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  في الدول العربيةاألوضاع االستثمارية 

 2015 في العام وتطورات البيئة التشريعية
 تفاوت اآلفاق""فرص جديدة لالستثمار في ظل 

 
 في العقد األخير اإلصالحات االستثمارية -أوال 
 

زخما جديدا من اإلصالحات  2015شهد عام 
والتشريعات االقتصادية الجديدة التي يتوقع أن تحقق 
تحسنا في بيئة االستثمار في عدد من الدول العربية. 

نشطت في معظم الدول وكانت وتيرة اإلصالحات قد 
ولكن بنسبة أقل  ،2014و 2005عامي العربية بين 

من باقي األقاليم الدولية، كما هناك عددا من 
المعوقات التي بقيت قائمة وتحتاج إلى إجراءات 

، عدا عن التغييرات السلبية في عدد من الدول جّدية
من جراء الصراعات والحروب الجارية والمستمرة في 

ويستخلص من تقرير البنك الدولي عن  .المنطقة
 197مارسة األعمال أن الدول العربية طبقت نحو م

إصالحا حسنت من خاللها مناخ االستثمار في 
مجاالت تشمل تأسيس الشركات، واستخراج 
نفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول  التراخيص، وا 
على االئتمان المصرفي، ودفع الضرائب، والتجارة عبر 

 .1ت اإلعسارالحدود، وحماية المستثمرين، وتسوية حاال
 

، 2015ويبين الجدول التالي ترتيب الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء األعمال لعام 
درجات عن العام  3عالميا، لتتقدم  22حيث تتصدر اإلمارات ترتيب الدول العربية وتحل في المرتبة 

لعربية. ومن السابق. ويليها في الترتيب كل من السعودية، وقطر، والبحرين، وتونس، ثم باقي الدول ا
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أبرز نقاط الضعف التي يعاني منها مناخ االستثمار في الدول العربية الحصول على ائتمان، وتسوية 
درجة، مقارنة مع  12من إجمالي  1.4حاالت اإلعسار. فمؤشر الحصول على ائتمان يقدر بنحو 

لغ الفترة الزمنية (. كما تبOECDدرجة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 5.8مستوى يبلغ 
 سنة للدول المقارنة ذاتها. 1.7سنة، مقارنة مع معدل  2.9الالزمة لتسوية حاالت اإلعسار بنحو 

 
 2014و 2005اإلصالحات المنفذة في الدول العربية بين عامي 

 

  
 .Doing Business 2015: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، عن البنك الدولي، المصدر

 
وقد تأثرت الدول العربية المصدرة للنفط كثيرا بتراجع أسعار النفط في األسواق العالمية منذ  

، مما سيعيد ترتيب خطط وبرامج المشروعات المنوي تنفيذها، خصوصا وأن 2014منتصف عام 
من  هذا التطور بدأ بالفعل يؤثر على عائدات التصدير وميزان المدفوعات واإليرادات الحكومية

 العائدات من النفط والغاز الطبيعي.
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في الدول العربية األعضاء في  2014ويبين الجدول التالي مؤشرات الثروة النفطية لعام  

% 57.6أوبك، حيث يظهر أهمية حصص المجموعة العربية من إجمالي دول أوبك، والتي تشكل 
% من إجمالي 22.1ذ على نسبة من احتياطي النفط الخام المؤكد، علما السعودية وحدها تستحو 

% من احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد لمجموع دول 25أوبك. كما تستحوذ قطر على أكثر من 
ألف  9713% من الصادرات منه. وتتصدر السعودية إنتاج النفط بمعدل 55أوبك، وكذلك أكثر من 

 ألف برميل/ اليوم. 7153برميل/ اليوم، والتصدير بمعدل 
 
 

 2014وة النفطية في الدول العربية األعضاء في أوبك، مؤشرات الثر 
 

 أوبك اإلمارات السعودية قطر ليبيا الكويت العراق الجزائر 
احتياطي النفط 
الخام المؤكد 
 )مليون برميل(

12200 143069 101500 48363 25244 266578 97800 1206004 

احتياطي الغاز 
الطبيعي المؤكد 

 (3)مليار م
4504 3158 1784 1505 24531 8489 6091 95129 

إنتاج النفط 
الخام )ألف 

 ب/ي(
1193 3110 2867 480 709 9713 2794 30683 

صادرات النفط 
الخام )ألف 

 ب/ي(
623 2516 1995 41 595 7153 2497 22644 

صادرات الغاز 
الطبيعي 
 (3)مليون م

44190 - - 4962 122628 - 15302 222219 

 OPEC, OPEC Members’ facts and figures 2014: المصدر
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 تطورات األوضاع االستثمارية في الدول العربية –ثانيا 
 

في ما يلي قراءة في تطورات األوضاع االستثمارية في كل من الدول العربية، وتقييما 
للمجاالت والفرص الجديدة في ضوء األوضاع على أرض الواقع والرؤى المستقبلية الجديدة 

 للعمل والتنفيذ في كل منها.المطروحة 
 

 األردن
 

 رؤية جديدة . أ
 

المتكامل " لتحديد اإلطار العام 2025أطلق األردن وثيقة "رؤية األردن  2015خالل مايو  
واالجتماعية للسنوات العشر القادمة. وتتضمن برامج تنفيذية تنموية تغطي  للسياسات االقتصادية

. وتستهدف تعزيز السياسات لسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، 2025لغاية  2016ثالث فترات من 
وتحقيق االستدامة المالية واالعتماد  وتمكين المؤسسات، وزيادة المشاركة في صياغة السياسات،

ز اإلنتاجية وتنافسية االقتصاد األردني، وتطوير شبكة أمان للفئات المستحقة ، وتعزيعلى الذات
 وتتسم بالمرونة والقابلية للتغيير والمراجعة الدورية وفق مقتضى التطورات. .للدعم مباشرة

 
وتنطوي الرؤية الجديدة على سناريوهين اثنين، أحدهما متحفظ يفترض نموا معتدال ولكن  

% باألسعار الثابتة، واآلخر متفائل للوصول إلى 4.8السنوات العشر إلى نحو  متواصال يصل بنهاية
سياسة أو إجراء  400% باألسعار الثابتة في نهاية الفترة ذاتها. وتتضمن أكثر من 4.5نمو بنسبة 

، وتستهدف رفع مستويات النمو بتضافر جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للتنفيذ
 .2025% في عام 47البطالة ومستويات الدين العام ليصل إلى نحو  وتخفيض معدل

 
وتشتمل الرؤية على جملة من المبادرات ذات األولوية، من أهمها تعزيز قدرات الشراكة بين  

القطاعين العام والخاص، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة، وتحقيق الحكومة اإللكترونية، ودعم 
رفع المؤسسات الريادية والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتجسير الفجوة التنموية بين المحافظات، و 
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حداث نقلة نوعية في  مستوى البنى التحتية لجميع القطاعات، وكفاءة العاملين في القطاع العام، وا 
نشاء نظام تأمين صحي وطني شامل وموحد.  خدمات النقل العام، وا 

 
نقلة  30/9/2014الصادر بتاريخ  2014( لعام 30يحقق قانون االستثمار الجديد رقم )

ار وتقليص البيروقراطية، من خالل دمج كل من المناطق التنموية نوعية في تسهيل مناخ االستثم
والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومؤسسة تشجيع االستثمار، إلى جانب ما يتصل بإنشاء المراكز 
قامة المعارض، والتي أصبحت تحت إشراف هيئة واحدة مشتركة تسمى  التجارية ومكاتب التمثيل وا 

 .2"هيئة االستثمار"
 

أبرز مالمح القانون الجديد إقامة النافذة االستثمارية الموحدة لتوفير الخدمات في مكان ومن 
لزام الجهات الحكومة بإصدار الموافقة على طلب واحد صدار دليل للترخيص لالستثمار، وا  ، وا 

تاحة الفرصة لالعتراض ضمن مهل قانونية محددة،  30المستثمر خالل مدة ال تزيد على  يوما، وا 
منح اإلقامة للمستثمر وأفراد عائلته، إلى جانب وضع نظام خاص بالعمل والعمال داخل  وضمان

 المناطق التنموية والحرة.
 

وبموجب التسهيالت الجديدة، يمكن للمستثمر األجنبي أن يستثمر داخل المناطق التنموية 
حرية تحويل األموال  والحرة دون التقيد بشرط وجود شريك محلي، أو بحد أدنى لرأس المال. كما يتيح

الناتجة من مشروعه بالطريقة التي يراها المستثمر مناسبة، إلى جانب حرية تسوية النزاعات وديا أو 
 من خالل المحاكم األردنية أو باللجوء إلى التحكيم.

 
 وفي ما يلي ملخص ألبرز مزايا القانون الجديد:

 
على مدخالت اإلنتاج للمشروعات  إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبية على المبيعات -

 الصناعية والحرفية.
 % في بعض المحافظات بحسب تصنيف المناطق.30تحفيضات ضريبية بنسبة ال تقل عن  -
 إعفاءات على مستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج. -
 لصناعية.% داخل المنطقة التنموية، بما فيها المشروعات ا5ضريبة الدخل بنسبة  -
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 داخل المنطقة التنموية.إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تشتريها المؤسسة  -
تشمل القطاعات المستفيدة كل من الصناعة والحرف، الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات  -

السياحي، والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، مدن التسلية والترويج 
مراكز االتصال، مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، اإلنتاج الفني واإلعالمي، مراكز 

 المؤتمرات والمعارض، نقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية.
 

 حركة االستثمار . ب
 

مقبلة، بفضل من المتوقع أن يسجل تحسن في االستثمارات الوافدة إلى األردن خالل الفترة ال
العديد من اإلجراءات والتسهيالت الجديدة التي يتصدرها قانون جديد لالستثمار، وحملة الترويج التي 

 تجري بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
 

وشكل المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البحر الميت  
طة استثمارية مهمة، حيث تم طرح مشروعات لألردن قيمتها ، مح2015الذي عقد خالل شهر مايو 

مليار دوالر في  20مليارات دوالر، إلى جانب فرص استثمارية جديدة تصل قيمتها إلى  6.9
قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية 

أعلن خالله عن تأسيس مجلس التنافسية الوطني بمشاركة ممثلين والتطوير المدني والسياحة. كما 
عن القطاع الخاص والمستثمرين، بهدف تعزيز بيئة األعمال، وضمان انسياب اإلجراءات تجاه 

 معامالت االستثمار، وطرح المزيد من الفرص االستثمارية.
 

 االستثمارات الخارجية المباشرة في األردن ) مليون دوالر(
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 1760 1747 1474 2717 االستثمارات الوافدة
 83 16 31 24 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
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 اإلمارات
 
 اقتصاد تنافسي عالمي . أ

  
يعتبر اقتصاد اإلمارات تنافسي عالمي ومتنوع ينهض وفقا لرؤية بعيدة المدى، وبيئة مهيئة 
ومشجعة على االستثمار والحداثة واالبتكار، ترتكز إلى بيئة تشريعية حديثة وسياسات محفزة للتجارة 

 وتنمية الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتصاديات المعرفة. 
 

