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 شكر وعرفـان

 

و نشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيما    الحمد اهلل على إحسانو و الشكر لو على توفيقو و إمتنانو
 .لشأنو ونشيد أن نبينا محمد عبده و رسولو الداعي إلى رضوانو صلى اهلل عليو و على آلو وأصحابو و سلم

بعد شكر اهلل سبحانو و تعالى على توفيقو لنا إلتمام ىذه الدراسة المتواضعة أتقدم بالشكر الجزيل إلى  
على كل ما قدمتو لي من نصائح   رايس حدهة والمشرفة على أطروحتي الدكتورة  أستاذتي الفـاضل

 وإرشادات أثناء تأطيري.

 كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبوليم مناقشة مذكرتي. 

 كما اشكر كل أستاذ علمني حرفـا منذ دراستي االبتدائية الى المرحلة الحالية، 

 اشكر أىلي و زوجي وأىلو على مساندتيم المعنوية إلتمام ىذه األطروحة.

 واشكر كل من ساىم من قريب أو من بعيد في إتمام ىذه األطروحة بعون اهلل تعالى .
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 ممخـــص البحث
 

أىميتو  عمى اتفاق ثمة حيث التنمية االقتصادية، مداخل من ىاما مدخال يعتبر االستثمار األجنبي المباشر      
 مجاالت من جراء االستثمارات الواردة إلييا، عدة بعض الدول في حققتو الذي لمنجاح االقتصادي نتيجة النشاط في

االقتصادي، لذا يعد وجود  لمبمدين في إنعاش النشاطالمنفعة  تحقيق  إطار في ليا الدعم خدمات من قدمتو ولما
إحصاءات دقيقة حول تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تتفق مع المعايير الدولية أداة  تمكن صانعي السياسات 
من التقييم السميم لمدى تحقق األىداف االقتصادية لمدولة خاصة وان ىذه اإلحصاءات تمثل احد المؤشرات اليامة 

 تعكس مدى تنافسية االقتصاد وقدرتو عمى جذب المزيد من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. التي
 

وىذا النوع من االستثمارات يتأثر باألوضاع االقتصادية العالمية والمؤشرات االقتصادية التي تدخل في إطار      
ألوضاع والمستجدات التي حدثت بعد األزمة االقتصاد الكمي، باعتبارىا احد محددات المناخ االستثماري لمدول، فا

وأزمة منطقة اليورو و أزمة ديون دبي المالية  ، 8002المالية العالمية التي نشأت في قمب النظام الرأسمالي عام 
أثرت عمى األوضاع التنموية في مختمف دول العالم، مما أدى إلى تغير خارطة االستثمارات األجنبية المباشرة 

بمجرياتيا النفتاحيا عمى العالم  تأثرتفعميا فيما بين الدول، وكانت الدول العربية  من الدول التي وتباين ردود 
الخارجي في المجال االقتصادي والمالي كثيرا، وىذا التأثر مس العديد من القطاعات االقتصادية في اغمب الدول 

 لعربية المتحدة.ا االستثمارات االجنبية المباشرة في اإلمارات العربية بما فييا
 

وىذا التأثير حدث وفق مجموعة من اآلليات والفنوات التي أدت الى انتقال ىذه األزمات من مناطق حدوثيا      
 وظيور ظروف استثنائية في االقتصاد العالمي أدت الىالمعطيات  الى مناطق أخرى مما أدى الى تغير العديد من

العربية  اإلمارات، عاممة لياض اإلجراءات لمواجية التداعيات السمبية بعباتخاذ العديد من الدول العربية  قيام
الخارجية،  اتعمى اتخاذ العديد من التدابير لحماية اقتصادىا الوطني من التضرر من الصدم األخرىالمتحدة ىي 

 مما يؤثر عمى حجم االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة والصادرة فييا.
 

سياسة التنويع االقتصادي كخيار استراتيجي لتجاوز مخاطر  الدول العربيةضرورة اتباع ا الى وتوصمت دراستن     
وتجاوز المعنة اليولندية التي يتخبط فييا العديد من الدول العربية والتقميل من حدتيا األزمات المالية العالمية 

المباشرة في القطاعات المختمفة وتقديم العديد من النفطية وذلك عن طريق فتح الباب أمام االستثمارات األجنبية 
بمختمف أشكاليا لتشجيع الصادرات ومساندة المنتج الوطني لمولوج في مزيد من  التسييالت والتحفيزات الستقطابيا

دول األسواق الخارجية وتحسين اإلنتاج واكتساب الخبرة المعرفية التقنية والتسويقية وبالتالي دعم حركة االندماج بين 
  .اإلمارات العربية المتحدةبما فييا دولة  العالم

المالية العالمية، المناخ االستثماري، التنمية  ات: االستثمارات األجنبية المباشرة، األزمالكممات المفتاحية
 االقتصادية، المؤشرات االقتصادية.
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Summary 

 

Foreign Direct Investment is a critical entrance of the economic development; it 

contributes to several positive effects in the economies of host countries and investors. 

The ability of high quality data on foreing direct investment flows play a senior role to 

achieve economics objectives of the country. Whereas this data is one of the most 

important index to represent the countries competitiveness to attract more foreing direct 

investment. 

This kind of investment is susceptible to the economic conditions and macro-

economic indicators. Considred as a defining element of investment climate, moreover 

the financial crisis of 2008, the european debt crisis 2010 and Dubai debt crisis had a 

considerable impact on the global economic development. Howerver a major impact on 

capital flows on the investment area, in particulary the Arab world because of the 

economic and financial openness policy, who had a powerful influence on a several 

economic activities specially on FDI in United Arab Emirates. 

The conduct of cresis revealed the varios transmission conduits through which the 

different economies was affected, also generating a new global economics conditions 

and circumstances. And to avoid them , the arabs world took a plenty of contrivance to 

protect their national economies, as well as United Arab Emirates to safeguard against 

the foreing crash affecting the FDI flows. 

 This study conclude that the preferable strategy for the Arabs world to avoid the 

influence of the financial crisis, decrease its impacts and to reduce the threat of Dutch 

disease diagnose on oil producing Arabs countries is the economic diversification 

through the appropriate investment climate in diverse sectors , anabling to emerging a 

new markets, technology transfer, improve production and to facilitate the economic 

integration as well for the United Arab Emirates. 

 

Key words : Foreign Direct Investment, Global financial crisis, Investment climate, 

Economic growth, Economic indicators. 
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 مــــقدمـــــة عامــــــة

أصبحت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة وتغير خارطتيا عبر السنوات ظاىرة تشغل بال العديد من 
حول أسباب تغيرىا، مما أدى بالعديد من الكتاب االقتصاديين  صانعي القرارات ورجال األعمال والمستثمرين

والمحممين الماليين إلى فتح نقاش جاد وفعال ألجل معرفة العوامل الداخمة في تحوليا، إذ ال نكاد نجد تقرير واحد 
نظرا  صادر عن مؤسسات عالمية في مجال التطورات المالية واالستثمارات األجنبية إال وتكمم عنيا بشكل مكثف

 خدمات الدعم لألىمية الكبرى التي يمعبيا االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق التنمية االقتصادية لمدول، وتقديم
 إطار تحقيق المنفعة لمبمدين في إنعاش النشاط االقتصادي. في ليا

يتم إال من توحي ىذه المواقف لمكثيرين بأن حل مشاكل االقتصاد وتحقيق النمو االقتصادي ال يمكن أن 
خالل العمل عمى اجتذابيا باستخدام السبل األكثر فعالية، ومنحيا المزايا والتيسيرات واإلعفاءات التي تشجعيا عمى 
التدفق، ولتحقيق ىذا اليدف اىتمت العديد من الدول بتييئة المناخ االستثماري وتطوير بيئة أداء األعمال عبر 

تطمبات النظام العالمي الجديد واالنفتاح عميو، خاصة في ظل ما يشيده محاور متعددة محاولة منيا التكيف مع م
العالم من حركية وديناميكية في انتقال رؤوس األموال بحرية ودون قيود في ظل تعاظم دور الشركات متعددة 

ىيك عن زيادة الجنسيات وتزايد التكتالت االقتصادية العالمية والتدويل المتزايد لمعالقات االقتصادية الدولية، نا
 التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتطور البنية التحتية الرقمية عالميا.

إال أن ىذا االنفتاح االقتصادي العالمي كانت لو تبعات خطيرة، فكل ما تتعرض لو دولة ما مرتبط 
درجة التأثر أو أكثر، ويتجمى ذلك اقتصادىا باالقتصاد العالمي، تصل تبعاتو لباقي الدول األخرى وأحيانا بنفس 

فيما شيده االقتصاد الدولي خالل السنوات األخيرة من األحداث التي أثرت تأثيرا كبيرا عمى أداء البمدان وعمى 
شيئا مألوفا يتكرر في  أصبحتالعالقات االقتصادية الدولية، ومن اىم ىذه األحداث األزمات المالية المزمنة التي 

واألقاليم سنويا والتي تتطور إلى العالمية بسرعة كبيرة وتمقي بتداعياتيا عمى دول العالم بنسب العديد من الدول 
 متفاوتة كل واحدة حسب درجة تطورىا وانفتاحيا عمى العالم الخارجي بفعل انتقال عدوى األزمات.

ية وتوطيد دعائم نظام وكنتيجة لمترابط الوثيق بين الدول العربية والدول المتقدمة، وتحرير التجارة الدول
تجاري عالمي أصبحت اقتصاديات ىذه الدول أكثر عرضة لإلصابة بتمك التقمبات التي يتعرض ليا االقتصاد 
العالمي، ولمواكبة ىذه التطورات واالستفادة من مكاسب االنفتاح االقتصادي التجاري والتجاري اكثر في ظل 

ع السياسة الكفيمة بتييئة وتطوير مناخ االستثمار ليسيل جذب ن تضأاألزمات المالية العالمية استوجب عمييا 
االستثمارات األجنبية المباشرة إلييا باعتباره احد مجاالت المنافسة بين معظم دول العالم المتقدمة والنامية عمى حد 

، وأزمتي اليونان والتطورات السياسية في المنطقة العربية 8002سواء، والسيما بعد األزمة المالية العالمية لسنة 
واالنكماش الذي عرفتو األسواق  8002، وكذا بعد األزمة االقتصادية النفطية لعام 8002ودبي العالميتين عام 
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العالمية لالستثمار، إلى جانب التطورات الحديثة التي طرأت عمى اتجاىات رؤوس األموال األجنبية، والتي أبرزت 
 ستثمار األجنبي إلى الدول النامية بما فييا الدول العربية.بالخصوص االتجاه التصاعدي لتدفقات اال

العربية المتحدة كدولة عربية تطورت في مختمف المجاالت منذ تأسيسيا السيما عمى الصعيد  واإلمارات
االقتصادي نظرا العتمادىا بالدرجة األولى عمى تحسين مناخيا االستثماري وبيئة أداء األعمال، وكذا دعم القطاع 

اص مفعم بالحيوية يقوم الخاص في القيام بدور متزايد في خطط وبرامج التنمية، حيث أن وجود قطاع خ
ليذا نجدىا قامت بعدد من باالستثمارات من شأنو أن يؤدي إلى تشجيع النمو و إيجاد المزيد من فرص العمل، 

اإلصالحات الييكمية ودعمتيا بجممة من اإلجراءات التنظيمية والتشريعية التي عززت نجاحيا االرتفاعات المستمرة 
مريكية واألوروبية واألزمة الخميجية، وذلك من اجل النيوض باقتصادىا ألسعار النفط قبل حدوث األزمات األ

مستخدمة سياسة التنويع االقتصادي لتجاوز لعنة الموارد، فضال عن االنفتاح العالمي عن طريق فتح الباب أمام 
جديدة، إال أن  الشركات األجنبية لالستثمار في القطاعات المختمفة، مما سمح ليا بجذب استثمارات أجنبية مباشرة

ىذا االنفتاح عرضيا لتداعيات ىذه األزمات كغيرىا من االقتصاديات األخرى بحسب درجة انفتاحيا وتعامالتيا في 
 المجال المالي معيا .

 أوال: اإلشكالية.

ففي ظل ىذه الظروف االستثنائية والتغيرات العميقة التي طالت تداعياتيا مختمف دول العالم في جميع 
االقتصادية الحقيقية والنقدية، ازدادت أىمية معرفة تمك التداعيات عمى اقتصاديات دول العالم واألوضاع  القطاعات

التنموية فييا، وبما أن االستثمار األجنبي المباشر يعد من أىم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق التنمية االقتصادية، 
تو الى الدول العربية بصفة عامة واإلمارات العربية المتحدة فإن معرفة تأثير األزمات المالية العالمية عمى تدفقا

 بصفة خاصة عند مقارنتيا بالفترات السابقة أصبح واقعا يفرض نفسو كإشكالية لمدراسة، إذن:

المتعاقبة عمى تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول  العالمية كيف أثرت األزمات المالية
 إلمارات العربية المتحدة بصفة خاصة؟العربية بصفة عامة وا

براز مالمحيا أكثر، فإننا يمكن تناوليا من خالل التساؤالت  ولإللمام بالجوانب المتعددة ليذه اإلشكالية وا 
 الفرعية التالية:

ُثر المؤشرات االقتصادية والمالية بتداعيات األزمات المالية العالمية يؤدي إلى التأثير عمى حجم أ ىل ت   -
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة؟

وكيف جاء ترتيب ىذه ىل تأثرت االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية باألزمات المالية العالمية؟  -
 الدول في المؤشر العام لجاذبية االستثمار؟
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تدفقيا في ظل األزمات  تفعيل سبل ىل يمكن تفعيل االستثمارات العربية البينية في الدول العربية؟ وماىي -
 المالية العالمية؟

 اشرة؟العربية المتحدة في تحسين مناخيا االستثماري وجذب االستثمارات األجنبية المب اإلماراتكيف نجحت  -
 وىل يمكن لمدول العربية األخرى االستفادة من تجربتيا في ىذا المجال زمن األزمات المالية العالمية؟

 ثانيا: فرضيات الدراسة.

بعد صياغة إشكالية الدراسة وتحديدىا، ووضع األسئمة الفرعية ليا يمكننا صياغة بعض الفرضيات التي 
 غيا كما يمي:ينصتعتبر إجابات مسبقة إلشكاليات الدراسة، 

يؤدي إلى التأثير عمى حجم ال ن تأُثر المؤشرات االقتصادية والمالية بتداعيات األزمات المالية العالمية إ -
 االستثمارات األجنبية المباشرة.تدفقات 

 احتمت ، و بتداعيات األزمات المالية العالمية سمبافي الدول العربية  المباشرة األجنبيةتأثرت االستثمارات  -
 في المؤشر العام لجاذبية االستثمار. عربي أداء أفضلي العرب المغرب دول مجموعة

تعزيز التدفقات ل بتحسين المناخ االستثماري في المنطقة العربية تفعيل االستثمارات العربية البينيةمكن ي -
 يا. المالية العربية وتوفير احتياجات تمويل التنمية في

وتصدييا لألزمات المالية العالمية المباشرة  األجنبيةالعربية المتحدة في جذب االستثمارات  اإلماراتنجحت  -
 وتحسين مناخيا االستثماري. بسبب نجاعة سياساتيا التنموية المتبعة

 ثالثا: مبررات اختيار الموضوع.

مواضيع تخص االستثمارات األجنبية المباشرة واألزمات المالية العالمية والوقوف  الميول الشخصي لدراسة -
لية العالمية األزمات الما لمتقميل من انعكاساتاألجنبية المبشرة لمدول العربية  عند أىمية جذب االستثمارات

 .اقتصاداتيامى ع
إمكانية ربط االستثمار األجنبي المباشر باألزمات المالية العالمية عن طريق دراسة تأثير ىذه األخيرة عمى  -

وتناوليما في العديد من المحافل العممية اشرة نظرا ألىمية المتغيرين تدفقات االستثمارات األجنبية المب
 االقتصادية المحمية والدولية؛

قمة الدراسات السابقة حول تأثير األزمات المالية العالمية عمى تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى  -
عمى إحصائيات ال تفي باحتياج  بناءاالدول العربية بشكل موسع، إذ اقتصرت معظميا عمى توقعات 

 .الموضوع من القدر واألىمية
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ذي نحن بصدد الدراسة فيو والذي يمكن الباحث من ارتباط الموضوع بشكل كبير بطبيعة التخصص ال -
 .استمرارية البحث في نفس المجال

تم اختيار الدول العربية نموذجا لدراسة الحالة عمى أساس توضيح سمبيات االنفتاح االقتصادي في زمن  -
مصنفة العربية المتحدة باعتبارىا  اإلماراتكثر فيو تدويل النشاط االقتصادي بالتركيز عمى دراسة حالة 

قدرتيا عمى مقاومة  أبرزت، واقوى دولة عربية ا لالستثمارات األجنبية المباشرةجذب ضمن أولى الدول العربية
 الصدمات االقتصادية المتعاقبة. 

 رابعا: أهداف الدراسة.

العالمية عمى تدفقات االستثمارات نيدف من خالل بحثنا إلى تسميط الضوء عمى انعكاسات األزمات المالية 
األجنبية المباشرة الى الدول العربية بصفة عامة واإلمارات العربية المتحدة بصفة خاصة، ومحاولة الوصول إلى 
الحجم الحقيقي لتدفقاتو بعد تفاقم تمك االنعكاسات عمى جميع القطاعات االقتصادية، ومعرفة حجم األثر الناتج 

لعربية بما فييا اإلمارات باعتبارىا دراسة الحالة، متطرقين بذلك إلى تداعيات أزمة ديون دبي عنيا بالنسبة لمدول ا
واألزمة األمريكية واألوروبية عمى االقتصاد العربي في جميع القطاعات النفطية والغير النفطية وعمى التجارة 

شرات االقتصادية الكمية وبالخصوص عمى الخارجية وميزان المدفوعات والمالية العامة لمدول العربية وجميع المؤ 
 االستثمارات األجنبية المباشرة وتطو المشاريع االستثمارية في الدول العربية .

 خامسا: أهمية الدراسة .

إن إشكالية انعكاسات األزمات المالية العالمية عمى تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة أثارت جدال كبيرا 
خيرة باألضرار التي أفرزتيا الظروف االقتصادية االستثنائية الالحقة لألزمات المالية العالمية حول حجم تأثر ىذه األ

المتوالية  بين المحممين االقتصاديين في مختمف دول العالم، حيث أن ظاىرة األزمات المالية إذا انتشرت عدواىا 
عمى المستويات األكثر ارتباطا باالقتصاد وشممت دوال أخرى فإنيا تحمل معيا مخاطر عديدة وىزات مدمرة وذلك 

العالمي بما فييا االستثمارات األجنبية المباشرة، فتأثير األزمات المالية عمى االقتصاد العالمي من شأنو تغيير 
في  ما حدثخارطة االستثمارات في العالم والتوزيع الجغرافي ليا والتأثير عمى كافة القطاعات اإلنتاجية، وىو 

لعربية، مما حتم عمى حكومات ىذه الدول المتأثرة عمى انتياج العديد من اإلجراءات التي تحد من أثار المنطقة ا
حسب طبيعة وحجم التأثر من أجل تحسين أداءىا االقتصادي بما يحفظ مصالحيا  اقتصاداتيااألزمات المالية عمى 

 ثار التي خمفتيا تمك األزمات.ويحقق أىدافيا ويضمن ليا تحقيق التنمية االقتصادية وتخفيف عبئ اآل
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 سادسا: حدود الدراسة.

نحن نعمم أن األزمات المالية العالمية أثرت عمى االقتصاد العالمي واالستثمار األجنبي المباشر بشكل 
متفاوت في مختمف دول العالم، لذا سنتناول في ىذه الدراسة تمك االنعكاسات وسبل مواجيتيا والوقاية منيا حسب 

 ة الزمانية والمكانية لمدراسة عمى أساس: لتجنب حدوثيا مرة أخرى، وتم اختيار كل من الفتر  أزمةنوعية كل 

: تم اختيار الحقبة الزمنية العشرية األولى والثانية من األلفية الثالثة نظرا لما تضمنتو من الحدود الزمانية -
تقمبات اقتصادية وتطورات مختمفة مست االقتصاد العالمي في جميع النواحي، ومحاولة إيجاد العالقة بين 

المباشر واألزمات المالية بمقارنة التطورات العالمية في ىذا المجال قبل وبعد حدوث  االستثمار األجنبي
 المالية العالمية. األزمات

بصفة خاصة لظاىرة االستثمارات  واإلماراتي: تمت الدراسة عمى المستوى العالمي والعربي الحدود المكانية -
األجنبية وتأثرىا باألزمات المالية العالمية، حيث ارتكزت عمى تحميل العالقة بين االنفتاح العالمي وقدرتو 

 عمى نقل عدوى األزمات العالمية بين الدول المتقدمة والنامية بما فييا الدول العربية. 

 سابعا: منهج الدراسة.

أكثر بمعطيات ومتطمبات الموضوع، ومن أجل اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة  من اجل محاولة اإلحاطة
 تم االعتماد عمى المناىج التالية:

وذلك من خالل وصف وتفسير األحداث والظواىر المتعمقة بالجانب المفاىيمي لالستثمار  المنهج الوصفي: -
ومالمحيا، زمات المالية العالمية المختمفة إضافة إلى وصف طبيعة األ، األجنبي المباشر واألزمات المالية 

 عبر مراحل مختمفة من الزمن والعوامل المتحكمة فيو. اإلماراتيوكذا عرض االقتصاد 
دية المتعمقة بالظاىرة المدروسة : والذي استخدمناه عند ترتيب تاريخ الوقائع االقتصاالمنهج التاريخي -

 .العربية المتحدة اإلماراتوكذا عند الحديث عن تاريخ نشأة وتفسيرىا ومحاولة مقاربتيا مع الواقع المعاش 
: والذي استخدمناه في تحميل اإلحصائيات المتعمقة بتدفقات االستثمار األجنبي المباشر المنهج التحميمي -

في القطاعات االقتصادية،  اإلماراتيفي العالم العربي، وعند تحميل اإلحصائيات الخاصة باالقتصاد 
 حميل مؤشرات المناخ االستثماري المختمفة.وبالخصوص في ت

العربية  اإلماراتتم استخدامو عند دراسة حالة الدول العربية والتركيز عمى حالة دولة  منهج دراسة الحالة: -
سادىا  أعمالقوتيا وجدارتيا االقتصادية في ظل بيئة  أبرزتلمدول العربية التي  المتحدة كنموذج

 االضطراب والتقمب االقتصادي.
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 ثامنا: الدراسات السابقة.

الدكتوراه  أطروحاتلقد قام بدراسة الموضوع أو جزء منو من زوايا مختمفة العديد من الباحثين في العديد من 
 والماجستير وغيرىا من الكتب والمجالت، إال أننا سنقتصر عمى عرض بعض منيا فقط فيما يمي:

مذكرة  المباشر دراسة حالة الجزائر، األجنبيالمالية عمى االستثمار  األزماتاثر بن عامر مصطفى،  -
مقدمة لنيل شيادة الماجستير في العمم االقتصادية ، تخصص تحميل اقتصادي، جامعة الجزائر، الجزائر، 

وواقع  المباشر األجنبي االستثمار عمى المالية األزمات تأثير مدى، تناول فييا الباحث 8000-8000
التي مر بيا االقتصاد العالمي في ذلك الوقت وتوصل إلى ان  الّظروف ظل في الجزائر في اراالستثم
 جميع وفي ليا المضيفة البمدان إلى الواردة المباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات في  أثرتالمالية  األزمات

 العالم، دول وباقي النامية الدول إلى ووصوال األزمة، فييا نشأت التي الدول من بداية البمدان اقتصاديات
وتختمف دراستنا الدول  ىذه في لالستثمارات التراكمي والمخزون المالية األرصدة في كبير تراجعالى  وأدت

عن ىذه الدراسة في تناولنا الدول العربية بصفة عامة في حين ىو ركز عمى جزئية الجزائر فقط، وتناولنا 
المباشرة في ظل األزمات  األجنبيةالعربية المتحدة في جذب االستثمارات  اإلماراتبصفة خاصة حالة 

المختمفة ليس فقط في ظل أزمة الرىن العقاري، كما اختمفت دراستنا عن ىذه الدراسة في تحميل جاذبية 
 .اإلماراتالمباشرة واستشراف مستقبل اقتصاد  األجنبيةلالستثمارات  اإلماراتالدول العربية ودولة 

دراسة حالة دول  -المباشر في ظل األزمة المالية الحالية  األجنبيجذب االستثمار  آلياتد بيبي، ولي -
مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية، تخصص اقتصاديات النقود  أطروحة، -إفريقياشمال 

اىم اآلليات ، تناول فييا الباحث 8002-8002المالية، جامعة بسكرة، الجزائر،   واألسواقوالبنوك 
( في دول آنذاك 8002المستخدمة لجذب االستثمار األجنبي المباشر في ظل األزمة المالية الحالية )أزمة 

شمال إفريقيا من بينيا الجزائر ومصر وتونس والمغرب وتوصل إلى ان ىذه الدول عممت عمى تييئة 
المباشر، وتختمف دراستنا عن ىذه الدراسة  األجنبيمناخيا االستثماري من جميع النواحي لجذب االستثمار 

وتحميل وضعية الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية  في التطرق إلى أزمة ديون دبي المالية بالتفصيل،
 األزماتفي ظل  األجنبيةارات ي مجال جذب االستثمفالعربية المتحدة  اإلماراتاالستثمار ودراسة حالة 

 وىو مالم يتناولو الباحث في دراستو.
المباشر إلى االقتصاديات  األجنبيدور المناخ االستثماري في جذب االستثمار عميروش محند شمغوم،  -

 قسم ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العموم االقتصادية، -االقتصاد الجزائري أنموذجا–العربية 
تناول فييا مدى فعالية سياسات تحسين مناخ االستثمار في الدول  8002االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 

العربية عمى جذب االستثمار األجنبي المباشر الييا، من خال تطرقو إلى  نظريات واستراتيجيات االستثمار 
م مناخ االستثمار في الدول ياألجنبي المباشر، معطيات مناخ االستثمار ومؤشرات تقييمو، ثم قام بتقي

العربية وانعكاساتو عمى تدفق االستثمار الييا، وختم دراستو بتقييم االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر، 
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وتوصل إلى ان الدول العرية لم تستفد من الطفرة اليائمة لالستثمار االجنبي المباشر مقارنة ببعض االقاليم 
سات تحسين مناخ االستثمار في العديد من دوليا الى المستوى الذي يسمح االخرى نتيجة صعف ارتقاء سيا

وتختمف دراستنا عن ىذه الدراسة في تحميل وضعية  بمعالجة مكامن الضعف الحقيقية بما فييا الجزائر،
في مجال جذب  المتحدةالعربية  اإلماراتالدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار ودراسة حالة 

 ا.الباحثة في دراستي يتناولووىو مالم  األزماتتثمارات األجنبية في ظل االس
أثر االستثمار االجنبي المباشر في مستقبل االستثمار المحمي العربي دراسة تحميمية نورية عبد محمد،  -

مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في الفمسفة  اطروحة ،1222-2991قياسية لبعض دول الخميج العربي 
 اقتصاديات ان، تناولت فييا الباحثة 8008، العراق، العالمية وبحوث العمميات، جامعة سانت كميمنتس

 االستثماري االنفاق في سيما وال اقتصادية بنيوية اختالالت من عانت تااالمار  ومنيا العربي الخميج دول
 الخارج، الى وتبديدىا ت،اواالدخار  الداخمي التمويل في نقص الى ذلك ويعود تااالستثمار  وكفاءة المحمي
 من العديد دفع مما بينيا المالي بطاالتر  وضعف وترفيييو، استيالكية ضاالغر  منيا االكبر الجزء وتوجيو

 والمؤسسات الشركات تقودىا مباشرة اجنبية ترااستثما بشكل الخارجي التمويل نحو االتجاه الى البمدان ىذه
 عمى العربي الخميج دول عممت لذا، دورىا وتحجيم البمدان ىذه موارد استغالل الى دائما تسعى التي الدولية
 ال يكون الن باالستثمار المتحكمة والتشريعات والقوانين وتحديث األنظمة المالئم االستثماري المناخ تييئة
 مناخ االقتصادي، مما ادى إلى تحسن النمو في دوره وتحقيق المحمي االستثمار التوسع في حساب عمى

 والبشرية والمالية واالقتصادية الطبيعية توفر الشروط من كبير، وتوصمت إلى انو بالرغم بشكل االستثمار
 التحسن وان ضعيفا اليزال العربية االقطار بين او قطري مستوى االستثمار عمى في منيا االستفادة ان اال

 الناتج االجمالي زيادة في اثر والذي النفطية الصادرات زيادة نتيجة ىو االستثماري يشيده المناخ الذي
االدخارات، وتختمف  زيادة حجم عن فضال واالستيالكي االستثماري االنفاق ازداد خاللو ومن المحمي

المباشرة في الدول العربية وتقييمو  دراستنا عن ىذه الدراسة في في قيامنا بتحميل واقع الستثمارات االجنبية
بناءا عمى بعض المؤشرات التي لم تكن موجودة وقت دراستيا وقيامنا بدراسة واقع االستثمار االجنبي 

ومحاولة  المباشر في االمارات العربية المتحدة وتقييميا في مجال جذب ىذا النوع من مصادر التمويل
 التنبؤ بيذه عممية مكامن الضعف لالقتصاديات العربية ألناعطاء رؤية استشرافية بناء عمى اكتشاف 

 المتوقعة. المستقبمية االستراتيجيات الىم السميم التخطيط عمى ستساعد العوامل
 األزمة االقتصادية والمالية العالمية واالستراتيجيات الالزمة لمواجهتها،ايمان محمود عبد المطيف،  -

مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية، قسم االقتصاد العام، جامعة سانت كميمنتس  اطروحة
، تناولت فييا الباحثة اىم االستراتيجيات الالزمة لمواجية األزمات المالية العالمية 8000العالمية، العراق، 

دوق النقد الدولي والرؤية االسالمية ليذه األزمة ، وتوصمت نوتقديم رؤية ص وبالضبط أزمة الرىن العقاري
حيث  السمعية، الصادرات قطاع عمى العالمية برزت االقتصادية لألزمة السمبية اآلثارأن اىم فييا إلى 
 العربية االستثمارات قطاع وتأثر األوربية والدول أمريكا إلى تتجو كانت التي العربية الصادرات انخفضت
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 الدول بعض إلى الوافدة المباشرة األجنبية االستثمارات تدفق حجم مباشر وبشكل تأثر ، كذلكالخارج في
 البطالة معدالت وزيادة الدول ىذه في اإلنتاج مستويات معدالت انخفاض إلى ذلك أفضى مما العربية
اضافة أزمة العربية، وتختمف دراستنا عن ىذه الدراسة في  الدول بعض في السياحة قطاع تأثر وكذلك

الديون السيادية األوروبية أزمة ديون دبي المالية لدراسة األزمات المالية العالمية، وربطيا باالستثمارات 
 ر تابع ليا.ياالجنبية المباشرة كمتغ

 تاسعا: صعوبات الدراسة.

 :يمي فيما أساسا تتمثل الصعوبات من مجموعة الباحثة واجيت

 الدولية المنظمات عن الصادرة واألرقام تصدرىا، التي الييئات المحمية بين البيانات في وجود اختالفات -
 البيانات. تمك مختمف بين والترجيح التوفيق إلى محاولة بنا اضطر مما واإلقميمية،

 عاشرا: تقسيــم الدراسة.

 فصول كما يمي: أربعةلقد تم تقسيم البحث إلى 

 العالمية وتطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة األزمات الماليةوجاء تحت عنوان  :التمهيديالفصل 
ة الرىن أىم األزمات المالية الحديثة ابتداءا بأزمو  تقديم لمحة عن مفيوم األزمات المالية العالميةوتم التناول فيو 

 تطور تدفقات ثم أزمة ديون دبي المالية وأزمة الديون السيادية األوروبية، وتناولنا فيو كذلكالعقاري األمريكية 
 المترتبة عنيا. االقتصادية العالمية الجغرافية والقطاعية واألثار واتجاىاتيا المباشرة األجنبية االستثمارات

 الدول في المباشرة األجنبية االستثمارات واقع: والذي عرجنا بو دراستنا وجاء تحت عنوان الفصل األول
ومؤشرات قياسو، وكذا  االستثماري المناخ حول عامة مفاىيم، متناولين فيو العالمية المالية األزمات ظل في العربية
المختمفة من مناخ سياسي واقتصادي  الراىنة الدولية المتغيرات ظل في العربية الدول في االستثماري المناخ واقع

 واتجاىاتو المباشر األجنبي االستثمار حجم تدفقات تطورواجتماعي والتنظيمي وقانوني وغيرىا، باإلضافة الى رصد 
 .8002-8002 الفترة خالل  البينية العربية االستثمارات حجم تطورو، و مشروعات تطورو  العربية الدول في

 ظل في المباشرة األجنبية لالستثمارات العربية الدول جاذبية تقييموالذي جاء تحت عنوان  الفصل الثاني:
 لالستثمارات الدولة جاذبية لقياس الدولية المؤشرات في العربية الدول وضعية، تناولنا فيو العالمية المالية األزمات
 العربية المنطقة جاذبية لقياس التقميدية المؤشراتمن خالل دراسة وضعية الدول العربية في  المباشرة األجنبية

 الفترة خالل لالستثمار العربية المنطقة جاذبية لقياس ضمان مؤشر، ووضعيتيا في المباشر األجنبي لالستثمار
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، وعوائق ىذه 8002-8002 الفترة خالل  العربية الجاذبية وميزان فجوة، باإلضافة الى تحميل 8002-8002
 الظاىرة االقتصادية في الدول العربية.

