اإلجراءات المتصلة بمؤسسات القطاع الخاص، والحرص على وضوح القوانين  .5
 .تطبيقهاوالتشريعات، وعلى حسن 

 
مكافحة البيروقراطية والفساد واالحتكار، والعمل على إنشاء هيئات وطنية مستقلة لإلشراف  .6

 .على ذلك
 
 .تسهيل معامالت مشروعات القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .7
 
 .تحسين االستقرار الماكرو اقتصادي بصورة عامة .8
 
 . حفيز االستثمار في المجاالت األكثر إنتاجاًاعتماد السياسات االقتصادية المناسبة ل .9
 

إعادة النظر في الحوافز االستثمارية لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني  .10
والعربي اإلقليمي، بما فيه الجوانب االجتماعية وحماية استدامة الموارد والبيئة السليمة لجهة 

 :كل من
 

ستثمار في الطاقة المتجددة، والبنى التحتية، الحوافز التي تستهدف تشجيع اال  . أ
 .والصحة

 
الحوافز التي تشجع المسؤولية االجتماعية للشركات والمشروطة باألداء  . ب

االجتماعي والبيئي للمستثمرين، وبخلق فرص العمل، وتوفير التدريب، واإلنفاق 
النائية أو على البحث والتطوير، وبكفاءة استخدام الطاقة، واالستثمار في المناطق 

 .األكثر حاجة للتنمية
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