ويواجه اقتصاد اإلمارات حاليا تحديا بارزا من جراء تراجع سعر النفط في األسواق العالمية، 
وتداعيات ذلك على العائدات النفطية وعلى االستقرار المالي واالقتصادي. على أن السياسات 

ارات االقتصادية الحكيمة، والتقدم الالفت في تنويع االقتصاد، إلى جانب الموقع الذي أحرزته اإلم
عالميا كمالذ آمن ومجزي لالستثمار، كل ذلك ساهم في تكوين حواجز سد منيعة تجاه التقلبات 

وكذلك يتوقع أن يساهم تنفيذ المشروعات المالية والخارجية، كما في تقوية مناعة االقتصاد. 
 Expo) 2020العمالقة، إلى جانب االستثمارات الخاصة، والموظفة استعدادا لمناسبة "أكسبو 

 (" في دعم النشاط االقتصادي على المدى المتوسط.2020
 

 )مليون دوالر( 2015، في اإلمارات المشروعات المخططة وقيد التنفيذ
 القيمة القطاع

 24809 البتروكيماويات
 539793 البناء والتشييد
 21083 الغاز الطبيعي

 8996 الصناعة
 50899 النفط
 35055 الطاقة
 99226 النقل
 6253 المياه

 786114 المجموع
 Deloitte GCC Powers of Construction 2015: المصدر
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 إجراءات تقليص المخاطر . ب

 
ولكن في المحصلة، فإن انخفاض سعر النفط والعائدات النفطية يؤدي إلى تآكل الفوائض 

رفع الفائدة على المالية والخارجية، إضافة إلى المخاطر المستقبلية التي يمكن أن تنشأ من جراء 
الدوالر من قبل الواليات المتحدة، مما يؤدي حكما إلى تشدد في األوضاع المالية العالمية. ويمكن 
لهذه المخاطر أن تتفاقم في ظل تقلبات حادة في األسواق المالية لألسهم، أو ارتفاع نسب الديون 

و المؤسسات المرتبطة بالقطاع المتعثرة، أو انخفاض السيولة المصرفية في ما لو قامت الحكومة أ
 العام بالتمادي في سحب الودائع للوفاء بالمستحقات.

 
ومجمل هذه األمور دفعت الدولة إلى اتخاذ سياسات تستهدف زيادة العائدات من المصادر 

عادة النظر بنظم الدعم لتقليص النفقات غير الهايدروكربونية ، من خالل اعتماد ضرائب جديدة وا 
 تم ربط حيثعن البنزين والديزل،  رفع الدعم 2015أغسطس فعل تم خالل شهر العامة. وبال

 بعد عقود من الدعم الحكومي.وذلك باألسعار العالمية،  أسعارهما
 

على الكهرباء. ومن  تخفيض الدعم وتعتبر هذه اإلجراءات مناسبة وبعيدة النظر، وقد سبقها
بالنسبة لقطاع الطاقة، وال سيما  ي والمستقبليالمهم المضي قدما في هذا االتجاه على المديين الحال

 % من الناتج المحلي اإلجمالي.3بالنسبة للدعم على الغاز الطبيعي الذي يمثل 
 

المالي عن طريق ويبقى العنوان الرئيسي لهذه المرحلة يتمحور على هدف تحقيق االستقرار 
االستمرار بتقوية ودعم اتجاهات تنويع االقتصاد ترشيد اإلنفاق، بالتزامن مع تنمية االقتصاد، ب

. وتبدو في األفق مالمح لمزيد من سياسات وتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على االستثمار
ومن  وال سيما بفتح المجال في القطاعات االقتصادية كافة وليس حصرا بالمناطق الحرة. االنفتاح،

قانون جديد لالستثمار األجنبي، حيث ينتظر أن ينطوي على  2015المتوقع أن يصدر بنهاية عام 
مرونة مناسبة لنسبة تملك األجنبي في المشروعات والشركات، إلى جانب غيرها من الحوافز 

 .3الجديدة والتسهيالت
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 ) مليون دوالر( اإلماراتاالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 10066 10488 7679 12631 االستثمارات الوافدة
 3072 2952 2178 9737 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 البحرين
 
 رؤية بعيدة المدى . أ
 

تمتاز البحرين بمناخ استثماري جاذب لالستثمارات الدولية والمشروعات اللوجستية، وال سيما  
ولدى المملكة خطة بعيدة المدى  التي تستهدف منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 فرص توفير" التي تستهدف تعزيز تنافسية اقتصاد البحرين، و 2030تحت عنوان "الرؤية االقتصادية 
  عام. بشكل   المعيشة مستويات رفع إلى باإلضافة ،العالية الكفاءات على قائمة عمل

 
 دوالر()مليون  2015، في البحرين المشروعات المخططة وقيد التنفيذ

 القيمة القطاع
 5000 البتروكيماويات
 30967 البناء والتشييد
 1258 الغاز الطبيعي

 4656 الصناعة
 5025 النفط
 6148 الطاقة
 11050 النقل
 1778 المياه

 65882 المجموع
 Deloitte GCC Powers of Construction 2015: المصدر
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 واعدة مميزات . ب

 
 ،المنطقة في العاملة للشركات البحرين في االستثمارية البيئة توفرها هاّمة مزايا خمس يوجد 

 :وهي
 
 أسواق كافة إلى الوصول جعل شأنه من والذي ،العربي الخليج منطقة قلب في البحرين موقع .1

 تبعد ال حيث ،الجو أو البحر أو البر طريق عن سواء   للغاية، وسهال   سريعا   األوسط الشرق
 بالسيارة، ساعة من أكثر الخليج، منطقة في األضخم االقتصاد وهي السعودية، العربية المملكة

 أما فقط. ساعات 4 غضون في أعمالها، ومركز عاصمتها الرياض، إلى الوصول يمكن كما
 الوصول جيحتا ال بينما بالطائرة، ساعة سوى إليها السفر يستغرق فال المتحدة، العربية اإلمارات

 ‘الخليج طيران’ شركة مقر أيضا   هي البحرين ومملكة جوا . دقيقة 25 من أكثر قطر دولة إلى
 الخليج. منطقة في اإلقليمية الوجهات من شبكة أكبر تمتلك التي للمملكة( الوطني )الناقل

 الشحن ةإلعاد رئيسي إقليمي مركز   إلى التحّول صدد في حاليا   فالبحرين سبق، ما إلى باإلضافة
 .20094 عام من إبريل في سلمان بن خليفة ميناء افتتاح بعد
 

 على ضرائب أي فرض يتم ال حيثتعتبر البحرين من أكثر بيئات األعمال الحرة في المنطقة،  .2
 الخاصة المؤسسات على المباشرة غير الضرائب من قليل عدد وجدي بينما الخاصة، الشركات
 الوحيدة الدولة المملكة تعتبر كما البحرين. إلى المال رأس إعادة مجانية إلى باإلضافة واألفراد،

 شركات وعقارات ألصول الكامل التمّلك إمكانية األجنبي المال لرأس تتيح التي الخليج منطقة في
 أي من التام بتحرره البحريني االتصاالت قطاع يمتاز وكذلك القطاعات. أغلب ضمن األعمال

 مجتمعة   المزايا هذه سمحت وقد .مجاورة أخرى دول في يتوّفر ال الذي األمر تنظيمية، قيود
 وفقا   ،5201 لعام االقتصادية الحرية مؤشر حيث من عالميا   18 إلى تصل بأن للبحرين
 .5جورنال ستريت وول مع بالتعاون ‘فاونديشن هيريتيج’ لمؤسسة
 

 عاما ، 40 نحو منذ المالية لخدماتا لقطاع المنجرات من طويل بسجل   البحرين مملكة تتمتع .3
 للبحرين. االقتصادية النشاط غالبية المالية والمؤسسات المصارف وتمثل
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 التكاليف تعتبر حيث ،البحريني لالقتصاد ُتسّجل أخرى هامة   ميزة المنخفضة التكاليف تشّكل .4

 أن كما ،مجاورة أخرى دولة أي في منها أقل الصناعية والمساحات المكاتب الستئجار األساسية
 عال   مستوى ضمان شأنها من العامة المرافق قطاعات في الخصخصة وحركة المقّدمة اإلعانات

 تكاليف انخفاض كله ذلك إلى ويضاف والكهرباء. والغاز المياه أسعار صعيد على التنافسية من
 المنطقة. يف أخرى دولة   أي من تنافسّية أكثر الدخل مستويات من يجعل الذي األمر المعيشة،
 

تمتاز البحرين بتوفر القوى العاملة المتعلمة والماهرة. ويشكل المواطنون البحرينيون ثلثي القوى  .5
 .6العاملة في قطاع الخدمات المالية

 
 ) مليون دوالر( البحريناالستثمارات الخارجية المباشرة في 

 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 957 989 781 1625 االستثمارات الوافدة
 80- 1052 894 1262 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 تونس
 
 بيئة االستثمار . أ
 

على مشروع  2015صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تونس خالل شهر أغسطس 
. ويستهدف القانون الجديد وضع خطة متكاملة لدعم قطاعات 2015قانون المالية التكميلي لعام 

الشباب والثقافة والمرأة والطفولة، إضافة إلى تحفيز االستثمار المحلي من خالل مضاعفة رأس مال 
ويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتدعيم موارد شركات االستثمار ذات الرساميل التنموية بنك تم

بطابع جهوي، ودعم القطاع السياحي، وقطاعات العقار والزراعة والصناعة، ودعم الفئات الضعيفة. 
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لعامة. كما يرمي القانون إلى تفعيل سياسة الجباية وتعزيز السياسات التجارية والمؤسسات المصرفية ا
صدار مجلة عن االستثمار في تونس، وتفعيل دينامية  وأوصت اللجنة بإصالح المنظومة المالية وا 

 أداء اإلدارات العامة.
 

شهدت تونس خالل الفترة األخيرة تحسنا كبيرا في ترشيد اإلنفاق الحكومي، وفي الحد وقد 
العمل للمزيد من اإلصالح، وال سيما في من الفساد، كما في تحرير بيئة األعمال. وال يزال من المهم 

مجالي أسواق العمل واألسواق المالية. وتعمل الدولة على العبور في المرحلة االنتقالية إلى اقتصاد 
قليمية ودولية صعبة، مما يؤخر تنفيذ اإلصالحات  أكثر انفتاحا وشمولية، في ظل ظروف محلية وا 

 سب.الهيكلية والمؤسسية الموعودة بالشكل المنا
 

وتعتبر تونس الدولة المصدرة األولى في العالم للتمور، والمنتج العالمي السابع للفوسفات  
والسوبرفوسفات الثالثي، والثاني في العالم في تصدير زيت الزيتون، والمصدر الثامن لالتحاد 

 األوروبي والخامس بالنسبة لفرنسا في المالبس، والثامن عالميا في تصدير المالبس.
  

 جاالت االستثمارم . ب
 

تتضمن أبرز مجاالت االستثمار الواعدة الصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية  
واإللكترونية، وصناعة الطائرات، والصناعات البالستيكية، وصناعات المنسوجات والمالبس، والجلود 

 واألحذية، إلى جانب قطاعات االقتصاد المعرفي واالتصال والمعلوماتية.
 

 ) مليون دوالر( تونستثمارات الخارجية المباشرة في االس
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 1060 1117 1148 1902 االستثمارات الوافدة
 39 22 21 22 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
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 الجزائر

 
 تشريعات جديدة . أ
 

خطوة مهمة لتحفيز االستثمار والبيئة االستثمارية في  2015يعتبر القانون المالي لعام  
يتضمن الجزائر. ويتيح القانون الجديد إعفاءات ضريبية وحوافز متنوعة لالستثمارات الخارجية، كما 

ية. على ضريبة القيمة المضافة والنظم الجمركو على الضرائب الفردية وضرائب الشركات،  تعديالت
وتتضمن التعديالت اإلجراءات الجبائية والرسوم بهدف تشجيع االستثمار وترقية اإلنتاج الوطني.  

 حيث تمت إعادة النظر في نسبة الضريبة على أرباح الشركات لتصبح على الشكل التالي:
 
 %.19شركات إنتاج السلع نسبة  -
 %.23نسبة شركات البناء واألشغال والري والسياحة عدا وكاالت السفر  -
 %.26شركات األنشطة األخرى نسبة  -
 

وأعفيت عقارات المشروعات التنموية والعقارية من عقود االمتياز مع إتاحة التنازل عنها 
للجهات التي تعمل على ترقيتها. وتم إعفاء الشركات الناشطة في الفروع الصناعية من دفع ضريبة 

سنوات. وتمنح  5لرسم على النشاط المهني لمدة األرباح على الشركات أو ضريبة الدخل الشامل وا
كما جرى وضع حوافز  % خالل الفترة نفسها.3هذه المزايا إضافة إلى تيسير فوائد القروض بنسبة 

 وتستفيد من هذه االمتيازات القطاعات التالية: خاصة لتشجيع البحث والتطوير والتكنولوجيا.
 