العربية المتحدة في مجال جذب  اإلماراتتقييم تجربة والذي انيينا بو الدراسة تحت عنوان  :الثالثالفصل 
المناخ خالل التطرق الى من وذلك ،  -دراسة استشرافية–االستثمارات األجنبية المباشرة زمن األزمات المالية 

االستثماري في فييا في ظل بيئة أداء األعمال الدولية الراىنة وذلك بتحميل المناخ االقتصادي واالجتماعي، المالي 
المباشر  األجنبيالسياسي والتنظيمي والقانوني ليا، ثم تناولنا رصد لتطور تدفقات االستثمار  والنقدي وكذا المناخ

في  اإلماراتيةفييا واتجاىاتو في ظل األزمات المالية الدولية واىم المشاريع االستثمارية فييا، ثم قمنا بتقييم التجربة 
العربية المتحدة في  اإلماراتالمالية الدولية من خالل دراسة وضعية  األزماتمجال جذب االستثمار األجنبي زمن 

لمعرفة جاذبيتيا ضمن تصنيف مراحل التنمية  8002-8000المؤشرات الدولية لمناخ االستثمار خالل الفترة 
ف المستقبل تطرقنا إلى الخطط االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في ظل استشرا األخيراالقتصادية، وفي 

من خالل تناول العديد من الرؤى المستقبمية ليا وانعكاسات ىذه الرؤى عمى تحسين مناخيا االستثماري وجذب 
 المباشرة الييا بالتطرق إلى القطاع االقتصادية المختمفة. األجنبيةاالستثمارات 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
:التمهيديالفصل   

األزمات المالية العالمية وتطور تدفقات االستثمارات 
 األجنبية المباشرة

 
 

 



دي:                        األزماث الماليت العالميت وتطىر تدفقاث االستثماراث             يالفصل التمه
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 مقدمة الفصل التمهيدي

 

شيد االقتصاد العالمي اضطرابات ومشاكل وأزمات عديدة عمى مستوى األسواق المالية، أدت إلى ظيور 
حالة من الخوف واليمع وفقدان الثقة في المؤسسات المالية، ىذه األزمات أثارت جدال كبيرا ونقاشا فعاال بين كبار 

حدوثيا وخصائصيا والطرق الفعالة لتجنب حدوثيا، خاصة  وانو من أىم االقتصاديين وعمماء المال حول أسباب 
السمات المميزة ليا ىو قابميتيا لالنتقال من الدولة التي تحدث فييا إلى دول أخرى، وباألخص في ظل بيئة العولمة 

  تحدثي الت يةومن بين اىم األزمات المالية العالم، ورصات عمى بعضيا البعض بشكل كبيروانفتاح األسواق والب
، أزمة الرىن العقاري األمريكية  وأزمة الديون السيادية األوروبيةو  األنترنيتأزمة فقاعة األلفية الثالثة  في مؤخرا

 . وأزمة ديون دبي المالية

في  األعمالمختمف االقتصاديين ورجال  ا كبيرا بينالمباشرة اىتمام األجنبيةاالستثمارات  وفي المقابل نالت
لنصف الثاني من القرن العشرين، فاالىتمام الواضح بو من االدول المتقدمة والنامية بما فييا الدول العربية منذ بداية 

طرف معظم المدارس االقتصادية والمفكرين االقتصاديين والخبراء في مختمف دول العالم جاء ليعكس حقيقة معينة 
معبو االستثمارات تالذي  فنظرا لمدور ر، اقتصادية جديرة بالدراسة والتفسيالتمويل الدولي ىو ظاىرة  ان ىذا النوع من

 اتجيت االقتصادية، فقد لمتنمية قدمو من خدماتتالخارجية، ونظرا لما  التمويل مصادر كأحد المباشرة األجنبية
 لمتنافس ستثمارات مجاالاال من النوع ىذا واصبح ،االنسيابي أبوابيا الى فتح النامية أوالمتقدمة  سواء الدول معظم
لمتكنولوجيا،  منو لمحصول عمى المزايا المرتقبة من نقل المزيد اجتذاب نحو المحموم لمتسابق وساحة الدول بين

 الميارات والخبرات والتصدير، وكذا تحسين اإلنتاج قواعد العمل، وتعزيز فرص من المزيد خمق في والمساىمة
 الدخل والمعيشة. مستويات ورفع الوطني لالقتصاد تنافسية مزايا وتحقيق ،اإلدارية

ومن ىذا المنطمق خصصنا ىذا الفصل التمييدي لمتعريف بياتين الظاىرتين من خالل تقسيمو الى 
 مبحثين:

 اهم األزمات المالية العالمية الحديثة.المبحث األول:        

 المباشرة واتجاهاتها العالمية. األجنبيةتدفقات االستثمارات المبحث الثاني:        
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 الحديثة.األزمات المالية العالمية اهم : األولالمبحث 

يتبعو انييار  الذيالمالية ذلك االضطراب الحاد والمفاجئ في بعض التوازنات االقتصادية  اتيقصد باألزم
ن ذلك يعني إفالس إفجأة ف فإذا انيارت قيمة أصول ما 1في المؤسسات المالية تمتد أثاره إلى قطاعات أخرى،

المؤسسات وانييار قيمتيا التي تممكيا، فمثال إذا حصل انييار مفاجئ في سوق األسيم، أو في قيمة عممة دولة ما 
مما   2أو في سوق العقارات أو في مجموعة من المؤسسات المالية فان األثر سيمتد بعد ذلك إلى باقي االقتصاد،

بسبب محاولة وينجم ذلك االنييار  3،ينجم عنو إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بين األسواق المالية الدولية
يم من المستثمرين، المضاربين، المقرضين والمودعين تصفية أصوليم، وىذه التصفية تحدث بسبب تغير توقعات

ب يمكن ان تيدد استقرار األسواق وتؤدي إلى حدوث أزمة، ن الحوادث الخارجية كالحرو أمتفائمة إلى متشائمة، كما 
انخفاض حاد في أسعار األصول  فأي 4،وتحدث ىذه األزمة في اقتصاد واحد أو عدة اقتصاديات مترابطة فيما بينيا

 ينجر عنو حدوثس المالية الناتج عن عدم وجود تفاعل وانسجام بين السياستين المالية والنقدية وسياسة االستثمار
في إفالس العديد من البنوك وشركات التأمين والوساطة مما يؤدي إلى انخفاض معدالت  متسببةفوضى اقتصادية 
 6حالة اضطراب مالي يستدعي تدخل السمطات الحتواء تمك األوضاع. فتظير 5،النمو االقتصادي

من التيديد لممصالح  عبارة عن موقف تتعرض لو الدولة، ويستشعر صانع القرار فييا درجة عاليةفيي إذن 
والقيم الجوىرية لمدولة، ويتسم ىذا التيديد بالمفاجأة وعدم التوقع من قبل صانع القرار، فيشعر بضيق الوقت المتاح 
لمتفكير فيو، حيث يجب عميو في نفس الوقت اتخاذ القرار المناسب بصدده قبل تغير ذلك الموقف عمى نحو 

 7تصعب السيطرة عميو.

المالية التي حدثت  مرورا باألزمات 9191أزمة د من األزمات في االقتصاد العالمي بداية بوقد حدثت العدي
أزمة الجمعة ، و 9191أكتوبر  91أزمة االثنين األسود ، و 9199أزمة الديون العالمية ك في ثمانينات االلفية الثانية 

، 9111 ألزمة المالية األرجنتينيةكا العشرينتسعينات القرن ، واألزمات التي حدثت في 9191أكتوبر  91اليتيمة 
وصوال الى االزمات الحديثة لتي وقعت في ، 9111أزمة جنوب شرق أسيا و   9111 األزمة المالية المكسيكيةو 

عرف قطاع تكنولوجيا ، التي حدثت بعد ان الثالثة األلفية مطمع األنترنيت شركات فقاعات زمةبأة بداية األلفية الثالث
، األمر الذي أدى إلى إدخال أسيم 9111في الواليات المتحدة األمريكية تطورا كبيرا قبل سنة  واألنترنيتالمعمومات 

 الكثير من شركات ىذا القطاع في سوق األوراق المالية بالواليات المتحدة األمريكية، والذي يعرف بمؤشر ناسداك 

                                                             
1
 Patrick lagadec, apprendre a gerer les crises , 2 eme ed, édition d’organisation, France, 1994, p 34. 

2
 االقتصادٌة للعلوم دمشق جامعة ، مجلةالراهنة العالمٌة األزمة االقتصادٌة تداعٌات ظل فً المالٌة األوراق أسواق ومحمد جمٌل عمر، سهو نزهان محمد 

 .659، ص 2010الثانً،  السادس والعشرون، العدد والقانونٌة، جامعة دمشق، سورٌا، المجلد
.18، ص 1999، دار محدالوي للنشر، بدون ذكر بلد النشر، التموٌل الدولًعرفات تقً الحسنً،  
3
  

4
، المؤتمر العلمً الدولً حول األزمة المالٌة واالقتصادٌة العالمٌة ندسة المالٌة اإلسالمٌة فً عالج األزمة المالٌة، دور الهشوقً جباري وفرٌد خمٌلً 

 .6، ص 2010دٌسمبر  2و 1اقتصادي إسالمً، األردن،  المعاصرة من منظور
.276، ص 2009منشورات جامعة دمشق، سورٌا،  األسواق المالٌة،علً كنعان،  
5
  

6
 23 ص ، 2011 مصر، الجدٌدة، الجامعة دار ،والعالج األسباب العالمٌة المالٌة األزمة محارب، قاسم العزٌز عبد 
. 18، ص 2009، الدار الجامعٌة، مصر، األزمة المالٌة وإصالح النظام المالً العالمًإبراهٌم عبد العزٌز النجار،  
7
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(Nasdaq) فبسبب المضاربة المفرطة والمبالغة الشديدة في أسعار شركات التكنولوجيا  بيدف جني اكبر قدر ممكن ،
من األرباح السريعة، ارتفعت أسعارىا بصورة كبيرة، ولكن مع الخوف والذعر الذي أصاب العالم  بعد األخبار غير 

كنولوجيا، ومع صدور قرار إمكانية توقف شركة السارة عن نتائج أعمال بعض الشركات الكبيرة الرائدة بقطاع الت
احتكارية، وكذا ارتفاع معدالت التضخم  أنشطةمايكروسوفت كبرى شركات البرمجة لمكمبيوتر بعد ممارستيا 

، أدى إلى تفاقم األوضاع في وول 9111٪ خالل مارس 1,1االستيالكي في الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 
الية األمريكية بشكل مؤقت، وانخفاض معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي، حيث لم ستريت وغمق األسواق الم

٪  1,9٪ إلى حدود 5,96، وقيام البنك الفيدرالي األمريكي بتخفيض سعر الفائدة من 9119٪ سنة 1,9يتجاوز 
 األخرىمالية ثم بدأت تظير بعضيا العديد من األزمات ال 1،رة من اجل تحفيز النمو االقتصاديخالل فترة قصي

تداعيات كبيرة عمى االقتصاديات المختمفة كأزمة الرىن العقاري وأزمة ديون دبي المالية وأزمة الديون  أفرزتوالتي 
 السيادية األوروبية.
 .2008لعام  : أزمة الرهن العقاري األمريكيةاألولالمطمب 

حضيت بو األزمة المالية العالمية التي لم تحظى أزمة مالية أو اقتصادية كبرى في التاريخ الحديث بمثل ما 
حدثت في السنوات الماضية من تنظير وتحميل، كما لم تتخذ أزمة سابقة ليا من المظاىر واألبعاد ما اتخذتو ىذه 
األزمة نظرا لالشتباك القائم فييا بين أسبابيا ونتائجيا وبين الفكر والعمل فييا، والحقيقة والوىم عند حدوثيا مما 

 شك أزمة منفردة في التاريخ االقتصادي، لذا خصصنا ليا ىذا الجزء ليكون مفسرا ليا وألبعادىا، جعميا بال
 وموضحا لألسباب التي أدت إلى حدوثيا وكذا االنعكاسات التي نتجت عنيا.

 .2008 سنة أوال: لمحة عامة حول حدوث أزمة الواليات المتحدة األمريكية

 2كما يمي:قبل حدوث أزمة الرىن العقاري  ي مريككانت ظروف االقتصادي األ

 كانت األصول المالية عالية المخاطر الغالبة عمى أسواق االئتمان؛ .1

 ضعف الجياز اإلداري الذي كان مسؤوال عمى اإلشراف في أسواق المال والنقد؛ .2

القوائم  غابت الشفافية واإلفصاح المتان يستمزما التطبيق السميم لمعايير المحاسبة الدولية عند عرض .3
 المالية لممؤسسات االقتصادية؛

 ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى إجمالي قيمة القروض المحمية؛ .4

 ارتفاع حجم الديون الخارجية قصيرة األجل، بسبب سيولة دخوليا إلى الدولة وخروجيا منيا؛ .5

 غمبة سيطرة صناعات معينة عمى سوق األوراق المالية؛ .6

 ق األوراق المالية.انخفاض االكتتاب في أسوا .7

                                                             
1

، شركة أبو ظبً للطباعة والنشر، بدون ذكر بلد النشر، المالٌة العربٌة والعالمٌة والتنمٌة المتواصلةإدارة األزمات فً بورصات األوراق عماد صالح سالم، 
 339 -335، ، ص ص 2002

2
 .22 -21إبراهٌم عبد العزٌز النجار، مرجع سابق، ص ص  
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بعض االختالالت في كيفية توزيع الفائض في  أما عن حالة االقتصاد العالمي قبل نشوب األزمة فقد عرف
الميزان التجاري وسد العجز في ميزان المدفوعات، خصوصا بعد تحرير األسواق المالية العالمية وبروز التكامالت 
االقتصادية التي عممت عمى مواجية التضخم عن طريق السياسات النقدية، ووجود  وفرة مالية لدى مختمف دول 

إلى انخفاض معدالت الفائدة عمى السندات وانخفاض في درجات المخاطرة، مما أدى إلى نوع من العالم التي أدت 
االستقرار وتشجيع لممستثمرين عمى فرص االستثمار المربحة في ظل االبتكارات المالية الحديثة وتشجيع المتعاممين 

الفائدة عمى القروض، فإذا نظرنا  االقتصاديين  عمى توسيع حجم االئتمان في ظل انخفاض معدالت التضخم ونسب
٪في الفترة ما 91نجدىا ارتفعت من  فإنناإلى نسبة الكتمة النقدية إلى الناتج الداخمي الخام عمى المستوى العالمي، 

، إضافة إلى تميزه بارتفاع مخزون العممة  9111-9115٪ في الفترة ما بين 11إلى حوالي  9111و 9191بين 
ركزية لمدول الناشئة والدول المصدرة لمبترول والمواد األولية، والتوسع في االئتمان بدون الصعبة لدى البنوك الم

ضوابط متعارف عمييا والذي كان ييدف من خاللو الرفع من وتيرة النمو االقتصادي نتيجة االنخفاض في معدالت 
 1الفائدة وبروز منتجات مالية جديدة جد متطورة.

بل عام كامل من انفجارىا، واستعدت لمواجيتيا بإعداد ميزانية استثنائية مدتيا وقد تنبأت إيطاليا بحدوثيا ق
ثالث سنوات بدال من الميزانية السنوية العادية دون ان تعمن أرقاميا وتدخميا لضمان الودائع في جميع البنوك 

 2االيطالية.

   في وتنتشر تتفاقم قد المالية األزمات ان من unctad 9115وحذر مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية لعام 
 البمدان حققت  خاصة وان ىذه العالمية، التجارية تدابير دولية سريعة لتقميل االختالالت إذا لم تتخذ النامية البمدان

 3الطبيعية، الموارد من وغيره النفط أسعار ارتفاع إلى جزئيا ذلك في األخيرة، ويعود الفضل اآلونة في تقدما اقتصاديا

وىذا  ما حدث في الواقع فعال حيث ألقت األزمة األمريكية بضالليا عمى مختمف االقتصاديات حتى النامية منيا 
 بما فييا الدول العربية.

 األمريكية. مراحل نشأة األزمة المالية العالميةثانيا: 
رأسمالية اليوم تختمف جذريا عن الرأسمالية التجارية التي سادت في القرنين السادس عشر والسابع عشر  ان

إبان حركة الكشوف الجغرافية، وعن الرأسمالية الصناعية التي بدأت في القرن الثامن عشر، فرأسمالية اليوم رأسمالية 
تأمين وشركات السمسرة وأسواق األسيم والسندات مالية تمعب المؤسسات المالية الضخمة كالمصارف وشركات ال

فييا الدور األكبر في توليد الثروات وليس مؤسسات االقتصاد الحقيقي، خاصة بعد اإللغاء التدريجي لمقيود عمى 
 4ر السوق الثانوية لمرىن العقاري.أسعار الفائدة وظيو 

                                                             
1

 . 24 -23، ص ص 2009، لٌجند للنشر، الجزائر، "SUBPRIMEتداعٌات األزمات المالٌة العالمٌة "أزمة بلطاس عبد القادر،   
2

 .56 -55إبراهٌم عبد العزٌز النجار، مرجع سابق، ص ص  
3

ً لسنة   "، مؤتمر االستثمار األجنبً المباشر الصادر من البلدان النامٌة والبلدان التً تمر بمرحلة انتقالٌة "أثاره على التنمٌة، 2006تقرٌر االستثمار العالم
 .20، ص2006المتحدة للتجارة والتنمٌة، األمم المتحدة، نٌوٌورك وجنٌف، األمم 

، إثراء للنشر والتوزٌع، األزمات المالٌة "قدٌمها وحدٌثها، أسبابها ونتائجها والدروس المستفادة" محمد عبد الوهاب العزاوي وعبد السالم محمد خمٌس،  4

 17، ص2010األردن، 
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ة المالية العالمية، التي نبعت من قمب ىذه السوق )السوق الثانوية لمرىن العقاري( أدت إلى ظيور األزم
اقتصاديا نتيجة لإلخفاق الذي عرفو استرداد  العالم دول أكبر األمريكية المتحدة وىي الواليات نفسو الرأسمالي النظام

الديون العقارية الممولة من طرف البنوك األمريكية والمعروفة بالقروض العقارية من الدرجة الثانية أو ما يصطمح 
المشكوك فييا  المالية المالءة ذوي لمقترضين التي تمنح العقارية القروض من ويقصد بو نوع subprime،1عمييا بـ 

 لقروض المانحة المؤسسات تخضع ال األحيان أغمب وفي المصرفي، الجياز قبل من معروفة غير تكون ان يمكن والتي

subprime النوع من القروض بأسعار الفائدة المتغيرة والمخاطرة العالية لعدم وجود  إذ يتميز ىذا 2البنكية،  لمقوانين
القرض، فيي  لسداد كمصدر عمييا لمبنك االعتماد يمكن الممول تدفقات نقدية متوقعة سواء لممقترض أو المشروع

لخطر االنخفاض أو االرتفاع في أي وقت، وعند ارتفاع أسعار الفائدة، ستجد العائالت ذات الدخل  لمتعرض قابمة
 3الفائدة. أسعار ارتفاع نتيجة ىذه القروض مستحقات الضعيف نفسيا في ذلك الوقت غير قادرة عمى تسديد

ىذه األزمة التي ىزت االقتصاد األمريكي بقوة كانت في البداية ) أزمة رىون عقارية من الدرجة الثانية(،  ان
، عندما قامت الحكومة األمريكية برفع شعار يقضي ضرورة تممك كل مواطن 9119بدأت تبرز لموجود منذ سنة 

ئدة بشكل كبير األمر الذي أدى إلى أمريكي لمسكن خاص بو، ولتحقيق ىذا اليدف قامت بتخفيض معدالت الفا
تيافت البنوك في تمويل الزبائن الذين يرغبون في شراء عقارات بمساىمات أولية ضعيفة و بآجال طويمة تصل إلى 

سنة، مما أدى بالكثير من البنوك في التمادي في تقديم القروض لتمويل شراء العقارات بغض النظر عن  16
ئتمانية والشروط التي كان يجب أخذىا بعين االعتبار عند منح القروض كاليوامش االلتزام بمعايير الجودة اال

االئتمانية بين قيمة العقار  وقيمة القرض والتأكد من وجود دخل دائم لدى الزبون وقدرتو عمى استرداد األقساط 
ث كانت تقدم قروض إضافة إلى عدم خضوع مصارف االستثمار األمريكية لرقابة المصرف المركزي، حي 4الشيرية،

 5 تفوق قيمة رأس ماليا  رغبة في الحصول عمى مزيد من األرباح قصيرة األجل.

فقامت المكاتب العقارية والبنوك االستثمارية في المجال العقاري بالعمل عمى توفير منزال لكل مواطن مثمما  
شيرية، تعادل قيمة اإليجار الشيري في  نادت بو الحكومة األمريكية، مقابل دفع ىؤالء المواطنين ثمنو عمى أقساط

بدايتو أو تقل عنو، مما شجع العديد من المواطنين عمى االقتراض والحصول عمى تمك القروض مع القيام برىنيا أو 
رىن جزء منيا، متيقنين بقدرتيم عمى سداد األقساط الشيرية المطموبة منيم باعتبار انيا تقع في حدود المبالغ التي 

عونيا كإيجار لمساكنيم، مع أخذىم بعين االعتبار االرتفاع المستمر لقيم العقارات التي امتمكوىا، إال ان كانوا يدف
عقد القرض الذي كان يتم إبرامو بين المؤسسة المالية وبين المقترض نظير تمويمو لشراء المنزل كان يتضمن 

                                                             
1

                                .13عبد القادر، مرجع سابق، ص  بلطاس 
2

جامعة ورقـلة، مجلة الباحث،  ،7002-7002 الفترة خالل العربٌة البورصات على العقاري الرهن أزمة أثر الزهراء، فاطمة نسٌمة  وعلوي موسى حاج 
 .120، ص 2010، العدد الثامن، الجزائر

3
 منظور النظام من عالجها وكٌفٌة العالمٌة المالٌة حول األزمة مؤتمر ،"خصائصها و أبعادها و أسبابها:العالمٌة المالٌة األزمة"، مهدي ومٌلود بلقاسم زاٌري 

 .14 -13، ص ص 2009مارس  9و 8واإلسالمً، جامعة جنان، لبنان،  الغربً االقتصادي
.14، 13بلطاس عبد القادر، مرجع سابق، ص ص 

 
 
4
  

5
 .16محمد عبد الوهاب العزاوي وعبد السالم محمد خمٌس، مرجع سابق، ص  
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ر تمقائيا كمما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وفيما شروطا مجحفة بو فيما يتعمق بأسعار الفائدة المتغيرة التي تتغي
يتعمق بالتأخر في دفع األقساط من القروض التي تتضاعف بنحو ثالث مرات عن قيمتيا، إضافة إلى المدفوعات 
الشيرية التي تذىب كميا لسداد فوائد القرض في ثالث سنوات األولى، أي ان ممكية العقار ال تتحقق إال بعد مرور 

الث سنوات، وىكذا يجد المقترض نفسو بعد فترة من حصولو عمى القرض العقاري عاجزا عن الوفاء بالتزاماتو ث
فتبدأ تسمط عميو العقوبات المالية والفوائد اإلضافية عمى التأخر عن السداد، وبعد ذلك يجد المقترض نفسو عاجز 

 1كميا عن السداد.

لمتحدة األمريكية شمل  مجموعة من اإلجراءات، انتيت بتوقيع ان نظام االئتمان العقاري في الواليات ا
الزبون عمى كمبياالت باألقساط الشيرية، والتي حولت فيما بعد إلى أوراق مالية قابمة لمتداول في السوق، والبنوك 

ما بعد التي بحوزتيا محافظ عقارية من الدرجة األولى قامت ببيعيا  إلى مؤسسات مالية متخصصة التي حولتيا في
إلى أوراق مالية يمكن تداوليا في السوق باعتبارىا تنطوي عمى أصول عالية الجودة ومضمونة ومصنفة بدرجة 

 الضمانات يأخذ ان عمى يحرص فانو فالبنك عندما يقرض شخص ما، 2عالية في اكبر مؤسسات التصنيف العالمية،

، إال ان البنوك األمريكية قامت بإقراض أفراد بدون البنك ىو فالمتضرر المقترض أفمس إذا النو الكافية لمسداد،
 إفالس لكي ال يتضرر من ثالث طرف إلى الدين ضمانات كافية، فقامت بالتأمين عمى القرض ونقل مخاطر

 من يكفي ما لمبنك فميس وعميو الحالة، ىذه في القرض كامال لمبنك قيمة بدفع الثالث يتعيد الطرف الن المقترض،

 يتحمميا المخاطر جدارة الن األقل الفئات إقراض في صعوبة البنوك تجد لم ولذلك المقترض، من مالءة لمتأكد الحوافز

 ثم تبيع تقرض، ان عمى البنوك شجع القروض عمى التأمين وىذا التحوط، التأمين وصناديق شركات وىي غالبا غيرىم،

 ولذلك عمييا، ديونا مؤمن  يشتري ىذه السندات يشتري السندات، فمن عمى ىذه التأمين مع سندات، شكل عمى القرض

 الرسوم ىو الميم بل االئتمانية، أو جدارتو المقترض مالءة ييم وال ال، أو السداد قادر عمى المقترض ىل بدوره ييمو ال

 لم التأمين ىذا بيا، وبدون يتصل وما والتسنيد التمويل عمميات من المالية من المؤسسات وغيره البنك يحصل عمييا التي

 األصول" يسمى ما نشوء الممكن من يكن ولم الحد، ىذا إلى تتضخم وتستفحل ان المشؤومة الحمقة ليذه الممكن من يكن

القروض، فينا قامت شركات  سندات عميو قامت الذي اليش واألساس الفقاعة في الخطر بؤرة التي كانت  "السامة
 يمكنو فئتين: الفئة األولى قابمة لمسداد، والفئة الثانية ال يمكن سدادىا، فالمؤمنالتأمين بتصنيف سندات الديون إلى 

 نفسيا، القروض سندات تحاكي سندات شكل عمى أخرى، مع مخاطر مركبة أو مفردة إما آخرين، إلى المخاطر بيع

 آخرين، إلى المخاطر نقل ثم ومن بيعيا، بدوره يمكنو السندات ليذه والمشتري ذلك، مقابل إضافية عمى رسوم ويحصل

 3بيده. تنفجر لن الكرة ان كل يأمل فيما بينيم، الخطر كرة يتدافعون السوق أعضاء يزال وال

                                                             
.49، 48إبراهٌم عبد العزٌز النجار، مرجع سابق، ص ص  
1
  

.14بلطاس عبد القادر، مرجع سابق، ص 
 
 
2
  

3
، مركز النشر العلمً، جامعة  الملك عبد إسالمً فً األزمة المالٌة العالمٌة أسباب وحلول من منظور، أسلحة الدمار المالً الشاملالسوٌلم إبراهٌم سامً،  

 .       43 -42، ص ص 2009العزٌز، السعودٌة ، 



دي:                        األزماث الماليت العالميت وتطىر تدفقاث االستثماراث             يالفصل التمه

األجنبيت المباشرة.                                              
 

8 
 

وىكذا، أصبحت المشكمة معقدة، فالمواطن محدود الدخل يظن ان المنزل لو، وشركات العقارات التي لم 
قت تظن البنوك ان المنازل ليا بحكم ما أخذه محدودي تستمم قيمة المنازل كاممة تظن ان المنازل ليا، وفي نفس الو 

الدخل من قروض بضمان المنازل، إضافة إلى شركات التامين أيضا التي اعتبرت ان المنازل ليا بحكم التزاميا 
بدفع مبالغ السندات لممستثمرين الدوليين وذلك في حالة عدم سداد قيمة الرىن لممواطنين محدودي الدخل، فبعد كل 

األحداث المتعاقبة انخفضت قيمة العقارات، وقيمة الرىن المدفوعة ما عادت تغطي تأمينات البنوك وال شركات ىذه 
العقار وال التامين، مما اثر عمى سندات المستثمرين الدوليين فطالبوا بحقوقيم عند شركات التأمين، فأعمنت اكبر 

اماتيا ثم لحق بيا العديد من البنوك األمريكية مثل مورجان عدم قدرتيا عمى الوفاء بالتز  AIGشركة تأمين في العالم 
    1ستانمي. 

 األمريكية. : أسباب األزمة المالية العالميةثالثا

أعمق واخطر ىزة اقتصادية حدثت في التاريخ المعاصر بشكل  9119تعتبر األزمة المالية العالمية لسنة 
مؤكد بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ال يمكن الجزم ان سبب واحد أو اثنان ىما المذان أديا إلى انفجارىا، وانما ىناك 

 ن إجماليا في النقاط التالية:العديد من األسباب التي تضافرت وأدت إلى حدوثيا، ويمك

 :(la pratique de l’intérét ) التعامل بالفائدة  .9

لقد ارتبطت بوادر األزمة المالية العالمية بصورة أساسية باالرتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب البنك 
زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتيا وسداد  ، وىو ماشكل9111الفيدرالي األمريكي منذ عام 

، بسبب توقف عدد كبير من 9111ترليون دوالر في مارس  9,1أقساطيا، حيث بمغت تمك القروض نحو 
المقترضين عن سداد األقساط المالية المستحقة عمييم مما ترتب عمييم تحميميم أعباء إضافية نتيجة ليذا التأخير 

 2ر الفائدة المركبة، مما أدى إلى فقدان اآلالف لمنازليم المرىونة لممؤسسات المالية المقرضة.وفقا لسياسة سع

فنظام الفائدة يؤدي إلى تفاقم المديونية إلى مستويات ال تتناسب مع تطور النشاط االقتصادي في القطاع 
 مكوناتو )المؤسسات بجميع األمريكي االقتصاد لمديونية المذىل التطور بوضوح ( يبين9أدناه رقم ) العيني، والشكل

 أي ،2007 سنة  دوالر تريميون 30 من أكثر إلى 1976 سنة دوالر مميار 2500 من أقل من قفزت والدولة(،حيث واألفراد

 حوالي إلى 1976 سنة دوالر مميار 2000 حوالي من انتقل اإلجمالي المحمي الناتج ان حين في ،٪9911 من أكثر بزيادة

مما تسبب بحصول األزمة الحالية واضطرار الدولة لمتدخل المباشر بعدما  3٪ فقط، 700بزيادة  تريميون، أي 14
 4.كانت السمطة النقدية ىي الجية المكمفة بمعالجة مثل ىذه المواقف

 
                                                             

1
 ،2009الدار الجامعٌة، مصر، الدٌون المصرفٌة المتعثرة واألزمة المالٌة المصرفٌة العالمٌة"أزمة الرهن العقاري األمرٌكٌة"، عبد المطلب عبد الحمٌد،  

  .259 – 258ص ص 
.307جع، ص نفس المر 
2
  

3
 .70 -69، ص 2009السادس،  إفرٌقٌا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد شمال اقتصادٌات ، مجلةمقاربة اسالمٌة لالزمة المالٌة  الراهنةمحمد بوجالل،  
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 (: المديونية في الواليات المتحدة األمريكية خالل الثالثة عقود الماضية. 1الشكل رقم )
 

 
إفريقيا، جامعة  شمال اقتصاديات ، مجمةمقاربة اسالمية لألزمة المالية  الراهنةمحمد بوجالل،  المصدر:

 .11، 9111السادس،  الشمف، الجزائر، العدد

 الديون:  .2

بتحويل القرض السكني إلى سندات انفجرت فقاعة بيع الديون من خالل توريق أو تسنيد الديون العقارية، 
ادى إلى توسيع عمميات االقراض واالقتراض وذلك بقيام مؤسسة مالية ما كالبنوك مضمونة بتمك القروض مما 

االستثمارية غالبا باصدار ورقة مالية جديدة بقيمة محفظتو من الرىون العقارية التي لديو يقترض بموجبيا من 
كل متتابع بحيث يولد مؤسسات مالية اخرى بضمان ىذه المحفظة وىكذا ودواليك تستمر العممية التوريقية لمدين بش

فيو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية  بحشد مجموعة  1العقار موجات متتالية من االقتراض واالقراض ،
من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعيا في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضو عمى الجميور 

أوراق مالية تقميال لممخاطر وضمانا لمتدفق المستمر لمسيولة النقدية من خالل منشأة متخصصة لالكتتاب في شكل 
لمبنك، لذلك يتمثل مصطمح التسنيد أو التوريق في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابمة لمتداول أي تحويل الديون 

 2من المقرض األساسي إلى مقرضين آخرين، والذي يتم غالبا من خالل مؤسسات المالية والبورصة.
 3ويمكن تقسيم األدوات المالية الجديدة التي تستعمل في توريق القروض العقارية وغيرىا إلى أربعة أنواع:

األوراق المدعمة بمرىونات عقارية، ىذه األوراق تمثل قروضا عقارية من الدرجة األولى عندما تكون   -
تات المقدمة ىي عبارة عن ، أما إذا كانت الرىو MBS المرىونات في شكل سكنات عائمية ويطمق عمييا 

 ؛CMBSمباني لمؤسسات )مكاتب ،محالت تجارية ...الخ( فان ذلك يسمى 
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 .44، ص3122، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، االردن،السٌاسة المالٌة فً االردن واالزمة المالٌة االقتصادٌة العالمٌةولٌد حنا عبد االحد عزٌز،  
.6، ص 2009، المكتب الجامعً الحدٌث، مصر، التورٌقمحمد احمد غانم،  
2
  

3
 .40بلطاس عبد القادر، مرجع سابق، ص  



دي:                        األزماث الماليت العالميت وتطىر تدفقاث االستثماراث             يالفصل التمه

األجنبيت المباشرة.                                              
 

10 
 

، ىذه األوراق تكون ناتجة عن القروض الممنوحة في ABSاألوراق المالية المدعمة بموجودات وتسمى بـ  -
 إطار االستيالك، بطاقات االئتمان، قروض أخرى؛

، ىذه األوراق تمثل محافظ مكونة من ديون مصرفية CDOأوراق مالية مضمونة بالديون ويطمق عمييا اسم  -
أو أدوات مالية قابمة لمتفاوض في السوق )السندات وأدوات أخرى( أو من مشتقات الديون، في ىذه الحالة 

 ؛,CBO,CLO CDO ,CSOنجد 

ت مالية تسمح بتحويل كل أو جزء من المخاطر مشتقات االئتمان، ىذه المشتقات ىي عبارة عن أدوا -
 المتعمقة باالئتمان إلى طرف ثالث.