 القطاعات والنشاطات الصناعية. -
 د والصلب والمعادن األخرى.صناعة الحدي -
 اآلت اللحام الهيدروليكية. -
 األجهزة الكهربائية واإللكترونية المنزلية. -
 اآلالت الميكانيكية والمركبات. -
 الصناعات الصيدلية. -
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 صناعات الطائرات.  -
صالح السفن. -  بناء وا 
 التكنولوجيا المتقدمة. -
 الصناعات الغذائية. -
 والصناعات المتصلة.المنسوجات والمالبس والجلود  -
 صناعة الخشب والمفروشات. -
 

وتمت زيادة الضرائب على السلع الكمالية، وفرضت رسوم جديدة على األمالك المستعملة 
%. كما حدد رسم القيمة المضافة على تربية الدواجن بنسبة 17لتصبح ضريبة القيمة المضافة عليها 

بية الدواجن من الرسوم. وفرضت عقوبات جبائية %، فيما أعفيت المواد األولية التي تدخل في تر 7
 على التهرب الضريبي على المجوهرات والمعادن الثمينة.

 
 مجاالت التطوير المستقبلية . ب
 

على الرغم من التحسينات واإلصالحات المتخذة، مما حسن إمكانية الحصول على االئتمان، 
االستثماري. ويأتي في طليعة اإلصالحات المطلوبة ال يزال الطريق طويال أمام الجزائر لتهيئة المناخ 

المزيد من التحسين في إتاحة الحصول على ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المستثمرين، 
% من وقتهم في 25والحد من الفساد، وتقليص البيروقراطية، حيث يمضي أصحاب العمل نسبة 

يمي والعالمي بأكثر من الضعفين. كما من المهم إنجاز المعامالت، وهو ما يتجاوز المعدل اإلقل
 العمل على المزيد من التحرير االقتصادي للقطاعات وباألخص القطاع التجاري.

 
 ) مليون دوالر( الجزائراالستثمارات الخارجية المباشرة في 

المتوسط السنوي  
2005-2007 

2011 2013 2014 

 1488 2661 2580 1534 االستثمارات الوافدة
 - 117 534 103 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
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 جيبوتي

 
 بيئة االستثمار .أ 

 
ثاني أهم ممر تجاري عالمي، تقع جيبوتي في موقع استراتيجي لالستثمار، حيث تعد 

حر لتحويل العمالت، ونظام % من التجارة العالمية البحرية. ولديها نظام 60ويعبرها نحو 
 لالتصاالت من بين األفضل في إفريقيا.

 
وقد وضعت الحكومة سياسات لخلق مناخ استثماري مستقطب وجاذب لالستثمار، مما كان 

% من الناتج المحلي 30له أثر كبير في جذب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، والتي مثلت 
ي حاليا بنهضة استمثارية من المنتظر أن تساهم في تعزيز وتتمتع جيبوت .2013اإلجمالي في عام 

% من الناتج المحلي 50وتيرة النمو االقتصادي. ومن المتوقع أن ترتفع مجمل االستثمارات إلى نحو 
% عام 6. كما من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي من 2016 – 2014اإلجمالي للفترة 

 2014% عام 3. ويتوقع ارتفاع معدل التضخم من 2019 – 2015% للفترة 7إلى نحو  2014
، حيث تعمل الزيادات الملموسة في االستثمارات التي يجري 2019 – 2015% للفترة 3.3إلى 

 إنفاقها على تعزيز الطلب على اإلسكان والخدمات األساسية.
 

 ضرائب ةعدم فرض أي وتقدم جيبوتي العديد من التسهيالت للمستثمرين فيها، من بينها
، ليصبح والمصرفيسواء على الواردات أو الصادرات، فضال عن تطويرها للنظام المالي  تجارية،
بالدوالر  الوطنيةسنوات، فضال عن ارتباط العملة  10بعد أن كانا اثنين قبل  مصرفا عامال 11لديها 

 7.لتسهيل االستثمار والتحويل واألمان
 
، وكذلك اللوجيستيات، خاصة والفندقيفي القطاع السياحي أهم القطاعات الواعدة  تتمثلو 

، والصناعات ة، والتجار الزراعة والثروة الحيوانيةاالستثمار في  فضال عن قطاعاتالموانئ، والطرق، 
 .الخفيفة التحويلية
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يملك إمكانيات كبيرة ومفتوحة لالستثمار، ويقدم الفرصة لتحقيق  اواعد اجيبوتي سوقوتعد 
 .، السيما وأنها تقع في موقع استراتيجي وتتمتع بتعدد الفرص االستثماريةأرباح جيدة

 
 التطوير تحديات .ب 

 
ال يزال أمام جيبوتي شوطا طويال لمواكبة تحديات التنمية، والتي يأتي في طليعتها تخفيض 
 معدالت الفقر الواسع االنتشار، ومعدالت البطالة المتفاقمة، إلى جانب أهمية العمل على تحفيز
االستثمار في تنويع االقتصاد لتحقيق نوع من التوازن، حيث االعتماد كبير حاليا على نشاطات 

% من السكان في حالة فقر مدقع، بينما تبلغ نسبة البطالة لدى 42الموانئ البحرية. ويعيش نحو 
 .8%48القوى العاملة 

 
لتعزيز التنافسية وتحقيق وأكثر ما يحتاجه اقتصاد جيبوتي هو القيام بإصالحات هيكلية 

النمو المرتكز على التنوع والذي يشمل جميع الفئات ويخفض معدالت الفقر. وعلى اإلصالحات أن 
تستهدف تحسين البيئة االستثمارية، باألخص من خالل تعزيز انسيابية اإلجراءات التشريعية، 

 هارات القوى العاملة.وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وتوفير التدريب المناسب لتطوير م
 

 ) مليون دوالر( جيبوتياالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 153 286 79 109 االستثمارات الوافدة
 - - - - االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
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 السعودية
 
 االستثمار جاذبية . أ

 
سعة السوق وورش المشروعات في ظل  تعتبر السعودية من أكثر البلدان جاذبية لالستثمار 

وقد أطلقت المملكة مشروعات تنموية ونوعية عديدة لتعزيز  .الهائلة التي تستمر الدولة بتنفيذها
مليار دوالر في  57.9قرابة  2015اقتصادها وتحسين مستوى الرفاه لمواطنيها، حيث أقرت عام 

مليار  16.8مليار دوالر في مجال الصحة والرعاية االجتماعية، و 42.6مجالي التعليم والتدريب، و
 .9مليار دوالر في مجال المياه والزراعة 16دوالر في مجال النقل والبنى التحتية، و

 
 دوالر()مليون  2015، في السعودية المشروعات المخططة وقيد التنفيذ

 القيمة القطاع
 64916 البتروكيماويات
 475218 البناء والتشييد
 25402 الغاز الطبيعي

 28717 الصناعة
 23409 النفط
 332305 الطاقة
 217569 النقل
 36035 المياه

 1203571 المجموع
 Deloitte GCC Powers of Construction 2015: المصدر

 
اقتصادي حر في العالم العربي بقدرة شرائية عالية، حيث تستحوذ وتعد السعودية أكبر سوق  

% من إجمالي الناتج القومي العربي، ولديها ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، 25على نسبة 
وتوفر الطاقة للمشروعات االستثمارية بأقل األسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعلها 

، إلى جانب توفر العديد من الموارد الطبيعية في تي تعتمد على الطاقةموقعا مثاليا للمشروعات ال
 مجال التعدين.
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ويبدو في األفق مشارف مرحلة جديدة إلعادة هيكلة وتهيئة البيئة االستثمارية، بما ينسجم مع 
متطلبات االستثمار المحلي والدولي واحتياجات مواكبة تطورات العصر. وفي هذا اإلطار تم في 

تشكيل فريق عمل من القطاعين العام والخاص لطرح الرؤى والتحديات الواجب  2015عام  منتصف
معالجتها، واتخاذ ما يلزم من مبادرات ومشروعات وتشريعات جديدة تستهدف إزالة المعوقات التي 
تواجه القطاع الخاص، وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية، ودعم التدفقات االستثمارية، والمنشآت 

 لصغيرة، وتوفير الدعم اللوجيستي.ا
 
 استراتيجية التطوير . ب

 
 ترتكز استراتيجية التطوير على ثالثة أهداف استراتيجية، وهي: 

 
االستفادة من الميزة النسبية للموارد النفطية لجذب استثمارات لها قيمة مضافة في قطاعات  -

 التكرير والصناعات التحويلية والخدمات المتصلة.
 

استثمارات كبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بما يعزز كفاءة االقتصاد وقدراته توظيف  -
 التنافسية في المجاالت كافة.

 
، واالستثمار في االهتمام بالقطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا واالتصال والمعلوماتية -

القائمة  الصناعية والمدن والمراكز البنى التحتية الالزمة لها بأحدث التقنيات، وكذلك للتجمعات
 .والجديدة

 
توسعا في االستثمار األجنبي في السعودية بما ال يقل  2015ومن المتوقع أن يشهد عام 

%، علما أن المصادر 20مع استمرار النمو للسنوات الخمس المقبلة إلى مجموع  %4عن نسبة 
كما من  .10مليار دوالر 18.6ة بأكثر من الرسمية تقدر حجم االستثمار األجنبي ذي القيمة المضاف

المنتظر أن يتعزز االستثمار في األسواق المالية بعد أن قامت هيئة السوق المالية السعودية بالسماح 
للمستثمرين األجانب بالنفاذ المباشر إلى السوق المالية، بهدف تعزيزها بخبرات المستثمرين الدوليين 

ومن المنتظر  ؤسسي في السوق، وفقا الستراتيجية الهيئة الجديدة.المتخصصين، وزيادة االستثمار الم
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خالل الفترة القادمة حدوث قفزة نوعية كبيرة في مجال استقطاب االستثمار، بعد أن تستكمل البنى 
 التحتية من الطرق والسكك الحديدية واالتصاالت التي تربط المدن الصناعية بباقي المناطق. 

 
 ) مليون دوالر( السعوديةاالستثمارات الخارجية المباشرة في 

 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 8012 8865 16308 18236 االستثمارات الوافدة
 5396 4943 3430 175- االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 السودان
 
 إيجابيات وتحديات . أ

 
في استعادة االستقرار الماكرواقتصادي، كما في زخم معدل النمو  نسبياالسودان تطورا  حقق 

والخسائر الكبيرة التي لحقت باالقتصاد  االقتصادي، بعد التبعات التي أفرزها انفصال جنوب السودان
المتشددة في تخفيض معدل التضخم إلى ما . فقد ساهم الضبط الضريبي والسياسة المالية من جرائها

ساهم تنشيط االستثمار التعديني  ، فيما، كما تراجع العجز الخارجي2015% خالل مايو 20دون 
وتنوي الحكومة  .2014% عام 3.7نسبة بل زيادة في معدل النمو يسجودعم القطاعات الزراعية بت

دف تحقيق المزيد من التطور في المؤشرات استكمال اإلجراءات اإلصالحية خالل الفترة القادمة به
 االقتصادية واالجتماعية.

 
ويبقى أمام االقتصاد السوداني عددا من التحديات، بسبب تراجع أسعار النفط في األسواق  

العالمية من جهة، وتأثيرات األزمة الحاصلة في جنوب السودان على اإليرادات المتصلة بالنفط، مما 
ومن المهم أيضا توسيع مرونة سعر صرف العملة المحلية  واألعباء المالية.سيضيف الضغوط 

 والقيام بإصالحات هيكلية لتحسين البيئة االستثمارية.
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 المبادرات التطويرية الجديدة . ب

 
تسعى الحكومة إلى بذل مساعي جادة لتصحيح البيئة االستثمارية ومعالجة معوقات  

تشتمل على امتيازات مناطق حرة  6اكتمال تجهيز  2015م االستثمار األجنبي. وقد تم خالل عا
، وتتضمن للمستثمرين العرب واألجانب في مناطق حدودية مع دول الجوار األفريقيمتنوعة ومشجعة 

عادة التصدير والتأجير والتخزين  الكثير من األنشطة في مجاالت التصنيع واالستيراد والتصدير وا 
للسودان . وتمثل هذه المناطق فرصا استثمارية مهمة، نظرا للموقع االستراتيجي وغيرها من األنشطة

وحرية في قلب القارة اإلفريقية، ولما تتيحه من امتيازات تتضمن اإلعفاءات الجمركية والضريبية، 
 تحويل رأس المال المستثمر واألرباح.

 
قانون جديد لالستثمار عام ويأتي ذلك استكماال لجهود تطوير مناخ االستثمار بعد إصدار  
، والذي تم بموجبه سحب صالحيات منح األراضي االستثمارية من الواليات، وأعطيت لرئاسة 2013

الجمهورية، تالفيا للتضارب والتفاوت في القوانين والرسوم بين المناطق المختلفة. كما تضمن مزايا 
جراءات لتبسيط المعامالت، ومنح الكثير من اإلعف اءات على مدخالت اإلنتاج والمعدات وحوافز وا 

وتوفير الضمان تجاه تقلب أسعار  للمشروعات، مع حرية تحويل األموال واألرباح وتصدير اإلنتاج،
التشريع العملة المحلية من خالل احتساب قيمة األموال بالسعر السائد وقت اإليداع، إلى جانب 

 بإنشاء محاكم استثمارية.   
 

 ) مليون دوالر( السودانالمباشرة في  االستثمارات الخارجية
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 1277 1688 1734 1654 االستثمارات الوافدة
 - - - - االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
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 سوريا

 
 المسلحة بسبب الصراعات قاسية ال سابق لهاسنوات بظروف  5سوريا منذ تمر   

ألف شخص بحسب إحصائيات لألمم  200، والتي حصدت أرواح نحو واالضطرابات التي تشهدها
%، فيما 50وقد تضرر االقتصاد بشدة من جراء ذلك، وسجل انكماشا بنسبة وصلت إلى . المتحدة

 .11%80سجلت الليرة السورية تراجعا بلغ نحو 
 

بلغت  2014خسائر القطاع الصناعي العام لغاية منتصف وتفيد وزارة الصناعة السورية أن 
. وقدرت الوزارة األضرار 201412مليار ليرة سورية منذ بداية األزمة لغاية يونيو  212.78نحو 

 مليار ليرة سورية، إلى 99.43المباشرة التي لحقت بالمؤسسات والشركات والجهات التابعة لها بنحو 
 مليار ليرة سورية. 113.35جانب األضرار غير المباشرة التي وصلت إلى نحو 

 
عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة  2015تشير دراسة صدرت عام كما 

لألمم المتحدة )اإلسكوا( إلى أن الخسائر المتوقع أن يتكبدها االقتصاد السوري في حال استمرار 
. وأفادت الدراسة بأن الناتج المحلي 13مليار دوالر 237ستصل إلى  2015م النزاع حتى العا

مليار  33.4إلى  2010مليار دوالر عام  60.1% من 44.4بنسبة  2013اإلجمالي تراجع عام 
%، 95%، وتراجعت الصادرات بنسبة 90. كما ارتفع معدل التضخم بنسبة 2013دوالر عام 

ذاتها. ولفت التقرير إلى ضياع ما تم تحقيقه خالل عقود في % خالل الفترة 93والواردات بنسبة 
% بنهاية عام 82سنوات فقط. كما كشف أن معدل البطالة في صفوف الشباب ارتفع إلى  3خالل 
 . 2015% في عام 66، متوقعا أن يصل إلى 2011% لعام 35، مقارنة مع نسبة 2014

 
هناك تفاؤل  عية التي ال تزال تتفاقم،األوضاع الصعبة والمآسي اإلنسانية واالجتمارغم و 

التي يؤمل تجاوزها بأسرع وقت ممكن عبر حل  بمستقبل االقتصاد السوري بعد انتهاء األزمة الحالية
سياسي شامل يفتح صفحة جديدة مضيئة للشعب السوري تنهي حالة المعاناة وتشرع األبواب أمام 

 يال القادمة.حياة ملؤها األمل والمعيشة الكريمة للسكان واألج
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 ) مليون دوالر( سوريااالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 - - 804 800 االستثمارات الوافدة
 - - - - االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 
 

 الصومال
 

االقتصاد الصومالي من المحافظة على الحد األدنى من مستويات اإلنتاج على مدار تمكن  
 ،الحرب األهلية المدمرة التي عصفت بالبالد على مدى عقدين من الزمن. ولذلك، فإن مؤهل اليوم

موارده والستثمار  والنمو على نطاق أوسع، إلى عملية واسعة إلعادة البناء ،مع االنتعاش السياسي
عية الوفيرة في مجاالت مثل الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك والنفط والغاز الطبيعي، الطبي

ولكن هناك  إلى جانب الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والطلب المرتفع على خدماتها.
ويمكن معوقات أساسية تواجه االستثمارات المحلية والخارجية وتؤخر عملية االنتعاش المطلوبة. 

 تحديد أهم المجاالت األكثر إلحاحا التي ينبغي العمل في إطارها بما يلي:
  
 الوثائق والشهادات االقتصادية الرسمية .1
 

تفتقر الشركات العاملة في الصومال إلى النظم الرسمية القادرة على إصدار الشهادات 
وغالبا ما تلجأ الشركات إلى حلول والوثائق التي تحتاجها لتتمكن من تصدير البضائع إلى الخارج. 

غير تقليدية تكون عادة مرتفعة الكلفة. وهذا هو واقع الحال باألخص بالنسبة إلى غالبية الصادرات 
كأكبر منتج للسمسم في العالم. ولكن  12الزراعية، وال سيما من السمسم حيث الصومال في المركز 

أخرى ليتمكنوا من تصديره إلى الدول المهتمة التجار يلجأون إلى استصدار شهادات منشأ من دول 
، لكنها وتحرم خزينة الدولة من إيرادات مستحقة لها . ومع أن هذه الطريقة غير فعالة14بشرائه
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الوحيدة في ظل غياب نظام سليم إلصدار شهادات المنشأ. واألمر ذاته ينطبق على منتجات أخرى، 
 وال سيما المنتجات السمكية.

 
 التفاقيات التجارية الرسمية والقيود مع الدول المجاورةاالفتقار إلى ا .2
 

 يواجه القطاع الخاص في الصومال مشكلة االفتقار إلى األطر الرسمية للعالقات االقتصادية
كما تفرض دول الجوار اإلقليمي قيودا صارمة بدافع  مع الكثير من دول العالم، وخطوط النقل والتنقل
مما يضاعف الصعوبات التنافسية للشركات على المستويين اإلقليمي والدولي.  المخاوف األمنية،

وهذا يؤدي إلى قصور التصدير عن اإلمكانيات الفعلية لالقتصاد، حيث يأتي الصومال في المرتبة 
% على ثالث دول فقط هي 83في قائمة الدول المصدرة في العالم، وتقتصر الصادرات بنسبة  171

بلغت قيمة الصادرات  2012وفي عام  .15، وغالبيتها من الثروة الحيوانيةوعمان اإلمارات واليمن
وغالبا ما تلجأ الشركات إلى التسجيل في  .16مليارات دوالر لالستيراد 1.8مليون دوالر، مقابل  693

 دول أخرى من أجل تسهيل أعمالها.
 
 إصالح العملة .3
 

. والمسألة تحتاج ضروريا لالقتصاد الصومالييمثل إصالح العملة واستعادة مصداقيتها أمرا  
إلى التزام وقدرة على مكافحة الفساد والتزوير لتوفير نظام سليم للدفع في ظل سيادة القانون. وحاليا 

شلن صومالي مقابل الدوالر األميركي، ولكن سعره في السوق  1200يبلغ سعر الصرف الرسمي 
ى مساعدات فنية من قبل المؤسسات الدولية في ضعفا. وتحتاج الصومال إل 15السوداء يبلغ 

 لمعالجة هذه الثغرة األساسية.
 
 إدارة موارد النفط .4

  
تمتلك الصومال احتياطيات ضخمة من موارد النفط والغاز الطبيعي. ولكن الخالفات 
السياسية على المستوى الوطني واإلقليمي ونقصان التشريعات المناسبة، في ظل تضارب 

الحكومة واإلدارات اإلقليمية التي تقوم بعقد صفقات منفردة، تعيق التنمية في هذا  الصالحيات بين
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الذي تتمسك به الحكومة  2008البترول لعام القطاع. والمشكلة هي في تباين التشريع بين قانون 
الفدرالية، والدستور الصومالي الذي تتذرع به األقاليم. واألمر يحتاج إلى توحيد التشريع في هذا 

 المجال بتوافق بين جميع األطراف على حل مناسب لتقاسم الموارد والضرائب.
 
 المشاركة االجتماعية .5
 

هناك حاجة أساسية لتوسيع شمولية التنمية لكي يستفيد منها الجميع في ظل نمو االستثمار 
المسؤولية األجنبي المباشر، سواء بالنسبة للقطاع العام أم القطاع الخاص، في إطار تعزيز مفهوم 

  االجتماعية على نطاق واسع.
 

إلى أهمية العمل على المديين الحالي والمتوسط لبناء  17يشير تقرير لصندوق النقد الدوليو  
المؤسسات ووضع أطر فعالة إلدارة السياسات المالية والضريبية، وباألخص لبناء القدرات وتعزيز 

 . من مستويات الفقر والبطالة النمو المستدام والشامل، ويحدالحوكمة، بما يدعم 
 

إلى الحاجة لوضع ميكانيكيات عملية حرصا على حسن إدارة الثروات من ويلفت التقرير  
الموارد الطبيعية، باألخص الهيدروكربونية. كما يشير إلى الحاجة إلى توفير مساعدات دولية 

الي محاسبي مضبوط، يرتكز لمساعدة الصومال على مواجهة هذه التحديات، والى أهمية بناء نظام م
على موازنات واقعية ونظم تنفيذ كفوءة، بما فيه القدرة على التحكم بااللتزامات، مع ضرورة إعادة 

في ضوء نقصان اإليرادات، إلى جانب الحاجة إلى تحريك خطة طوارئ  2015النظر بموازنة عام 
، والتركيز على تحسين والحد من اإلنفاق غير المجدي لزيادة اإليرادات، مع ترشيد اإلنفاقات العامة
 مستوى الخدمات االقتصادية واالجتماعية. 

 
تطوير النظام المالي لكي تتم التحويالت الخارجية عبر النظام   ويؤكد التقرير على أهمية 

 المصرفي العالمي. كما يدعو إلى إصالح نظام سعر الصرف بعد تهيئة البيئة المناسبة لذلك.
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 ) مليون دوالر( الصومالاالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 106 107 102 87 االستثمارات الوافدة
 - - - - االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 
 

 العراق
 
 الماثلةالتحديات  .أ 

 
من جراء تمدد  ، أولهما وهي األخطر حدثتواجه االقتصاد العراقي مؤخرا صدمتين أساسيتين 

، وما لذلك من تداعيات على كافة مناحي الحياة مجموعات التطرف واحتاللها جزءا من أراضيه
 اقي.مليون عر  2االقتصادية واالجتماعية، خصوصا وأن عدد النازحين العراقيين بسبب ذلك تجاوز 

أما الصدمة الثانية، فنجمت عن تراجع أسعار النفط في األسواق العالمية وتأثيرات ذلك على إيرادات 
وعائدات الدولة، مما رفع العجز في الموازنة إلى مستويات حادة وأدى إلى انخفاض كبير في 

 االحتياطي األجنبي.
 

إعادة هيكلة  العائدات عبروتعمل الجهات المعنية على التعامل مع التراجع المفاجئ في  
جذرية في النفقات العامة، مع المحافظة على ربط سعر العملة المحلية بالدوالر توخيا لالستقرار 
المالي، إلى جانب اللجوء إلى االستدانة من المصادر الدولية الخارجية لمواكبة احتياجات 

في الحسابات المالية الداخلية المصروفات الضرورية. ورغم ذلك، يستمر وجود ثغرات مالية كبيرة 
والخارجية، بما يتطلب التطبيق الصارم إلجراءات التقشف الجديدة، واتخاذ المزيد من اإلجراءات 
التصحيحية، وتوفير مصادر جديدة محلية وخارجية لإليرادات. وفي هذا اإلطار، من المهم العمل 

عن التراجع  تماد إجراءات تعويضيةسريعا على تطبيق برنامج التعريفة الجديدة للكهرباء، واع
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الحاصل في اإليرادات الحكومية المعتمدة على العائدات النفطية. وعلى المدى األبعد، ينبغي وضع 
المزيد من اإلصالحات التي من شأنها أن تساهم في تحسين إدارة السياسة الماكرواقتصادية وتعزز 

 من قدرة االقتصاد على مواجهة الصدمات.
 