 المقامرة: .1

أما فقاعة المقامرة فقد جاءت من خالل تأمين حاممي السندات العقارية عمى اصل تمك السندات وعوائدىا   
تمك الديون بصورة مباشرة عمى لدى شركات التأمين، وقد انعكس تعثر عمالء الديون العقارية وكذلك رداءة سندات 

شركات التأمين من خالل مطالبة حاممي تمك السندات شركات التأمين بتغطية خسائرىم، وظيرت المقامرة جميا من 
فأسواق راس المال  1خالل المشتقات المالية التي تحقق ربح لطرف عمى حساب خسائر مقابمة لمطرف األخر،

اتجيت  إلى ابتكار أدوات تمويمية جديدة تعرف بالمشتقات المالية، التي ساىمت بشكل أساسي في تفاقم األزمة 
 2المالية العالمية من خالل تمكينيا تحويل مخاطر األصول التمويمية إلى أدوات قابمة لمتسويق في سوق رأس المال،

 الجمعية السنوي أمام األعمال في خطابو ورجال المستثمرين انجح ومن العالم اءأغني أغنى بافيت( أحد ووصفيا )وارن

 يسيل جينم مثل وانيا  االقتصادي، بيا ولمنظام لممتعاممين موقوتة قنابل ىاثواي بانيا بيركشاير لشركتو العمومية

  3الشامل. لمدمار مالية أسمحة انيا منيا إذ يعتقد الخروج ويكاد يستحيل إلييا الدخول

 .النحراف عن المقاييس المعمول بها في منح القروض العقاريةا .1

ان تشجيع المؤسسات المالية عمى منح قروض عقارية لفئات اجتماعية فقيرة بعضيم ال تتوفر فييم أدنى       
إحدى  زمة لالستفادة من ىذه القروض وغياب الرقابة الصارمة من طرف الييئات المعنية، كان منالشروط الال

األسباب الرئيسية التي أدت إلى نشوب أزمة القروض الرىنية العقارية من الدرجة الثانية في الواليات المتحدة 
مميار دوالر إلى ما  11من  9115 -9119األمريكية، وقد ارتفعت قيمة القروض العقارية الممنوحة ما بين 

 4مميار دوالر. 111يقارب 

 

 
                                                             

.308مرجع سابق، ص  الدٌون المصرفٌة المتعثرة واألزمة المالٌة المصرفٌة العالمٌة"أزمة الرهن العقاري األمرٌكٌة، عبد المطلب عبد الحمٌد، 
1
  

2
، الملتقى العلمً الدولً حول األزمة المالٌة واالقتصادٌة العربٌةاألزمة االقتصادٌة العالمٌة وسٌاسات مواجهتها فً الدول حسٌن عبد المطلب االسرج،  

 . 9، ص 2009أكتوبر  21و 20الدولٌة والحوكمة العالمٌة، جامعة سطٌف، الجزائر، 
.41سامً، مرجع سابق، ص  السوٌلم  إبراهٌم 

3
  

.33 -31بلطاس عبد القادر، مرجع سابق، ص ص  
 4
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 :الضريبيةالجنات  .5

، التي تعبأ les paradis fiscauxلقد شجع النظام العالمي الجديد زيادة عدد ما يسمى بالواحات الضريبية  
 911الى انب ىناك ما يقارب  اإلحصائياتبرؤوس األموال الياربة من دفع الضرائب في بالدىا وتشير 

وتخمصيا  األثرياءوال زبائنيا منظمة في العالم تدير منيا المصارف وشركات األمين وصناديق االستثمار أم
بانتظام من قبضة الوطن األم فيما يتعمق بالضرائب والرسوم، ويأتي في مقدمة تمك المناطق )جزر الكيمين 

مصرف مسجل، وبناءا عمى  611(  الخاضعة لمتاج البريطاني التي يوجد فييا ما يزيد عن ةالكاريبي
مميار دوالر ستظل ميربة عبر ىذه  9111يد عن فأنو ىناك ما يز صندوق النقد الدولي  إحصائيات

مانية والبريطانية المصارف والشبكات بحجة تنقل رأس المال والغريب انب معظميا مواجد في األراضي األل
تى اليابانية وبذلك فإن ىذه الجنات الضريبية ىي من األسباب الحقيقية والعميقة التي أدت واألمريكية وح

 1 ة العالمية.الى ظيور األزمة المالي

 المالية. واألنشطة اإلنتاجية األنشطةاختالل التوازن بين  .5

االقتصادية  أنشطتيالقد شيدت الدول الصناعية المتقدمة في ظل العولمة حدوث انحراف في مسار          
المالية، وقد تمثل مظير ىذا االنحراف بحدوث  واألنشطة اإلنتاجية األنشطةوحدوث حالة من عدم التوازن بين 

الخدمية والقطاعات االقتصادية الطفيمية ذات المردود  األنشطةالحيوية مقابل نمو  اإلنتاجية األنشطةتراجع في نمو 
قصيرة األجل مثل نشاط المضاربة باألوراق المالية واالستثمار في قطاع  إنتاجيةالربحي المالي والوىمي ضمن دورة 

 2العقارات.
 تطبيقات العولمة االقتصادية. .1

لقد افرز العقد األخير من القرن السابع تربع الواليات المتحدة األمريكية عمى قيادة العالم بفعل ظروف 
المتحدة بموجبيا إليديولوجية عولمية يمثل جانبيا وعوامل اقتصادية وسياسية وعسكرية معينة، تبنت الواليات 

التجارية والمالية والخدمية من الناحية الوظيفية والييكمية واعتمدت ليذا الغرض  لألنشطةاالقتصادي التحرير الواسع 
 3استراتيجيات استخدمت فييا كل وسائل الترىيب والترغيب بغرض تعميم تطبيقيا عالميا.

 ي المعاصر وعدم انسجامه التام مع جميع متطمبات البشرية.هشاشة النظام االقتصاد .9

وذلك راجع لمتركيبة التي يعتمد عمييا النظام االقتصادي العالمي بقوانينو المختمفة التي تعتبر غير صمبة 
وغير متماسكة بسبب قاعدة ىذا االقتصاد اليش الذي يتأثر بمجرد التعرض ألدنى جرح مالي بسيط، وال يستطيع 

يصمد أمام كل تقمبات المناخ االقتصادي الذي يعصف باألسواق العالمية المتذبذبة حيث ال توجد لو حصانو  ان
 4حقيقية تقيو من تقمبات األوضاع المختمفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

                                                             
1

، 3122مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع، االردن، ، -حالة الجزائر-ساسة الضرٌبٌة لمواجهة االزمة المالٌة العالمٌةنحو تفعٌل أدوات البوعالم ولهً،  

 .277ص 
.296مرجع سابق، ص  الدٌون المصرفٌة المتعثرة واألزمة المالٌة المصرفٌة العالمٌة"أزمة الرهن العقاري األمرٌكٌةعبد المطلب عبد الحمٌد، 

 2
  

.303نفس المرجع، ص  
3
  

.38 -36، ص ص 2009، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، األردن، 2ط قراءة فً األزمة المالٌة المعاصرة،ابراهٌم بن حبٌب الكروان السعدي،  
4
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 عمى الحروب. اإلنفاقعممية الفساد بمختمف طرقها و  .1

ن ظاىرة الفساد انتشرت في كل دول العالم بعوامل وأساليب مختمفة، قام بيا بعض ضعفاء النفوس بعد ان إ
وجدوا بيئة خصبة مناسبة تسيل ليم الطرق الكفيمة لتنفيذ عمميات االحتالل، وابرز عوامميا تتمثل في طرق 

عالمية كبيرة ومتنوعة وذات أىمية مرموقة االختالس المختمفة والتالعبات المالية الكبيرة التي حدثت في قطاعات 
أدت إلى تكبد بعض الدول لخسائر فادحة بسبب إىمال أجيزة الرقابة عمى تمك المؤسسات وعدم االىتمام بيا وعدم 

عمى الحروب فقد بمغ  اإلنفاقأما فيما يخص  1 وجود اإلجراءات القانونية الصارمة التي قد تحد من ظاىرة الفساد،
، فبعد ان كانت الحكومة اليومألف دوالر في  119حوالي  9119 عمى الحرب في العراق في عام اإلنفاقحجم 

بان  9111وىذا ما تم التنبؤ لو من طرف االقتصاديين قبل نشوء األزمة عام  2األمريكية دائنة أصبحت مدينة،
3حرب العراق يمكن ان تسبب أزمة اقتصادية لمواليات المتحدة األمريكية.

 

لى  4مثل: النفقات من مجموعة ىناك ذلك جانب وا 

 ؛دوالر مميار 142 حوالي اإلرىاب ضد القتال مويلت -

 دوالر؛ مميار 94 حوالي أثيوبيا، بواسطة الصومال حرب مثل منظورة، غير حروب تكاليف -

 دوالر؛ مميار 24 حوالي النووية الرؤوس لصيانة الطاقة وزارة -

 دوالر؛ مميار 96,1حوالي الخارجية المساعدات عمى لإلنفاق الخارجية وزارة -

 دوالر؛ مميار 9,1 المجندين تطويع -

 دوالر؛ مميار 15,1 الداخمي اإلمداد -

 دوال؛ مميار 9,1 الفيدرالية المخابرات -

 دوالر؛ مميار 19,6 المتقاعدين الجنود -

 دوالر؛ مميار 1,5 والفضائية الجوية النشاطات -

 .دوالر مميار 200 لمدفاع سابقة قروض عمى فوائد -

خضعت اسواق الرىن العقاري الى درجة كبيرة من التنظيم حتى تحرير اسواق الرهن العقاري:  .91
ثمانينات القرن العشرين، وكذا االئتمان العقاري يخضع لسيطرة جيات االقراض المتخصصة التي 

، وحدودا واجيت قدرا محدودا من التنافس، وقد وضعت القواعد التنظيمية حدودا قصوى ألسعار الفائدة
لمقروض العقارية وفترات السداد، وىو ما اسفر عن ترشيد استخدام االئتمان في اسواق الرىن العقاري 
بصفة مزمنة أو مؤقتة، وأدى الى صعوبة حصول االسر عمى قروض عقارية، ففي الواليات المتحدة 

                                                             
.62، 61نفس المرجع، ص ص  
1
  

.18نفس المرجع، ص  
2
  

.312مرجع سابق، ص  الٌة المصرفٌة العالمٌة"أزمة الرهن العقاري األمرٌكٌةالدٌون المصرفٌة المتعثرة واألزمة الم"، عبد المطلب عبد الحمٌد، 
 3
  

4
الراهنة،  العالمٌة االقتصادٌة تداعٌات األزمة بعض والعشرون حول الثانٌة االقتصادٌة الثالثاء ، ندوةالرأسمالً المالٌة و مصٌر النظام األزمةالحمش،  منٌر 

  .13، ص 2009ماي  26 -23سورٌا، 
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لفائدة في أوائل الثمانينات األمريكية تزامنت عمميات التحرير مع االلغاء التدريجي لمقيود عمى اسعار ا
قامت بسببيا الشركات العقارية المختمفة الممولة التي   1مما شجع عمى حدوث أزمة الرىن العقاري،

لمعقارات بمصادرة ماليين المنازل من أصحابيا وقد اضطرت بعض الشركات والمصارف التي أجبرتيا 
المعدومة وعدم المطالبة بيا بسبب تعثر بعض ظروف فخ القروض المصرفية إلى التخمي عن الديون 

المستيمكين في عممية السداد بسبب الفوائد المرتفعة التي فرضت عمييا، مما أحدثت ارتدادا عكسيا في 
 2عممية االقتصاد.

إعالن  إلى البنوك ببعض دفع مما إليداعيا، لدييم أموال ال وأفراد سيولتيا ضعفت بنوك المشكمة، بدأت ىنا ومن
 ومن البنك بعضيا من االقتراض إلى بالبنوك دفع مما كبير بشكل ودائعيم سحب عمى المودعون اقبل ىنا ومن إفالسيا،

المركزي، وىذا انعكس سمبا عمى أسيميا في األسواق المالية واضعف من رأس ماليا ما أدى إلى حدوث جممة من 
 3االنعكاسات سيتم التطرق إلييا الحقا.

 صناديق التحوط. .99

 في مرغوب وغير متوقعة مواتية وغير غير من تغيرات األصول حماية إلى ييدف التأمين، من ضرب ىو التحوط

 الصفقات بديال عن المستقبميات عقود يستخدموا ان المخاطر من المتحوطون كمفة، ويستطيع بأقل وذلك قيمتيا،

عدد قميل من المستثمرين وتتمثل في  فصناديق التحوط ىي صناديق استثمارية تقتصر عضويتيا عمى 4النقدية،
عادة الشراء والمستقبميات والخيارات.  5البيع عمى المكشوف وا 

ونظرا الن الديون العقارية مرتفعا. تصنيفا العقارية السندات بتصنيف االئتماني التصنيف مؤسسات قيام.99
 ( وليمان(Morgan stanleyلممدينين مرتفعي المخاطر قد اشتريت من قبل بنوك كبيرة وقوية مثل مورغان ستانمي 

 التي بمنح السندات credit rating agencies االئتماني التصنيف وكاالت قامت (، فقد Brothers  Lehmanبراذرز)

 االئتماني التصنيف مؤسسات تحممت ، وبذلك(AAA)آمنا  مرتفعا تصنيفا فييا والمشكوك الخطرة الديون من حزمة تضم

 التي المخاطر حجم تتجاىل البنوك جعل الدقيق غير التصنيف الن ذلك العالمية، المالية األزمة مسؤولية من جزءا

الجيات  أولى كانت السداد عن العجز حاالت ظيرت عندما انذاك، لذلك لو مدركة غير األقل كانت أو عمى لو تتعرض
مما أدى إلى نقص  6مخاطر االئتمان، بذلك متحممة العقارية القروض قدمت التي العقارية الشركات ىي المتضررة

                                                             
1
أطروحة  العولمة االقتصادٌة واألزمات المالٌة: الوقاٌة والعالج" دراسة ألزمة الرهن العقاري فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،نادٌة عقون، العقون نادٌة،   

 .256ص ، 2013-2012امعة باتنة ، الجزائر، مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه علوم فً العلوم االقتصادٌة ، تخصص اقتصاد تنمٌة ، ج

.18إبراهٌم بن حبٌب الكروان السعدي، مرجع سابق، ص  
2
  

3
 مع التعامل فً والمحاسبٌة العلوم المالٌة مساهمة مدى حول المالٌة للعلوم الثانً المؤتمر الراهنة، المالٌة واألزمة اإلسالمً االقتصادرٌاض،  المومنً 

  .780ص  ،2010 افرٌل  29و 28الٌرموك، األردن،  العالمٌة، جامعة المالٌة األزمات
4

، مركزز النشزر الشررٌعة، فرً األزمرة المالٌرة العالمٌرة أسرباب وحلرول مرن منظرور إسرالمً مع متوافقة مقترحة مستقبلٌاتالساعاتً،  عبد الحمٌد عبد الرحٌم 
 .151، ص 2009العلمً، جامعة  الملك عبد العزٌز، السعودٌة، 

5
الملتقى العلمً الدولً حول أزمة النظام المالً والمصرفً الدولً وبدٌل البنوك اإلسالمٌة، جامعة  الراهنة، تحلٌل األزمة المالٌةعبد الحق بوعتروس،  

 .05، ص 2009افرٌل  07و 06قسنطٌنة، الجزائر، 
6

 وكٌفٌة العالمٌة المالٌة األزمة حول مؤتمر الدروس المستفادة"، و المحفزة العوامل و األسباب وأبرز "الجذور العالمٌة المالٌة األزمةباسً،  بله زكرٌا 
 .10، ص 2009مارس  09و 08الغربً واإلسالمً، جامعة جنان، لبنان،  االقتصادي النظام منظور من عالجها
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السيولة في األسواق المالية نتيجة فقدان المتعاممين الثقة فييا مما أحدث موجة من عمميات البيع السريعة ألسيم 
 1المتعثرة، األمر الذي أدى في النياية إلى انتشار األزمة عالميا.البنوك والشركات المالية 

 عالية العقارية القروض أزمة وما العالمية المالية األزمة اندالع في العوامل من العديد ساىمت إذن، لقد

 بصفة العالمي االقتصاد مستوى عمى اختالالتو  عوامل عدة تفاعمت حيث الكأس أفاضت التي القطرة إال المخاطر

األوضاع الغير مستقرة باألزمة، منيا ما يتعمق  ىذه وتطور وانتقال اندالع في خاصة بصفة األمريكي واالقتصاد عامة
 الخطورة. عالية مالية بممارساتومنيا ما يتعمق بالقيام  عمى مستوى االقتصاد الكمي

 :  اآلثار الناجمة عن األزمة المالية العالمية.رابعا
حدثت في وقت تجذرت فيو قواعد العولمة، األمر الذي أدى بصورة  أنياالمفجع حقيقة في ىذه األزمة  ان 

فورية إلى انتشار تداعياتيا إلى كل أرجاء األرض في وقت واحد وعمى نحو غير مسبوق، مما جعميا أزمة عالمية 
و فناء، فاالنتفاخ المبير ألصول بحق، بل ان تداعياتيا قد شكمت بالنسبة لبعض االقتصاديات قضية بقاء أ

المؤسسات المالية األمريكية لم يكن عمى أساس عادل أو مقنع، فظيور فقاعة ضخمة في أسعار األصول، ال سيما 
في قطاع المساكن ىو نتيجة االفتراض الخاطئ بان االبتكار المالي يعمل عمى تنويع المخاطر وليس تركيزىا، 

رفتيم دواعي النفعية والربحية خاصة في ظل اعتقادىم ان النظام الرأسمالي قادر فصانعي السياسات االقتصادية ج
عمى مواجية أي معوقات، وان آلية السوق واليد الخفية قادرة عمى تصويب أي خمل بشكل تمقائي دون المجوء إلى 

ثة قادرة عمى تحقيق الربح التدخل الحكومي وان ابتكارات اليندسة المالية وما أبدعتو من مشتقات مالية وأدوات  حدي
الوفير بيامش من الخطورة متدن إلى أقصى درجة، وقد أدى مثل ىذا الشعور إلى التمادي في البحث عن األرباح 

مما أدى إلى حدوث بعض اآلثار الغير المرغوبة في شتى  2العالية مع التياون في التحوط من المخاطر المختمفة،
 يمي: المجاالت والتي سوف نعرضيا  فيما

 .انعدام الثقة بين المؤسسات المالية وتباطؤ حاد في النشاط االقتصادي .9

بعد نشوء األزمة المالية العالمية امتنعت المؤسسات المالية عن إقراض بعضيا تحسبا لزيادة إقبال 
مع المودعين عمى أمواليم لدييا وخشيتيم من عجز ىذه المؤسسات عمى رد تمك األموال خاصة بعد انتشار الي

قباليم الشديد عمى سحب أمواليم من البنوك، أدى إلى حدوث أثار غير مرغوبة مست  3والذعر بين المودعين وا 
االقتصاد الحقيقي وتباطؤ حاد في النشاط االقتصادي، فانكمشت اقتصاديات العالم بدون استثناء مع نياية العام 

9111.4 

                                                             
1

للبحوث  ، مجلة بحوث اقتصادٌة عربٌة، الجمعٌة العربٌةدور صنادٌق الثروة السٌادٌة فً معالجة األزمة المالٌة واالقتصادٌة العالمٌةنبٌل بوفلٌح،  
 . 95 -94، ص ص 2010 -2009،، 49و 48االقتصادٌة، مصر، العددان 

2
، المؤتمر العلمً الدولً حول األزمة المالٌة واالقتصادٌة العالمٌة  تقوٌم أداء صندوق النقد الدولً فً األزمة المالٌة العالمٌةمها رٌاض عمر عبد هللا،  

  . 5 -4، ص ص 2010دٌسمبر  02و 01المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمً، االردن، 
.66إبراهٌم عبد العزٌز النجار، مرجع سابق، ص  
3
  

4
 . 92محمد عبد الوهاب العزاوي وعبد السالم محمد خمٌس، مرجع سابق، ص  
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 السيولة.إفالس العديد من البنوك والشركات بسبب أزمة  .9

ان األزمة المالية سببت أثار جسيمة في كل القطاعات االقتصادية في العديد من دول العالم، وأدت إلى 
خسائر عالية لمعديد من البنوك والمؤسسات ال يمكن حصرىا إال في البنوك والمؤسسات التي أعمنت إفالسيا 

ونقص السيولة المتداولة لدى  1٪،11مة حوالي بالفعل، وقد ارتفع معدل إفالس الشركات عن العام السابق لألز 
في أسواق  التداوالتاألفراد والشركات والمؤسسات المالية يؤدي إلى انكماش النشاط االقتصادي وانخفاض مستوى 

رابع اكبر  فمصرف ليمان براذرز 2النقد والمال وانخفاض المبيعات ال سيما في   قطاع العقارات والسيارات وغيرىا،
لم يمنع من التأثير السمبي لألزمة المالية العالمية  9191بنك في الواليات المتحدة األمريكية الذي نجا من أزمة 

 3التي أدت إلى إفالسو.

 .تذبذب أسعار الذهب والعمالت و انخفاض حجم التجارة الدولية .1

يا، وشيدت العمالت الدولية القابمة تراوحت أسعار الذىب أثناء األزمة المالية بين ارتفاعيا وانخفاض
لمتحويل تغيرات شديدة وعدم استقرار في أسعار الصرف، إذ انخفض سعر الدوالر عدة مرات متتالية مما اثر عمى 
باقي العمالت األخرى وعمى المعامالت والتسويات الدولية وعمى التجارة الدولية وما يحممو ذلك من أثار مباشرة 

  4صاديات العديد من دول العالم.وغير مباشرة عمى اقت

 .انخفاض أسعار البترول وانهيار البورصات .1

اليامة التي تتأثر تأثرا كبيرا خالل األزمات المالية بسبب تمتع الطمب  االستراتيجيةيعتبر البترول من السمع 
 5عمييا بدرجة منخفضة من المرونة كأثر مباشر لدورىا اليام والحيوي في النشاط االقتصادي عمى مستوى العالم،

دوالر 961 وقد سجمت أسعار البترول انخفاضات متتالية بداية من تفجر األزمة العالمية، حيث كانت تقدر بـ
، فاقدا بذلك ثالث 9119دوالر في ديسمبر  15,11دوالر لمبرميل، ثم انخفض إلى  911لمبرميل، ثم انخفض إلى 

٪، أما عن انييار البورصات فقد شيدت البورصات العالمية في مختمف دول العالم تقريبا 16,1أرباع قيمتو 
الكبرى االنييار الكبير الذي حدث لمبنوك والمؤسسات  انخفاضات كبيرة ومتعاقبة في أسعار األوراق المالية بعد

 6ترليون دوالر. 6 -1قدرت خسائر البورصات العالمية في ظل األزمة بما ال يقل عن  حيث

 ارتفاع معدالت البطالة وتفشي ظاهرة الفقر. .6

                                                             
.319، مرجع سابق، ص  الدٌون المصرفٌة المتعثرة واألزمة المالٌة المصرفٌة العالمٌة"أزمة الرهن العقاري األمرٌكٌة، عبد المطلب عبد الحمٌد 
1
 

2
 48، مجلة بحوث اقتصادٌة عربٌة، الجمعٌة العربٌة للبحوث االقتصادٌة، مصر، العددان معدل الفائدة ودورٌة األزمات فً االقتصاد الرأسمالًشرٌط عابد،  
 .53، ص 2010، 49و
3

 .59، ص 2009ة والنشر والتوزٌع والترجمة، مصر، دار السالم للطباع األزمة المالٌة العالمٌة "رؤٌة إسالمٌة"،اشرف محمد دوابه،  
.66 -65نفس المرجع، ص ص  
4
  

.92إبراهٌم عبد العزٌز النجار، مرجع سابق، ص  
5
  

 319 -224مرجع سابق، ص ص  الدٌون المصرفٌة المتعثرة واألزمة المالٌة المصرفٌة العالمٌة"أزمة الرهن العقاري األمرٌكٌة، ،عبد المطلب عبد الحمٌد  6

319 
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رئيس البنك  أدت األزمة المالية العالمية إلى تنامي البطالة وفقدان اآلالف من وظائفيم، إلى درجة تحذر
العالم قائال:" ان  أنحاءالدولي )روبرت زوليك( من إمكانية تحول األزمة المالية العالمية إلى أزمة بطالة في كافة 

في عدد من دول  اإلنسانيةأزمة البطالة ستزيد من تفاقم أزمتي الغذاء والوقود المتين ستؤديان إلى تدىور األوضاع 
ألف وظيفة بالواليات المتحدة وحدىا لتضاف إلى نحو  11ستغناء عن أكثر من تم اال 9119العالم"، ففي نوفمبر 

العالم، مما أدى إلى معاناة الفقراء  أنحاءألف وظيفة تم االستغناء عنيا من قبل المؤسسات المالية في مختمف  961
الصناعة المالية العالمية بعد تضررىا من  إنقاذالمقدمة إلييم والتي توجو إلى  اإلنسانيةبعد التقميل من المساعدات 

 1األزمة العالمية.
ويمكن لنا تصوير حجم الخسائر التي لحقت بالبورصات العالمية، وقيمة تأثر األوراق المالية، وقدر 

ة االقتصادية التي تأثرت باألزمة المالية خالل الفترة منذ بداية سن األنشطةاالنخفاض الذي لحق بيذه األوراق، واىم 
( من 9119نوفمبر  96-91م، وحتى وقت انعقاد قمة مجموعة العشرين إلصالح النظام المالي العالمي )9119

 2٪ من االقتصاد العالمي:11( الذي يجمع دول مجموعة العشرين المستحوذة عمى 9خالل استعراض الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1

 .67 -62اشرف محمد دوابه، مرجع سابق، ص ص  
.74إبراهٌم عبد العزٌز النجار، مرجع سابق، ص  
2
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في بورصات دول مجموعة  2008(: نسبة االنخفاض في قيمة األوراق المالية سنة 1رقم ) جدول

 العشرين أثناء انعقاد قمتها.

 
صالح النظام المالي العالميإبراىيم عبد العزيز النجار،  :المصدر ، الدار الجامعية، األزمة المالية وا 

 .16 ، ص9111مصر، 

 بروز أزمة الديون وتفاقم خطرها. .6

ليس عمى الصعيد األمريكي فحسب بل معظم الدول تشيد ىذه الزيادة المضطربة خصوصا في ظل التنامي 
 9119في  األمريكيالسكاني المضطرب وفقدان جانب العدالة بين بعض الشعوب، فقد اظير تقرير البنك المركزي 

اكبر القطاعات المتضررة من األزمة المالية قيمة االنخفاض الدولة
قطاع البنوك ،العقارات والسيارات 36% الواليات المتحدة

قطاع السيارات والصادرات 46% اليابان
قطاع البنوك والسيارات والدولة الثانية في العالم التي واجهت ركودا اقتصاديا 41% ألمانيا

قطاع البنوك والعقارات وأول دولة في العالم تواجه ركودا اقتصاديا بسبب األزمة. 34% بريطانيا
العقارات وهي الدولة الصناعية الوحيدة التي حققت نموا أثناء األزمة. 34% كندا

قطاع البنوك والسيارات 42% فرنسا
النشاط الصناعي، واضطرت الدولة إلى اإلعالن عنه بعد تكتم النخفاض

الصادرات.
50% الصين

النشاط الصناعي، رغم انها استمرت في تحقيق معدالت نمو ولكن دون %7. 50% الهند
عالن إفالس شركة الياتيا لمطيران . قطاع الطيران ،وا  49% إيطاليا

قطاع البترول 33% المكسيك
قطاع البترول وتدخل الدولة إلغالق البورصات أكثر من مرة . 66% روسيا

قطاع األخشاب وتراجع معدالت النمو من 10٪إلى ٪6. 50% اندونيسيا
قطاع التصدير 42% كوريا الجنوبية

وهي نسبة عالية في ضوء تواضع دور البورصة بها. 53% تركيا
قطاع البترول 40% السعودية

وهي نسبة عالية في ضوء تواضع دور البورصة بها 36% جنوب إفريقيا

قطاع الزراعة واكبر انخفاض في البورصة خالل عشرين عاما. 42% استراليا
قطاعات المعادن واألخشاب والسيارات. 44% البرازيل

بسبب عدم تعافي اقتصادها بصفة كاممة من أزمة 2001م. 65% األرجنتين
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ئتمان االستيالكي بمعدل سنوي بمغ مميار دوالر، وزاد اال 1,19ارتفاع اقتراض المستيمكين األمريكيين إذ بمغ 
 1ترليون دوالر. 9,619٪ أي حوالي 1,51

 ظهور اضطرابات واختالالت مالية. .1

لى العالمية، المالية األسواق في والتذبذب االستقرار عدم من نوع إيجاد إلى األزمة ىذه أدت من  حالة وجود وا 
 في الرغبة عدم إلى منيم بالكثيرين دفعت واالستثمار، االقتصاد مستقبل بشان المستثمرين أوساط الشديد في الخوف

 عن بعالوات لممطالبة منيم البعض ودفعت بل أخرى، قطاعات في آمنة استثمارات عن والبحث المخاطر، تحمل

 حيال وغموض شكوك من واالستحواذ االندماج بعمميات أحاط ما عمى عالوة الحكومات، تقدمو ما تفوق المخاطر

2الدين. أدوات من جديدة مبالغ تتضمن التي الصفقات
 

وعمى األوضاع  البمدان مختمف عمى متنوعة سمبية آثارا العالمية أحدثت المالية األزمة ومما سبق نستنتج ان
 النمو واالنكماش وانخفاض والجوع، والفقر البطالة في في زيادات تمثمت تطورىا، مستوى التنموية فييا حسب

 أسعار في كبيرة وتقمبات ضئيمة، مباشرة أجنبية واستثمارات والمدفوعات، التجارة موازين عمى سمبية ونتائج االقتصادي،

يرادات الميزانيات الحكومية في متنامية وعجوزات الصرف،  تقمبات وتزايد الدولية، التجارة وانكماش متناقصة ضريبية وا 

 وانخفاض السياحة، إيرادات في كبير وانخفاض النامية، البمدان إلى التحويالت ونقص األولية، السمع  أسعار وانخفاض

عمى  المالية، وانتقاص في القدرة المؤسسات في الجميور ثقة وانخفاض التجارة، وتمويل االئتمان إلى الوصول في
 أسواق وانييار واألميات، األطفال وفيات نسبة في وزيادة والصحة، التعميم مثل االجتماعية المحافظة عمى الخدمات

 السكن والتي أدت بالعديد من االقتصاديات الصناعية والناشئة بتسجيل معدالت نمو سالبة. 

جراءات مواجهتها.خامسا  :  تداعيات األزمة العالمية عمى اقتصاديات دول العالم وا 
من لقد انعكست األزمة المالية العالمية عمى االقتصاد العالمي ككل، انطالقا من القطاع المالي بما يشممو 

أسواق مالية بورصات ومؤسسات مالية إلى باقي القطاعات االقتصادية األخرى خاصة الحقيقية  لمعظم الدول، وقد 
اختمفت تداعياتيا في الدول المتقدمة عن الدول النامية بما في ذلك االختالف بين الدول العربية النفطية وغير 

ارتباط اقتصادىا بالسوق المالي العالمي، واستحواذىا عمى النفطية وىذا بالتأكيد راجع الختالف طبيعتيا ودرجة 
 وذلك وفقا لمعابر اساسية ىي: لتي تصدرىا إلى مختمف دول العالمالموارد الطبيعية ا

 لها. التبادلية والتغذية العكسية واآلثار التجارية الصفقات معبر .1

من المتعارف عميو اقتصاديا وجود عالقة متينة ومباشرة بين تحرير التجارة الخارجية والتنمية االقتصادية، 
نظرا لما ليا من إيجابيات ومزايا تؤدي إلى ارتفاع معدالت التنمية لمبمدان التي تعتمد سياسة الحرية التجارية، فكمما 

ادي اكبر خاصة في ظل تكامل وتداخل العالقات االقتصادية كان التحرير التجاري اكثر كمما كان النمو االقتص
                                                             

.163ابراهٌم بن حبٌب الكروان السعدي، مرجع سابق، ص  
 1
  

2
حول االقتصاد اإلسالمً " الواقع الملتقى الدولً ، اإلسالمٌة البنوك على وتداعٌاتها العالمٌة المالٌة األزمةكمال بن موسى وعبد الرحمان بن ساعد،  

 .13، ص 2011فٌفري   24و 23جامعة غرداٌة، الجزائر،  ،ورهانات المستقبل"
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الدولية وتزايد حركة التبادل الدولي من خالل الصادرات والواردات  وفقا لما كرستو مبادئ العولمة التجارية بانفتاح 
المزايا النسبية  االقتصاديات الدولية عمى  بعضيا البعض زمانيا ومكانيا نظرا لالعتماد المتبادل بينيم واالستفادة من

لكل دولة وذلك كنتيجة حتمية التفاقية تحرير التجارة العالمية وما ينجم عنو من حرية انتقال رؤوس األموال الدولية 
 ؛والسمع والخدمات وعوامل اإلنتاج، ما يجعل كل الدول تتأثر ببعضيا البعض

عمى السمع والخدمات، وبالتالي ومنو فان حدوث انكماش اقتصادي في بمد ما سيؤدي إلى انخفاض الطمب 
، رى التي كانت تصدر لمبمد المتضررانخفاض اإلنفاق واالستيالك مما يؤدي إلى كساد لمسمع في البمدان األخ

وبالتالي تنخفض وارداتيم وصادرات الدول األخرى أيضا إنفاقيم ويتقمص أزمة معينة تنخفض دخول األفراد  فبحدوث
انخفضت ، فان صادرات  Bمن القطر  A، ولتوضيح ىذا اكثر نفترض ان واردات دولة تبدأ في تقميل إنتاجيا ألنيا

B  تنخفض، وكذلك مستوى دخميا، وبانخفاض مستوى الدخل تستوردB  كميات اقل من السمع من البمدA  ومن ثم
لو اثر التغذية العكسية عمى صادراتيا ، وىو ما يؤثر عمى الطمب الكمي لمدولة الثانية  Aتغير الواردات في القطر 

ومن ثم الدولة األولى وتدخل كمتا الدولتين في انخفاضات متتالية لطمبيا الكمي، لتطرق بذلك مراحل من الركود 
 1والكساد.

، 9199-9116لمسمع والخدمات بين ( يوضح لنا التغير في الصادرات والواردات 19والشكل الموالي رقم )
والذي يوضح أثار األزمات المالية عمى التدفقات التجارية، حيث سجمت الصادرات انخفاضا ممموسا منذ النصف 

في الدول المتقدمة أو النامية عمى حد سواء من خالل االنخفاض في معدالت  9111إلى نياية  9119الثاني من 
يا باقتصاديات الدول المتقدمة، فأي انخفاض في الصادرات يمقي بضاللو عمى نمو صادراتيا عمى اعتبار ارتباط

معدالت النمو ، حيث ان انخفاض نسبة نمو صافي الصادرات  يؤدي حتما إلى االنخفاض في معدل نمو الناتج 
دالت اإلجمالي، حيث يكبح انخفاض معدالت النمو في الصادرات نمو الناتج والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مع

 النمو في دول أخرى ذات االرتباط الوثيق بالدولة المتأزمة.  

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 دراسة حالة الجزائر والمكسٌك، 7002تداعٌات األزمة العالمٌة على اقتصادٌات الدول النامٌة عبر معبر االقلٌمٌة الجدٌدة منذ رحٌمة بوصبٌع صالح،   

، ص 2017-2016 الجزائر،  تخصص اقتصاد دولً، جامعة بسكرة، مقدمة كجزء من متطلبات نٌل شهادة دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة ، اطروحة
  .73-68ص



دي:                        األزماث الماليت العالميت وتطىر تدفقاث االستثماراث             يالفصل التمه

األجنبيت المباشرة.                                              
 

20 
 

 بالنسبة المئوية. 2011-2005( : التغير في الصادرات والواردات لمسمع والخدمات بين 02الشكل رقم )

  
تداعيات األزمة العالمية عمى اقتصاديات الدول النامية عبر معبر رحيمة بوصبيع صالح، : المصدر

اطروحة مقدمة كجزء من متطمبات نيل شيادة دكتوراه   ،دراسة حالة الجزائر والمكسيك 2007االقميمية الجديدة منذ 
  .11، ص 9191-9195تخصص اقتصاد دولي، جامعة بسكرة،  دولة في العموم االقتصادية،

ي إلى نشوء انييار (  يوضح ان انخفاض مصادر تمويل التجارة جراء األزمات يؤد11رقم ) والشكل الموالي
في االستثمار المحمي واستيالك األسر وتغير في تدفقات رؤوس األموال مما يؤدي إلى انييار الطمب المحمي 

 وتقمص صافي الصادرات مما يستوجب تدخل السياسات الحكومية لحل األزمة.
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 .الرئيسية لكيفية انتقال األزمة عبر قناة الصفقات التجارية   ( : االليات03الشكل رقم )

    
تداعيات األزمة العالمية عمى اقتصاديات الدول النامية عبر معبر  رحيمة بوصبيع صالح،: المصدر  
مقدمة كجزء من متطمبات نيل شيادة دكتوراه   أطروحة ،دراسة حالة الجزائر والمكسيك 2007الجديدة منذ  اإلقميمية

 .19، ص9191-9195 الجزائر، تخصص اقتصاد دولي، جامعة بسكرة، دولة في العموم االقتصادية،

 االرتباط خالل من تنتشرB إلى قطاع حقيقي في الدولة A دولة  في حقيقي قطاع من العدوى فبالتالي انتقال

 لمصرف نظام تتبعان فاذا كانتا الدولتان ،السمع والخدمات في كال الدولتان في التجارة خالل من المباشر الحقيقي

،  فيو المرغوب من اقل مستوى عند ليكون الصرف سعر لتخفيض دفعتيا حقيقية بصدمة Aأصيبت الدولة  وقد الثابت،
 (B)فان الدولة B و Aالدولتين   كال بين المنافسة وجود المضاربة، ومع لعمميات نتيجة تمقائي يكون قد وىذا التخفيض

الصرف بيا فتمتعت بمزايا  معدل انخفض التي ، (A)الدولة  مع أفضل تنافسي بوضع لتتمتع العممة قيمة بخفض تقوم
 .تنافسية



دي:                        األزماث الماليت العالميت وتطىر تدفقاث االستثماراث             يالفصل التمه

األجنبيت المباشرة.                                              
 

22 
 

 معبر األسواق المالية.  .2

في ظل سياسات االنفتاح  والتحرر المالي، اصبح الجانب المالي اكثر تأثيرا في الحياة االقتصادية، وذلك 
بسبب قيام المصارف بمنح القروض عمى المستوى العالمي وارتفاع مستويات تمويل الشركات، والمضاربة في 

احتمالية وقوع األزمات وسرعة انتشارىا،  بعدا جديدا اكثر اتساعا مما زاد من تأخذ أصبحتاألسواق المالية التي 
االقتصاد  أوبعض المتغيرات في االقتصاد الحقيقي  أووالتي تظير عادة نتيجة لمتقمبات الشديدة التي تصيب كل 

وكذلك عمى  تنتقل بينيما ، وذلك لتشابك العالقة بين القطاعين المالي والحقيقي في االقتصاد الواحد أوالنقدي 
وبحسب درجة االعتماد المتبادل بينيما ،فضال عن مدى االنفتاح المالي وحجمو وىكذا تنتشر  العالم، ىمستو 

 األزمة.

فمنشأ األزمة في الغالب ىو القطاع المالي ومن ثم إلى القطاع الحقيقي، حيث تبدأ األزمات وتنطمق 
، وىي  أجميامن  أقيمتالتي  ساسيةاألالمالية التي فقدت وظيفتيا  األسواقمن ىذ القطاع والسيما  األولىشرارتيا 

سناد القطاع الحقيقي من خالل تفعيل القرار االقتصادي وتوطيد االستقرار  دعم النشاط االقتصادي وتحفيزه وا 
وتحقيق التوازن االقتصادي والمساعدة في تنفيذ السياستين المالية والنقدية لما توفره من فرص استثمارية لكل من 

المستثمرين )المقترضين( بعد تعبئة المدخرات المحمية وجذب المدخرات األجنبية وتوظيفيا المدخرين)المقرضين( و 
بشكل كفؤ في استثمارات حقيقية مما يساعد عمى النمو االقتصادي بواسطة حركة األوراق المالية التابعة 

الية وتدفقات رؤوس لممشروعات االقتصادية ومختمف االستثمارات اإلنتاجية وتحولت إلى ساحة لممضاربات الم
األموال الدولية ) االستثمارات األجنبية الغير مباشرة ( وىو ما يترسخ بشكل جمي في عصر العولمة المالية ، األمر 
الذي أدى إلى زيادة فرص الوقوع في األزمات وتوليدىا بين حقبة وأخرى وانتقاليا فيما بعد إلى القطاع الحقيقي، 

يجب ان يكون داعما لمتدفق السمعي قد انفصل عنو بعد ابتعاد أسواق المال عن  بمعنى ان التدفق النقدي الذي
عمميا الحقيقي مما تسبب بحدوث االختالالت واالضطرابات وحاالت من الفوضى والذعر المصاحب ليا وحدوث 

وى الدولي، األزمات، حيث ان لممصارف واألسواق المالية الدور األساسي في تعميق األزمة وانتشارىا عمى المست
ويعود ذلك ألسباب ضعف النظام المالي المعمول بو والقصور عن تحقيق االنضباط في التعامل وحصول انحرافات 

التي تقود إلى األزمات  األنفةواضحة باتجاه الكسب غير المشروع ، وىذا ما يتطمب ضرورة الوقوف عند األسباب 
خضاعيا لمرقابة واإلشراف كمافضال عن العمل عمى زيادة النواحي التنظيمية لألس ىو الحال بالنسبة  واق المالية وا 

لممصارف التجارية التي تخضع لمرقابة من المصارف المركزية وذلك بعيدا عن كل ما يتعارض مع حرية 
 1.المستثمرين، وىكذا إجراءات من شانيا ان تقمل من نسبة الوقوع في أزمات مالية واقتصادية كبرى

تتم من خالل أسواق المال التي آليات العدوى المالية،  فبعد األزمات التي حدثت في االونة األخيرة ظيرت
بما في ذلك مديونيات ىائمة  في الخارجإنفتاح البورصات ووجود إستثمارات ف ،وعن طريق إنتقال رؤوس األموال
                                                             

1
، ص ص 2016ردن، دار الٌازوري العلمٌة، اال ،-دراسة فً الواقع االقتصدي للبلدان المتحولة  –اللٌبٌرالٌة واالزمات عبد الوهاب محمد جواد الموسوي،  

119، 120. 
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تمثمت في   في حركاتيا من بمد إلى آخرجعل البورصات تتناغم  -والشركات من قبل مؤسسات أجنبية اتلمحكوم
بسبب تماثل تداعيات األزمة وحتى العربية  في الدول المتقدمة والنامية، الكبرىىبوط أسيم عدد من المؤسسات 

وحتى في غياب اإلستثمار األجنبي في بورصات الدول النامية وعدم إنغماس  خاصة الخميجية، العقارية فييا
ارية، فإن ىناك قدرًا من المحاكاة بين سموك المستثمر الوطني واألجنبي، فإذا إنيارت المستثمرين في مضاربات عق

 االزماتبتداعيات  نيويورك تشاءم كل المستثمرون في العالم، وبالمقابل نجد أن أسواق بعض الدول لم تتأثر كثيرا
كامل لميزان التحويالت الرأسمالية، ليس فقط لمقيود المفروضة عمى تعامالت األجانب بيا، ولكن أيضا لعدم فتحيا ال

ن كان ىذا في الفترة القصيرة  1. وا 

 حيث انو العالم، إلى المالي القطاع وحدات عبر المالية األزمات قنوات نقل عدوى  كما يعتبر التوريق من اىم
 أمثل تخصيص ضمان ثم ومن االقتصاديين األعوان سيولة درجة كزيادة أىداف من يحققو ان يمكن ما إلى باإلضافة

عادة العالمي، لالدخار  من ممكن عدد أكبر عمى المخاطر وتوزيع المعنية، االقتصادية المؤسسات ميزانيات ىيكمة وا 

 المالي القطاع وحدات عبر المالية األزمات عدوى نقل قنوات أىم إحدى فانو يشكل خطورتيا، درجة تقل بحيث األعوان

وبذلك الحقيقي،  االقتصاد مستوى إلى عدواىا وتنتقل األزمة تتعمق األساس ىذا وعمى العالم، عبر ثم الواحد الوطني
 المالي النظام عبر العدوى نقل قناة إلى المذكورة أىدافيا لتحقيق تستخدم تقنية من تحولت قد التوريق تقنية تكون

 2العالمي. واالقتصادي

 .العمالت بالدوالر وارتباط معبر االستثمار األجنبي المباشر  .3

لقد ربطت كثير من الدول أسعار عمالتيا بالدوالر، ولذلك فأن أي ىبوط في سعر صرف الدوالر االمريكي 
مقابل العمالت الرئيسية االخرى يعني خسارة نقدية لالستثمارا بالدوالر سواء داخل امريكا أ خارجيا، وىكذا تحدث 

مام الدوالر، ولذلك فإن أي أزمة مالية في خسارة لمدول التي تعتمد عمالتيا المحمية عمى سعر صرف ثابت ا
لتنتقل إلى دول أخرى ذات عمالت معومة مثل أوروبا الواليات المتحدة تقود إلى سحب االستثمارات من ىذه الدول 

 3.كما تسعر العديد من المواد األولية بالدوالر كالبترول مثال ،و دول جنوب شرق آسيا

، حيث سعت  األساسية قوانينو إطار وفي واحتياجاتو النظام الرأسماليلمقتضيات  وفقا تشكمت العولمة كما 
التدخل في  عن نيائيا الدولة دور ةيحكم الدول، مقصي الذي والمالي القانوني النظام وتوحيد السوق،  عالميةإلى تحقيق 

أين أصبحت  اإلنتاج، دولية مرحمة إلى واالنتقال الجنسية المتعددة الشركات االقتصاد، وكرس مبادئيا فعميا ظيور
محددة  ، وتؤثر من خالل شركاتيا عمى اقتصاديات الدول األخرى،الجغرافية حدودىا خارج تمارس نشاطيا الدولة
فالشركات المتعددة الجنسيات الكبرى  وىذا ما ىو سائد في الوقت الحالي، المستقبمية، واتجاىاتيا فييا التنمية نمط

                                                             
رسالة مقدمة كجزء من متطلبات مٌل شهادة  دراسة حالة الجزائر(،–تحلٌل األزمات االقتصادٌة العالمٌة)األزمة الحالٌة وتداعٌاتها طالبً صالح الدٌن،  1

 .277، ص 3121الماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة ، تخصص تحلٌل اقتصادي، جامعة تلمسان، الجزائر، 
2
 االقتصادٌة،، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم -الجزائر دراسة حالة -المباشر اثر األزمات المالٌة على االستثمار األجنبًمصطفى بن عامر،   

 . 29 ،28، ص ص 2011-2010، الجزائر،  3تخصص تحلٌل اقتصادي، جامعة الجزائر
3
 .24،ص 2009، مصر، والتوزٌع الدار الجامعٌة للطباعة والنشر الشركات و األزمة المالٌة العالمٌة، حوكمةطارق عبد العال حماد،  
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وباعتبار الشركات متعددة ، أصبحت اليد المسيطرة عمى الدول النامية والمتحكمة فييا والتابعة لمدول المتقدمة 
في الدولة صاحبة الشركات الكبرى ستؤثر عمى  تالجنسيات اىم أداه لمقيام باالستثمار في الخارج فان أي ازمو حدث

ا لما لالستثمار األجنبي المباشر اقتصاديات الدول المضيفة لالستثمارات األجنبية المباشرة بانخفاضو إلييا، ونظر 
من أثار عمى زيادة العمالة واألجور فان أي حدوث ألزمة مالية سيؤثر عمى تمك المؤشرات سمبا فتزداد معدالت 
البطالة وفقدان العديد من األفراد لمناصب عمميم مما يجعل استيالك األفراد ينخفض وبالتالي االستيالك العالمي 

بالتالي الطمب الكمي وىو األمر الذي يسيم في انتشار الركود عبر الحدود بانخفاض بسبب انخفاض األجور و 
الطمب عمى الصادرات من البمدان األخرى وانخفاض مستوى اإلنتاج العالمي ما يمقي  بضاللو عمى مستويات النمو 

عرض ليا االستثمارات االقتصادي في مختمف االقتصاديات الدولية ويدخميا في حمقة مفرغة ، فالصدمات التي تت
1ستؤدي غالبا إلى أثار اقتصادية كمية سالبة عمى المستوى الدولي.

 

 معبر التحويالت والمساعدات الدولية.  .4

 تعد الرأسمالية والمياجرين العمال ان تحويالت  نجدر، الذك السابقة المالية األزمات انتقال قنوات إلى باإلضافة

 في الثروات الشخصية الحصر ال المثال سبيل وعمى الخارجية، المساعدات إلى باإلضافة القنوات، تمك بين من أيضا

 يتخذ األموال ىذه ثّمثي من أكثر وان شخص، ألف 200 يممكيا دوالر مميار 800 من تقدر بأكثر العربية البمدان خارج

 ميريل مؤسسة وكانت العالمية، المال أسواق وفي مختمفة مشاريع في بعضو يستثمر كما، العالمية البنوك في ودائع شكل

 األوراق أىم شركات إحدى أنيا عن فضال والمشروعات االقتصادات تقييم في المتخصصة المؤسسات أكبر وىي لينش،

 كويتي ألف 46 إماراتي، ألف 59 و سعودي، ألف 178 ان نحو إلى أشارت قد والعالم، األمريكية البورصة في المالية

 الخميج دول باقي من خاصة أخرى أموال رؤوس إلى الترتيب، إضافة مميار دوالر عمى 19، 951، 111 يممكون

 تدفقات حر، وعميو حركة  بشكل األموال رؤوس ودخول بخروج الدول ىذه تسمح حيث الخارج، في مستثمرة األخرى

 التدفق ذلك كان التدفقات سواء لتمكاألصمية  البمدان إلى مالية أزمة تطاليا التي الدول من األموال رؤوس من المميارات

 التدفقات زيادة خطر خالل الدول من تمك من العديد إلى المالية األزمة انتقال خطر معيا تنقل بعدىا، أو األزمة قبل

 2.البمدان بين المالية

 ان أي لمتحويالت، الدول المستقبمة اقتصادات في األعمال دورة تعاكس اتجاىات ذات وعميو فالتحويالت 

 كوارث أو مالية صدمات حدوث جراء من االقتصادي النشاط مستوى في تراجع حدوث عند ترتفع قد العاممين تحويالت

 المزايا إلى المختمفة والتنمية اليجرة أدبيات أشارت لمتحويالت، وقد المستقبمة  الدول في سياسية نزاعات أو طبيعية

دعم  البطالة، من التخفيف الفقر، نسب تخفيضأىميا:  المصدر دول في لممياجرين المالية لمتحويالت العديدة التنموية
النظام  قدرة رفع وتدريب األشخاص، بتعميم تتعمق مكاسب والمتوسطة، وغير المالية الصغيرة منيا المالية االستثمارات

                                                             
1
  .92، 91ص ص  رحٌمة بوصبٌع صالح، مرجع سابق،  

 .30، 29ص ص مصطفى بن عامر، مرجع سابق،   2
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 المخاطر، كما ضد ضمان الدولي، الدين سقف رفع االستثمارات، جذب في يساىم لمتحويالت، لمالي لمدول المستقبمةا

 في انو الدخول، كما وتوزيع الفقر، النمو، االستثمار، االدخار، االستيالك، عمى وواضح كبير اثر األموال لتحويل ان

المستوى  عمى اليجرة انعكاسات بين اىم من أيضا في الخارج، اكتسبوىا بخبرات يعودون فانيم المياجرين عودة حالة
 البمدان إلى المياجرون بيا يقو التي النقدية التحويالت خالل  من المدفوعات ميزان عمى المترتب األثر ذلك الوطني،

 اختناق ضبط في تمعبو الذي والدور األجنبية، لمعممة مصدرا كونيا المدفوعات ميزان كألة لمتحويالت بالنظر األصمية،

 يعتمد أصبح اليجرة دول من كبير لعدد المدفوعات ميزان ان حتى...الجاري حسابيا موقف تحسين وفي األجنبي الصرف

 المياجرين، تحويالت  ندو  من الجاري حسابيا موقف تصّور يصعب بحيث التحويالت، تدفقات عمى أساسية بصفة

 من المتوقع بحجم التيقن الدول المستقبمة عمى يساعد حكومات الذي النسبي باالستقرار التحويالت اتسام عن فضال

 كجال والتنبؤ التقدير سوء دون تخوف من عمييا المعتمدة واالجتماعية االقتصادية السياسات رسم ثم ومن التحويالت

 النقد احتياطات في التحويالت تمعبو الذي اليام الدور إلى اإلشارة تجدر اإلطار، ىذا وفي المباشرة، األجنبية االستثمارات

 األجنبي، النقد واحتياطيات المدفوعات ميزان أوضاع تحسين في ىامان أمرانوىما  ليا، المستقبمة لمدول األجنبي

صرف  أسعار عمى الحفاظ وكذلك الواردات األساسية تمويل عمى الحكومات قدرة عمى إيجابية تأثيرات ليا وبالتالي
 العمالت األجنبية.  مقابل الوطنية لمعممة مستقرة

بصورة  األجنبية الصعبة العممة توفير في السواء حد عمى والدول النامية الدول العربية من العديد وتعتمد ىذا
المرسمة  العربية الدول في العمل قوى من  % 91  العربية العمالة الخارج، وتشكل في العاممين تحويالت عمى ممموسة

 الدول المصدرة اىم واألردن وفمسطين واليمن مصر وتعد وليبيا، العربي دول الخميج خاص بوجو وىي لتحويالت،

 األوربي االتحاد دول إلى عماليا والجزائر والمغرب تونس تصدر بينما وليبيا، العربي الخميجلمعمالة العربية إلى دول 

سبانيا، فرنسا خاصة مميار  25 من يقرب بما األصمية بالدىم إلى  النقدية ت العمال العربالتحوي الدولي البنك يقدر إذ وا 
 1دوالر سنويا.

 الوقت في يتم أثر: اثرين خالل من األصمية الدولة اقتصاد عمى من طرف الياجرين األموالوتؤثر تحويالت 
 المالية التحويالت القصير، لممدى بالنسبة الطويل، المدى عمى يتم مستقبمي أخر وأثر القصير المدى عمى أي الحاضر
 االستثمار بو يقصد الذي الجماعي واالستثمار الخاص االستثمار االدخار، االستيالك، من لترفع مباشرة تضخ اآلنية
مرورا  بالمستثمرين الخاصة المشاريع الخاص االدخار يمول القصير األجل في ودائما انو كما العائمة، يخص الذي

 المياجرينيوجو  واالدخار، والجماعية الخاصة االستثمارات توسع وبعد الطويل المدى عمى أما البنكي، بالنظام

توجو ىي  أيضا الخاص االدخار وفوائد الخاص االستثمار أرباحالمالية مباشرة لالستيالك، كما ان  التحويالت
 الجماعي االستثمار الخاص، االستثمار من كل كلبش تظير المستقبل وفي أخرى ناحية من، و لالستيالك األخرى

                                                             
1
 .117، 116، ص ص  سابق رحٌمة بوصبٌع صالح، مرجع  
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 التنمية إلى تؤدي أو تعرف اقتصادية تغيرات إحداث إلى يؤديالمستثمرين، مما  أو المقاولين بحوزة التي واألموال

.االقتصادية
1  

 فقد  النامية، البمدان مصدرا كبيرا لتمويل طويمة لفترة  األجنبية المعونات ظمت أما بالنسبة لممعونات فقد

 منخفضة إلى البمدان ثمثاه ذىب أمريكي، دوالر مميار  127مجموعو  ما 2012 في عام الجيات المانحة الرئيسية صرفت

 المحيط بالنسبة في قطرة الرسمية اإلنمائية المساعدة  أكبر وبدقة األجنبية وتمثل المعونة  وآسيا، إفريقيا في الدخل

 ان إال كثيرة، أشكاال الخارجية المعونة المحمي، وتتخذ الناتج إجمالي من % 1.1تشكل نحو  لمبمدان المانحة، حيث

 االقتصادية التنمية لتعزيز فقيرة اقتصادات إلى بصرفيا المتقدمة االقتصادات تقوم التي ،ائيةاإلنمابرزىا المساعدة 

 ويتمثل االقتصادي،  الميدان لمنظمة التعاون والتنمية في التابعة اإلنمائية المساعدة لجنو وتقيسيا فييا واالجتماعية

 الدخل منخفضة البمدان في االجتماعية الرعاية وتعزيز الفقر وطأة تخفيف في اإلنمائية لممعونة األجل طويل العام اليدف

تاحة لمميزانية خالل تقديم مساعدة من الدخل متوسطة والبمدان  .التكنولوجيا  وا 

 عمى األثر بالغ بشكل تؤثر التي واألزمات االقتصادية التقمبات تواتر تزايد ومع األخيرة  العقود خالل لكن
 لدخول ىذه األخيرة في ركود  الفائض دول من العجز لدول المقدمة  أحجام المساعدات تقمصت الدولية المساعدات

 الدولية والمساعدة المعونة الرسمية لمتنمية مستويات تراجع المخاوف من وىو ما يزيد األزمات،  تداعيات جراء

 لضغوطات متزايد بشكل ومواجيتيا الركود من مرحمة في الرئيسية المانحة الجيات  من عدد دخول مع خصوصا

في االقتصاد ومدى محدودية استمرارىا  أىميتياوىذا ما جعل المساعدات معبرا في زمن األزمات نظرا لمدى 2مالية،
لمدول النامية او  اإلعاناتلمدول النامية نظرا لكون الدول المانحة تمر بمرحمة شديدة تحد من قدرتيا عمى منح 

في مثل ىكذا ظروف ما ينقل من مظاىر الشدة والتأزم من  الدوللمالية المتاحة ليذه ة الموارد املغائيا، ما يعني قإ
 3الدول المتقدمة المانحة إلى الدول النامية المتمقية .

( وذلك من خالل التأثير Aومما سبق نستنتج انو وفق ىذا المعبر تنتقل الصدمات الحقيقية من الدولة )
التي تزاول نشاطيا عمى نطاق دولي ويزاول نشاطو دوليا في منح القروض عمى المركز المالي ألحد البنوك 

( يقوم البنك بتغبير حجم االئتمان Aوعمى ذلك فانو  في حالة حدوث أزمة في دولة ) ،لمشركات العاممة في الدولة
الحال مع  (، ويتبع نفسAالمقدم او يغير من محفظة القروض الخاصة بو التي يمنحيا لممقترضين في الدولة  )

او قد تنتقل ( إلى الدولة فتحدث العدوى، A( ومن ثم ينتقل اثر الصدمة التي واجيت البنك في الدولة )Bالدولة )
 في الدولة   الحقيقي القطاع في أزمة بحدوث ألخرى من خالل تفاعل المؤسسات المالية وذلك  دولة من ىذه العدوى

(A)، الذي البنك ذلك في األزمة فحدوث وعميو ،  الدولة تمك في ألصولو ارةخس البنك ويحدث فشل إلى يؤدي قد الذي 

، كما يمكن ان  (B)المحمية  في الدولة  البنوك من سحب أمواليم إلى لممودعين يدفع دولي نطاق عمى نشاطو يمارس

                                                             
1
 .120نفس المرجع، ص   

2
 .111نفس المرجع، ص   

3
 .115ص ،  نفس المرجع  
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 والبنوك المؤسسات  بين التفاعل من خالل  المالية والمؤسسات المالية األسواق بين التفاعالت خالل من العدوىتنتقل 

 في البنك أموالو يخسر أيضا الحالية ىذه وفي، (A)لمدولة  الحقيقي القطاع في نشأت التي األزمة خالل انتقال من وذلك

 من العدوى انتقال آلية ىي الدولة األخرى، وىذه في القروض محفظة لتعديل يدفعو ما وىو ،  (A) لمدولة المالية السوق

 . المالية المؤسسات إلى المالية األسواق

العدوى من خالل التفاعالت بين البنوك المتعاممة دوليا واألسواق المالية من قطاع حقيقي في وقد تنتقل 
وذلك لوجود  من خالل اثر كفاءة عممية الوساطة المالية لمبنك (B)إلى القطاع الحقيقي في الدولة  (A)الدولة 

 في تسبب وكذلك في عديد من الدول، فحدوث خسائر ليذا  البنك (A)استثمارات خاصة بيذا البنك في تمك الدولة  

القطاع الحقيقي بيا، وذلك من خالل انتقال  عمى يؤثر مما لمدولة المالية األسواق في ائتمان وأزمة السيولة أزمة إحداث
، المالية السوق المؤسسات في لبعض المالية المحافظ البنك ضمن أسيم أو تكونإلى األسواق المالية ، ك أزمة البن

 ليا. المتضمنة المحافظ جودة عمى يؤثر قد األسيم ىذه قيمة تدىور فان وعميو

 مالي سوق وجود حالة المالية وذلك في غير المؤسسات خالل من المالية األسواق عدوى كما يمكن ان تنتقل 

 السوق ىذا في والمتعاممون المخاطرة، وأموال المستثمرين صغار عن يعبر سوق وىو- مالية غير مؤسسات -بنكي غير

 األسواق إلى العدوى اثر بنقل ، ويقومون(A)  في األسواق المالية في الدولة األزمة لحدوث نتيجة المالية مراكزىم تتغير

ك لالبنوك وذ خالل من المالية األسواق في العدوى نتقالا، او الحقيقي القطاع إلى وبالتالي   ،  (B) الدولة في المالية
 يؤثر والذي، بالبنك أضرار إحداث في يتسبب فييا، مما المالية األسواق إلى (A) لمدولة الحقيقي بانتقاليا من القطاع

 1 الدولة. ليذه الحقيقي القطاع يتأثر ثم ومن  (B) الدولة في المالية األسواق عمى بدوره

 األزمة عمى مستوى اقتصاديات الدول المتقدمة.انعكاسات  - أ

لى سوق األسيم ومن ثم إلى بقية  امتدت أثار األزمة من السوق العقارية األمريكية إلى الشركات المالية وا 
شركة رىن عقاري أمريكية عممياتيا، وتم إعالن  11االقتصاد، فعمى صعيد السوق العقارية األمريكية عمقت قرابة 

وأعمنت العديد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في  2،رىن عقاري بالواليات المتحدة األمريكية شركة 11إفالس 
 الواليات المتحدة األمريكية وأوروباعن إفالسيا، مما أدى إلى انكماش النشاط االقتصادي في اغمب ىذه الدول،  كما
ىبطت مؤشرات البورصات في كل من أسيا وأوروبا وأمريكا، واضطرت البورصات األمريكية إلى غمق تعامالتيا 

نقطة في العقود اآلجمة، بحيث فاقت الخسارة في شير أكتوبر لوحده عشرة  661بعدما انخفض مؤشر داو جونز بــــ 

                                                             
1

، المحلة الجزائرٌة لالقتصاد والمالٌة، جامعة المدٌة، الجزائر، العدد قنوات تأثٌر األزمات المالٌة على القطاع المالً والمصرفً العربًمزٌود ابراهٌم،  
 .186 -184، ص ص 2014االول، افرٌل 

2
، الملتقى العلمً الدولً حول أزمة "مقارنة واستخالص العبر" 7002إلى األزمة المالٌة  9171األزمة المالٌة  منبولعٌد بعلوج  ووردة جاب الخٌر،  

 .14، ص 2009افرٌل  07و 06النظام المالً والمصرفً الدولً وبدٌل البنوك اإلسالمٌة، جامعة قسنطٌنة، الجزائر، 
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الذي تغمب عميو أسيم شركات التكنولوجيا  المجمع NASDAQبعد ان انخفض مؤشر ناسداك   1أالف مميار دوالر،
 2نقطة. 16,9بـــــ 

أفمس بنك ليمان براذرز رابع اكبر بنك في الواليات المتحدة األمريكية، وكان  9119سبتمبر  95وفي يوم 
 أنشطتويطمق عميو عمالق صناعة االستثمار المصرفي األمريكي، حيث قامت السمطات المختصة بتصفية وبيع 

شيد اكبر انييار مصرفي في التاريخ األمريكي حيث أغمقت السمطات  9119سبتمبر  96في يوم وأصولو، و 
 5,1مميار دوالر وتم بيعو بقيمة اسمية ال تتعدى  111الفيدرالية مصرف واشنطن ميوتشيدال الذي تزيد أصولو عن 

الدوالرات التي تشكل الخسائر مميار دوالر إلى بنك جي بي مورجان األمريكي مقابل تحممو عشرات الماليين من 
المرتبطة بأصول الرىن العقاري المرتفعة المخاطر والمتعثرة، وانييار صناعة السيارات في الواليات المتحدة 
األمريكية، حيث أعمنت شركة جنرال موتورز إغالق ثالثة من مصانعيا في المكسيك في نياية شير سبتمبر، وقد 

األمريكية إلى إفالس العديد من البنوك في انجمترا وفرنسا وبمجيكا وغيرىا، ونتيجة انتقمت العدوى واإلفالس لمبنوك 
لفقدان ثقة المدخرين في البنوك، ىرول الكثير من المودعين إلى سحب ودائعيم من البنوك مما أدى إلى انخفاض 

ورقية كثيرة، حيث  القيمة الحقيقة لممدخرات خاصة مع تحوليا إلى أوراق مالية في البورصات وحدوث خسائر
 3أصبحت أفضل وسيمة لحماية المدخرات االستثمار في أصول حقيقة بصورىا المختمفة.

تضررا من األزمة المالية، حيث تعرضت لضائقة ائتمانية خطيرة  فاالقتصاديات المتقدمة ىي األكثر
٪ في عام  1,96 بواقع  البمدان ىذه في الناتج وانخفض العمومية وتزايدت معدالت البطالة فييا، وتدىورت ميزانياتيا

 ونضوب التجارة، في االنييار منيا من القنوات عدد عبر العالم أنحاء مختمف بسرعة إلى األزمة انتقمت ، وقد9111

 األسواق  من العديد ىناك األوضاع، اتضح ان ىدأت ان المغتربين، وبعد في تحويالت واليبوط الرأسمالية، التدفقات

  60بشدة من األزمة العالمية التي تعد األسوأ منذ أكثر من تضررت قد الدخل منخفضة والبمدان الصاعدة
، وبمغ العجز في الميزانية إلى  9119-9111حيث حققت الواليات المتحدة عجزا قياسيا خالل العام المالي  4عاما،

ترليون دوالر، بارتفاع بمغت  9,19النفقات العامة إلى  إجمالي٪، ووصل  1,9الناتج المحمي اإلجمالي  إجمالي
، في حين بمغت قيمة اإليرادات 9111، وىي أعمى نسبة ارتفاع منذ عام  9111-9115٪ عن سنة  1,9قيمتو 
 91,9عجزا بقيمة  9119ترليون دوالر، وحقق الميزان التجاري لدول االتحاد األوروبي في شير أوت  9,6العامة 
مميار  991,1، وازداد العجز التجاري في مجال الطاقة، حيث قدر بــ 9111مميار في  95,9مقارنة بـ ورو يمميار 

 الواليات المتحدة األمريكية ، وبمغ معدل البطالة في 9111ورو في يمميار  911,9مقارنة بـ  9119ورو في ي
كما تزايد تباطؤ نمو  5،%69ى ٪، وفي بمجيكا وصمت نسبة الزيادة في البطالة إل6,1٪، وفي بريطانيا 5,9

                                                             
.65 -64عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص ص  
1
 

.73عبد العزٌز النجار، مرجع سابق، ص إبراهٌم  
2
  

3
 -318مرجع سابق، ص ص ، الدٌون المصرفٌة المتعثرة واألزمة المالٌة المصرفٌة العالمٌة"أزمة الرهن العقاري األمرٌكٌة، عبد المطلب عبد الحمٌد 

333. 
4

 16، ص 2010نقد الدولً، واشنطن، ، صندوق المستجدات االقتصاد العالمً واألسواق المالٌة، 2010تقرٌر صندوق النقد الدولً لسنة  
.88 -83إبراهٌم عبد العزٌز النجار، مرجع سابق، ص ص  
5
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حيث شيدت قطاعات االسكان والتصنيع وحركة البيع والشراء ضعفا في أنشطتيا  9119االقتصاد األمريكي منذ 
 1نتيجة الرتفاع اسعار المواد والسمع االولية والطاقة.

عمى ترويج  %11كما أفمست العديد من الشركات في أوروبا وفي اليابان نتيجة اعتمادىم عمى ما يتعدى 
انخفاضا حادا  9119وسجل سعر الصرف الفعمي الحقيقي لمدوالر األمريكي عام  2منتجاتيا داخل السوق األمريكية،

، وارتفعت أيضا أسعار الغذاء والنفط في تمك الدول ارتفاعا حادا، فزادت 9111مقارنة بما كان عميو في منصف 
ذ ان تصاعد أسعار األغذية أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي العالم، إ أنحاءمن الضغوط التضخمية في مختمف 

ال سيما في البمدان التي تمثل فييا المواد الغذائية نسبة أعمى في سمة االستيالك، وانخفضت وتيرة النشاط 
، وتراجع االستيالك واستثمار األعمال تراجعا ممحوظا، ولم 9111االقتصادي انخفاضا حادا في الربع األخير من 

،  إال ان 9119٪ تقريبا في الربع األول من 9، وانخفض مرة أخرى إلى  %9,9نسبة  9111جاوز النمو في يت
الناتج المحمي  إجمالياليابان بقي اقتصادىا محتفظا عمى قدرتو عمى الصمود في ظل التباطؤ العالمي، حيث بمغ 

ألعمال بتباطؤ  عمى ما يبدو في الربع ، وظل الفائض الخارجي في اليابان كبيرا، فبدأ نشاط ا9119٪ في 1,1
 3، مع محافظة البنك الياباني المركزي عمى ثبات أسعار الفائدة.9119الثاني من 

 11كذلك كبدت األزمة المالية الدولية القطاع المصرفي األلماني ودافعي الضرائب األلمان خسائر نحو 
المصارف والمؤسسات المالية الممموكة لمدولة بميونا خسائر ترتبت عمى عدد من 91ورو، من بينيا يبميون 

الصناعية والتجارية  األنشطةوحكومات الواليات األلمانية، وتعود الخسائر التي تكبدتيا الدول األوروبية إلى تراجع 
والمالية كنتيجة مباشرة لألزمة المالية العالمية، ىذه األخيرة التي جعمت الدول األوروبية تعاني حالة من البؤس 
والشقاء خصوصا في بعض القطاعات الحيوية بسبب تردي األوضاع االقتصادية التي تعتبر من مقومات الحياة، 
حيث أصبحت عمميات إفالس الشركات العمالقة واقعا ممموسا في ظل االنكماش والركود الذي تعاني منو بعض 

 4 دول العالم.