 الحصحوة اإلص .ب 

 
إقرار حزمة من اإلصالحات للقطاع العام تستهدف  2015خالل شهر أغسطس مؤخرا تم  

مكافحة الفساد والتراخي اإلداري وهدر المال العام وترشيد النفقات والحد من المخصصات االستثنائية 
بعاد الوظائف العليا عن المحاصصة، واعتماد مبدأ المكافأة والمحاسبة. ورك ز غير المجدية، وا 

الخطة على اإلصالح اإلداري من خالل ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي 
لغاء الوظائف غير المنتجة، فضال عن فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت  وتخفيض النفقات، وا 

القضاء  إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، مع التوصية بإجراء إصالح قضائي يضمن استقاللية
 وعدالته.

 
لكن المزيد من اإلجراءات مطلوب لوضع االقتصاد على السكة الصحيحة، عبر تحويله من  

اقتصاد ريعي يعتمد على العائدات النفطية إلى اقتصاد يتمتع ببيئة مناسبة إلطالق طاقات القطاع 
والمطلوب توفير المقومات  الخاص في شتى المجاالت االستثمارية الواعدة التي يزخر بها العراق.

الالزمة لنهوض الصناعات التحويلية والنشاطات الزراعية، واالرتقاء بالقطاع السياحي، وتهيئة البيئة 
المناسبة لتعزيز االقتصاد المعرفي والقطاع المصرفي، بحيث تصبح عائدات هذه القطاعات موازية 

 للعائدات النفطية.
 

تثمارية والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه القطاع كما من المهم تحسين البيئة االس 
الخاص. والعائق األمني ليس الوحيد الذي يقف حائال دون توافد االستثمارات، بل هناك عوامل أخرى 
ال تقل أهمية، وخاصة ما يتعلق بملكية األراضي وعوائدها، وتعدد الجهات المعنية بالقرار في مجال 

ة االتحادية والحكومات المحلية، إلى جانب غيرها من المعوقات المتصلة االستثمار ما بين الحكوم
بحماية أموال المستثمرين سواء المحلية أم األجنبية، وتعزيز ثقافة االستثمار لدى اإلدارات المعنية 

 بالتعامل مع المستثمرين وتوفير الخبرات الفنية واإلدارية المناسبة.
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لتنشيط القطاع الخاص استراتيجية جديدة  2015مطلع عام  وقد أطلقت الحكومة العراقية في 

. وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي إلى نسبة 2030حتى عام 
% حاليا، بالتركيز على أربعة 1.8سنوات، مقابل نسبة متدنية كثيرا تبلغ  10% خالل مدة 18

 محاور أساسية وهي:
 
القطاع الخاص ومراكز تواجده والمنتجات والخدمات التي يقدمها وعدد إجراء مسح لحجم  -

 العاملين فيه، إلى جانب تحديد المشكالت التي تواجهها الشركات الخاصة.
 تحسين بيئة األعمال بتحديث القوانين والنظم واإلجراءات مع تشكيل لجان مختصة لذلك. -
من خالل توسيع المناطق الصناعية تنفيذ برنامج لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة،  -

نشاء مناطق جديدة، واستحداث صندوق للدعم ومنح القروض الميسرة  وتحسين خدماتها وا 
 والضمانات للقروض، مع توفير برامج للتدريب وتقديم االستشارة والمساعدة الفنية.

ير وضع آلية للحرص على تنفيذ المرتكزات المحددة أعاله، من خالل تشكيل مجلس لتطو  -
 القطاع الخاص من ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، ليرفع تقاريره لمجلس الوزراء.

  
 

 ) مليون دوالر( العراقاالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 

المتوسط السنوي  
2005-2007 

2011 2013 2014 

 4782 5131 1882 623 االستثمارات الوافدة
 242 227 366 134 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
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 مانعُ 
 
 تنويع االقتصاد .أ 

 
إلى  2010% سنويا من 10.33ارتفع نشاط القطاع غير النفطي بشكل مطرد بمعدل  
بما يعكس نجاح الجهود الساعية  % من الناتج المحلي اإلجمالي،53.1لتصل نسبتها إلى  ،2013

وتركز الحكومة على تدعيم الصناعات األساسية وعلى تطوير شبكة متكاملة  .18لتنويع االقتصاد
للنى التحتية للطرق والموانئ وغيرها من وسائل النقل، إلى جانب التوسع الالفت في القطاع السياحي 

 لخدمات السياحية. لمواكبة الزيادة الحاصلة في االستثمارات والمنشآت وا
 

 )مليون دوالر( 2015، في ُعمان المشروعات المخططة وقيد التنفيذ
 القيمة القطاع

 15450 البتروكيماويات
 43160 البناء والتشييد
 25712 الغاز الطبيعي

 12179 الصناعة
 14659 النفط
 9039 الطاقة
 36506 النقل
 6860 المياه

 163565 المجموع
 Deloitte GCC Powers of Construction 2015: المصدر

 
 احتياجات التطوير .ب 

 
المناخ االستثماري يتطلب المزيد من التطوير لمواكبة متطلبات العصر واحتياجات ال يزال 

التي يعاني منها القطاع الخاص تتعلق بطول اإلجراءات  المعوقاتالقطاع الخاص. ومن أهم 
والبيروقراطية، إلى جانب قضايا الشراكة والعمالة واختالف الشروط بين المواقع الجغرافية، وغيرها 

 من األمور.
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وتسعى الحكومة حاليا إلى إجراءات جديدة لمواجهة هذه التحديات، ولتأهيل العناصر 

 على حل القضايا اليومية للمستثمرين وتسيير األعمال بكل سالسة وحيوية. اإلدارية الكفوءة والقادرة
التوقيع على اتفاقية بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة  2015وقد تم في هذا الصدد خالل عام 

االستثمار وتنمية الصادرات )إثراء( تستهدف تسهيل الجهد والوقت على المستثمرين العامة لترويج 
عامالتهم االستثمارية ولتأسيس مشروعاتهم في مختلف أنحاء البالد، وكذلك تسهيل عملية في إنهاء م

الربط اإللكتروني مع المؤسسات المعنية باالستثمار. كما سيتم اتخاذ إجراءات ومبادرة أخرى تحت 
 .2015شعار "استثمر بسهولة" الذي تعمل وزارة التجارة والصناعة على االنتهاء منه قبل نهاية عام 

 
 ُعماناالستثمارات الخارجية المباشرة في 

 ) مليون دوالر( 
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 1180 1626 874 2156 االستثمارات الوافدة
 1164 1384 1233 158 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 فلسطين
 
 مقومات الصموداالقتصاد و  .أ 

 
 2001% بين عامي 4سجل الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين معدل نمو سنوي بنسبة  

، مع أن مساره اتسم بالكثير من التقلب من جراء االهتزازات والخضات الصعبة التي 2014و
ل للنمو بنسبة . وقد سجل أعلى معد19يمارسها االحتالل اإلسرائيلي، إلى جانب الصراعات الداخلية

، فيما سجل األكثر انخفاضا خالل الربع الرابع من 2003% خالل الربع الثالث من عام 26.03
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%. وبحسب المكتب المركزي لإلحصاء في فلسطين، فقد سجل انكماش 21.59-بنسبة  2006عام 
 .2014، مقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2015% خالل الربع األول من عام 0.8بنسبة 

 
يواجه اقتصاد فلسطين إجراءات ومعوقات قاسية يفرضها االحتالل اإلسرائيلي من حصار و  

غالق معابر وغيرها من العراقيل بهدف جعل االقتصاد تابعا للتحكم به. ولذلك من المهم بذل جهود  وا 
ع إضافية لترويج وتشجيع االستثمار وتنمية الصادرات الفلسطينية، ووضع الحوافز المناسبة لتشجي

ويحتاج  .التنوع في المشروعات ولتنمية الموارد البشرية وتوفير شروط العمل الحر للقطاع الخاص
مدادهم  األمر إلى وضع برامج لتعريف المستثمرين المحليين والعرب واألجانب بفرص االستثمار، وا 

وزراعية  بالمعلومات والبيانات عن احتياجات األسواق الفلسطينية من مشروعات إنتاجية وصناعية
ومشروعات الطاقة البديلة، وغيرها من الفرص الواعدة، مما يعزز معدالت النمو االقتصادي، ويساهم 

، وتحسين مستوى في تنويع مصادر الدخل القومي، وفي خلق فرص العمل الجديدة والمستدامة
 .معيشة المواطنين

 
والداعمة لالقتصاد ومن ناحية ثانية، من المهم أن تتركز مشروعات الجهات المانحة  

الفلسطيني، من مؤسسات عربية ودولية، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية، في 
مشروعات البنى التحتية للطرق والمياه والكهرباء وغيرها من خدمات البنى التحتية، نظرا ألهميتها 

نت اجيته وقدرته على الصمود تجاه وحيويتها في توفير مناخ االستثمار وتعزيز كفاءة االقتصاد وا 
 التحديات.

 
 حوافز االستثمار .ب 

 
، والذي 2004وتعديالته لعام  1998( لعام 1ينظم االستثمار في فلسطين القانون رقم ) 

، ويشتمل على العديد من الحوافز واألجانبيكفل الحماية الالزمة للمستثمرين الفلسطينيين 
الجمركية وغيرها من الضرائب، إلى جانب حوافز إضافية واإلعفاءات من ضريبة الدخل والرسوم 

وتعمل هيئة تشجيع االستثمار  .20لمشروعات التصدير والقيمة المضافة العالية والمشروعات الزراعية
التواصل  الفلسطينية التي أنشأت بموجب هذا القانون على توفير الخدمات للمستثمرين وتسهيل عملية

 وذلك عن طريق النافذة االستثمارية الموحدة لخدمات المستثمرين. بين القطاع الخاص والحكومة،
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 فلسطيناالستثمارات الخارجية المباشرة في 

 ) مليون دوالر( 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 1180 1626 874 2156 االستثمارات الوافدة
 1164 1384 1233 158 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 قطر
 
 الرؤية الجديدة .أ 

 
، تتضمن توسعات 2030وضعت قطر رؤية جديدة طويلة األمد لتنويع االقتصاد لغاية عام  

هائلة في برامج البنى التحتية، لتصل مخصصات اإلنفاق على بناء المشروعات المتصلة بها في 
. كما تساهم التحضيرات الجارية لـ "كأس 21مليار دوالر 200إلى نحو مجاالت النقل والمنشآت 

 " الذي ستستضيفه قطر في تعزيز النشاط االقتصادي وتسريع عجلة النمو.2022العالم فيفا 
 

النشاط االقتصادي في قطر، مع افتتاح  2014ر قطاع البناء والتشييد مؤخرا في عام تصدّ و  
وميناء حمد الجديد، وشق أول نفق لمترو الدوحة، وبداية أشغال كل من مطار حمد الدولي الجديد، 

مشروع ضخم للطرق السريعة، إلى جانب االستثمارات الكبيرة التي وظفت في مجاالت الصحة 
والتعليم وقطاعات الضيافة، والتي تشكل بمجموعها جزءا من مخطط أوسع لتنمية البنى التحتية في 

 قطر.
 

االهتمام، مع تطوير مناطق اقتصادية متخصصة، صته من حكما حظي القطاع الخاص ب 
بجانب المبادرات التي تم إنشاؤها مثل حاضنات األعمال وآليات التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة 
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بعد رفع تصنيف أسواق  2014منذ عام  والمتوسطة. وكذلك سجل انتعاش جديد في األسواق المالية
 الناشئة.التبادل القطرية إلى مستوى الدول 

 
وتبقى الصناعات الثقيلة والمتوسطة أعمدة رئيسية لالقتصاد القطري، والذي يركز أكثر  

فأكثر على التحول نحو الصناعات المبنية على المعرفة في مجاالت الصناعات الخفيفة والكثيفة 
النفط تطورا محوريا مع تجاوز القطاع غير النفطي قطاع  2014وقد حققت قطر عام  كولوجيا.نالت

 والغاز من حيث نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.
 