ى، إذ ولجت إلى الجانب المعنوي لألفراد محدثة ليم وقد تسارعت  تداعيات األزمة المالية وطرقت أبوابا أخر 
قمقا بالغا في حياتيم االجتماعية، مما أدى إلى إصابتيم بمرض اليأس وفقدان األمل من الحياة الذي أدى إلى 

 5انتحار بعض من الذين وقعوا في مصيدة الديون المؤلمة.

 االقتصاد أخذ بينما انو والنمو والتمويل األزمة في مقال  تحت عنوان2010 الدولي عام  البنك تقرير حذر لقد و

  يتباطأ قد النمو فان التحسن، في المحمي الناتج إجمالي نمو معدالت وبدأت ىذه األزمة، من الخروج في حاليا العالمي
                                                             

1
 .:36، ص3121دار التعلٌم الجامعً للطباعة والنشر والتوزٌع،مصر،  االزمة المالٌة العالمٌة واثرها على اسواق المال،محمد عبد الحمٌد عطٌة،  
2

، 2010، 49و 48، مجلة بحوث اقتصادٌة عربٌة، الجمعٌة العربٌة للبحوث االقتصادٌة، مصر، العددان عالمٌة "تأمل ومراجعة"األزمة المالٌة ال، علة مراد 
 .18ص 

3
، صندوق النقد الدولً، التطورات فً االقتصاد العالمً واألسواق المالٌة فً إنجاح االقتصاد العالمً لصالح الجمٌع، 2008تقرٌر صندوق النقد الدولً لسنة  

 .16 -14، ص ص 2008واشنطن، 
.187 -186إبراهٌم بن حبٌب الكروان السعدي، مرجع سابق، ص ص  
4
  

.198نفس المرجع، ص 
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 استرجاع ان كما عمى النمو، االقتصادي التحفيز برامج تأثير انحصار مع وذلك العام، ىذا من الحق وقت بالفعل في

عادة عنيا االستغناء تم التي العمل فرص  1أعواما. سيستغرقان الفائضة اإلنتاجيةالطاقة  استيعاب وا 

اقتصاديات الدول المتقدمة تأثرت كثيرا من تداعيات األزمة المالية العالمية في  فمما سبق يبدو جميا ان
 جميع القطاعات االقتصادية، وألقت بضالليا عمى اقتصاديات الدول النامية مثمما سنوضحو فيما يمي. 

 انعكاسات األزمة عمى مستوى اقتصاديات الدول النامية والدول الناشئة. - ب

العالمية انعكاسات مباشرة عمى مستوى الدول النامية في بدايتيا، فيي تمتمك لم تكن لألزمة المالية 
بورصات في بداية عمميا وضعيفة في تعامالتيا، مما جعل اتصاليا بالنظام المالي العالمي سطحي وغير عميق، 

 2ىذه األزمة، إال ان اعتماد اقتصادياتيا أساسا عمى األسواق الخارجية عرضيا في األمر إلى التأثر بتداعيات
والدول الناشئة رغم توفرىا عمى سيولة معتبرة  وقياميا بتصدير رؤوس األموال إلى دول ناشئة أخرى في أمريكا 
الالتينية وافريقيا إال انيا ال تزال في حاجة ماسة إلى استيراد رؤوس األموال من الدول المصنعة إلتمام نموىا 

ل مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسواق المال في الدول المصنعة، ىذا االرتباط االقتصادي، فاألسواق المالية ليذه الدو 
يتجمى في حركة األسعار في األسواق المالية العالمية ويكون أكثر عمقا في أوقات الكساد االقتصادي، وىذا ما 

كبيرة عمى الدول كشفت عنو أزمة األسواق المالية والتذبذبات في مؤشرات البورصات، فالدول المصنعة ليا تأثيرات 
الناشئة والواليات المتحدة تسيطر عمى معظم اقتصاديات العالم، فالحجم التجاري بينيا وبين الدول الناشئة مرتفعا 
جدا، وقد أحرز تطورا ممموسا في السنوات األخيرة فأي أزمة تحدث فييا سيكون ليا تأثيرا بالغا عمى اقتصاديات 

الدول التي وصمت إلى مستوى متقدم من النمو االقتصادي مثل كوريا  الدول الناشئة ال محال ما عدا بعض
 3الجنوبية، سنغافورة وماليزيا.

فارتباط المؤسسات المالية اآلسيوية بسوق المال األمريكي أدى إلى امتداد أثر األزمة إلييا، وظير ذلك من 
ليابان، حيث سحب العديد من خالل ىبوط مؤشر البورصة في العديد من الدول اآلسيوية، وفى مقدمتيا ا

المستثمرين اليابانيين أمواليم من الواليات المتحدة، مما نتج عنو ارتفاع الين مقابل الدوالر، األمر الذي انعكس 
بشكل سمبي عمى الصادرات اليابانية، لذلك لم يكن مستغربا ان يحقق مؤشر البورصة اليابانية أكبر انخفاض لو منذ 

٪كما انخفض 1,6ل األزمة، حيث سجل مؤشر نيكاى فى بورصة طوكيو انخفاضا تجاوز تسعة وخمسين عاما خال
٪، وفى تايوان تراجع مؤشر السوق 6,6٪ من قيمتو وتراجعت بورصة ىونج كونج 6مؤشر بورصة سيول بأكثر من 

انت األكثر تضررا ٪، وفى تمك األسواق لوحظ ان أسيم قطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية ك 1,5الرئيسي بـــ 
كما أثارت بدء عمميات التداول في أسواق آسيا مخاوف من تعرضيا ألزمة مالية، خاصة في كل من اليابان 
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كما ألقت أزمة المال العالمية بتبعاتيا عمى سوق األسيم الكورية، حيث  والصين المتين تعوالن كثيرا عمى التصدير،
وأفادت إدارة الرقابة المالية ان  9119ؤوس األموال األجنبية خالل عام أظيرت أرقام رسمية زيادة كبيرة في ىروب ر 

مميار دوالر من األسيم في عام  91,61تريميون وون أي حوالي   19,59المستثمرين األجانب قاموا ببيع ما قيمتو 
إفالس لشركات ، أما  كوريا الجنوبية فقد شيدت سمسمة إعالنات 9111تريميون وون عام  11,65، مقارنة بـ 9119

البناء، وزادت معاناتيا جراء انخفاض االستيالك واالنخفاض الكبير في الطمب عمى الشقق السكنية، إذ أشارت  
التقارير إلى ان كثيرا من شركات البناء المتوسطة الحجم أوشكت عمى اإلفالس، األمر الذي أدى إلى إعالن 

األراضي التي لم يتم بيعيا من ىذه الشركات في مسعى شراء الشقق السكنية و  9119الحكومة منتصف أكتوبر 
لدعم قطاع البناء ومساعدة شركاتو لتوفير السيولة، وفي باكستان، تراجع  احتياطي البنك المركزي من العممة 

 1روبية. 95مميار دوالر من أصل عشرة مميارات، ووصمت قيمة صرف الروبية أمام الدوالر إلى  11الصعبة إلى 

، صرح ىانز تيمر مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك 9199ر صادر عن البنك الدولي في وفي  تقري
الدولي ان البمدان النامية كانت أكثر مرونة وقدرة عمى التعافي عمى الرغم من استمرار التوترات في البمدان مرتفعة 

ا لمخاطر تسارع النشاط االقتصادي الدخل، إال ان ىناك بمدانا نامية كثيرة عممت بأكثر من طاقتيا، مما عرضي
بأكثر من الالزم وبموغو مستويات محمومة، وال سيما في آسيا وأمريكا الالتينية، وقد استجابت السياسة النقدية ليذه 
األوضاع، لكن قد يكون ضروريا ان تؤدي سياسات المالية العامة وسعر الصرف دورا أكبر لمسيطرة عمى معدالت 

مقارنة بما  9199٪ في مارس عام  1التقرير وصل معدل التضخم في البمدان النامية إلى نحو  التضخم، ووفقا ليذا
، وكانت أكبر 9111 جويميةنقاط مئوية عن أدنى نقطة مسجمة لو في  1كان عميو قبل عام، مرتفعا أكثر من 

كذلك أسيم ارتفاع أسعار  زيادات في معدل التضخم من نصيب منطقتي شرق آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا،
بسبب سوء األحوال الجوية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وىو ما كانت لو آثار سمبية عمى  اإلنتاجالنفط ونقص 

الفقراء الذين ينفقون جزءا كبيرا من دخوليم عمى الغذاء، ومع ان األسعار المحمية لممواد الغذائية في معظم البمدان 
 9191٪ منذ جويمية 1,1بنسبة  9199 -9191ب أقل كثيرا من األسعار العالمية خالل قفزة النامية ارتفعت بنس

٪  لألسعار العالمية، فان األسعار المحمية قد تشيد مزيدا من االرتفاع مع انتقال أثر تغيرات األسعار  11مقابل 
عادة عمى إعادة السياسة  األنالعالمية ببطء إلى األسواق المحمية، وتنصب الجيود  النقدية إلى وضع أكثر حيادية وا 

بناء االحتياطات المالية التي مكنت البمدان النامية من التصدي لألزمة من خالل سياسات لمواجية تقمبات الدورات 
االقتصادية، وسوف تتوقف آفاق النمو في األجل المتوسط باطراد عمى نوع اإلصالحات البطيئة في البيئة 

وتحقيق النمو المستدام، فوفقا ليذا  اإلنتاجيةظيمية والبنية التحتية التي تؤدي إلى تحسن االجتماعية واألطر التن
التقرير تم تبيين ان اآلفاق الخاصة بالبمدان مرتفعة الدخل والعديد من البمدان النامية في أوروبا، ال تزال تعاني جممة 

انخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة لمقطاع من المشكالت المتصمة باألزمة، منيا ارتفاع معدالت البطالة، و 
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، فان النمو سيتراجع من اإلنتاجيةالعائمي، حيث توقع البنك الدولي انو مع وصول البمدان النامية إلى كامل طاقتيا 
، كما ستشيد البمدان مرتفعة الدخل تباطؤ 9191-9199٪سنويا في الفترة  5,1إلى حوالي  9191٪ عام  1,1

٪ في عامي  9,5٪ و 9,1قبل ان ينتعش إلى  9199٪ في عام  9,9إلى  9191٪ في عام  9,1نموىا من 
قبل ان  9199٪ في عام  1,9الناتج المحمي العالمي نموا بنسبة  إجماليشيد كذلك يعمى التوالي،  9191و 9199

قد يضعف بشدة   حدوث زيادات أخرى في أسعار النفط المرتفعة مما ، مع2012٪ في عام  1,5يرتفع قميال إلى 
٪ في مارس  9,9النمو االقتصادي ويضر بالفقراء، إضافة لذلك ازداد معدل التضخم في تمك البمدان ليصل  إلى 

9199.1 

 العربي. مستوى االقتصاد انعكاسات األزمة عمى - ج

 منظومة من جزء انيا اعتبار عمى العربية الدول اقتصاديات عمى المالية األزمة تداعيات انعكست     

 حسب عمى العربية الدول بين يختمف تأثيرىا درجة ان المؤكد ومن معو، اقتصادية عالقات وتربطيا العالمي االقتصاد

بعد تداعيات األزمة المالية  في االقتصاد العالمي، وقد حافظ النشاط االقتصادي عمى أداءه ارتباطيا واندماجيا درجة
٪، متجاوزا 5,11الناتج المحمي العربي بمعدل نمو بمغ  إجماليرتفع في المنطقة العربية حيث ا 9119العالمية عام 

إال ان المحافظة عمى النشاط االقتصادي لم تدم طويال، إذ تأثر ىذا األخير   2٪،1,91معدل النمو العالمي البالغ 
 حيث العالمية، المالية األزمة تداعيات الشتداد نتيجة 9111 العام خالل ممحوظة بدرجة سمبيا تأثرا العربية في المنطقة

 في النمو معدل ان إال التراجع ىذا من الرغم وعمى٪، 9,19 بمغ نمو معدل إلى العربي المحمي الناتج إجمالي انخفض

   3القرن الماضي. ثالثينيات منذ يحدث لم بمعدل العالمي لالقتصاد السمبي بالنمو مقارنة يظل إيجابيا المنطقة

 يمي: كما تأثرىا باألزمة مدى حيث من مجموعات ثالث إلى العربية الدول تقسيم يمكننا اإلطار ىذا وفي

 :المرتفعة والمالي االقتصادي االنفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة -

 العربية اإلمارات الكويت، قطر، عمان، البحرين، السعودية، العربية وىي الخميجي التعاون مجمس وتشمل دول 

المتحدة، حيث تعتبر دول مجمس التعاون الخميجي حمقة ميمة في منظومة االقتصاد العالمي، ومن ثم ال يمكن ان 
تكون بمعزل عن المتغيرات واألحداث الدولية، وتبقى عرضة لمتأثر بأي متغيرات سياسية أو اقتصادية عالمية، 

ود، والتشابكات بين االقتصادات الخميجية خاصة في ظل تزايد حرية انتقال السمع ورؤوس األموال عبر الحد
واالقتصاد العالمي، فبالرغم من تأكيد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجمس التعاون الخميجي في 

متانة األوضاع المصرفية واالقتصادية وتوافر السيولة التي  9119أكتوبر  96االجتماع االستثنائي بالرياض في 
مس من التعامل مع أي آثار محتممة لألزمة المالية العالمية، إال ان تداعيات ىذه األزمة بدأت في تمكن دول المج
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www.worldbank.org/wbsite/extraichome/newsarabic  ، 
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 .29، ص 2008، المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكوٌت، 2008 تقرٌر مناخ االستثمار فً الدول العربٌة لسنة 
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 .32، ص 2009، المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكوٌت، 2009تقرٌر مناخ االستثمار فً الدول العربٌة لسنة  
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الظيور عمى بعض القطاعات في دول الخميج كغيرىا من دول العالم التي ضربتيا األزمة نظرا ألىميتيا االقتصادية 
عالم وامتالكيا االستثمارات الخارجية في مجال التبادالت التجارية وامتالكيا لما يزيد عمى نصف بترول ال

واالحتياطات المتراكمة ما يمكن ان يعول عميو لممساىمة في تنشيط النمو االقتصادي في العالم، خاصة في ظل 
ارتفاع المؤشرات االقتصادية بيا من حيث النمو االقتصادي والتجارة الخارجية واالتجاه لتنويع القاعدة اإلنتاجية 

رتيا التنافسية عمى دعميا إطالق السوق الخميجية المشتركة، حيث تعتبر دول الخميج من أكثر واالقتصادية وقد
االقتصاديات انفتاحا عمى العالم الخارجي نتيجة السياسات االقتصادية التي اتبعتيا منذ سنوات طويمة، خاصة 

ويعكس ىذا االنفتاح االقتصادي  سياسات التجارة الخارجية وسياسات تشجيع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر،
لالقتصادات الخميجية ارتفاع مؤشر نسب التجارة الخارجية إلى النواتج المحمية اإلجمالية لدول مجمس التعاون 
الخميجي، حيث تشير البيانات المتوافرة في ىذا المجال إلى ان درجة انفتاح دول مجمس التعاون الخميجي عمى 

٪ في قطر، 91,9٪ في عمان، و91,9٪ في الكويت، و919,9في حالة البحرين، و ٪911,1العالم الخارجي كانت 
وقد سجمت اغمب الدول العربية  معدالت نمو ايجابية إزاء  1٪ في اإلمارات،991,9٪ في السعودية، و15,1و

٪، 5,99٪، عمان 5,19٪، الكويت 1,19٪، واإلمارات بـــ 95,11األزمة العالمية بتصدر قطر الصدارة بمعدل نمو 
إال ان ذلك لم يدم طويال فتأثرت بعد ذلك قطر رغم محافظتيا عمى الصدارة وتراوح معدل  2٪،5,99أما البحرين بـــ 

  3٪. 1,96٪، والسعودية 1,16٪،  وفي عمان 1,11النمو بيا وقدر بـــ 

 مجمس دول اقتصاديات عمى كبير وبشكل انعكست العالمية المالية األزمة تداعيات ان إلى اإلشارة وتجدر

 إلى يوليو شير في دوالر لمبرميل 150 ٪، من  50تجاوزت بنسبة النفط أسعار انخفضت إذ الست، التعاون الخميجي

 أخرى ناحية ومن، فييا االقتصادي النمو معدالت عمى سمبا وانعكس صادراتيا اثر عمى ما وىو دوالر أو اقل،50 حوالي

 والتي وأوروبا المتحدة الواليات في الخميج دول التي تستثمرىا السيادية الثروات صناديق ان إلى التقديرات بعض تشير

 قيمة وىي دوالر، مميار 450 وخسرت ٪30 بنسبة  تراجعا في مداخيميا عرفت دوالر مميار 1500 بحوالي أصوليا قدرت

بالخارج واختمفت درجة تأثرىا بحسب  كما تأثرت االستثمارات العربية النفط لعام كامل، من الخميج دول دخل تساوي
 كان  2009 لعام المتوقع ميزانيتيا عجز ان خميجي كأكبر اقتصاد السعودية أعمنت فييا، وقد االستثمار الجية التي يتم

 ان إال األزمة تأثير ورغم دوالر، مميار 160 بمغ فائضا حقيقيا 2008  لعام ميزانيتيا سجمت ان ٪ بعد91,1 بحدود

 مميار 440 بــــ المقدرة المالية فوائضيا عمى اعتمادا التنموية الضخمة المشاريع عمى اإلنفاق في استمرارىا أكدت السعودية

كانت  عام بوجو العربية واالقتصاديات خاص بوجو الخميجية في االقتصاديات األزمة بيا أثرت التي القنوات دوالر، أما
األمريكية والتي  المتحدة الواليات خاصة الغربية، الدول في استثمارات ليا التي الخميجي التعاون مجمس من خالل دول

 بين ما تتراوح االستثمارات ىذه كانت 2008 عام انو في الدولي صندوق النقد حيث قدر السيادية، تديرىا الصناديق

                                                             
1
، مصر، متاح على 2009مجلة السٌاسة الدولٌة، مؤسسة األهرام، ٌناٌر المالٌة، زمةاأل وتداعٌات الخلٌجٌة االقتصادٌات اللطٌف، عبد رجائً حنان 

www.digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=222253  13:15، سا 2011أوت  12، ٌوم. 
2
 .29، مرجع سابق، ص 2008تقرٌر مناخ االستثمار فً الدول العربٌة لسنة   

3
 .33، مرجع سابق، ص 2009العربٌة لسنة  تقرٌر مناخ االستثمار فً الدول  
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 بانخفاض تتصف التي الخزانة أذونات في السابق في يستثمر اغمبيا كان النفطية فالفوائض مميار دوالر، 1478و  1058

وىذا  المرتفع، العائد حيث العقارات قطاع إلى تتجو األخيرة السنوات في بدأت العائد والمخاطرة، إال ان ىذه االستثمارات
أسعاره،  الخام ومعو النفط عمى الطمب العقاري، وأدى إلى تراجع  الرىن بأزمة تأثرت قد االستثمارات ىذه ان يعني

يرادات الدول اضطرت  ىذه الن المنطقة، ىذه في التنمية مشاريع سمبية في الخارجية مما أدى إلى حدوث آثار الدول وا 
خارجية  استثمارات لدييا ليست التي الدول في السمبي األثر ىذا إلى تقميص نفقاتيا االستثمارية والجارية، وازدادت حدة

 1من المنطقة العربية.

كما تعطمت بعض المشاريع الضخمة السيما في دولة االمارات العربية وبقية دول الخميج والتي تقوم بيا 
كبرى الشركات العقارية والشركات النفطية بسبب فقدان اسميميا اكثر من ربع قيمتيا وكذا ارافاع اسعا مواد البناء 

 2ادى الى زيادة باىضة في تكالييف المشاريع الجديدة.

تأثرت التجارة الخارجية غير النفطية لدول المجمس أيضا باألزمة المالية العالمية، وأصبح المصدرون وقد 
 3والمستوردون كغيرىم في دول العالم يواجيون مجموعة من التحديات، أىميا ما يمي:

  ،وىو ما تراجع قدرة نظام المدفوعات المصرفي العالمي عمى مساندة حركة الصادرات والواردات الخميجية
 ترتب عميو ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين األجانب ولدى المصدرين الخميجيين؛

  تراجع حجم الصادرات الخميجية غير النفطية، خاصة لألسواق األمريكية واألوروبية، وىو ما قد يؤدى في
 مراحل الحقة إلى زيادة المخزون لدى المصدرين الخميجيين؛

 جال التجارة الخارجية لدول الخميج، خاصة ان البنوك في العالم أحجمت عن ارتفاع معدل المخاطرة في م
منح االئتمان في ظل األزمة المالية، باإلضافة إلى إحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين عمى 

 الشحنات لتفادي المشاكل التي تواجييا في الوقت الراىن؛

 ة عن تأثر حركة النقل نتيجة تخفيض رحالت الطيران الصعوبات في مجال التصدير واالستيراد، الناجم
 والسفن حول العالم؛

  وأدت كذلك األزمة المالية وتداعياتيا إلى تغيير الوجيات االقتصادية لمصادرات والواردات في بعض دول
تسعى دول الخميج إلى  الخميج لتتحول إلى أسواق دول أخرى غير متأثرة باألزمة المالية، ومن المحتمل ان

 .دعم عالقاتيا االقتصادية مع الدول الصاعدة، مثل الصين واليند وروسيا

 
 

                                                             
1
المؤتمر العلمً الحادي عشر حول األزمات  منها، اإلسالمً االقتصاد وموقف 2008 الراهنة العالمٌة والمالٌة االقتصادٌة األزمةعمر خضٌرات،   

 . 15 -14، ص ص 2010دٌسمبر  16و 14االقتصادٌة المعاصرة أسبابها وتداعٌاتها وعالجها، كلٌة الشرٌعة، جامعة جرش، األردن، 
2

 .439، ص3122شر والتوزٌع ،االردن ،مطتبة المجتمع العربً للن تداعٌات االزمة المالٌة العالمٌة على الجهاز المصرفً االردنً،احمد زكرٌا صٌام،  
3

 مرجع سابق، متاح على اللطٌف، عبد رجائً حنان 
 www.digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=222253 . 
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 المتوسطة: االقتصادي االنفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة -

 بسبب مباشر، غير بشكل وتتمثل في الدول الغير النفطية كمصر واألردن، حيث تأثرت ىذه الدول باألزمة

 األسواق في تأثرت بخسائرىا بدورىا والتي والغربية، النفطية العربية الدول من إلييا الواردة االستثمارات تراجع حجم

 تعتمد ، فاقتصاديات ىذه الدول9119 عام الثاني من النصف ٪ خالل 61 بحوالي النفط أسعار وبتراجع العالمية المالية

 العائدات وتراجع من وظائفيم صرفوا الذين فعودة المغتربينالمغتربين،  وتحويالت السياحة عائدات عمى كبير بشكل

 باإلضافة المقيمين الشباب لتشغيل فييا جديدة عمل فرص خمق تدعم التي المالية تقميص الوفورات في ساىمت السياحية

.االغتراب دول من إلى العائدين
1 

فانخفاض أسعار النفط ومعو ىبوط أسعار مواد أساسية أخرى، أدى إلى  استفادة دول من الشرق األوسط 
٪ في الشيور التسعة األولى من عام 96,6كاألردن مثال  إلى تراجع وتيرة الغالء، حيث وصمت نسبة التضخم 

عمى ىذا القطاع لن يصاحبو آثار تذكر ، ولعدم توفر األرقام بالنسبة لقطاع العقارات في األردن  فان األثر 9111
عمى القطاع المصرفي، الن أي خطورة عمى البنوك ستكون قميمة جدا فييا، إذ ان اإلقراض لقطاع العقارات محدود 

 2جدا كما ان البنوك في األردن ليست متخصصة في االستثمار في قطاع العقارات كما حدث في أميركا.

 5,040.0حيث قدرت بـــ  9119مقارنة بــ  9111وفيما يتعمق بالصادرات األردنية فنجدىا تراجعت عام 
اكبر قيمة حققتيا األردن  9119مميون دوالر، وتعتبر قيمة الصادرات عام  6,250.0مميون دوالر بعد ان كانت  

مميون دوالر، وتراجعت  1,111,1بجوالي  9111، حيث قدرت صادرات األردن عام 9111-9116خالل الفترة 
حيث قدرت بعد عام من األزمة في  9119عام  17,011.6بعد ان كانت تقدر بــ  9111كذلك الواردات األردنية عام 

 3٪.91,9مميون دوالر، متراجعة ب 14,095.2حدود  

المالية، حيث انخفضت أسعار األسيم بما  باألزمة المالية تأثرا كثيرا أما بالنسبة لمصر فنجد سوق أوراقيا 
 ودائع ان ، وأكدت الحكومة9119جنيو في  مميار148 ٪، وبمغ حجم خسائر رسممة السوق حوالي 11يعادل نحو 

بنك في مصر، إال ان القطاع العيني تأثر  أي إفالس لعدم ولم تمسيا األزمة نتيجة آمنة المصرية البنوك عمالء
والداخل، مما أدى بدوره إلى انخفاض الطمب الخارجي عمى المنتجات  في الخارج الركودوالصناعة بسبب  كالزراعة

فارتفعت  الخصوص،  وجو عمى المصانع تشغيل طاقات المصرية الزراعية والصناعية، ومن ثم انخفاض نسبة
ثر بذلك الميزان فتأ 4االستغناء عن جزء من العمالة القائمة وعدم فتح فرص عمل جديدة،  معدالت البطالة نتيجة

التجاري المصري بشكل مباشر بسبب نقص التبادل التجاري مع الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا خاصة في 
                                                             

1
 .12.21 ، سا2013أوت  15ٌوم  العربٌة، الدول فً الخارجٌة التجارة سٌاسات العالمٌة على واالقتصادٌة أثر األزمة المالٌةالصٌدانً،  عال 

 ،  css.escwa.org.lb/EDGD/1154/BP2.pdfمتاح على  
2

 متاح علىد، 13: 15، سا 2013اوت  23، جرٌدة الغد األردنً، اثر األزمة المالٌة على دول الشرق الوسطٌوسف منصور،  
 p/article/261064.htmlwww.alghad.com/index.ph ، 
3

 .385، ص 2010 ، الصندوق العربً لالنماء االقتصادي واالجتماعً،جداول إحصائٌة، 2010التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لسنة   
4

 متاح على د، 23:15سا: ، 2013أوت  24، المصري االقتصاد على العالمٌة وتأثٌرها المالٌة األزمةعالء الدٌن مرجان محفوظ،  
www.mfti.gov.eg/SME/pdf/researchs/3.pdf   

http://www.alghad.com/index.php/article/261064.html
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٪ إلى أوروبا، وكذلك الفواكو 16٪ منيا إلى أمريكا، و 51مجال تصدير المالبس الجاىزة والتي تصدر بنسبة 
  1.والخضراوات المصرية والمنتجات الغذائية

ويعزى ذلك  2009-2008% خـالل السـنة 9.6بمعدل راجعت حصيمة رسوم المرور في قناة السويس وت
%  8.9% وكذا الحمولة الصافية ليـذه السفن بمعدل 8.2أساسا إلى تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس بمعدل 

، وقد تراجعت ىذه األزمةثر تداعيات تأثرا بتباطؤ حركة التجارة الدولية والركود االقتصادي الذي أصاب العالم إ
% بسبب تراجع عدد  4.3بمعدل  2010-2009حصيمة رسوم المرور في قناة السويس لمعام الثاني عمـى التـوالي 

ارتفعت حصيمة رسوم المرور في قناة  2011 -2010تأثرا باألزمة، وفي السنة المالية % 9.6السفن العابر بمعدل
استمر  2012-2011زيادة إجمالي الحمولة وعـدد السـفن العابرة لمقناة، وفي العام بسبب  % 13.3السويس بمعدل 

إجمالي الحمولة عمي الرغم من انخفاض إجمالي عدد  %كنتيجـة الرتفـاع  2ارتفاع حصيمة رسوم المرور بمعدل 
 .السفن العابرة لمقناة 

اإلحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة ذه األزمـة وتعكس بي بشكل كـبيرقطاع السياحة في مصر تأثر  كما
سنة تحسـن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مقارنة ب 2010-2009المصرية خالل السنة الماليـة 

بينما تشير اإلحصاءات الصادرة عن نفس الوزارة  %11.9ارتفع عدد السائحين القادمين بمعدل  حيث، 2008
وطبقا لإلحصائيات الصادرة عن وزارة  %13.3دد السائحين انخفض بمعدلأن عـ 2011 - 2010لمسنة الماليـة 

كما شيدت حركة االستثمارات انكماشا  2،% 8.2 بمعدل  2011-2012سنتي السياحة، فقد استمر التراجع في
، بالظافة إلى تاثيرىا عمى سعر صرف 2009عام  % 21كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي ليصل إلى اقل من 

و المصري امام الدوالر بسبب تراجع العرض من الدوالر بالسوق المصرية نتيجة انخفاض ايرادات البالد من الجني
 3الدوالر في بعض القطاعات الحيوية كالسياحة وقناة السويس والبترول والتحويالت الخارجية.

 والخصم اإلقراض لسعر متتالية تخفيضات مصر، تم تطبيق العالمية في المالية األزمة تداعيات مع ولمتعامل

 واإلقراض اإليداع سعري تخفيض تم ، وكذلك  2008 عام نياية ٪في 99,6مقابل   2009 عام نياية ٪9,6إلى  ليصل

 مقارنة اإلقراض ٪ لسعر 1,16 و اإليداع ٪ لسعر 9,96إلى  لتصل 2009 عام تدريجية خالل بصورة واحدة ليمة لمدة

 9119.4 عام نياية في ٪ لإلقراض 91,61و ٪ لإليداع 99,61 مع

 

 
                                                             

1
"،  أبناء وهبة محمد حسان للطباعة، مصر، سبل المواجهة –التداعٌات  –األزمات المالٌة واالقتصادٌة العالمٌة "األسباب صالح الدٌن حسن السٌسً،  

  .59، ص 2009
2

اطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه دولة فً  ،دراسة حالة دول شمال افرٌقٌا االزمة المالٌة الحالٌةالٌات جذب االستثمار االجنبً المباشر فً ظل ولٌد بٌبً،  

 .:38-388، ص ص 3126-3125العلوم االقتصادٌة ، تخصص اقتصادٌات النقود والبنوك واالسواق المالٌة، جامعة بسكرة الجزائر، 
3

-267ص -، ص3122، دار الفكر الجامعً، مصر،ٌة انذار للراسمالٌة ودعوة للشرٌعة االسالمٌةاالزمة االقتصادٌة العالممحمد سعٌد محمد الرمالوي،  

26:. 
4

 .139ص  ، مرجع سابق،العربٌة وفً أسواق المال فً الدول والمصرفٌة النقدٌة التطورات، 2010التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لسنة  
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 المنخفض: االقتصادي االنفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة -

 تونس والجزائر، فبالنسبة لمجزائر تعد بورصتيا األقل تضررا باألزمة بتراجع ليبيا، وتشمل ىذه المجموعة  

 ىذا وانخفاض حجم المعامالت فييا، ويعدانفتاحيا عمى الخارج  انخفاض إلى ذلك في السبب ٪، ويرجع1,95 قدره

وىي تعاني من انخفاض في عدد الشركات  9111نشأت بورصة الجزائر سنة  فمنذ ومقبوال، ضعيفا التراجع
٪، مما أدى إلى 19أدى إلى انييار شروط التبادل التجاري بأكثر من  9119فانييار أسعار النفط في  1المدرجة،

مميار دوالر في  66و 9111مميار دوالر في  61إلى  9111ميار دوالر عام م 91انييار قيمة الصادرات من 
مميار دوالر، وانخفض معدل التضخم  966إلى أكثر من 9111، وارتفعت احتياطات العممة في الجزائر عام 9191

ميار م 9مميار دوالر وخدمة مديونية عند  6,1٪ ، وتراجعت الديون الخارجية إلى 9,1عند مستوى متوسط قدره 
، وبالرغم من الوفرة والصحة المالية إال ان االقتصاد الجزائري ينمو يبطئ ولم يسجل نموا قبل 9111دوالر في عام 

٪، وبالرغم من المؤشرات االقتصادية الجيدة فان معدل النمو خالل األزمة قد انخفض إلى 1,9األزمة يتجاوز نسبة 
مميار دوالر وذلك  61ت بشكل ممموس خالل األزمة لتصل إلى ٪، كما ارتفعت الواردات من السمع والخدما9,96

  2بالرغم من اإلجراءات التضييقية التي تطبقيا الحكومة من اجل الحد من استيراد السمع االستيالكية.

أما فيما يتعمق بانعكاسات األزمة المالية عمى تونس فيي كغيرىا من أسواق المغرب العربي لم تتأثر كثيرا  
األزمة المالية ليس فقط لمقيود المفروضة عمى تعامالت األجانب بيا، ولكن أيضا لعدم فتحيا الكامل بتداعيات 

٪، ىذا 6,1وبمغ حوالي  9119لميزان التحويالت الرأسمالية، حيث تأثر الناتج المحمي اإلجمالي فييا بالنقصان عام 
رة العالمية وتراجع المبيعات التصديرية الموجية التدني كان نتيجة تدىور أداء الصادرات من جراء اختالالت التجا

لبمدان االتحاد األوروبي التي تمثل العميل التجاري والخدمي األول بالنسبة إلى تونس، إذ ان بمدان االتحاد األوروبي 
٪، كما تراجع قطاع الخدمات السياحية خالل سنة 91تستأثر بحصة األسد في التجارة الخارجية التونسية بنسبة 

٪ في المتوسط، باإلضافة إلى 11أيضا، إذ تقمصت نسبة السياحة الدولية في اتجاه المناطق التونسية بــ  9111
 3نشوب البطالة.

أما فيما يخص االقتصاد الميبي فكان أكثر اقتصاديات المغرب العربي تأثرا نظرا النفتاحو الكبير عمى العالم 
٪ من 91,1في االقتصاد، حيث مثمت قيمة التجارة الخارجية فيو الخارجي ولما يمعبو قطاع التجارة الخارجية 

 ، وترتكز صادراتو عمى سمع رئيسية تتمثل في النفط ومشتقاتو 9111قيمة الناتج المحمي اإلجمالي لغاية  إجمالي

 

                                                             
1

 . 123حاج موسى نسٌمة وعلوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  
2

، افرٌل 102، مجلة جسر التنمٌة، المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت، عدد تبعات األزمة االقتصادٌة العالمٌة على الدول العربٌة  والنامٌةبلقاسم العباس،  
 .13، ص 2011

3
المؤتمر العلمً العاشر ٌة األسباب والتداعٌات واآلثار فً االقتصادات العالمٌة "دراسة الحالة التونسٌة"، األزمة االقتصادٌة العالمعبد الفتاح العموص،  

 .16، ص 2009دٌسمبر  20و 19حول االقتصادات العربٌة وتطورات ما بعد األزمة االقتصادٌة العالمٌة، الجمعٌة العربٌة للبحوث االقتصادٌة، لبنان، 
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 2ومن بين انعكاسات األزمة عميو نذكر مايمي: 1٪ من قيمة الصادرات الميبية،11حيث تجاوزت نسبة 

  دوالر، ووصل انخفاض  911إلى  9119انخفاض دخل ليبيا من النفط، اذ بمغ سعر البرميل الواحد سنة
، والذي اثر عمى جميع نشاطات القطاعات 9111دوالر في مارس  16 -16السعر لمبرميل الواحد إلى 

 االقتصادية المختمفة؛

 انخفاض الدخل القومي في ليبيا نتيجة تراجع قطاع السياحة؛ 

 النشاط التجاري الميبي نتيجة لدخول االقتصاد العالمي مرحمة الركود؛ تأثر 

  واأليدي  اإلنتاجنظرا العتماده عمى مستمزمات  اإلنتاجتأثر القطاع الزراعي من حيث ارتفاع تكاليف
 العاممة من الخارج ومنافسة السمع الزراعية المستوردة لمسمع الزراعية المنتجة محميا.

 3مايمي:  العالمية المالية باألزمة العربية الدول اقتصاديات تأثر إلى التي أدت األسباب ومن بين     
 االقتصاد  في والتغيرات التقمبات رىن يجعميا مما لعمالتيا نقدي كغطاء الدوالر عمى العربية الدول اعتماد

 الماضي؛ القرن تسعينات بداية في الذىب عن الدوالر ارتباط فك بعد وخصوصا األمريكي

 العولمة؛ باسم العالم غزت التي الجنسيات المتعددة بالشركات العربية الدول اقتصاديات ارتباط 

 األمريكية؛ الخزانة سندات في السيما كبيرة بمبالغ األمريكية والبورصات األسواق في العربية الدول استثمار 

 يجعل اختالل مما مثال واليابان كالصين الدول بعض لصادرات مستورد أكبر األمريكية المتحدة الواليات اعتبار 

 بصورة مباشرة العربية الدول اقتصاديات تأثر إلى يؤدي كساد أو ركود مرحمة في ودخولو األمريكي االقتصاد

 وقوية؛

 العالم  دول السيما العالم في الحكم انظمة من كبير قطاع عمى األمريكية المتحدة لمواليات السياسية الييمنة
 العربية؛ الدول ومنو الثالث

 ىذه المنظومة يصيب بما تتأثر فيي ومنو الرأسمالية العالمية االقتصادية المنظومة من جزءا العربية الدول تعتبر 

 اقتصادية؛ وىزات مالية اضطرابات من

 العربية؛ لمدول النفطية الصادرات انخفاض إلى أدى األمريكي االقتصاد تباطؤ 

 وأمريكا. أوروبا بأسواق مقارنة العربية األسواق تميز التي المتعاممين لدى الخبرة قمة 

، 9111-9119مما سبق نستنتج ان االقتصاد العالمي شيد فترة غير مسبوقة من االختالل المالي بين 
العالم والتباطؤ في النشاط  أنحاءالعديد من مؤشرات االنكماش االقتصادي في جميع  عمييا من خالل يستدل

 العتماد نتيجة الغذاء أسعار ارتفاع إلى بدوره قاد الذي  األساسية أسعار السمع االقتصادي العالمي من خالل ارتفاع

                                                             
1

، مؤتمر األزمة المالٌة العالمٌة حول التداعٌات واآلثار على األزمة المالٌة العالمٌة وأثرها على االقتصاد اللٌبًعلً الزائدي،  محمد خلٌل فٌاض وخالد 
 . 170، ص 2010اقتصاد الدول العربٌة، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، مصر، 

2
، مؤتمر األزمة المالٌة العالمٌة حول التداعٌات واآلثار على اقتصاد الدول العربٌة، االقتصاد اللٌبًأثار األزمة المالٌة العالمٌة على محمد سالم الخشخوش،  

 .204، ص 2010المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، مصر، 
3

 والنظام األزمة "الحكم حول السابع الدولً ، الملتقىالعربٌة النفطٌة الصناعة تواجه التً والتحدٌات العالمٌة المالٌة األزمةآمال ومشري فرٌد،  رحمان 
 .4، ص 2011 جوان 08و 06العالمً"، تونس،  االقتصادي
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وارتفاع  اإلفالس، إلى االستثمار بنوك من بالعديد الذىاب إلى بدورىا األزمة تمك الوقود وأدت إنتاج الغذاء عمى إنتاج
وانخفاض حجم التجارة الدولية وىبوط معظم المؤشرات االقتصادية التي تعبر عن الوضعية االقتصادية  البطالةنسبة 

 أسواق لتضرب القارات، عبر التي تتحرك الثمج ككرة أصبحت لمدول، وطالت ىذه العاصفة االقتصادية معظم الدول إذ

فادحة تختمف كل خسارة عن أخرى حسب درجة انفتاح  خسائر بيا حيث لحقت جنوبيا، إلى شماىا من العالمية المال
 كل الذي جاب األمريكية العولمة قطار الدول األخرى، عبر القتصاديات تيديدا شكل مما الدول وتعامالتيا مع أمريكا،

 مما جعل العديد من الجيات الرسمية والمؤسسات ألخرى، ضبابو من دول وآثار تداعيات معو ناقال العالمية المحطات
ية عمى المالية الكبيرة ومتخذي القرارات  العمل عمى مواجية تداعياتيا والعمل عمى تخفيف أثارىا وانعكاساتيا السمب

 الدول المتقدمة والنامية.

 دبي . إمارةفي  2009األزمة المالية لعام : الثانيالمطمب 

مما أدى إلى زيادة اإلقبال من  دبي ازدىارا اقتصاديا متنامي بفضل ارتفاع أسعار النفط، إمارةلقد شيدت   
قبل المستثمرين الخميجين والعالمين إلى االستثمار في المنتجات العقارية التي تقوم ببيعيا اإلمارة، وتفننت في البناء 

منطقة واطمق عمييا )سنغافورة العرب(، المركز المالي لدول ال وأصبحتمن حيث التصميم واليندسة والفخامة 
وأقيمت الميرجانات العديدة في كثير من النشاطات فأقبل عمييا السياح والتجار ورجال المال واألعمال ورواد 

وبذلك أصبحت درة الخميج وضوء الشمس المشرق لمدول العربية ومسرح لالكتناز واالصطياف  السينما والفن،
 العالمي.

 وكأنياطموحة لتحقيق التطور لإلمارة  إدارةيق قفزتيا االقتصادية في المنطقة عبر استطاعت دبي تحقو 
تجسدت في ارتفاع المناخ االستثماري إلى مستويات عالية من التسييالت في كافة  ةإدار شركة ليا رئيس ومجمس 

التي تحقق  اإليجابية المجاالت، ووجود نيضة قوية في القطاع العقاري مما ساىم في سرعة وضمان تحقيق النتائج
فساح الحكومة المجال لمتممك الحر في مشاريع عدة وحرية االستثمار في المشاريع الكبيرة،  أىداف المستثمر ، وا 

األطراف  ننسى ان وتولدت العالقة المثالية بين المستثمر وحكومة دبي بشكل خاص ودولة اإلمارات بشكل عام، وال
 الرسمية في دبي والمتعمقة بدعم قطاع العقار تمكنت من جعميا تتميز بمواصفات خاصة ومتقدمة. 

تالفي البيروقراطية وتسييل خطط تنمية متفانية باإلعمار والبناء وبتمويل ائتماني  وافمح ذلك في البداية في
االتحاد الذي يشكل  دون مشاكل كبيرة ضمن واستثمارات متنوعة، وتمكن حكام دبي من الحفاظ عمى تمك الطريقة

دبي مميما لكثير من دول المنطقة التي صارت  واصبح نموذج، األخرىمع الجيران من دول الخميج  أوالدولة 
م يقتصر االنبيار بالنموذج عمى دول خميجية ، ولمحاولة تطوير السياحة تقمدىا في العقار والخدمات المالية وحتى

نماو مثل قطر والكويت   1 امتد إلى دول راسخة لدييا نمط تنمية ممتد مثل مصر والمغرب وغيرىا. ا 

                                                             
1

 د، متاح على 44و 18، سا 2017دٌسمبر  12، أزمة دٌون دبً أسبابها وآثارها االقتصادٌة، صباح الفخري سٌف هشام
 www.kantakji.com/media/5004/b166.doc 
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 . 2009:  ماهية األزمة المالية في دبي لعام أوال    

تقوم  أنيا 9111نوفمبر  96 األربعاءحكومة دبي يوم  أعمنتالعالمية ليزة عنيفة عندما  األسواقتعرضت 
بإعادة  ىيكمة كبيرة في اكبر شركاتيا التابعة وذراعيا االستثماري مجموعة دبي العالمية ، حيث أعمنت طمب إعادة 

من  األكبرمميار دوالر أمريكي، وىي تشكل الجانب  61، من اصل مميار دوالر أمريكي 95يون بقيمة ىيكمة د
، وفي اطار إعادة الييكمة أخطر المستثمرون بتعميق سداد سندات مميار دوالر أمريكي 91ي البالغة إجمالي ديون دب

، وبعد 9111ديسمبر  91مميار دوالر أمريكي تستحق في  1)صكوك( لشركة نخيل العقارية بقيمة  إسالمية
، يد من المؤسسات التابعة لممجموعةبادرت مؤسسات التصنيف االئتماني في تخفيض التصنيف لعد اإلعالن
%، في حين  9.11% وتراجع مؤشر ناسداك  9.6العالمية اضطرابات حيث فقد مؤشر داوجونز  األسواقوشيدت 

 1%. 1.1% ومؤشر ىونج كونج  1.9%، وتراجع مؤشر بورصة طوكيو  9.19ىبط مؤشر ستاندر اند بورز 

ار وقد اختارت إمارة دبي ان تعمن عن طمب تأجيل سداد الديون عشية عيد االضحى المبارك لتقميل اآلث
نع التأثيرات ، غير ان ىذا األمر لم يمة رسميعمى سوق دبي  حيث تكون المؤسسات في عطم لإلعالنالسمبية 

نفطيا ضمن اإلمارات العربية المتحدة  األغنىظبي اإلمارة  أبو، وتجدر اإلشارة إلى ان إمارة الحادة ليذه األزمة
حكومة إمارة دبي من  أصدرتياوالر أمريكي سندات مميار د 91حوالي   9111كانت قد اشترت في بدايات العام 

إلمارة دبي  أخرى، كما ان إمارة ابو ظبي اشترت من خالل بنوكيا الخاصة سندات نك المركزي االتحاديخالل الب
 2بقيمة خمسة مميارات دوالر أمريكي.

الر وال يمثل النفط اال مميار دو  61وتجدر اإلشارة إلى ان الناتج المحمي اإلجمالي إلمارة دبي يبمغ حوالي 
، حيث ان اقتصاد دبي يعتمد في اغمبو عمى قطاعات جمالي ليذه اإلمارة% من الناتج المحمي اإل 5حوالي 

ارات العقارية إضافة إلى الخدمات المختمفة )كالخدمات السياحية وخدمات الموانئ والخدمات التجارية ....( واالستثم
وىي تستفيد من الجالية الكبيرة من المغتربين الذين يعممون فييا في المجاالت االقتصادية المختمفة ، وتعد  ،التجارة

حيث ان الحركة التجارية والسياحية فييا تنعكس بصورة ايجابية  األخرىإمارة دبي احد مصادر العوائد لألمارات 
االقتصادي الن اي خمل او اضطراب اقتصادي او مالي عمى ىذه اإلمارات لذا يجب الحفاظ عمى استقرارىا المالي و 

وعمى دول المنطقة  األخرىيصيب إمارة دبي سينعكس بأثاره السمبية الحادة عمى إمارة ابو ظبي وبقية اإلمارات 
 3وكذلك عمى العالم ككل.

 .2009وتطور األزمة المالية في إمارة دبي  نشأةثانيا: مراحل    

نموذجا لمتنمية المرتبطة في السوق العالمي من حيث الثقافة  األخيرةثين عاما تعتبر تجربة دبي عبر الثال
ليات آالتسعينات ودبي تسعى الن تكون مدينة عالمية ليس فقط في تنوع  أوائلوالنمط االستيالكي الغربي ، فمنذ 

                                                             
1
 .387، ص2015دار وائل للنشر والتوزٌع ،االردن ،  ،-حالة دراسٌة –األزمة المالٌة العالمٌة انعكاساتها االقلٌمٌة هٌثم ٌوسف عوٌصة ،   

2
 .323، ص2015، دار وائل للنشر والتوزٌع ،االردن ،2008 االزمات المالٌة واالقتصادٌة بالتركٌز على األزمة المالٌة العالمٌةٌوسف ابو فارة ،   

.324، 323ص  نفس المرجع، ص 
3
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لفرد من تحقق نموا في الناتج المحمي اإلجمالي وفي نصيب ا ، حيث استطاعت دبي انالدولي  االقتصاديالعمل 
ليا بسيولة، ىذا  أتيحاالئتمان الرخيص الذي  عمى األخيرة، واعتمدت دبي في السنوات الناتج خالل سنوات قميمة

%  99بمغ متوسطيا السنوي ما يقارب عن  9119-9111النمو اليائل الذي بمغ معدالت قياسية في الفترة بين 
فراط% في مجموع الدول العربية خمق طاقة فائقة  6مقابل بال حيث شجع غياب الثروة النفطية لدبي  في الثقة، وا 

سمسمة من المناطق الحرة المخصصة  وأوجدتمن خالل تطوير التجارة والسياحة والنقل والعقارات  اقتصادياتياتنويع 
تمثل مركز عالمي  واقتصادي  أصبحتية كما لقطاعات مختمفة من االقتصاد ونجحت في استقطاب شركات عالم

 .األوسطفي منطقة الشرق 

االنييار االقتصادي العالمي وتيرة النشاط االقتصادي  أوقفواستمرت دبي في التأثير المفرط لنموىا حتى 
دبي عبر السنوات الماضية في األزمة، وانخفضت قيمة  أقامتياغير النفطية التي  القطاعاتفي دبي وتضررت 

داخل وخارج دولة اإلمارات بشكل حاد وانخفض الدخل من السياحة والفنادق وخطوط الطيران ومما خمق  صولاأل
مشكمة تدفق نقدي لالقتصاد في إمارة دبي، ومع ارتفاع تآكل االستثمار غرقت دبي في الديون ولم يعد لدييا قدرة 

 1إعادة ىيكمة جزء من ديونيا.عن رغبتيا في  9111نوفمبر  96في  اإلعالنعمى تحمميا، حتى تم 

 وقد اعتمدت دبي عمى عدة محاور لنيضتيا الحديثة منيا: 

 .االهتمام بالتجارة .9

من حيث  األكبريحتل قطاع التجارة الداخمية مركز الصدارة  بين القطاعات االقتصادية المختمفة حيث يعد 
%  من إجمالي عدد المنشآت  61تمثل  9111منشأة عام  19.916عدد المنشآت العاممة في ىذا القطاع بحوالي 

، وقد جاء قطاع التجارة الداخمية في المرتبة  9119منشأة عام  11.911العاممة في إمارة دبي، وارتفع عددىا إلى 
 191.115دي العاممة، فقد بمغ عدد المشتغمين في ىذا القطاع االقتصادية من حيث تشغيل األي األنشطةالثانية بين 

%عن العام السابق مساىمة  1.5بنسبة زيادة قدرىا  9119مشتغل عام   191.991وارتفع عددىم إلى  9111عام 
مميار درىم عام  919.1من اإلنتاج عمى مستوى اإلمارة، فقد بمغ إنتاج القطاع  األكبرالتجارة الداخمية بالنصيب 

% عن العام السابق، وقد بمغت القيمة  1.6بنسبة زيادة قدرىا  9119مميار درىم عام  965.6وارتفع إلى  9111
مميار درىم عام  911.1وارتفعت  إلى  9111مميار درىم عام  11.9المضافة التي حققيا قطاع التجارة الداخمية 

الرخص الجديدة  الصادرة عن دائرة التنمية وقد بمغ إجمالي  ،9111% عن عام  1.9بنسبة زيادة قدرىا  9119
من إجمالي % 55.9رخصة تجارية  بنسبة بمغت  9.199منيا  9111رخصة عام   91.166االقتصادية بدبي 

% كما  91.5من اإلجمالي ثم باقي أنواع الرخص بنسبة  %91.9الرخص الجديدة، بينما شكمت الرخص المينية  
% من  16.1رخصة تجارية  تعادل ما نسبتو  51.111رخصة منيا  99.151بمغ مجموع الرخص المجددة  

                                                             
1

 .389، 388هٌثم ٌوسف عوٌصة ، مرجع سابق، ص ص  
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%، في حين لغ إجمالي  6.9% ثم باقي أنواع الرخص بنسبة  91.6ثم الرخص المينية  بنسبة  ،الرخص المجددة 
 1% من إجمالي الرخص الممغاة. 51.6رخصة، تمثل الرخص التجارية  1.695الرخص الممغاة 

ميز الذي يصل شرق العالم بغربو  اثر كبير في القيام بالتجارة الخارجية التي ولموقع دبي الجغرافي المت
لممستثمرين خيارات ىائمة إلى منافذ التسويق  أتاحمما  وغيرىا، واألسيوية األفريقيةتمتد إلى العديد من الدول 

حيث بمغت التجارة الخارجية  9111-9115العالمية،  وقد نمت تجارة دبي الخارجية بمعدل خالل السنوات من 
بنسبة زيادة قدرىا  9111مميون درىم عام  196.1مميون درىم وارتفعت إلى  195.1حوالي  9115المباشرة عام 

 عن %  20.3 انخفاض بنسبة 2009 عام درىم مميون488,498 دبي  إلمارة المباشرة الخارجية رةالتجا ، و بمغت% 11.1

 درىم . مميون 612,744 بمغ الذي 2008 عام

مميون درىم حيث عرفت زيادة  999.5بفارق قدره  9119إلى غاية  9115وقد عرفت الواردات ارتفاعا منذ 
ان حجم  إال، % 19.1بنسبة  9111مقارنة ب 9119عام  أيضاوزيادة  9115عن سنة  % 16.1بــ  9111عام 

مميون درىم عام  99.1، وعرفت الصادرات ارتفاعا من % 91.96بنسبة  9111الواردات في دبي تراجع عام 
 19.5بقيمة  9119، واستمرت في االرتفاع إلى سنة %19.1بنسبة نمو  9111مميون درىم عام  91.9إلى  9115

، عرفت إعادة % 91.16بنسبة نمو  9111مميون درىم عام  69.191ثم  % 61.6بنسبة مميون درىم  بنمو 
مميون درىم  19.1بحوالي  9115% حيث قدرت عام  99.6بنسبة نمو  9119 -9115منذ  أيضاالتصدير ارتفاعا 
عرفت %، اال انيا  91.9ب 9111عن عام  9119، وارتفعت عام  9111مميون درىم عام  911.5ثم ارتفعت إلى 

 %. 9.69بنسبة   9111انخفاضا وتراجعا عام 

% 95.11وبنسبة   9111مميون درىم عام  99.5وشيدت  تجارة المناطق الحرة من الصادرات نموا بقيمة  
بمعدل  9111انيا تراجعت عام % اال  91.11بمعدل نمو  9119مستمرا في االرتفاع عام  9115عن عام 

بنسبة  9111عام  انخفضتثم  9119-9115ارتفاعا من  األخرىواردات المناطق الحرة فرعت ىي  %، اما6.61
99.66.% 

إلى تبني اإلمارات  9111ويرجع التطور اليائل في حجم التجارة الخارجية قبل حدوث أزمة ديون دبي 
قيود كمية او فنية عمى الواردات العربية المتحدة سياسة تجارية حرة، تقوم عمى تحرير التجارة الخارجية وال تفرض 

نشاءوالصادرات خاصة الصادرات الغير النفطية والسماح كذلك لألجانب بالدخول في ىذا المجال  العديد من  وا 
 ( يوضح حجم التجارة الخارجية إلمارة دبي .9المناطق الحرة، والجدول رقم )

 

 
                                                             

1
 ، متاح على 213ص: ، 2009، الباب العاشر، مركز دبً لالحصاء ، امارة دبً ، التجارة، 2009الكتاب االحصائً السنوي  لسنة  
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 .  2009-2006 في دبيإجمالي التجارة الخارجية المباشرة وتجارة المناطق الحرة  ( :2جدول رقم )

، التجارة، الباب العاشر، مركز 9111:  من اعداد الباحثة باالعتماد عمى الكتاب االحصائي السنوي  لسنة المصدر
 www.dsc.gov.ae، متاح عمى 991ص ، 9111دبي لمحصاء ، إمارة دبي ، 

 .اجتذاب رؤوس األموال والمنظمين .9

التي لم تكن  األخرى األوسطويتم ذلك من الدول المجاورة وبالذات من اليند وايران وبمدان الشرق       
والعمل  اإلقامة إجراءاتبعد لقوى السوق الحرة، وىدفت دبي لتكون مدينة عالمية وتم ذلك بتسييل  أبوابيافتحت 

عدد من المناطق  بإنشاءولم تكتفي سمطات دبي بالمناخ الحر الذي تعيشو إمارة دبي بل قامت  األموالونقل رؤوس 
ومركز دبي المالي العالمي التي  اإلعالمالحرة التي ال تخضع لمقوانين المحمية مثل منطقة جبل بن عمي ومدينة 

مل في ظل قوانين خاصة بو خارج اطار السمطة الوطنية يساعد حاولت من خاللو ان يكون مركزا ماليا عالميا يع
وحققت البنوك في اإلمارات نموا سريعا في الفترة  وفي توظيف الفوائض النفطية في الخارج، األموالفي استقطاب 

%حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في 19حيث وصل المعدل  الحقيقي لالئتمان المحمي  9111-9111بين 
مميار دوالر ، مما وضعيا في  16.5واحتياطات قدرىا  أموالكونت رؤوس  91، البنوك الوطنية الــ9111نياية 

 91.1مميار دوالر ، ومصر بـــ  95.9مميار دوالر ، ثم الكويت بــ 99.9قدرىا  رأسماليةالمركز األول عربيا بقاعدة 
مميار  111مبمغ  9111إلماراتية في نياية البنوك ا أصولمميار دوالر، وبمغ مجموع  995مميار دوالر مقابل 

 الرأسماليةمميار دوالر في المممكة العربية السعودية ،وكان نجاح اإلمارات في تكوين ىذه القاعدة  995دوالر، مقابل 
 1.األجنبية األموالىو نتيجة جذب رؤوس 

 
 

                                                             
1
 .392هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص  
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 اتباع سياسة سوق العمل المفتوح . .3
 إناث 199911ذكور و 9.951.911منيم  9119نسمة عام  9.516.111قدر عدد سكان إمارة دبي  

 اإلناث% من إجمالي السكان، ويرجع سبب ارتفاع الذكور عمى  91.95% و  15.11بنسبة بمغت عمى التوالي 
، ويقدر عدد أسرىمفي مجتمع إمارة دبي إلى ان غالبية العمالة الوافدة لإلمارة من الذكور غير المصاحبين الفراد 

العاممين في  واألفرادفرد حيث يشمل عدد السكان المقيمين  9.169.155ناشطين بإمارة دبي  خالل التيار ال األفراد
كما يضاف الحركة  القطاعين العام والخاص باإلمارة والقاطنين خارجيا، ومتوسط عدد البحارة والسياح في اإلمارة،

ار ويقدر زيادة حركة السكان خالل النيار إلى سببين ىما الني أثناءالديناميكية الداخمة إلى اإلمارة والخارجين منيا 
قامةتوفر فرص االستثمار  نسبة من العاممين بالقطاع الحكومي والخاص في اإلمارات المجاورة بسبب انخفاض  وا 

 1في اإلمارات المجاورة. اإليجارات

 التنمية العقارية السياحية . .1
الميمة لمتنمية في دبي واصبح العقار وسيمة الجتذاب المزيد  األركانتمثل التنمية العقارية والسياحية احد 

ممكية العقار في دبي  وأصبحتمن الزائرين والمعنيين، اعتمدت دبي عمى سياسة استقطاب السكان لتحقيق التنمية 
في تشكيل النموذج الفريد لمتنمية في دبي ،وكان تضخم ىذا  األىميةتمثل تأشيرة دخول، ولعب ىذا القطاع بالغ 

السياسية في الدول المحيطة في دبي ناىيك عن استعداد اإلمارة تقبل زيادة سكانية   االضطراباتالقطاع ناتج عن 
ومن  األجانبزم ان توفر السكن المناسب لكافة الطبقات من ىؤالء الكان من ال كبيرة من الجنسيات المختمف،

الدائمة، وفرص التممك  اإلقامةلألجانب  وأتاحت واإلقامةناحية اخرى قدمت دبي نفسيا لمعالم انيا مالذا لمترفيو 
المطمق لمعقارات واصبح معدل نمو قطاع العقارات في دبي تقريبا نفس معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي في الفترة 

 9111.2-9111بين 

من  9115ان قيمة مشروعات مباني القطاع الخاص المنجزة في عام  ( 1ونالحظ من خالل الجدول رقم )
مباني صناعية وترفييية وخدمات بمغت  ، -سكنية–فيالت ومجمعات سكنية، ومباني استثمارية متعددة الطوابق 

مميار  91.951مميون درىم لتصل إلى  96.111ارتفعت إلى  9111وفي عام  مميون درىم  درىم، 99.951قيمة 
لممباني االستثمارية متعددة الطوابق بنسبة  9119-9115بين  األكبر،  وكانت النصيب 9119ام درىم ع
 .9119% عام 59.99و  9111%  عام  61.65، وبنسبة  9115المباني عام  اإلجمالي% من 11.96
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 .393نفس المرجع ، ص  

2
 .394المرجع، ص نفس   
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 -إمارة دبي –قيمة مشروعات مباني القطاع الخاص المنجزة حسب النوع  (: 3جدول رقم )

 الوحدة : مميون درهم                                                                              

 
، الباب التشييد والبناء، 9119من اعداد الباحثة باالعتماد عمى الكتاب االحصائي السنوي  لسنة : المصدر

 www.dsc.gov.ae ، متاح عمى19ص:، 9119الثاني ، مركز دبي لمحصاء ، إمارة دبي ، 

الف درىم عام  991الف درىم ، لترتفع إلى  56ما يعادل  9115وبمغت حركة تداول العقارات في عام 
لى 9111 بنسبة زيادة قدرىا  9115عن عام  9111عام  اإلنشاءاتوبمغ نمو  1، 9119الف درىم عام  959، وا 
 واألعمال، وبمغت مساىمة قطاع العقارات 9115عام  % عن 11.1نسبة  األعمال% ، والعقارات وخدمات 91.9

 91.5بمغت  9119% وفي عام 91.1بمغت  9111% وفي عام  95.9بـــ  9115في الناتج المحمي اإلجمالي عام 
والخدمات  العقارات.وبمغ عدد المشتغمين في قطاع 9111% عام 91.5إلى  9115% عام  99.1 واإلنشاءات% 

ما يعادل عمى  أي، 9111فرد في عام  919916، وارتفع ليصل إلى 9115 شخص عام 911911 األعمال
 111999بمغ عدد العاممين  اإلنشاء،وفي قطاع 9111% عام  1.1،و 9115% عام 1التوالي من القوى العاممة 

%  91، اي ما نسبتو عمى التوالي من القوى العاممة 9111شخص عام  191115ليصل إلى  9115شخص عام 
 9111.2% عام 11.15و  9115في عام 

، ليرتفع عام 9111مميون درىم عام  13,648.2بقيمة   أجنبياوالعقارات استثمارا  اإلنشاءاتواستقطب قطاع 
 3% .  1.6مميون درىم ، بزيادة مقدارىا   13,711.5إلى   9119

عرفت انفجار حقيقي في قطاع  ،9111وبعد زيادة  التمويل المقدم لمقطاع العقاري في اإلمارات عام 
، عجمان، وحتى الشارقة بدأت تتوسع في المغامرة العقارية وتسمح بحق  أبوظبي األخرىالعقارات ذلك ان اإلمارات 

%، وعندما  91.1بمعدل  9119ويونيو  9111وفي ذلك زادت أسعار العقار بين اكتوبر  الممكية الحرة لألجانب،

                                                             
1
، متاح على 09ص:، 2008، الباب الثانً ، مركز دبً للحصاء ، امارة دبً ، التشٌٌد والبناء، 2008الكتاب اإلحصائً السنوي  لسنة   

www.dsc.gov.ae 
2
 395هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص   
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معدل نمو في الناتج المحمي اإلجمالي وفي عدد السكان بدأ االتجاه إلى نوعية معدالت نمو العقار تفوق  أصبحت
بناء اكثر تكمفة مع زيادة الطموح فبدأت تخرج مشروعات لبناء اعمى برج، فندق تحت الماء، وبنايات تدور حول 

 1دبي مقصد كل صاحب صرعة جديدة او حمم معماري خيالي. وأصبحتنفسيا حسب الحاجة إلى الضوء 

كما تعتبر السياحة من أىم القطاعات االقتصادية التي شيدت ازدىارا في إمارة دبي، ويرجع ذلك إلى توافر 
عدة عوامل منيا موقع دبي الجغرافي االستراتيجي عمى تقاطع الطرق بني أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبنيتيا التحتية 

االقتصادية الفاعمة، وشواطئيا الخالبة وشمسيا المشرقة الممتازة، ووسائل االتصال والمواصالت الحديثة، وسياساتيا 
عمى مدار السنة ومالئمة طقسيا المعتدل في فصل الشتاء خاصة لمزوار من الدول األوروبية لمتمتع بالرحالت 

ذا نظرنا لمبنية التحتية لمفنادق، فان الزوار في دبي لدييم خيارات ال تحتصى الشاطئية وزيارة المناطق األثرية في  وا 
اختيار الفندق المناسب ليم حيث ان جميع سالسل الفنادق العالمية تمتمك أو تدير فنادق في دبي، وليس عدد 
الفنادق ىو ما يجذب السياح فحسب، بل الخدمة عالية النوعية والمعايير التي تقدميا تمك الفنادق، كما تشتير دبي 

ألذواق والميزانيات من األسواق والمراكز التجارية المزدىرة بكونيا جنة المتسوقين، حيث توفر خيارات ترضي جميع ا
إلى المنتزىات والحدائق المتنوعة في مختمف أرجاء اإلمارة، وتمتاز دبي بإقامة ميرجانات دورية لمتسوق  باإلضافة

قامة المعارض العالمية لمختمف الفعاليات، وقد ازداد عدد الفنادق في دبي من   119لى إ 2006فندقا عام  119وا 
حوالي  9119، حيث بمغ عام واألسرة%كما ازداد في المقابل عدد الغرف 99.1بنسبة زيادة بمغت  9119فندقا عام 

% وبمغ 91.1 أشغال بمغتسرير وبمتوسط  69165 األسرة% بنما بمغ عدد 99.6 أشغالغرفة وبمتوسط  11959
مت الجنسيات  األوروبية  أعمى نسبة بمغت ، شك  9119نازل عام  5911919إجمالي عدد النزالء بفنادق دبي 

% ثم دول مجمس التعاون الخميجي عدا دولة اإلمارات 91.9بنسبة   واألفريقية  األسيوية% ثم الدول  11.9
% ودولة اإلمارات العربية المتحدة  1.5% والدول العربية عدا دول مجمس التعاون  9.1% والدول األمريكية 91.1

  2.% 1.9قيانوسيا بنسبة وأخيرا دول او  % 6.6

منيا  اإلقامة إيرادات،شكمت  9119مميار درىم عام   91.919,191,911بالفنادق  اإليراداتبمغ إجمالي 
احتوت عمى  9119مبنى عام   969، وبمغ إجمالي مباني الشقق الفندقية أخرى إيرادات % 19.9و % 59.9

 6151151، امضوا 9119نزيال عام  9969.119 فيياالنزالء ، وبمغ عدد % 11.9 أشغالشقة وبمعدل  91915
ودول مجمس  % 96.9تمييا الدول األوروبية  %19من عدد النزالء   واألفريقية األسيويةليمة كان نصيب الدول 

والدول األمريكية  % 1.1والدول العربية دون دول مجمس التعاون الخميجي  91.9التعاون الخميجي عدا اإلمارات 
، وقد بمغ إجمالي إيرادات الشقق %1.5دول أوقيانوسيا   وأخيرا % 1.1اإلمارات العربية المتحدة ودولة  % 9.5
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% من إجمالي 5.9  األخرى اإليرادات% بينما  11.9ما نسبتو  اإلقامةمميار درىم تمثل  إيرادات  9الفندقية 
.اإليرادات

1 

،  16ائر خالل ايام الميرجان الــالف ز  1.6حوالي  9111-9115اجتذب ميرجان دبي لمتسوق في عام 
مميون درىم ،حيث بمغ المتوسط اليومي  91.911الف مع إجمالي انفاق  11.9حيث بمغ المتوسط اليومي لمزوار 

مميون درىم  91الف زائر مع إجمالي انفاق  1.9بمغ إجمالي عدد الزوار  9119مميون درىم، وفي عام  991لالنفاق
زائر بمتوسط  9.951يوم  19خالل  9111ن درىم، واستقطبت مفاجآت صيف دبي مميو  191بمتوسط انفاق يومي 

مميون درىم وفي عام  11مميون درىم ، بمتوسط انفاق يومي  1.191الف زائر مع إجمالي انفاق  11يومي لمزوار 
مميون  69مميون درىم ومتوسط انفاق يومي  1161مميون زائر وانفاق إجمالي  9911بمغ عدد الزوار إلى  9119
 2درىم.