 انفتاح اقتصادي واستثماري .ب 

  
شهدت حركة التجارة واالستثمار مؤخرا نموا بارزا، مع تصاعد الفوائض التجارية، وتوسع 
 الحقائب االستثمارية الخارجية للدولة، والنشاط البارز في تعزيز العالقات االقتصادية مع دول آسيا

، 2004، والتي جرت عام 2000وأوروبا. وساهمت التعديالت المحسنة لقانون االستثمار لعام 
جديدة، من خالل فتح المجال أمام المستثمرين األجانب ، بفتح فرص استثمارية 2014، و2009و

% من الشركات المدرجة في السوق 49في مجال الخدمات المالية، مع إتاحة إمكانية تملك نسبة 
 .22بناء على موافقة السلطات المختصة بأكثر من هذه النسبةة، إلى جانب السماح بالتملك المالي

 
 )مليون دوالر( 2015، في قطر المشروعات المخططة وقيد التنفيذ

 القيمة القطاع
 1484 البتروكيماويات
 139843 البناء والتشييد
 12889 الغاز الطبيعي

 970 الصناعة
 16559 النفط
 8785 الطاقة
 103083 النقل
 16098 المياه

 299711 المجموع
 Deloitte GCC Powers of Construction 2015: المصدر
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 قطراالستثمارات الخارجية المباشرة في 

 ) مليون دوالر( 
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 1040 840- 939 3567 االستثمارات الوافدة
 6748 8021 10109 1880 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 القمر
 

، إلى جانب تمتلك القمر االتحادية إمكانيات في مجاالت الزراعة والصيد البحري والسياحة 
ا ، ولكنهالعالمموقعها الحيوي على مفترق الطرق التجارية التي تجعلها قريبة من جميع المناطق في 

% من سكانها هم في 70غير مستغلة بعد بالشكل المناسب، فيما مجتمعها فتّي نسبيا، حيث حوالي 
 %.50سن الشباب، والبطالة والفقر يقدران بنسب مرتفعة ال تقل عن 

 
ومن مزايا االستثمار استقرار العملة المرتبطة باليورو، ووجود قانون استثمار يوفر العديد من  

ايا وال يفرق بين المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي. لكن االقتصاد بحاجة إلى استثمارات المز 
 لتأهيل البنى التحتية من الطرق والمياه والكهرباء والمرافق السياحية.

 
 ) مليون دوالر( القمراالستثمارات الخارجية المباشرة في 

المتوسط السنوي  
2005-2007 

2011 2013 2014 

 14 9 23 3 االستثمارات الوافدة
 - - - - االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
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 الكويت
 
 ية منفتحةستثمار سياسة ا .أ 

 
في سياسة االستثمار  2014أعطت التحديثات الجديدة التي صدرت خالل ديسمبر  

باألخص في  قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الذي شهد دخول الخارجي في الكويت ثمارها، 
مليار  28نحو  2015 – 2012، والمتوقع أن تبلغ عائداته للفترة العديد من الشركات الدولية الكبيرة

. وتضمنت العربي الخليج لدول دوالر، بما يجعله في المرتبة الثالثة على مستوى مجلس التعاون
% على تملك 49إزالة شرط سقف نسبة  2013( لعام 116قانون االستثمار رقم )التعديالت على 

  .والسماح بالتملك الكامل األجانب للشركات في غالبية قطاعات األعمال غير النفطية
 

لتحقيق وسيساهم التطوير الجديد في السياسة االستثمارية في دعم خطة النهوض التنموي  
تستهدف تقليص االعتماد على النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص ، والتي 2035رؤية الكويت لعام 

وتوسيع قواعد نشاطاته االقتصادية في شتى المجاالت. ومن المتوقع أن تحقق القطاعات غير 
، مقارنة مع 2015/2016% في السنة المالية 5.6النفطية بقيادة القطاع الخاص معدل نمو بنسبة 

 .201423% لعام 3.5نسبة 
 
 ت الجديدةالمشروعا .ب 

 
تنصب الجهود حاليا على تنفيذ العديد من المشروعات المتصلة بالبنى التحتية، وباألخص  

في مجال مرافق النقل الجوي والبحري، لتعزيز موقع الكويت كمركز لوجستي وتجاري عالمي على 
 المستويات البرية والبحرية والجوية واإللكترونية.
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 )مليون دوالر( 2015، في الكويت التنفيذالمشروعات المخططة وقيد 

 القيمة القطاع
 565 البتروكيماويات
 139843 البناء والتشييد
 12889 الغاز الطبيعي

 970 الصناعة
 16559 النفط
 8785 الطاقة
 103083 النقل
 16098 المياه

 299711 المجموع
 Deloitte GCC Powers of Construction 2015: المصدر

 
 الكويتاالستثمارات الخارجية المباشرة في 

 ) مليون دوالر( 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 486 1434 3259 156 االستثمارات الوافدة
 13108 16648 10773 7712 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 لبنان
 
 انعكاسات األوضاع اإلقليمية .أ 

 
رخي بثقله على األوضاع االقتصادية واالجتماعية، الداخلية يالسياسية  األوضاعمسار إن 

يمكن %، فيما 2استمرار تراجع أكثر المؤشرات. فعجلة النمو بالكاد تدور عند يؤدي إلى وبالتالي 
معدالت أعلى بكثير من ذلك. كما تتراجع مؤشرات العناصر الرئيسية للنمو، من سياحة  تحقيق
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وخدمات واستثمارات خارجية، إلى جانب تراجع االستثمار الخاص في إجمالي تكوين رأس المال 
، 2014% عام 21.5إلى  2012% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 22.5الثابت من نسبة 

، مما 2015% عام 19.6أن يسجل مزيدا من التراجع إلى  ،النقد الدوليبحسب صندوق  ،ويتوقع
 . 24يعكس االنخفاض الحاصل في استثمارات القطاع الخاص

 
 2015كما أن الوضع االجتماعي ليس بحال أفضل مع ارتفاع معدل البطالة التي باتت في 

وحاالت الصرف من  . كما تزداد معدالت الفقر25% في عمر الشباب36%، بينهم 25تتخطى نسبة 
العمل، فيما تتراجع القدرات الشرائية لدى األسر اللبنانية، مع تراجع قدرة االقتصاد على خلق فرص 

آالف فرصة عمل سنويا، بينما المطلوب أكثر بخمسة أضعاف  5العمل، حيث ال تتجاوز حاليا 
 .26المستوى الحالي

 
طقة والحرب الدائرة في سوريا التي التداعيات القاسية ألزمات المن ويأتي ذلك إلى جانب

تتصاعد تحدياتها مع الوقت ودخولها في العام الخامس على التوالي، مع استمرار تفاقم أزمة النازحين 
الذين وصل عددهم إلى أكثر من ربع سكان لبنان، وما لهذه األزمة من تداعيات صعبة على 

واالجتماعية، باألخص مع تراخي المنظمات السوريين أنفسهم وعلى كافة نواحي الحياة االقتصادية 
 الدولية من مسؤولياتها تجاه هذه الكارثة اإلنسانية.

 
وقد أدت الموجة األخيرة من العنف في المنطقة إلى إغالق آخر منفذ بري للصادرات 
اللبنانية إلى كل من األردن والعراق والخليج العربي عبر معبر نصيب في األردن، مما انعكس على 

% من إجمالي الصادرات. وسيكون لذلك تأثيرات ال يستهان بها 80ادرات البرية التي تشكل الص
 على القطاعات اإلنتاجية الوطنية وعلى مجاالت التصدير التي سترتفع كلفتها عبر المنافذ البحرية.

 
ومجمل هذه األمور تجعل االقتصاد يخسر من قدراته ومن مؤونته التي تتآكل يوما بعد يوم، 

مليار دوالر، وتصاعد كلفة خدمات هذا الدين التي  71صوصا مع ارتفاع الدين العام إلى قرابة خ
 % من اإليرادات الحكومية.40أصبحت تستنزف نسبة 
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العودة إلى مسار النمو الطبيعي الذي على  ال يزال االقتصاد اللبناني قادراورغم كل ذلك، 
، في ما لو تم التوصل إلى توافق اإلمكانيات الالزمة لذلك يهيلبي احتياجاته، خصوصا وأن لد

 . سياسي داخلي
 
 نقاط القوة .ب 

 
العديد من نقاط القوة، وأهمها المهارات العالية الكفاءة للقوى العاملة،  اللبناني يمتلك االقتصاد

والثقة الكبيرة بالقطاع النقدي وقطاع المصارف، مع استمرار ارتفاع الودائع بنسبة سنوية تراوح بين 
مما ساهم وال يزال  ،2015مليارات دوالر لألشهر الخمسة األولى من عام  3.5وبحدود  %،7% و6

وذلك إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به  .27حاجات القطاعين العام والخاص في تمويل
المصرف المركزي في سياسة استقرار سعر العملة الوطنية، والمبادرات الطموحة التي طرحها خالل 
السنوات الثالث األخيرة التي تتضمن رزما متنوعة من الحوافز التي تركز على تحفيز ودعم 

ية وذات القيمة المضافة والمتعلقة باقتصاد المعرفة، بما يعزز من تنافسية المشروعات النوع
 االقتصاد، ويحرك عجلة اإلنتاج، ويساهم في استحداث فرص العمل الجديدة.

 
الميزات التفاضلية التي يتمتع بها لبنان، هناك العديد من القوانين والتشريعات  وباإلضافة إلى

نان، وأهمها قانون تشجيع االستثمارات الذي يتضمن العديد من التي تحفز على االستثمار في لب
 الحوافز والتسهيالت، ومنها:

 
 .توفير المعلومات االقتصادية واالجتماعية والمالية للمستثمرين -
 المساندة اإلدارية للحصول على التراخيص الالزمة. -
 حدود العشر سنوات.اعفاءات ضريبية، وخاصة الضريبة على األرباح التي يمكن أن تصل إلى  -
جازات  ،ورسوم اإلقامة ،كرسم تسجيل العقار ورسم التأمين ،اعفاءات وتخفيضات على الرسوم - وا 

 العمل وغيرها. 
 والتي توفر سهولة العالقة مع الدولة واإلدارة العامة.  ،خدمة ما بعد اإلنشاء -
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، خصوصا مع ميزة من القطاعات الكثيرالعديد من الفرص االستثمارية الواعدة في وتتوفر 
في السياحة والفنادق والرعاية الصحية  اليد العاملة المتخصصة والكفوءة. وهناك مجاالت لالستثمار

الصناعة  ، باألخصوتطوير البنى التحتية وخدمات التجزئة والخدمات المالية، فضال عن الصناعة
 والزراعة واالنتاج الحيواني والثروة السمكية.  ،التقنية العالية

 
ورغم الظروف اإلقليمية المحيطة السائدة، ال يزال لبنان من بين الدول األكثر جذبا 

 %8.5وصلت إلى مع تسجيل هذه االستثمارات نسبة مئوية مرتفعة  ،لالستثمارات األجنبية المباشرة
، 2010في العام % 12.5، بعد أن كانت تشكل 2013في العام  اإلجمالي من حجم الناتج المحلي

أتاح للبنان الحفاظ خالل السنوات العشرة األخيرة على أعلى المراتب بين الدول العربية من حيث ا مم
 .28حجم االستثمار

  
 لبناناالستثمارات الخارجية المباشرة في 

 ) مليون دوالر( 
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 3070 2880 3390 3276 االستثمارات الوافدة
 1893 1962 934 813 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 
 

 ليبيا
 
 صعوبات المرحلة .أ 

 
يفتقر إلى االستقرار.  2012ال يزال االقتصاد الليبي منذ بدء المرحلة االنتقالية عام  

اإليرادات األوضاع المضطربة على كافة المجاالت. فوالمؤشرات االقتصادية المتوفرة تعكس تأثير 



43 

 