% مقارنة بعام  1.9وزيادة السياحة رافقتيا زيادة سنوية في الرحالت الجوية لإلمارة حيث ارتفعت إلى 
رحمة ارتفعت إلى  911969حوالي  9115، حيث بمغت عدد الطائرات التي ىبطت في مطار دبي عام 9111

لى 9111رحمة عام  951611  99.9وصل إلى  9115في عام ، وبعدد ركاب 9119رحمة عام  911115، وا 
لى  9111مميون راكب في عام  11.1مميون راكب وارتفع إلى   9119.3مميون راكب عام  11.1وا 

 191، ارتفعت إلى 9115سفينة في عام  119وبمغ عدد سفن الركاب القادمة إلى ميناء راشد وجبل عمي 
، حيث بمغ عدد الركاب القادمين في موانئ دبي  9119سفينة عام  991تعود إلى االنخفاض  قبل ان ،9111في 

 9111مغادر وبمغ عدد القادمين في عام  11191قادم ، وعدد المغادرين  11916حوالي  9115البحرية في عام 
مغادر، وبمغ  19915قادم و  19111 بمغ 9119مغادر، وفي عام  51116قادم وعدد الغادرين بمغ  19191إلى 

، ونمو  قطاع النقل والتخزين 9111% في عام  1.6معدل نمو الناتج من النشاط االقتصادي لممطاعم والفنادق 
%  في  1.9% وبمغت نسبة مساىمة قطاع الفنادق والمطاعم في الناتج المحمي اإلجمالي  11.9واالتصاالت بمغ 

لى 9115عام  إلى  9115%  عام  99.9نقل والتخزين واالتصاالت كما نمت قطاع ال9111%   عام  1.1،وا 
كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي ، وزاد االستثمار االجنبي في المطاعم والمقاىي  9111% في عام  99.5

 4% .  9161.1بنسبة نمو  9111مميون درىم عام  19إلى  9116مميون درىم عام  1والفنادق من 

 قطاع الخدمات المالية . .5
الخدمات المالية دورا ميما في رفع عجمة التنمية االقتصادية في إمارة دبي باعتباره جية التمويل  لعب قطاع

 919.1ما قيمتو  9111% من عام  99الرئيسية لمختمف المشاريع االقتصادية، حيث بمغ متوسط نموه السنوي 
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 151ة في القطاع المالي بإمارة دبي % من الناتج المحمي اإلجمالي ، وبمغ عدد المنشآت العامم 11مميون درىم و 
باستثناء المنشآت المرخصة من قبل مركز  9119منشأة عام  156، وارتفع إلى  9111منشأة حتى نياية العام 

 األسيمالوساطة المالية المساعدة مثل محالت الصرافة ومكاتب شراء وبيع  أنشطةدبي المالي العالمي ، وتمثل 
الوساطة المالية المتمثمة في المصارف  أنشطة، وفي المرتبة الثانية  9111عام %  11ووسطاء التأمين بنسبة 

%، كما بمغ عدد  99%وشركات التأمين نسبة  91والمنشآت العاممة في التمويل واالستثمار حيث بمغت نسبتيا 
في شركات  % منيم يعممون 19، قدرت ما نسبتو  9111فردا عام  16969المشتغمين في قطاع الخدمات المالية 

% عن  96.16فردا بنسبة زيادة  19116إلى  9119الوساطة المالية وارتفع عدد المشتغمين في القطاع المالي عام 
% من اإلجمالي ، وبمغ إنتاج القطاع المالي  19،وبمغ عدد المشتغمين في الوساطة المالية ما نسبتو  9111عام 

%  91.6مميون درىم ما نسبتو  11.11صيب الوساطة المالية مميون درىم ، كان ن 11.5ما قيمتو  9111في عام 
نتاج القطاع في العام  القيمة المضافة في عام  وأصبحتمميون درىم  15.1بمغ  9119من إجمالي اإلنتاج ، وا 

 11.9% من إجمالي القيمة ، و 91.1مميون درىم ونصيب الوساطة المالية  19.6لقطاع الخدمات المالية  9111
 1%.91.1،نصيب نشاط الوساطة المالية  9119م عام مميون درى

مميون درىم  عام  116.9مميار سيم بقيمة تداول  15.6وبمغ حجم التداول في سوق دبي لألوراق المالية 
 .9119مميار درىم عام  5.1مميار سيم بقيمة تداول  9.1وبمغ حجم التداول في بورصة دبي العالمية  ،9119

مصرف في  915،ارتفعت إلى  9115مصرف في عام  916 وفروعيالتجارية وبمغ مجموع المصارف  ا
لى  ،9111عام  سندات،  6شركة ،  15وبمغت عدد الشركات المدرجة في سوق دبي  9119مصرف عام  991وا 
صندوق استثماري،  96سندات،  6شركة،  66ليرتفع إلى  9115وسيط مالي عام  11صندوق استثماري ،  99

وسيط مالي عام  911صندوق استثماري،  96سندات،  9شركة ،  56،ويرتفع إلى  9111م وسيط مالي عا 919
%وفي عام  1.91ما نسبتو  9115المحمي اإلجمالي لعام  الناتجبمغت نسبة مساىمة القطاع الخدمات في  ،9119
 9119.2% عام  9.99%، وتراجعت إلى  1.16ما نسبتو  9111

وتنوعت المراكز المالية في دبي من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق دبي المالي، بورصة دبي لمذىب 
والسمع )مركز دبي لمسمع المتعددة( وبورصة دبي لمماس وبورصة دبي لمطاقة التي تعتبر البورصة األولى في الشرق 

 9111- 9116ي عالمة تجارية منذ العام دب أصبحتالعالمية،  اآلجمةمن حيث البضائع وعقود الطاقة  األوسط
 3بدأت تقوم بالترويج عن نفسيا عمى مستوى العالم . أين

شيدت إمارة دبي نمو غير مسبوق خالل تمك الفترة مما حول ىذه اإلمارة الصغيرة من بمدة المؤلؤ وقد 
مركز  إلنشاءاضحة المالمح والغوص إلى واحدة من المدن الرائدة عالميا، وترسخ نمو إمارة دبي من خالل رؤية و 
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حيوي لخدمة المنطقة يكون جسرا يربط بين الشرق والغرب، وقد تم تمخيص طموحات اإلمارة من خالل خطة دبي 
من أوائل الخطط الوطنية عمى مستوى المنطقة، وتعتبر والتي ىدفت إلى تحقيق رؤية دبي ،  9196االستراتيجية 

البنية التحتية واألراضي ، التنمية االجتماعيةو ي التنمية االقتصادية وتمحورت الخطة حول خمس محاور رئيسية ى
 التميز الحكومي.و  األمن والعدل، والبيئة

 . 2009 الماية لسنةأزمة ديون دبي  ثالثا: أسباب
 ان المتابع لتجربة دبي كنموذج لمتنمية  االقتصادية يستطيع ان يستشف ان دبي قدمت نموذجين مختمفين،

تنويع مصادر الدخل من خالل  أساسوالذي يقوم عمى  9111كان متبعا قبل فالنموذج األول ىو النموذج الذي 
تنمية القطاعات التي تممك فييا دبي افضمية نسبية وىي القطاعات الخدمية كالخدمات المالية والمصرفية والسياحية 

تعقيدات البيروقراطية والضرائب العالية وتمتمك بنية وغيرىا من القطاعات التي تحتاج إلى بيئة عمل خالية من ال
تحتية متطورة وقد نجح ىذا النموذج إلى حد كبير محوال دبي في سنوات قميمة إلى مركز مالي وخدمي ليس عمى 

ُيطمق عميو )المغامرة  المستوى اإلقميمي فحسب بل عمى المستوى العالمي، أما النموذج الثاني فيو ما يمكن ان
بعد نجاح مشروع النخمة إلى االستثمار بقوة في القطاع العقاري  9111، حيث عمدت دبي إبتداءا من عام ة(العقاري

خصيصا ليذا الغرض وقد تسارعت وتيرة االستثمارات العقارية مع دخول شركات  أنشأتمن خالل شركات حكومية 
ومية وكذلك من سيولة التمويل وقمة وأجنبة مستفيدة من الطفرة التي ولدتيا االستثمارات الحك محميةخاصة 

التشريعات المنظمة لعمل الشركات المطورة والقطاع العقاري عموما، وقد سار كل شيء عمى ما يرام حيث كان 
 المضاربينبل ان أرباح بعض   والمضاربينالجميع رابحا، الشركات المطورة والمصارف المقرضة والمستثمرين 

العقارية  االستثماراتوبالتالي رفع الطمب عمى العقارات ومن ثم  المضاربينمما شجع دخول المزيد من  كانت خيالية
وبذلك دخل السوق العقاري حمقة مفرغة من االرتفاع في الطمب يتموه ارتفاع في االستثمارات العقارية، وىكذا إلى ان 

لم يودوا ان يروه، وقد  الكثرينولكن ظاىرا ا بل كان جاءت األزمة المالية لتكشف المستور الذي لم يكن حقا مستور 
مميار  91العقارية الضخمة التي تجاوزت الـ  استثماراتيافي  يرةعمى القروض بصورة كب الحكوميةالشركات  اعتمدت

دوالر، وقد أدت األزمة العالمية إلى الكثير من الفوضى في قطاع العقار الذي كان يعاني من المضاربات المفرطة 
 -تحت وقع شح السيولة–من المطورين  الكثير اضطرارىذه الفوضى حدة مع  ازدادت، وقد خطيروقصور تشريعي 

من المشاريع المباعة سمفا مما أحدث موجة من النزاعات بين المطورين والمشترين التي سيكون ليا  الكثيرإلى إلغاء 
 اضطرتحتى بعد انحسار أثار األزمة المالية، كما سمبي طويل األجل عمى القطاع العقاري في دبي سيستمر  تأثير

أو المجوء إلى  الحاليةكذلك إلى إعادة جدولة أو إعادة تمويل القروض  الحكوميةاألزمة المالية الشركات العقارية 
إلى إصدار سندات متوسطة األجل  األخيرةالحكومة في حال فشميا ا في إعادة الجدولة أو التمويل مما أضطر ىذه 

 القصيرةوىو ما يعني تحويل الديون الخاصة  الحكوميةمميار كدفعة أولى لتمويل ديون الشركات العقارية  91مة بقي
طويمة األجل مما قد يسبب أمران غاية في الخطورة األول يتمثل في  دخول  سياديةاألجل عمى الشركات إلى ديون 
ج منيا ، والثاني انيا قد تضطر إلى فرض الضرائب لمديون التي ال مخر  الرىيبةحكومة دبي في الحمقة المفرغة 



دي:                        األزماث الماليت العالميت وتطىر تدفقاث االستثماراث             يالفصل التمه

األجنبيت المباشرة.                                              
 

50 
 

التي  مميزاتيالخدمة ىذه الديون وفوائدىا مما سيفقد دبي اىم  الالزمةاألموال  لتوفيرالمباشرة عمى األعمال والدخول 
 1ساىمت في جعميا الوجية األولى لألعمال واالستثمارات في المنطقة أال وىي عدم فرض ضرائب عمى الدخول.

تجدر اإلشارة إلى وجود تشابو كبير بين أزمة العقارات في الواليات المتحدة األمريكية التي كانت شرارة  ليذا
الرئيسية ألزمة  األسبابوأزمة دبي المالية ، ولتوضيح ذلك فان احد  9119اندالع األزمة المالية العالمية عام 

العقارات في الواليات المتحدة األمريكية يعود إلى منح القروض العقارية الضخمة التي كانت تتجاوز قدرات 
 األسبابالمقترضين حيث عجز ىؤالء المقترضين عن سداد دفعات ىذه القروض وفوائدىا وبالمقابل  فان احد 

غير الصحيحة وغير المتوازنة عمى االستثمارات في القطاع  الرئيسية ألزمة دبي المالية ىو المراىنات المالية
ان جوىر األزمة واحد وىو القطاع العقاري حتى لو بدت الصورة مختمفة في شكميا غير ان جوىرىا  أيالعقاري ، 

الذي أدى إلى  األمرمتشابو ، فالمشاريع العقارية العمالقة في دبي كانت تعتمد عمى القروض الضخمة ، كما ان 
ىو ان العوائد المتحققة من االستثمارات الضخمة في المشاريع  9111العام  أواخرلوصول إلى األزمة المالية لدبي ا

العقارية كانت اقل من قيمة القروض وفوائدىا وىذا اختالل في التوازن بين االستثمارات المالية واالستثمارات العقارية 
 9119.2 الذي كان جوىر األزمة المالية العالمية عام

 .2009: العوامل التي ساعدت عمى ظهور أزمة دبي المالية رابعا
 نذكر منيا : ،دبي العالمية ىناك مجموعة من العوامل التي عززت وفاقمت من نشوب أزمة

الدول المنافسة تدعو إلى  المنافسة الحادة بين الكثير من دول المنطقة عمى جذب االستثمارات ، حيث ان .9
جذب واستضافة ىذه االستثمارات بشروط ضمان افضل مما ىو  متاح في دبي ، وىذه الدول عممت عمى 
توفير كل العوامل الكفيمة بالجذب والمنافسة ، وىذا األمر جعل الكثير من المستثمرين يعيدون النظر في 

 سمبية عمى إمارة دبي في ظل ازمتيا المالية؛حساباتيم االستثمارية ، وقد كان لذلك انعكاساتو ال

جاءت أزمة دبي المالية بعد ان كانت إمارة دبي قد تأثرت بشدة باألزمة المالية العالمية التي وقعت عام  .9
وكانت تمك األزمة قد تسببت في انخفاض جوىري في أسعار العقارات في إمارة دبي ،كما انيا  ، 9119

دبي من الركود االقتصادي بعد ان كان ىذا االقتصاد قد شيد انتعاشا  ادت إلى معاناه اقتصاد إمارة
اقتصاديا ونموا سريعا عمى مدار السنوات السابقة لألزمة األمريكية والتي تطرقنا إلييا سابقا ، فاآلثار الحادة 

رجة كانت نابعة من االعتماد الكبير عمى نموذج اقتصادي ركز بد 9119التي تعرضت ليا دبي بعد أزمة 
وقد وقعت أزمة دبي المالية في الوقت الذي  ،األجنبية األموالكبيرة عمى مشاريع البناء العمالقة ورؤوس 

، حيث كانت 9119كانت تتنامى فيو بوادر الخروج من نكبات األزمة المالية العالمية التي وقعت عام 

                                                             
1
 د  ، متاح على  10و 21، سا 2018مارس  11،التنمٌة االقتصادٌة العربٌة ....دبً انموذجاناصر أحمد بن غٌث،   

http://www.darussalam.ae/print.asp?contentId=1395 
2
 .324فارة، مرجع سابق، ص  ٌوسف ابو  
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استقرار سوق العقارات  راتبعض المؤشرات االقتصادية تتحسن تدريجيا مثل مؤشرات السياحة ومؤش
 1.وغيرىا

من ركود في االقتصاد العالمي  القت بضالليا اقتصاديات الدول العربية  أعقبياالمالية العالمية وما  فاألزمة .1
عامة واقتصاد إمارة دبي خاصة ، حيث تراجع النمو فييا نتيجة لتباطؤ النشاط االقتصادي وتقمص 

ن حدة تباطؤ النشاط االقتصادي في إمارة دبي وتزامنو مع الركود غير ا ،واألجنبيةاالستثمارات المحمية 
االقتصادي العالمي اظير مدى االرتباط الوثيق القتصاد إمارة دبي باألسواق العالمية وبالدورات االقتصادية 

األزمة إلى اقتصاد دبي من خالل عدة عوامل محمية وخارجية، كان انفتاح  أثارفي تمك الدول، وامتدت 
ق المال عمى أسواق المال العالمية وانكماش الشركاء التجاريين الرئيسيين ليا وتراجع التدفقات المالية أسوا

 2الواردة إلييا من خالل السياحة والنقل من اىم العوامل التي عززت تفاقميا.

، حيث أدى التذبذب في قيمة الدوالر األمريكي في األسواق العالمية بعد أزمة الرىن العقاري األمريكية   .1
التذبذب في قيمة الدوالر األمريكي إلى انعكاسات وتأثيرات سمبية عمى األسواق المالية في دبي وىذا 

 ضاعف وزاد من شدة ازمتيا المالية واالقتصادية ؛

 التطمينات الحومية لممستثمرين بان دبي ال تواجو مشكمة في سداد الديون ادت إلى تأجيل طمب الديون؛ .6

استراتيجية كافية لدى دبي لمساعدتيا في مواجية ازمتيا المالية واالقتصادية ، فإمارة دبي  عدم وجود موارد .5
ال تممك النفط الكافي الذي يكون بديال استراتيجيا قويا عندما تتعرض القطاعات المالية والسياحية والتجارية 

% تحت سيطرة إمارة ابو  11ليزات وأزمات مالية واقتصادية  الن اغمب نفط اإلمارات العربية المتحدة 
 ظبي؛

المستثمرين حول إمارة دبي ،حيث ان الصورة التي تعمقت  أذىانالصورة المالية القوية المرسومة في  .1
ىؤالء المستثمرين وغيرىم ىي ان اقتصاد إمارة دبي ىو اقتصاد غير قابل لميزات  أذىانوتكرست في 

مة مالية واقتصادية والتغمب عمييا ، ولكن عندما تم والتراجع واالنييار وانو قادر عمى مواجية اية أز 
عن طمب تأجيل الديون فان الصدمة كانت شديدة في ظل الصورة المالية القوية المرسومة في  اإلعالن
 3ولذلك فقد كانت االنعكاسات والتأثيرات اشد واعمق والسيما ان مبالغ الديون كانت مرتفعة جدا. أذىان

الكوادر البشرية الوطنية والمساىمة الوطنية المحدودة بسبب طغيان الكادر  القصور الشديد في تأىيل .9
إلى قصور برنامج التنمية في إمارة دبي،  أدت، والمخرجات اليزيمة لمؤسسات التعميم والتدريب األجنبي

ة البشرية فعممية التنمية ركزت عمى عممية تسريع وتيرة النمو دون مراعاة ان تواكب ىذه الوتيرة عممية التنمي
المؤىمة ، كذلك أيضا القصور الكبير في التشريعات الخاصة في سوق العمل  وغياب الحماية الحقيقية 
لمكوادر البشرية والوطنية أدى إلى تنافس العمالة الوطنية في سوق العمل المحمي مع عمالة العالم التي 

                                                             
1
 325نفس المرجع ، ص  

2
 .406، 405هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص ص   

3
 .325،326ٌوسف ابو فارة، مرجع سابق، ص ص   
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ة في القطاع الخاص في الدولة ال يتجاوز تتفوق عمييا في التأىيل والخبرة حيث ان مساىمة العمالة الوطني
حصة العمالة الوطنية من حصة التنمية والنمو االقتصادي في صور ارتفاع مستوى  وأصبحت%،  6

من تجربة دبي  واألخيرىي المستفيد األول  األجنبيةالعمالة  وأصبحت المعيشة والدخل الفردي محدود جدا،
المواطنين وما  أثرياءالتنموية واصبح المجتمع اإلماراتي يتكون من ثالث طبقات طبقة غنية تتكون من 

يسمى بالمستثمرين األجانب وىم في معزمو من القارة اليندية والسياسيين الياربين من بالدىم وأصحاب 
الماىرة من الغربيين إلى نسبة  ألجنبيةاالثروات المشبوىة وطبقة وسطى تتكون في مجمميا من العمالة 

محدودة من المواطنين ، والطبقة الفقيرة تتكون من نسبة من المواطنين وغالبية العمالة غير الماىرة التي 
 من العمالة الوافدة؛ األعظمتشكل السواد 

شاط الناتج المحمي اإلجمالي الذي يعبر عن حالة النحجم االقتصاد الوطني الذي يتضح من خالل  .1
ان نسبة كبيرة من الناتج المحمي ال تشكل  إالاالقتصادي في إمارة دبي، ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة 

جزء من االقتصاد الوطني بسبب كون ان نسبة كبيرة من االستثمارات في الشركات المتوسطة والصغيرة 
%  69الوطني في الشركات ممموكة ألجانب بالرغم من القانون الذي يتطمب ان تكون نسبة رأس المال 

بحد أدنى وعدم االلتزام بيذا القانون كما ان نسبة العاممين في ىذه الشركات من األجانب تقترب من الـ 
%، ىذا باإلضافة لفتح الباب لألجانب لمتممك في الشركات المساىمة العامة وكذلك العقار ىذا عدى 911

االستثمار األجنبي وقانون المناطق الحرة ، وىذا يعني ان  عن االستثمارات األجنبية المباشرة بموجب قانون
نسبة كبيرة من االقتصاد الوطني ليست وطنية بالفعل وان حجم االقتصاد الوطني ال يعكس بصورة دقيقة 
الوضع الحقيقي لالقتصاد ، كما تعني ان االقتصاد الوطني يعاني من نزيف مستمر بسبب تحويالت 

جانب لوطنيم األم خاصة وان الحكومة ال تفرض أي شكل من الضرائب المباشرة أو العمالة والمستثمرين األ
غير المباشرة عمى مداخيل األجانب في الدولة وىو ما يعني ان النمو في االقتصاد الوطني ىو في الحقيقة 

 لوطنية ؛نمو مداخيل الدول التي ينتمي ليا المستثمرين والعاممين األجانب في الدولة وليس نمو لمثروة ا

الصناعية والخدمية  الحرةالعديد من المناطق  بإنشاءوقد قامت دبي في سبيل تنويع مصادر دخميا  .91
ومدينة دبي لإلعالم وواحة دبي لمسميكون ومركز  لإلنترنيتمثل منطقة جبل عمي الصناعية ومدينو دبي 

ي التنمية االقتصادية الحقيقية دبي المالي العالمي وغيرىا من المناطق ، وبالنظر في دور ىذه المناطق ف
في دبي نجد ان نسبة المكون الوطني من عمالة ومواد أولية في مختمف الصناعات المقامة في ىذه 
المناطق منخفض جدا كما ان المكون التقني في ىذه الصناعات يكاد يكون معدوما إذ ان ىذه الصناعات 

يدي العاممة غير الماىرة ، وقد انتبيت السمطات في معظميا ىي صناعات تقميدية ذات استغالل مكثف لأل
المحمية إلى ىذه الحقيقة فقررت إقامة واحة دبي لمسميكون لتكون مركز لبحوث التقنية العالية ، وقد تحممت 

، غير اقتصادية مباشرة وغير مباشرةالحكومة في سبيل إقامة ىذه المناطق الصناعية تكمفة كبيرة اقتصادية و 
الضريبية وأسعار الطاقة التفضيمية وكذلك إقامة البنى التحتية الصناعية المتطورة والمكمفة  منيا اإلعفاءات
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في البنى التحتية العامة من طرق  االستثماروالتي تستفيد منيا ىذه الصناعات بصورة كبيرة إضافة إلى 
ومجاري وكيرباء يستفيد في معظميا أصحاب ىذه الصناعات والعاممين فييا ، ناىيك عن التكمفة البيئية 

 1الوطني. االقتصادوالديموغرافية لمثل ىذه الصناعات عالية التكمفة ومنخفضة العائد من وجية نظر 

المشكمة التي عانت منيا إمارة دبي ىو  أساسان  اعتماد التنمية العقارية عمى االقتراض حيث .99
االقتراض، واالقتراض ىو أساس أي نمو اقتصادي متى كانت لديو المالءة المالية والقدرة عمى السداد ا وال 
يمكن ان يكون ىناك اقتراض مفتوح بدون مالءة مالية تواجو بيا أي عثرات وىذا كان خطأ إمارة دبي  

توسعت باالقتراض بال حدود أو توقف، والبنوك كانت متفائمة وتوسعت باإلقراض  والبنوك المقرضة، والتي
بميون دوالر، والناتج  11- 91من خالل السندات والصكوك ، حتى وصمت ديون دبي إلى ما يقارب 

 9,5مميار درىم باألسعار الجارية وعدد سكان اإلمارة يقارب  119المحمي لدبي اصبح يفوق مستويات 
مميار درىم أي  111زمة عمى إمارة دبي تقارب بالدرىم اإلماراتي ىذا يعني ان القروض الالمميون ، و 

مميار دوالر أي ما يفوق الناتج المحمي وىذا يعني مشكمة كبرى تعاني منيا إمارة دبي من حيث  11حوالي 
لمسيطرة عمى ضعف المالءة المالية وأيضا قدرتيا عمى االقتراض مستقبال ، فقوة التفاؤل كانت ىي ا

االقتصاد بإمارة دبي ، مما وسع االقتراض والتوسع العقاري حتى وصمت األسعار ألرقام خيالية باإلمارة 
مترا ، وىذا ما عزز رغبة المضاربين بشراء العقارات  61وأصبحت بماليين الدراىم لمساحات ال تتجاوز 

الحكومة من خالل أذرعتيا العقارية  % من كل عقار ، وأيضا توسع6والتممك بتوسع مع دفع نسبة فقط 
بانشاء أبراج وأعمى برج بالعالم وأيضا الجزر البحرية وكميا بقروض ضخمة سواء من بنوك محمية أو 
خارجية تبعا لمطمب العالي الذي شجع عمى التوسع واالستثمار بقوة كبيرة ، ووضع مستويات التضخم 

غرار ىونغ كونغ وسنغافورة وفرانكفورت، وىذا كان  مرتفعة جدا، وأصبحت مدينة المال واألعمال عمى
تحدي مخططي دبي ان توضع بيذا اإلطار، ونجحت دبي بان تكون قبمة االستثمار العقاري ال الصناعي ، 

مما وضعيا بحالة حراك اقتصادي ىائمة ولعل  أنشطتياوأيضا استقطاب الشركات العالمية من مختمف 
ميارات دوالر وحركة جوية ال م 1عيا وربحيتيا التي أصبحت تتجاوز المؤشر ىنا ىو دبي لمطيران وتوس

مارة بنيت ال شك، وىذا يجب ان يسجل،  61، وتوسع مطار دبي الذي كمف تيدأ مميار درىم , ىناك بناء وا 
ولكن كانت ىناك مغامرة ىائمة ومارس " أىل دبي" تجارة مجازفة الن األساس الذي بنيت عميو ىو ان 

ف وان العالم جميل ولن يتوقف، وىنا كان مكمن الخطأ، الذي ظير مع تداعيات األزمة الطمب لن يضع
المالية العالمية، والتي ضربت بالنظام المصرفي العالمي، وشركات العقار والتأمين، ومنيا انكشفت حسابات 

ني دول وشركات وضعف الطمب وتحول إلى ركود وكساد وضعف الطمب انعكس عمى إمارة دبي، فيي تب
لكي تبيع وتحقق أرباحا وتعيد االقتراض لمشروع أكبر، ولكن توقف كل ذلك بنسب كبيرة جدا، أدت في 
النياية إلى انكشاف بنوك إماراتية بمديونيات صعبة كما حدث مع الصانع والقصيبي وىما من خارج الدولة 

                                                             
1
 ناصر أحمد بن غٌث، مرجع سابق.  
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فتوقفت المشاريع العقارية فماذا عمن بداخميا، وضعف اإلقراض معيا وضعف التمويل لمشراء لمعقارات ، 
و  11باإلمارة وضعف الطمب عمييا، ولكن ىناك قروض واجبة السداد، واألسعار انخفضت بما ال يقل عن 

بالغرض من عممية االقتراض أو الربحية المتوقعة، واستمر ضعف الطمب والركود  ال يفي% وىذا 61
داد، مع فوائد ىذه القروض، فكثير من لسنوات، ووقعت دبي بوسط مستنقع القروض واالستحقاقات لمس

،  9199مميارات دوالر  خالل سنة  1، و سداد 9191مميار دوالر خالل  99المستحقات واجبة السداد 
 61سنوات ، وديون دبي العالمية  1مميارا خالل  11، اي ما يقارب 9199مميار دوالر خالل  99وسداد 

 1مميار دوالر.

 أزمة دبي المالية.: اآلثار الناجمة عن خامسا
طمب تأجيل لديون إلى الكثير من اآلثار والنتائج السمبية الفورية  إعالناليزة المالية التي نجمت عن  أدت
 ومن ذلك: ، وغير الفورية

إمارة دبي قد دخمت في  المستثمرين بصدمة كبيرة ، عمما ان ىؤالء المستثمرين كانوا يتوقعون ان إصابة .9
 إعالن، وقد زاد من حدة ىذه الصدمة ان  9119مرحمة التعافي من األزمة المالية العالمية التي وقعت عام 

اإلمارة عن تحصيل خمسة مميارات دوالر جديدة من إمارة  إعالنتأجيل الديون جاء بعد ساعات من 
 أبوظبي في اطار برنامج سندات محدد ؛

 األمرأزمة الرىن العقاري األمريكية وىذا  أثارجاءت أزمة دبي المالية في ظل بيئة مالية عالمية منيكة من  .9
جعل من أزمة دبي المالية واالقتصادية كارثة مالية جديدة تضاف إلى معاناة ىذه البيئة المالية العالمية ، 

ا من تداعيات مالية واقتصادية واجتماعية صعبة بما رافقي 9119فبعد حوالي عام من وقوع األزمة المالية لــ 
سمبية جوىرية في األسواق العالمية،  أثارا أحدثتجاءت أزمة دبي المالية لتجمب معيا صدمة جديدة وشديدة 

في عدد من التجمعات الصناعية الضخمة في الكثير من الدول ومثال  ممموسة تأثيراتإلى  أدتكما انيا 
أظيـرت حيث  2وشركة بوينغ لصناعة الطائرات،  إيرباصالتي لحقت بشركة ذلك بعض اآلثار السمبية 

بيانـات لشـركة إيربـاص ان إحـدى شـركات تأجير الطائـرات في دبي ألغـت جميع طمبياتيـا المتبقية لدى 
 مميـار دوالر في بسبب األزمة المالية، لكن قرار شـركة دبي لصناعات 9.6إيربـاص بقيمة إجمالية قدرىا 

الطيران كابيتال لم يقمق المستثمرين بالشركة األم  شـركة الطيـران والدفـاع األوروبيـة التـي تقدمت عمى بوينج 
بفارق كبير في ذلك العام، كما انو وفقا لبيانات بوينغ فان دبي لصناعات الطيران لدييا قائمة طمبيات 

قريرىا الشـيري الخـاص بالطمبيات والذي ىيمنت وأعمنت إيربـاص قرار اإللغاء في إطار ت طائرة، 56لشـراء 
، وباعت 9199نيو والتي ظيرت في معرض باريس الجوي في  191عميو المبيعات القوية لمطائرة إيو 

                                                             
1
 ،  متاح على22، سا 2018مارس  11، دبً " "صفارات االنذار تطلق من جدٌد راشد محمد الفوزان،   
 http://www.alriyadh.com/477883 

2
 .327، 326ٌوسف ابو فارة ، مرجع سابق،  ص ص  
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بعد حسـاب إلغاءات مثل الطمبيات الخمسـة واألربعين  511طائرة في النصف األول أو  111إيرباص 
يو  191المتبقية من الطائرتين إيو  التي ألغتيا شركة دبي لصناعات الطيران كابيتال، وكانت  161وا 

مميار دوالر باإلضافة إلى عدة طمبيات من  1.1بقيمـة  إيرباصالشـركة اإلماراتية ألغـت طمبيات لطائـرات 
 9199.1بوينغ في مارس

 9119و 9111عام  السنوية بينكما تأثر قطاع النقل الجوي باألزمة حيث كانت الزيادة في الرحالت  .1
 9111و 9115بين عامي  %1بعد ان بمغت   9111و 9119% بين  1.1% وانخفضت إلى 1.9حوالي 

، كما تأثرت عممية نقل البضائع القادمة والمغادرة حيث بمغت الزيادة 9115و 9116% خالل  1.9و 
جعت عمميات في حين ترا التوالي،% عمى  1.65%  و99.6حوالي  9119و 9111السنوية خالل سنة 

% عمى التوالي، وتراجعت  5.1%  و1.9بحوالي  9111-9119نقل البضائع القادمة والمغادرة بين عامي 
في حين كانت  ،9111مقارنة بعام  9111 % عام9.6نسبة الزيادة السنوية في عدد المركبات حيث بمغت 

د الركاب النقل البحري نمو في عد 9111، وشيد عام 9111مقارنة ب  9119% عام  99.6ىذه النسبة 
2النخفاض تكمفتو عن تكمفة النقل بواسطة الطيران. 9119ة بعام ن% بالمقار  11.1بنسبة 

 

 تابعة لحكومة دبي، أعمالقيام الكثير من مؤسسات التصنيف االئتماني بتخفيض تقييماتيا لمؤسسات  .1
انخفض تصنيفيا االئتماني  وجاءت المؤسسات التابعة لمجموعة دبي العالمية عمى راس المؤسسات التي

 إعمارفي دبي بسبب األزمة المالية لدبي مثل سمطة موانئ دبي العالمية وىيئة كيرباء ومياه دبي ومؤسسة 
.... وغيرىا ،كما قامت مؤسسة موديز بتخفيض تقييميا لمجموعة من المؤسسات في دبي وقالت ان إعادة 

كما قامت وكالة  3ية يعد تخمفا عن الوفاء بالديون ،ىيكمة الديون التي قامت بيا مجموعة دبي العالم
بتخفيض التصنيف االئتماني ألربعة بنوك مقرىا دبي  9111في (S & P)التصنيف االئتماني ستاند اندبورز 

تحت نظرة سمبية لالئتمان والبنوك ىي بنك اإلمارات الدولي وبنك دبي الوطني والتي تم دمجيم تحت 
االئتماني  التصنيفحيث اصبح  اإلسالميني وبنك المشرق وبنك دبي طالو مسمى بنك اإلمارات ودبي 

 BBB.4+إلى  اإلسالمي، وبنك دبي A-لبنك اإلمارات الدولي وبنك دبي الوطني وبنك المشرق إلى  

 ارتفاع تكاليف التأمين عمى ديون دبي بسبب عدم القدرة عمى السداد ؛  .6

إلى انخفاض مؤشرات األسواق األمريكية واألوروبية  أدتالعالمية حيث  األسيمالتراجع الكبير في أسواق  .5
 ؛ واألسيوية

                                                             
1

 متاح على  د،   20و15، سا 2017دٌسمبر 18، 14ص ، 6865العدد جرٌدة القدس، دبً لصناعة الطٌران تلغً  باقً طلبٌاتها لدى اٌرباص،  
http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/2011/07/07-07/All.pdf 

2
 .412هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص  
3

 .327ٌوسف ابو فارة ،مرجع سابق، ص 
4

 .418هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص 
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إلى التأثيرات السمبية عمى ثقة المستثمرين في السندات  إضافةاىتزاز الثقة في عمميات االستثمار في دبي  .1
 الحكومية إلمارة دبي ضمن أسواق المنطقة ؛

لسيئ لمحدث في دبي حيث حاولت الترويج بان تجربة دبي غربية باالستغالل ا اإلعالمقيام بعض وسائل  .9
االقتصادي  واإلبداعإلى ان العرب غير قادرين عمى بناء نماذج التميز  إشارةبرمتيا قد سقطت وانيارت في 
الغربية إلى التيويل والتضخيم لألزمة وكان دبي ىي الدولة األولى  اإلعالموقد عمدت بعض وسائل 

الغربية التي حاولت الترويج بان العرب  اإلعالموىناك بعض وسائل  والوحيدة التي واجيت مصاعب مالية،
كما ان ىناك بعض الجيات الغربية التي ال ترغب في وجود اي  ال يجيدون سوى ركوب االبل والجمال،

النيوض االقتصادي العربي وتجدر اإلشارة إلى ان الصحف  محاوالتكل  إجياضوتحاول نجاح عربي 
كثيرة  أسبابإلى  كوقد بعود ذل األزمة المالية، أثناءعنفا في ىجوميا عمى دبي  األكثرالبريطانية كانت 