 .مليار دوالر 36.5 % من حجم اإلنفاق العام البالغ50بلغت أقل من  2014عام ل العامة موازنةلل
إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط الذي قدر  النزاع المسلح على الهالل النفطي، مما أدى ويرجع ذلك

% 98، ويمثل 2010مليون برميل يوميا في عام  1.5أن كان ألف برميل يوميا، بعد  250نحو 
. وهو ما دعا المصرف المركزي إلى 29% من الصادرات96من اإليرادات العامة للدولة، ونحو 

. لكن هذا 2013مليار دوالر بنهاية عام  113اللجوء إلى االحتياطي من النقد األجنبي المقدر بنحو 
، سنوات إذا ما استمرت حالة عدم االستقرار على ما هي عليه 5االحتياطي معرض للنفاذ بعد مرور 

كما أن استمرار تدهور األوضاع يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التراجع في اإليرادات العامة لتصل 
وعلى رواتب  ، مما يمكن أن يؤثر على سعر صرف العملة المحلية% من حجم النفقات25إلى نحو 

 . القطاع العام
 

وتدهور شاطات التجارة والصناعة، مما ساهم في ارتفاع معدالت التضخم كما تراجعت ن
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي  .%30التي تصل إلى  البطالةارتفاع و األوضاع المعيشية 

وأن  ، 2014% عام 20يضاف إلى االنكماش بنسبة  2015اإلجمالي معدل نمو سلبي خالل عام 
 مليار دوالر. 25المدفوعات للعام ذاته مستوى غير مسبوق عند يبلغ العجز في ميزان 

 
 األولويات .ب 

 
إزاء مجمل هذه األوضاع، فإن أكثر ما تحتاجه ليبيا حاليا هو تحقيق االستقرار وعودة الحياة 

. ومن المهم أن تعمل من خالل تكريس االستقرار األمني والتوافق السياسي إلى مجراها الطبيعي
ليتوافق مع ترشيده ، و والهدر جعة سياسات اإلنفاق العام، لجهة الحد من الفسادالسلطات على مرا

ولدعم الوقود، وتفعيل  الموارد المتاحة. ومن الضروري النظر في التقليص التدريجي للدعم السلعي
 .جباية الضرائب والرسوم

 
في مقابل ارتفاع يبين الجدول التالي مدى تراجع االستثمارات الخارجية المباشرة الوافدة، و 

 نسبي في االستثمارات الخارجة من ليبيا.
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 ليبيااالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 ) مليون دوالر( 

 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 50 702 - 2317 االستثمارات الوافدة
 940 180 131 1516 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 
 
 مصر

 
 قوانين جديدة  .أ 

 
حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة  2015عام  مارس من أصدرت مصر خالل

باالستثمار والصناعة تستهدف تحفيز االستثمار األجنبي والمحلي. ومن أهم القوانين الجديدة قانون 
االستثمار الموحد، وقانون الشركات، وقانون المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون 

 يص األراضي الصناعية.الصناعة المعدل الذي يعالج مشكلة تخص
 

ويتضمن قانون االستثمار الجديد ضمانات وتسهيالت للمستثمرين، من بينها حماية 
المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة. وتشمل التعديالت 

 خفض الضريبة على المبيعات.
 

المعلقة بالنشاط الصناعي، والسجل وتتضمن تعديالت قانون الصناعة جميع اإلجراءات 
الصناعي، وآلية الترخيص، وحقوق التخصيص والتوزيع والشراء. وتنطوي على تطوير لإلجراءات 
الناظمة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من أجل تسهيل وتبسيط المعامالت أمام 

 ظومة االقتصاد الرسمي.صغار المستثمرين، وبهدف تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في من
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كما كانت الحكومة قد سبقت هذه اإلجراءات بإصدار عدد من التشريعات المعززة للنمو 
االقتصادي وللقطاع الخاص المحلي واألجنبي. ومن أهمها قانون المنتج المحلي، الذي يلزم 

بيت % منتجات محلية، بجانب تعهد مبدئي بتث40المصنعين أن تحتوي منتجاتهم على نسبة 
سنوات، إضافة إلى التوجه لحل جميع  10السياسات الضريبية، وعدم فرض ضرائب جديدة لمدة 

 النزاعات القضائية مع المستثمرين األجانب.
 
 مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي .ب 

 
عقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا كبيرا في منتجع شرم الشيخ،  2015خالل شهر مارس 

الدوليين والعرب، بهدف استقطاب االستثمارات إلى العديد من  بمشاركة حاشدة من كبار المستثمرين
المشروعات التنموية الجديدة. ونجح المؤتمر في توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم مع مستثمرين 

مليار دوالر. كما حصلت مصر على تعهدات بدعم من دول  60محليين وعرب وأجانب بقيمة بلغت 
 مليار دوالر. 12.5لعربية قدره مجلس التعاون لدول الخليج ا

 
% من مذكرات التفاهم الموقعة 50اإلعالن عن أن أكثر من  2015وتم خالل أغسطس 

مع مستثمرين في مؤتمر شرم الشيخ تحولت إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها، علما أن معظمها 
مليار دوالر  21بحوالي  لمشروعات النفط والطاقة واإلسكان. ومن أبرزها عقود البحث واالستكشاف

مع شركات نفط عالمية، مثل بي بي وبي جي وشركة إيني اإليطالية. كما تحولت أيضا أغلب 
مليار دوالر إلى عقود، وفي طليعتها المشروعات  16.3مذكرات التفاهم بشأن قطاع الكهرباء بقيمة 

 مليارات دوالر. 9التي ستنفذ مع شركة سيمنس األلمانية بإجمالي 
 

ببيع سندات دولية ألجل عشر  2015در اإلشارة إلى قيام الحكومة المصرية في يونيو وتج
مليار دوالر. وهو اإلصدار األول من نوعه خالل خمس سنوات، مما يظهر عودة  1.5سنوات بقيمة 

 الثقة بفضل عودة االستقرار االقتصادي والسياسي.
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 مشروع تطوير قناة السويس .ج 
 

نية لقناة السويس من أهم المشروعات الدولية التي سيكون لها يعتبر مشروع شق قناة ثا
تأثيرات مهمة على اقتصاد مصر والتجارة العالمية، ويندرج ضمن الئحة أهم اإلنجازات التي حققتها 
مصر في الفترة األخيرة، وال سيما وأن القناة هي القلب النابض لالقتصاد المصري منذ ما يزيد عن 

مليار مستهلك حول العالم نظرا لما  1.6حور الجديد الوصول لما يزيد عن وسيتيح الم سنة. 150
ستستفيد مصر من التنمية المستدامة و تتمتع به القناة من موقع متميز في التجارة العالمية، 

 .القتصادها بصورة كبيرة عن طريق خلق فرص عمل جديدة لسنوات قادمة
 

الموازية الجديدة مما سيتيح االبحار باالتجاهين، افتتاح القناة  2015وقد تم خالل أغسطس 
 60والتي شقت من قبل شركات مصرية وخاصة بوقت قياسي مدته عاما واحدا، وجاءت بعد نحو 

عاما على تأميم قناة السويس التي تربط البحرين األحمر والمتوسط. ويبلغ طول الفرع الجديد للقناة 
كلم.  35إلى جانب أعمال توسعة وتعميق بطول  كلم، 37كلم، ويتضمن حفر جاف لمسافة  72

وهو جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس، لكي تصبح مركزا لوجيستيا 
وصناعيا وتجاريا دوليا، من خالل بناء عدة موانئ لتقديم الخدمات لألساطيل التجارية التي تعبر 

 5.3اليومية، وزيادة إيراداتها السنوية من  القناة. ويهدف المشروع إلى مضاعفة طاقة المالحة
 .2023مليار دوالر بحلول عام  13.2مليارات دوالر في المتوسط حاليا إلى نحو 

 
مليارات دوالر لحفر قناة موازية  4مليارات دوالر، منها  8وتقدر تكلفة المشروع بنحو 

تعبر أسفل قناة السويس،  مليارات أخرى لحفر أنفاق 4للمجرى المائي الحالي لقناة السويس، و
لعبور السيارات، وواحد للقطارات. وكانت  2أنفاق في اإلسماعيلية وفي السويس، و 3بحصة 

مليارات دوالر لتمويل شق القناة الموازية الجديدة ولتنمية  7.66الحكومة المصرية جمعت قرابة 
 ن.منطقة القناة بشكل عام، من خالل طرح شهادات استثمار للبيع للمصريي

 
سفينة في العام  17100وتعد قناة السويس محورا هاما للتجارة العالمية. وقد عبرتها نحو 

وفق األرقام الرسمية لهيئة القناة، وفي طليعتها سفن الحاويات وناقالت النفط. وبحسب  2014
بدال  ،2023سفينة قياسية يوميا في عام  97الموقع الرسمي للقناة، ستصبح القدرة االستيعابية نحو 
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. وتأمل الحكومة من خالل هذا المشروع تعظيم القدرات التنافسية 2014سفينة يوميا في  49من 
للقناة وتمييزها عن القنوات المماثلة، ورفع درجة التصنيف العالمي للمجرى المالحي نتيجة زيادة 

أهم خطوط  معدالت األمان المالحي أثناء مرور السفن، إضافة إلى تحديث وتطوير القناة لتصبح
 المالحة البحرية.

 
 االستثمارات الجديدة .د 

 
االستثمارات التي نفذها القطاع الخاص في مصر خالل األشهر التسعة األولى من  تقدر
مليار دوالر للفترة  15.34، مقارنة مع 30مليار دوالر 19.05بنحو  2015 – 2014العام المالي 

% 15.7%، مقابل 63التي نفذها القطاع الخاص ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة المشروعات 
% للفترة 13.4، مقابل 2015% خالل مارس 12.8للقطاع العام. وقد تراجعت نسبة البطالة إلى 

المقابلة من العام الماضي. وتسعى الحكومة للتركيز على مشروعات خطة محور ومنطقة قناة 
ت، يليها تنمية الصعيد بما نسبته % من المشروعا51السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على نحو 

 %.9%، ثم االسكندرية بنسبة 19.7%، والقاهرة بنسبة 20.4
 

ويبلغ حجم االستثمارات الحكومية المستهدفة في البنى األساسية والخدمات اإلنتاجية للعام 
% من الخزانة العامة، بزيادة 50.4مليارات دوالر، منها  4.83نحو  2016 – 2015المالي 
مقارنة بالعام الماضي. ويبلغ حجم االستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خالل % 19.5

مليارات  1.52، نحو 2016يونيو  30وينتهي في  2015العام المالي الجديد، الذي بدأ في يوليو 
% الستكمال وتطوير 34.1% إلنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والجسور، و64.7دوالر، منها نسبة 

% لتطوير وتحديث 0.4% لرفع كفاءة النقل النهري، إضافة إلى 0.8مترو األنفاق، وخطوط 
 الموانئ البحرية.

 
 2.67كما يبلغ حجم االستثمارات المستهدفة لبرامج اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية 

 1.4مليون دوالر للصرف الصحي، و 614مليون دوالر لمياه الشرب، و 336مليارات دوالر، منها 
مليون دوالر للتنمية العمرانية التي  314مليارات دوالر للبرنامج القومي لإلسكان االجتماعي، ونحو 

 مليون دوالر للبرنامج القومي للطرق. 128تتضمن 
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أما االستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية الزراعية واستصالح األراضي خالل 

% لتنمية خدمات اإلنتاج 72مليون دوالر، منها  141نحو ، فيقدر ب2016 – 2015العام المالي 
% لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية. وتبلغ االستثمارات الموجهة لبرامج وزارة 27النباتي، ونحو 

% لشبكات الري 72مليون دوالر، منها  609الموارد المائية والري خالل العام المالي الجديد 
% لتنمية الموارد المائية، فيما بلغت مخصصات تأهيل 14والصرف الصحي ومحطاتها، ونحو 
 مليون دوالر. 80.6ودعم مرافق الري والسد العالي نحو 

 
مليون دوالر، منها  41وسيحظى قطاع الصناعة والتجارة الخارجية بمخصصات قدرها 

الخارجية، % لتنمية الصادرات والتجارة 14.2% للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ، ونحو 73
 % للتدريب والتكنولوجيا.3.5% للمراقبة والجودة، و9.8و
 

 مصراالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 ) مليون دوالر( 

 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 4783 4192 483- 8999 االستثمارات الوافدة
 253 301 626 302 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 المغرب
 
 أداء متميز .أ 

  
يسجل اقتصاد المغرب أداء الفتا على الرغم من ضعف انتعاش االقتصاد العالمي 

. ومن المتوقع أن يسجل الناتج اإلقليمية المعروفة، إلى جانب األوضاع وخصوصا منطقة اليورو
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، بما يعكس تأثير العوامل المناخية المالئمة على 2015% عام 4.9المحلي اإلجمالي نموا بنسبة 
اإلنتاج الزراعي، إلى جانب االنتعاش المتدرج في القطاعات غير الزراعية. ومع ذلك، سيكون هذا 
المستوى أقل مما كان قد تحقق قبل األزمة االقتصادية العالمية، كما أنه ليس كافيا لمواجهة االرتفاع 

، والى أكثر من 2014% عام 10طالة في السنوات األخيرة، والتي وصلت إلى نحو في معدالت الب
 ذلك في فئة الشباب.

 
تدعو للتفاؤل، مع استقرار االستثمارات الخارجية المباشرة الداخلة عند نسبة ولكن المؤشرات  

هر من أش 6% من الناتج المحلي اإلجمالي، وتوقع وصول االحتياطي األجنبي إلى ما يعادل 2.5
، 2015عام  %32تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى  بالتزامن معاالستيراد، 

  ليستمر باالنخافض تواليا في السنوات القادمة.
 
 تفعيل اإلصالح .ب 

 
أثمرت اإلصالحات العديدة التي أجرتها الحكومة في الكثير من المجاالت في تطوير  

 :رية الستقطاب االستثمارات المحلية واألجنبية. وشملت اإلصالحات كل منوتحسين البيئة االستثما
 
 .تعديل سياسة التوظيف الحكومي -
 المختص بتكريس أسس المنافسة الحرة في االقتصاد المغربي. تعزيز استقاللية "مجلس المنافسة" -
 ي.توسيع صالحيات المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئ -
بيئة األعمال، بالتزامن مع إجراءات لتسريع وتسهيل المعامالت شروع بخطة لتحسين ال -

للمؤسسات الخاصة، وتحسين توفير الحماية للمستثمرين من خالل تعديل القانون المختص 
 بالشركات محدودة المسؤولية.

قرار  -  نظام جديد للمشتريات والتجهيزات الحكومية.تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وا 
، بهدف زيادة 2014ء تنفيذ برنامج جديد لتسريع التنمية الصناعية اعتبارا من أبريل ابتدا -

الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي وخلق وظائف وفرص عمل جديدة، باألخص في مساهمة 
 مجال الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، صناعة الطيران، وقطاعات "األوف شور".

 نظام القضائي لتعزيز استقالليته وكفاءته وشفافيته.إطالق عمليات إصالح في ال -
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وحقق المغرب تقدما كبيرا في إصالح نظام الدعم الحكومي، مما خفض من تكاليفه 
والمخاطر المالية المتصلة بذلك. وفي نفس الوقت، تم توسيع برامج االنفاق االجتماعي على الصحة 

وقد سجل  زادت حصة االنفاق االستثماري العام.، كما ولدعم النقل وذوي الدخل المنخفض والتعليم
% 3.5إلى نحو  2012% عام 6.5تقلص في نسبة الدعم إلى الناتج المحلي اإلجمالي من نحو 

 .2014بنهاية عام 
 

 المغرباالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 ) مليون دوالر( 

 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 3582 3298 2568 2303 الوافدةاالستثمارات 
 444 332 179 380 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 موريتانيا
 
 مقومات واعدة .أ 

  
تتمتع موريتانيا بموارد هامة للتنمية، وبموقع جغرافي متميز كحلقة وصل بين المحيط 

الشمالية وجنوب الصحراء لتشكل مركزا مهما لالستثمار. وتمتلك ثروة معدنية األطلسي وأفريقيا 
استغل بعضها مثل الحديد والنحاس والذهب والجبس، وينتظر البعض اآلخر االستغالل مثل 
الفوسفات والكبريت والنفط، حيث عمليات التنقيب جارية عن المزيد والمزيد. والى جانب الصناعات 

فرص أيضا في مجاالت السياحة والصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المعدنية، تتوفر ال
الكيماوية وغيرها من الصناعات. وتعتبر مياهها الساحلية من أغنى مناطق العالم بالثروة السمكية، 
كما تتوفر كل الشروط المؤاتية لتنمية زراعية حديثة بفضل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة 

 مع جهود القطاع الخاص.بالتضافر 
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مكانات وطاقات بشرية واعدة   ال تزال المعرفة بها من قبل وتزخر موريتانيا بموارد وا 

والبيئة االستثمارية المشجعة  المتوفرة، خصوصا في ظل المقومات المستثمرين بحاجة إلى التعريف
يات. فمن حيث النمو، والداعمة، بما ينعكس بشكل واضح على األداء االقتصادي على كافة المستو 

، كما يتوقع أن يسجل 2013% عام 5.91حقق الناتج المحلي اإلجمالي معدل نمو حقيقي بنسبة 
 %.4.5عند  2015، وبنسبة أقل للعام 2014معدال مماثال للعام 

  
ومن حيث االستثمار، فإن االستثمارات الخارجية المباشرة تضاعفت مرتين بين عامي 

، بالتزامن 2014 لكنها سجلت تراجعا نسبيا في العاممليار دوالر،  1.2لتصل إلى  2013و 2011
، والتطورات ذاته% للعام 9مع ارتفاع في ميزانية االستثمار في الميزانية الحالية للدولة بنسبة 

 المستمرة في الحوافز االستثمارية والبيئة التشريعية.
 

ل السنوات القليلة الماضية لترقية مناخ العديد من اإلصالحات البّناءة خالوقد قامت الدولة ب 
قامة مؤسسات جديدة لرعاية االستثمار،  االستثمار، من خالل تنفيذ إصالحات مؤسسية عميقة وا 
وفتح المجال لمشروعات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات المياه والكهرباء 

إطار قانون واحد لالستثمار صدر عام  في والنقل، وسن إطار تشريعي مشجع على االستثمار
يرتكز على تسهيل وتبسيط معامالت االستثمار وتعزيز حمايته، إلى جانب تدعيم ليبرالية ، و 2012

السوق والشروع بخصخصة المؤسسات العامة ورفع القيود الجمركية ودعم المشروعات الصغيرة 
لواعدة. وقد كان الفتا حقا المبادرة والمتوسطة، بما يساهم في خلق فرص عمل للطاقات البشرية ا

الثاقبة التي اتخذتها الدولة بإعالن مدينة نواديبو، التي تعتبر العاصمة االقتصادية لموريتانيا، منطقة 
 حرة مفتوحة لالستثمارات المحلية والخارجية.  

 
 أولويات العمل .ب 

  
وتأهيل المناخ االستثماري ال يزال الطريق طويال أمام موريتانيا لتحسين البيئة االستثمارية 

 وال سيما في المجاالت األساسية التالية: الذي يحتاجه المستثمر المحلي واالجنبي،
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 توفير البنى التحتية العصرية من الطاقة والمياه والكهرباء والطرق. -
 المناسبة لالستثمار. تعزيز استقاللية وكفاءة القضاء، وتحديث األطر التشريعية -
 المصرفي الخاص ارتكازا على التشريعات المناسبة.تعزيز القطاع  -
 وضع خطة عملية للتسويق والترويج لفرص ومجاالت االستثمار. -
 

 موريتانيااالستثمارات الخارجية المباشرة في 
 ) مليون دوالر( 

 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 492 1126 589 369 االستثمارات الوافدة
 4 4 4 4 الخارجةاالستثمارات 

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

 اليمن
 

والتوصل إلى حلول سلمية للصراع  تتصاعد اآلمال بعودة قريبة لليمن إلى االستقرار مجددا
للخروج من بفضل الدور اإليجابي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دعم الشرعية  الدامي،

نفق األزمة الخطيرة التي تمر بها البالد وتطبق على االقتصاد والمواطنين وعلى معيشتهم وتهدد 
ن المنشآت تم تدمير الكثير مزهقت األرواح وتنامت المآسي اإلنسانية، و أمنهم واستقرارهم، بعد أن 

 .والمرافق والمساكن
 

 747حيث تحتاج اليمن إلى أكثر من واألولوية حاليا هي لتوفير المساعدات اإلنسانية، 
. وتقدر مصادر األمم المتحدة مليون دوالر كمساعدة إنسانية عاجلة للماليين من المواطنين اليمنيين

% من السكان، سيحتاجون نوعا من أنواع 61مليون إنسان، أي نسبة  15.9إلى أن حوالي 
  .201531المساعدة اإلنسانية خالل العام 
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األمور سريعا، مما يمهد إلطالق عجلة إعادة البناء واإلعمار. وستتركز ويؤمل أن تستقر 
عادة بناء المؤسسات والنظم اإلدارية  االحتياجات االستثمارية األساسية في مجال البنى التحتية وا 
السليمة ومكافحة الفساد، وتعزيز دور القطاع الخاص في البناء بشراكة مع القطاع العام، واالهتمام 

 ترشيد استخدام الموارد المائية كأولوية مطلقة.خصوصا ب
 

وبعد عودة األمور إلى مجراها الطبيعي، سيكون اليمن نقطة جذب أساسية لالستثمار، أوال  
بسبب ضخامة احتياجات البناء مجددا، وثانيا لما يتمتع به من مقومات مهمة ومزايا بفضل الموقع 

يطل مباشرة على خطوط المالحة شرق القارة اإلفريقية، و يعد المدخل الرئيسي إلى االستراتيجي الذي 
كلم  2500. وتمتاز اليمن بشريط ساحلي يمتد مسافة أكثر من البحرية الدولية بين أوروبا وآسيا

بمحاذاة سواحل البحر األحمر وخليج عدن والبحر العربي، وبثروة نفطية إلى جانب الثروة السمكية 
، وتدني تكاليف التشغيل. وتزخر بطبيعة ساحرة متنوعة التضاريس الهائلة، وتوفر األيدي العاملة

جزيرة مؤهلة  183والمناخ وفريدة من نوعها، كما تحتوي المياه اإلقليمية لليمن على أكثر من 
 لالستثمار السياحي. 

 
 اليمناالستثمارات الخارجية المباشرة في 

 ) مليون دوالر( 
 
المتوسط السنوي  

2005-2007 
2011 2013 2014 

 578- 134- 518- 579 االستثمارات الوافدة
 73 73 77 58 االستثمارات الخارجة

 Unctad, World Investment Report 2015, Country fact sheet: المصدر
 

                                                 
1 World Bank, Doing Business 2015 
 المواقع األردنية الرسمية المعنية باالستثمار على شبكة اإلنترنت. 2
 مصادر وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 3
 مجلس التنمية االقتصادية في البحرين. 4
5 http://www.heritage.org/index/country/bahrain 
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2015. 
 وزارة الصناعة السورية. 12
 .2015، األثر على االقتصاد الكلي واألهداف اإلنمائية لأللفية" -"تكلفة النزاع في سورية اإلسكوا،  13
 المدير اإلقليمي لمنظمة فاو في الصومال. 14
15 Fact Book Annual Report 
 ةللمفوضية األوروبيتجارة التابعة بيانات اإلدارة العامة لل 16
 .2015تقرير استشاري لصندوق النقد الدولي صادر عام  17
 مجموعة أكسفورد لألعمال. 18
 المكتب المركزي لإلحصاء في فلسطين. 19

 المصادر الرسمية الفلسطينية. 20
21 Oxford Business Group 
 المراجع القطرية الرسمية. 22
 بنك الكويت الوطني. 23
 صندوق النقد الدولي. 24
 وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية. 25
 المصدر السابق. 26
 المصرف المركزي. 27
 المؤسسة العامة لتشجيع االستثمار )إيدال(. 28
 صندوق النقد الدولي. 29
 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في جمهورية مصر العربية. 30
31 www.yemeneconomist.com  

http://www.yemeneconomist.com/