تقارير أشارتد لمشركة العالمية في دبي وق األكبرربما يكون منيا ان البنك الممكي االسكتمندي ىو المقرض 
لألمارات  األكبرمالية واقتصادية صادرة بعد أزمة دبي العالمية إلى ان البنوك البريطانية ىي المقرض 

1مميار المتضمنة إمارة دبي؛ 61العربية المتحدة وان ىذه القروض تجاوزت الــ
 

تشكل نسبة كبيرة من في دبي خاصة واننا نعمم ان تجارة العقارات  األصولالتراجع واالنخفاض في أسعار  .1
اقتصاد إمارة دبي وان األسعار كانت مرتفعة قبل حدوث أزمة دبي عمى خمفية زيادة عدد المقيمين األجانب 

المضاربة وارتفاع تكاليف البناء، ومع ظيور األزمة ومغادرة بعض المستثمرين واألجانب اإلمارة  باستثمارات
لمكتبية والعقارات الصناعية ومع انخفاض الطمب انخفض الطمب الكمي وانخفضت عوائد العقارات ا

، وتوقفت نصف المشروعات 9111% منذ بداية عام  11-11انخفضت االيجارات بنسبة تراوحت من 
مميار درىم عام  51.111من   9111-9119وتراجع االئتمان المقدم إلى قطاع العقارات في الفترة بين 

اجعت حصة قروض الرىن العقاري من إجمالي االئتمان وتر  9111مميار درىم عام  55.659إلى  9119
مميون  951.119.119والت العقارية من او انخفصت حركة التد2% لنفس الفترة ،  5.1% إلى  1.1من 

 9191، واستمرت في االنخفاض إلى غاية  9111مميون درىم عام  969.191.196إلى  9119درىم عام 
مميون درىم ،اال انيا بدأت تنشط بعد ذلك حيث  991.115.611حيث قدرت حركة التداول العقارية 

اين وصل حجم  9196مميون درىم مستمرة في االرتفاع إلى غاية  911.156إلى  9199ارتفعت عام 
(، وتراجعت العقارات  1مميون درىم كما ىو موضح في الجدول رقم ) 196.961تداول العقارات ذروتو بـــ 

 9119عام  9551من  اإلنشاءوزاد العقار تحت  9111عام  9619إلى 9999من  9119المنجزة في عام 
%  9.9إلى  9111عام  11.1وتراجع نمو الناتج من العقارات والخدمات من  3، 9111عام  1191إلى 

                                                             
1
 .328 327ٌوسف ابو فارة ،مرجع سابق، ص  

2
 .409، 408هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص ص  

3
، متاح على 09ص: ، 2009، الباب الثانً ، مركز دبً للحصاء ، امارة دبً ، التشٌٌد والبناء، 2009الكتاب االحصائً السنوي  لسنة   

www.dsc.gov.ae 
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لى  9119عام  وتراجعت مساىمة القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي من  9111% عام  91.9 –وا 
لى  9119ام % ع 91.1إلى  9111% عام 91.5  9111.1% عام 91.1وا 

 في إمارة دبي  2015-2007العقارية خالل الفترة  التداوالت(:  حركة  4الجدول رقم )

 
 9111من   : من اعداد الباحثة باالعتماد عمى الباب الثاني من الكتاب االحصائي السنوي لسنوات مختمفةالمصدر

 www.dsc.gov.ae، التشييد والبناء ، الباب الثاني، متاح عمى ، مركز دبي لالحصاء9196إلى 

تأثرت القطاعات السياحية والفندقية بتأثيرات األزمة بشكل واضح وجوىري ولكن تجدر اإلشارة إلى ان ىذه  .91
بسبب األزمة وىو ما  أثقمتياالكبير التي  األعباءالقطاعات بدأت بعد ذلك بالتعافي التدريجي والخروج من 

 توضيحو في الجدول التالي: يمكن

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 .410هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص  

مجموع حركة التداوالت العقارية بالمميون درهم السنوات
115.855.347 2007
260.732.972 2008
152.927.385 2009
119.476.543 2010
143.065 2011
154.455 2012
237.006 2013
380.739 2014
425.259 2015
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 . 2015-2007( : عدد الفنادق والغرف والنزالء بإمارة دبي خالل الفترة  5جدول رقم )

 

، 9196إلى  9111من  السنوي لسنوات مختمفة اإلحصائيالباحثة باالعتماد عمى الكتاب  من إعداد: المصدر
 www.dsc.gov.ae، السياحة، الباب الثاني عشر، متاح عمى لإلحصاءمركز دبي 

بالرغم من  9196 – 9111( ان عدد الفنادق في دبي في تزايد مستمر منذ 6لجدول رقم )انالحظ من خالل 
، وازداد بذلك عدد  9196فندق عام  159إلى  9111فندق عام  191تداعيات األزمة عمى دبي حيث ارتفعت من 

عدد النزالء فنالحظ انو  أما  9196غرفة عام  19.111 ىال 9111غرفة عام  69.591ق من لكل الفناد الغرف
ثم  9119عام  5911.919مزيل مقارنة بــ  5.916.991إلى  9111عام  6.951.611انخفض خالل األزمة من 
 .9191نزيال عام  9.519.166إلى  5.659.111حيث تزايد إلى  9191بدأ عدد النزالء يرتفع منذ 

 .( 5ة بدبي، فيمكن شرحو من الجدول رقم )يعن  القطاع التجاري خالل  األزمة المال ماأ
 

 

 

 

 

 

 
 

عدد النزالء عدد الغرف عدد الفنادق السنوات /البيانات
5.863.509 32.617 319 2007
6.273.291 37.261 341 2008
6.105.813 43.419 352 2009
6.561.999 51.115 382 2010
7.262.730 53.828 387 2011
7.823.117 57.345 399 2012
8.641.355 61.67 416 2013
- 67.487 445 2014
- 72.473 461 2015
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 2016-2010(  : إجمالي التجارة الخارجية المباشرة وتجارة المناطق الحرة  6جدول رقم)

، 9195إلى  9191من  السنوي لسنوات مختمفة اإلحصائيالباحثة باالعتماد عمى الكتاب  إعداد: المصدر
 www.dsc.gov.aeالباب العاشر، متاح عمى  الخارجية،، التجارة لإلحصاءمركز دبي 

مميون درىم عام  616.569( ان التجارة الخارجية المباشرة بمغت  5نالحظ من خالل الجدول رقم )       
و  199.1و  196.1كما تطرقنا اليو سابقا  9111، 9119، 9111بعد ان كانت في السنوات  9191

مميون درىم عمى التوالي  مما يوضح ان إجمالي التجارة الخارجية المباشرة تراجع خالل أزمة  199.119
مميون  916.151اين وصمت  9191إلى غاية  9191ثم بدأت في االرتفاع منذ سنة  9111دبي عام 

م عمى مميون درى 919.915و  999.111بقيمة  9196و  9191درىم لترجع إلى االنخفاض عامي 
 .9195مميون درىم عام  911.161،ثم ارتفعت بعد ذلك إلى التوالي 

ويعود ىذا االرتفاع إلى تمكن دبي من تعزيز التنوع في أسواق التجارة الخارجية، ودعم النمو في        
قوية تجارتيا مع الصين التي تقدمت إلى موقع الشريك التجاري األول لإلمارة، إذ شيدت التجارة معيا قفزة 

مميار درىم، ما يعكس الدور الحيوي لدبي في تجارة الصين مع  916%، لتصل قيمتيا إلى 91بنمو بمغ 
العالم، وقدرة اإلمارة عمى ربط األسواق األوروبية واإلفريقية والعالمية مع أسواق الصين وشرق آسيا، فيما 

يارات درىم، تمتيا التجارة مع أميركا مم 911بمغت قيمة تجارة دبي مع شريكيا التجاري الثاني وىو اليند 
مميار درىم لتأخذ موقع الشريك التجاري الثالث لإلمارة، وبمغت قيمة التجارة مع السعودية الشريك  91بقيمة 

 16مميار درىم، وبمغت قيمة تجارة دبي مع ألمانيا  69التجاري الرابع عالميا واألول خميجيًا وعربيا حوالي 
مميار  11مميار درىم، ومع المممكة المتحدة  11مميار درىم، ومع اليابان  11را مميار درىم، ومع سويس

 1مميار درىم. 11درىم، ومع العراق 

                                                             
1
د،  متاح على 30و09، سا2017دٌسمبر  15، الصعود القوي لمؤشر التجارة ٌحتم علٌنا تنمٌته بمزٌد من األفكار المبدعةحمدان بن محمد،  

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-03-24-1.768156  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان
535.555 514.245 547.263 545.024 501.668 441.666 363.671 الواردات
129.439 118.912 99.739 126.024 148.486 98.064 67.962 الصادرات
165.065 168.979 171.775 174.716 157.689 160.695 144.023 إعادة التصدير

830.059 802.136 818.797 845.764 807.843 700.425 575.656
إجمالي التجارة الخارجية

المباشرة
411.443 447.225 488.711 466.907 417.058 382.972 326.526 تجارة المناطق الحرة
233.788 249.66 274.744 251.902 228.043 213.093 183.164 الواردات
12.294 11.85 13.323 12.958 11.991 10.629 143.362 الصادرات
165.361 185.715 200.644 202.047 177.024 159.25 - إعادة التصدير
1241.502 1249.361 1307.508 1312.671 1224.901 1083.397 902.182 إجمالي التجارة الخارجية
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مميون درىم بعد ان كانت  195.695حيث قدرت بحوالي  9191كما نالحظ تطور تجارة المناطق الحرة عام        
كما  9111مميون درىم عام  956.515و  9119مميون درىم عام   111.9و  9111مميون درىم عام  911.1

اين وصمت إلى ذروتيا بحوالي  9191وتجارة المناطق الحرة في االرتفاع إلى غاية  9191تطرقنا اليو سابقا ، ومنذ 
األمر الذي يعكس مدى التقدم الذي حققتو اإلمارة في تطوير البنية التحتية لدبي، واالرتقاء مميون درىم  199.199
إلى  9196،ثم تراجعت تراجعا طفيفا عام  موانئ والجمارك والمناطق الحرة والخدمات الموجستيةبخدمات ال
 . 9195مميون درىم عام  199.111مميون درىم ثم إلى  111.996

ويرجع تطور تجارة المناطق الحرة في إمارة دبي إلى سعييا في تطبيق نموذج المناطق الحرة التي تقدم        
% لألجانب باإلضافة 911ية امتيازات جذابة والعديد من حوافز االستثمار، بما في ذلك حق التممك لمشركات األجنب

لى احتوائيا عمى  منطقة حرة عاممة في اإلمارة، تم تأسيسيا لخدمة قطاعات  91إلى اإلعفاء الكمي من الضرائب، وا 
الشؤون المالية والذىب والمجوىرات وصناعات محددة، تتضمن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، واإلعالم، و 

والرعاية الصحية، وتعتبر المنطقة الحرة بجبل عمي حاليا واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم التي تتيح حق 
% لرؤوس األموال األجنبية مع عدم وجود قيود لمتوظيف أو الكفالة، باإلضافة إلى استفادتيا من إعفاء 911التممك 

 .مركية عمى المواد الخام والمعدات المستوردة، مع عدم وجود ضريبة عمى الصادرات والوارداتكامل لمرسوم الج

 1وفيما يمي نظرة عمى أبرز المناطق الحرة الرئيسية في دبي: 

المنطقة الحرة في جبل عمي األسرع نموا عالميا، حيث استطاعت تحقيق نجاحات عديدة خالل السنوات  -
 951% سنويا، اضافة لتوفيرىا ما يفوق  96مسجمة نموا في العائدات وفي ناتج دبي المحمي بــ   الماضية

ناولة الحاويات % من م 96% من صادرات دبي، و61ألف وظيفة القتصاد اإلمارات، كما تمثل جافزا 
% من  91% من جميع رحالت الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي، و 99عبر ميناء جبل عمي، و

%و 911تدفقات االستثمارات الخارجية المباشرة إلى اإلمارات، كما تمكن من تممك الشركات األجنبية بنسبة 
عاما، ال قيود  61الشركات لمدة  %، وكذا اإلعفاء الضريبي عمى911استرداد رأس المال واألرباح بنسبة 

عفاء جمركي وتسييل وتسريع عممية  عفاء ضريبي عمى الدخل الشخصي، وا  الشركة،  إنشاءعمى العممة وا 
تتممك عقارات في جزر النخيل أو أي من العقارات التابعة لشركة نخيل أو العقارات التي  إمكانيةوكذا 

 وافقت عمييا سمطة المنطقة الحرة؛

، كجزء من استراتيجية حكومة دبي 9115منطقة حرة المطار تأسست المنطقة الحرة بمطار دبي في العام  -
لممساىمة في تنمية االقتصاد وتعزيز المناخ االستثماري لإلمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص،  ومنذ 

تقطاب االستثمارات تأسيسيا استطاعت المنطقة الحرة بمطار دبي ان تحقق أىدافيا لتصبح األسرع في اس
األجنبية، لتصبح بذلك المنطقة الحرة األسرع نموا في الشرق األوسط، وتحتضن المنطقة الحرة بمطار دبي 

                                                             
1
دٌسمبر  14، 2014مجلة اخبار االعمال ، العدد ماي  منطقة حرة فً االمارات تجتذب المستثمرٌن من كافة انحاء العالم، 43كثرمن امحمد سلمان،   

 http://businessnewsme.com/cover-story-details/1022 متاح على، د30و11، سا 2017
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العالم وتشمل عددا كبيرا من القطاعات الصناعية الرئيسية مثل أودي،  أنحاءشركة من مختمف  9511
يرباص، وكالرينس وىاينز، وتتضمن المرافق التابعة ليا ق اعة لممؤتمرات، ومقاىي وبنوك،  وتشمل وا 

الصناعات التجارة والخدمات والصناعة الخفيفة، وتتمتع المنطقة الحرة بمطار دبي بموقع استراتيجي بالقرب 
من مطار دبي الدولي، مما ساىم في تقديميا الخدمات الموجستية والبنية التحتية والخدمات المتميزة طبقا 

ساعة، كما توفر المنطقة الحرة الوصول المباشر إلى العديد من  91عمى مدار ألعمى المستويات العالمية 
جراءات غرفة التجارة، ما يساعد عمى  الخدمات الحكومية بما في ذلك تأشيرات اإلقامة وخدمات الجمارك وا 

 تسييل عممية التسجيل والترخيص؛

الجمع بين الرعاية الصحية عالية  بغرض 9119المدينة الطبية خدمات وأبحاث والتي تم تم تأسيسيا عام  -
الجودة، ومركز متكامل لألبحاث الطبية لمخدمات السريرية والعالجية والتعميم الطبي، وتعتبر المدينة األولى 
عالميا التي تتخصص في ىذا المجال، وقد أسست عمى مرحمتين، األولى تمثل مشروعا ممتدا عمى مساحة 

لمرعاية النيارية وعيادات خارجية ومراكز تشخيص، باإلضافة إلى  ماليين قدم مربع، يضم مجمعا طبيا 1
مراكز إلعادة التأىيل، ومراكز لمزرع ومختبرات لصناعة األدوية ومكاتب لتوريد المعدات، وتستضيف مدينة 

مرفقا  طبيا، تعمل وفق أعمى المعايير الدولية من أىميا: مستشفى المدينة،  91دبي الطبية حاليا أكثر من 
تشفى مورفيمدز لمعيون، ومركز الدكتور سميمان الحبيب الطبي، واألكاديمية األميركية لجراحات التجميل، مس

ومركز الدكتور نيقوال وآسب، ومركز لندن لمجراحة التجميمية، ومركز دبي ألمراض النساء والخصوبة، 
دينة كبريات شركات األدوية ومركز المغربي لمعيون، والمركز األلماني ألمراض القمب. أيضا توجد في الم

 عمى المستوى العالمي، ومنيا شركة ويث، وسانوفي أفينتيس، ونوفارتيس، وأسترازينيكا، ونوفو نورديسك؛

مركز دبي المالي العالمي ىو منطقة حرة أطمقت لالستفادة من اإلمكانات التي تتوافر بالمنطقة في صناعة  -
اختارت المركز من موقعو االستراتيجي والذي يسيم بتخفيف  الخدمات المالية، حيث تستفيد الشركات التي

األعباء التي يشكميا فارق التوقيت الكبير بين لندن وىونغ كونغ، كما انو بمثابة بوابة مغرية لرؤوس األموال 
األجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية بالمنطقة، باإلضافة إلى كونو منصة مثالية لالستفادة من أكبر 

ق الناشئة لمخدمات المالية، ويعتبر المركز حاليا الممتقى األمثل لمشركات التجارية العالمية، حيث األسوا
 5من أضخم مديري األصول و 9مصرفا عالميا و 96من أكبر  99شركة بما فييا  911يضم أكثر من 

قانونية، ويتمتع شركات المحاماة واالستشارات ال 91من أكبر  5شركات تأمين، باإلضافة إلى  91من أكبر 
المركز ببنية تحتية راسخة ونظام ضريبي مريح، ما يجعمو قاعدة نموذجية الغتنام الفرص اإلقميمية 

 المتنامية؛

مدينة االنترنت حيث تضم مدينة دبي لالنترنت، أكبر بنية تحتية تكنولوجية في منطقة الشرق األوسط، وقد  -
التجارية لشركات المعمومات واالتصاالت اإلقميمية بغرض دعم تنمية األعمال  9111تأسست في العام 

والعالمية، وقد نجحت المدينة، من خالل اعتماد نموذج أعمال مبني عمى المعرفة، في تأسيس مجمع 
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عالمي متميز لشركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يستضيف نخبة من أبرز الشركات العالمية، من 
ت ش بي، وأي بي إم، وديل سيمنز، وكانون، ولوجيكا، وسوني إريكسون، أىميا مايكروسوفت، وأوراكل، وا 

 عاما؛ 61وشممبرجير وسيسكو، وأبرز التسييالت التي تقدميا المدينة اإلعفاء من ضريبة الشركات لمدة 

وتعد المدينة  9111واحة السيميكون والتي توفر فرصا استثمارية، تأسست سمطة واحة دبي لمسيميكون عام  -
جية الوحيدة في المنطقة التي تقدم فرصا استثمارية فريدة لمشركات العاممة في التكنولوجيا، وتمتد التكنولو 

مميون قدم مربع تتضمن مكاتب، ومستودعات ومرافق صناعية متعددة االستعماالت،  16مساحتيا عمى 
ومدارس تجعل  وأراض جاىزة لالنشاء، وقاعات لالجتماعات ومرافق خدمية، باإلضافة إلى وحدات سكنية

من المنطقة مدينة متكاممة تقدم فرصة العيش والعمل في بيئة صحية، والمنطقة مدعمة ببنية تحتية متقدمة 
لالتصاالت والتكنولوجيا، بما في ذلك أحدث شبكة ألياف ضوئية، وتركز واحة دبي لمسيميكون عمى عديد 

، االنترنت، البيانات، البرمجيات، أشباه من القطاعات التجارية والصناعية، من أىميا: تقنية اليواتف
 الموصالت؛

مجمع دبي لمتقنيات الحيوية واألبحاث ويعتبر مجمع دبي لمتقنيات الحيوية واألبحاث )دبيوتك( منذ تأسيسو   -
أىم المجمعات المتخصصة في مجال العموم الحيوية عمى مستوى منطقة الشرق األوسط، وىو منطقة حرة 

ركات العاممة بيذا القطاع لتأسيس عممياتيا في األسواق الناشئة في المنطقة، ويوفر توفر منصة مثالية لمش
المجمع خدمات مميزة بما في ذلك إدارة العالقات التنظيمية، وتطوير أعمال الشركاء والتسجيل والتراخيص، 

ي تمارس وخدمات اإليجار والخدمات الحكومية، وذلك بيدف دعم نمو الشركات المحمية والعالمية الت
 أعماليا انطالقًا من المجمع؛

مركز السمع المتعددة تم انشاء مركز دبي لمسمع المتعددة كمبادرة حكومية تيدف إلى تأسيس سوق لمسمع في  -
دبي حيث يوفر بنية تحتية صناعية محددة باإلضافة إلى مجموعة متكاممة من خدمات تسييمية لممتاجرة 

واألحجار الكريمة والطاقة والسمع األساسية األخرى وقد وسع المركز في الذىب والمعادن الثمينة والماس 
نطاق عممو خارج قطاع السمع مؤخرا ليضم بذلك شركات تعمل في تقديم الخدمات ومكاتب تمثيل لشركات 

، ويضم ثالثة أبراج تيدف إلى توفير كل أنواع التسييالت لمشركات 9119أجنبية، انطمق المركز في العام 
 ؛ بالمركزالعاممة 

سوق دبي الحرة حيث أحرزت المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي المركز األول عالميا في تصنيف مجمة  -
 ؛9199/9191لمناطق المستقبل الحرة  االستثمار األجنبي المباشر

ألف طالب من جميع انحاء العالم، ويضم الحرم الجامعي  91مدينة دبي األكاديمية العالمية والتي تحتضن  -
درجة  111بمدا،موفرة أكثر من  99مؤسسة أكاديمية من  91مميون قدم مربع  99لذي تبمغ مساحتو ا

 عممية؛
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، تجذبيا مكانتيا كمنطقة حرة، ومناخيا التجاري المميز، 9119مدينة دبي لإلعالم المؤسسة منذ عام  -
، وخدمات التسويق، وتجمعات الشركات المعنية، وتشمل صناعات مثل اإلعالن،  واالتصاالت، واإلعالم

دارة الفعاليات، واالستشارات اإلعالمية.  وخدمات الدعم اإلعالمي، وا 

األزمة عمى قطاع الخدمات المالية من خالل التناقص في إجمالي االيرادات في قطاع الخدمات  أثرتكما  .99
 ( . 1المالية وعدد المشتغمين فيو كما ىو موضح في الجدول رقم )

 والمشتغمين فوعدد المصار في قطاع الخدمات  اإليرادات(: إجمالي 7جدول رقم )    

 
، 9196-9119: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى الكتاب االحصائي السنوي لسنوات مختمفة المصدر

 . مركز دبي لالحصاء، الباب الثالث عشر ،االحصاءات المالية واالقتصادية

، حيث 9191إلى غاية  9119عدد المصارف في تزايد مستمر منذ  (  ان1نالحظ من خالل الجدول رقم )
جمالي االيرادات في ىذا 9191مصرف عام  695إلى   9119مصرف عام  991تزايد عدد المصارف من  ، وا 
الف درىم متراجعة منذ ذلك العام  91.999.511رغم قمة المصارف حيث قدرت بـــ 9119القطاع عرفت اوجيا عام 

الف درىم ، ثم بدأت ىذه االيرادات في االرتفاع بداية من  11.519.116حيث قدرت بــ 9199إلى غاية سنة 
وقدرت  9191الف درىم وتراجعت بعد ذلك عام   61.569.111حيث بمغ إجمالي اليرادات  9191

ع الف درىم ، شاىدا القطا 69.191.191بحوالي  9196الف درىم وارتفعت ارتفاعا طفيفا في  69.561.165بـــ
مقدرا  9111في ظل أزمة دبي عام ثم انخفض عدد المشتغمين بالقطاع ، 9119عامل عام  16.111تشغيل 

لى  11.919بــ قدر  9199، ثم زاد عدد المشتغمين في القطاع عام 9191مشتغل عام  11.161مشتغل وا 

عدد المشتغمين
إجمالي االيرادات في قطاع الخدمات

المالية )االلف درهم(
عدد المصارف السنوات/البيانات

35.43 84.222.607 289 2008
34.891 77.056.414 319 2009
34.354 75.068.643 341 2010
35.482 72.394.783 358 2011
34.643 40.641.445 482 2012
36.445 59.658.733 505 2013
36.882 58.653.756 516 2014
40.547 58.787.983 - 2015
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اين وصل  9196غاية إلى  9199، ثم بدأ في االرتفاع منذ  9199مشتغال ثم عاود االنخفاض عام  16.199بــ
 مشتغل. 11611دمات المالية حوالي عدد المشتغمين في قطاع الخ

 أنحاءدبي عمى أسواق المال في  إعالناألزمة إلى حدوث اضطرابات في األسواق المالية  حيث اثر  أدت .99
% كما  1.1في سوق دبي إلى التراجع ىابطا مؤشرا سوق دبي المالي بنحو  األسيمالعالم وتعرضت 

%  1.11% وىبط مؤشر البورصة المصرية بنحو  9.1فض مؤشر سوق أبوظبي بصورة حادة  بــانخ
%من  9.91الذي ىبط بنسبة  % وكان اكبر الخاسرين سوق قطر 9.1وتراجع سوق الكويت بنسبة 

كما ىو  9111الف درىم عام  911.611في إمارة دبي إلى  األسيم، وقد انخفضت قيمة تداول 1قيمتيا
اال ان ىذه القيمة  األسيمرغم الزيادة في حجم تداول  9119(، متراجعا عن سنة 9لجدول رقم )موضح في ا

الف درىم عام  51.551الف درىم مقابل  19.199حيث بمغت  9199بدأت في االنخفاض إلى غاية 
 الف سيم 11.159الف درىم لــ  19.699وقدرت قيمة التداول بــ 9199،ثم عاودت االرتفاع عام  9191
الف درىم  199.615وقيمة التداول في االرتفاع إلى ان وصمت  إلى  9191إلى غاية  9199ومنذ 

الف  911.999وىي اكبر قيمة وصمت ليا ثم بدات في االنخفاض إلى  9191الف سيم عام  951.619لــ
 الف سيم. 915.195درىم لـــ

الف سيم ،وقيمة  951اـــ 9119الف درىم عام  96.911.111حجم تداول السندات بمغ  كما نالحظ ان
 995.911اين بمغ تداول سندات  9199إلى غاية  9111تداول السندات وحجميا كانت منعدمة خالل أزمة دبي 

إمارة دبي إلى ،ثم انعدم تداول السندات في 9191الف سند عام  111درىم لـــ  1.111سند و 9.911الف درىم لـــ
 .9195غاية 

الف سيم عام  1.116وارتفع إلى  ،9119الف سيم عام  9.119وبمغ حجم التداول في ناسدك دبي 
ثم عاود  ،9111الف درىم عام  1.169وانخفض إلى  ،9119الف درىم عام  5.119وبمغت قيمة التداول  ،9111

الف درىم وحجم  9.111.659بمغ  9199بيرا عام الف درىم ثم شيدت انخفاضا ك 1.916إلى  9191االرتفاع عام 
الف درىم عام  951.965الف سيم ، 969.119الف سيم ثم انخفض حجم التداول وقيمتو إلى   519.599تداول 
الف درىم  919.911منخفضا حجم التداول إلى  9191الف درىم عام  9.191.916وارتفع بعد ذلك إلى  ،9199

 الف درىم. 6.111.999مة التداول حيث وصمت إلى قي 9196-9191،ثم ارتفعت خالل 

 

 
 

                                                             
1
 418هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص   
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 ناسداك دبي وأداءوالسندات  األسهم(: تداول  8جدول رقم )

 
، 9195-9119السنوي لسنوات مختمفة  إلحصائيالباحثة باالعتماد عمى الكتاب  إعداد: من المصدر
 . لإلحصاءدبي  ز، مركالخدمات المالية

% كما شيدت األسواق 96بنسبة  اإلسالميةبتراجع السندات  األسيويةوانتقمت العدوى بعد ذلك إلى األسواق 
% كذلك ، في حين  1.9% وىبط مؤشر كاك  الفرنسي بنسبة 1.9األوروبية تراجعا في مؤشر بورصة لندن بنسبة 

ألمريكية الرئيسية تراجعا، فقد تراجع % من قيمتو ، كما شيدت األسواق ا 1.1خسر مؤشر داكس األلماني بنسبة 
%  9.19ما يعادل  611% وىبط مؤشر ستاندر اندبورز  9.11%وتراجع مؤشر ناسداك  9.6مؤشر داوجونز 

% وتراجعت  1.1% ومؤشر ىونغ جونغ بنسبة  1.9بتراجع مؤشر طوكيو بنسبة  األسيويةوتراجعت األسواق 
 1%. 1.5شنغياي بنسبة  بورصة

في اإلمارات العربية المتحدة بعد وقوع  اإلنشاءإلى تأجيل الكثير من مشاريع  9111دبي  أزمة ديون أدت .91
إلى ان الكثير من العقارات المنجزة ال تزال غير مستخدمة حيث ان نسبة  أخرىدراسة  وأشارتاألزمة 

وقف وتعثر األزمة إلى ت أدت%، وقد  11العقارات المشغولة من بين ىذه العقارات المنجزة تبمغ حوالي 
حوالي  أمريكي وتوقفمميار دوالر  91مشروعا عقاريا في السعودية وقد تم تقدير قيمتيا بحوالي  91حوالي 

مميار دوالر أمريكي ،كما ان اليبوط الكبير في أسعار  111مشروع عقاري في اإلمارات بقيمة  111
 لإليجاررض ىذه العقارات ىذه العقارات إلى ع أصحاب% قد دفع بعض  61العقارات في دبي حوالي 

 بدال من البيع ؛

                                                             
.420هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص  
1
  

اداء ناسداك دبي تداول السندات تداول االسهم
 

قيمة التداول حجم التداول قيمة التداول حجم التداول قيمة التداول حجم التداول
6.438.858 2.391.951 25.844.000 260 305.176.215 76.508.311 2008
3.951.594 3.095.668 0 0 173.507.599 110.683.607 2009
4.805.294 2.623.331 0 0 69.664.768 38.392.302 2010
2.474.568.940 602.622.629 0 0 32.088.192 25.163.632 2011
1.867.256.092 258.901.878 186.277.750 2240 48.588.075.103 40.462.901.269 2012
2.324.175.581 198.890.687 4.000.000 400 159.882.037 127.180.363 2013
5.309.882.226 280.315.010 0 0 381.506.519.072 160.532.685.484 2014
5.019.958.975 218.621.885 0 0 151.392.532.177 98.231.148 2015
4.563.690 138.163 0 0 133.181.025.228 106.386.645.228 2016

السنوات /البيانات
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 أشارتأزمة دبي المالية إلى ارتفاع مؤقت في سعر الدوالر األمريكي وفي سعر الين الياباني ، وقد  أدت .91
ألسعار الدوالر والين يعود إلى قيام الكثير من  تالمؤقبعض الدراسات االقتصادية ان سبب ىذا االرتفاع 

واستقرارا من أسواق دبي واستثماراتيا في  أماناإلى أسواق وأماكن اكثر  أمواليمالمستثمرين بتحويل رؤوس 
 ظل ما واجيتو من تداعيات بسبب أزمتيا المالية؛

ذه التأثيرات لتؤدي إلى تسريح عاممين تأثيرات سمبية عمى قوة العمل في المؤسسات في دبي، حيث امتدت ى .96
 1 ور والحوافز المالية وغيرىا من الجوانب ذات العالقة.عمى زيادات األج أثرتمن بعض المؤسسات، كما 

أزمة دبي إلى انكشاف البنوك عمى ديونيا ، معمنا بنك أبوظبي تعرضو لوحدتين متعثرتين في مجموعة  أدت .95
العالمية وشركة نخيل التابعة  دبيمصرفين كويتين لمجموعة  دوالر وتعرضمميون  116دبي العالمية بقيمة 

ميون دوالر ، وىناك تسييالت غير نقدية من بنك الخميج لشركة دبي العالمية إلى جانب م 999ليا بنحو 
مميون دوالر أمريكي لصالح البنك االىمي الكويتي عمى شركة نخيل وبذلك قدر تعرض  91سندات قيمتيا 

من خالل اكبر مصرف دوتشيو  األلمانيةمميون دوالر وتعرضت المصارف  991بـــ  باألزمةالكويتية  البنوك
Deutsche   من  91.51 األلمانيةلديون دبي استنادا إلى لبنك التسوية الدولي ، فان حصة البنوك %

مميار دوالر ، وتعرض اكبر مصرف سنغافوري دي  991.99إجمالي مديونيات اإلمارات السبعة البالغة 
ف في استراليا وىو بنك ناشونال استرلينج مميار دوالر وتعرض اكبر مصر  9.99.بي.اس لمديون بقيمة 

 2مميار دوالر. 9.1لديون دبي وقدر انطشاف بنك رويال في سكوتالندا 

التوسع الكبير فيو، حيث ان سوء ي لم تقم  بدراسة حجم االقتراض و ومن خالل ما سبق نستنتج ان دب
كبير و األساسي في بداية عمل سياسة االقتراض التي كانت تقوم مجموعة دبي باتباعيا كان لو األثر ال

األزمة في دبي، و أيضا التوسع الكبير و الغير مدروس في االستثمارات الخاصة بأموال الغير، وعدم 
تسديد المشترين المستحقات المتبقية عمييم، و بالتالي كانت تقوم حكومة دبي بتحمل كل النفقات مما أدى 

إلى نمو الدين الخارجي عمى إمارة دبي، وظيرت العديد إلى عجز كبير في الكثير من األصول مما أدى 
وغيرىا من التداعيات،  االستماراتمن التداعيات السمبية كتسريح عدد كبير من العاممين و تجميد عدد من 

و ىذا األمر كان لو آثار سمبية عمى الوضع االقتصادي لدبي بصفة خاصة واإلمارات العربية المتحدة 
 بصفة عامة .

 : أزمة الديون السيادية األوروبية .الثالثالمطمب 

تعتبر أزمة الديون السيادية األوروبية أو بالضبط أزمة منطقة اليورو من اكبر األزمات التي حدثت في 
العالمي في األلفية الثالثة من القرن الواحد والعشرين، والتي كشفت عن الوضع الحقيقي لالقتصاد اليوناني  داالقتصا

 قمت إلى العديد من الدول األوروبية األخرى ودول العالم المختمفة وىو ما سنوضحو في ىذا المطمب. وىشاشتو، وانت
                                                             

1
 .330، 329ٌوسف ابو فارة، مرجع سابق، ص ص  
2

 .422هٌثم ٌوسف عوٌضة، مرجع سابق، ص  
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 : مراحل تطور أزمة الديون السيادية األوروبية.أوال
أزمة مالية حـادة، عـرفـت بـأزمة الديون العمومية أو أزمة الديون   9111عرفت منطقة األورو منذ نياية 

عمى تسديد ديونيا تجاه دائنييا،  اليوروالسيادية، وأطمق عمييا ىذه التسمية لكونيا ترتبط بعجز بعض دول منطقة 
ببروز  9111المية التي مست االقتصاد العالمي منذ سنة وتأتي ىذه األزمة امتدادا لألزمة المالية واالقتصادية الع

عدم قدرة اليونان عمى تسديد التزاماتيا تجاه دائنييا من بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمار، وازدادت حدتيا 
سبانيا، 9199 وبداية سنة 9191في سنة  يطاليا وا  يرلندا وا  -9119فخالل الفترة   1بانتقاليا إلى كل من البرتغال وا 

% نموا في منطقة اليورو بأكمميا، وتعود أسباب ىذه  9.9بالمقارنة بنسبة  % 1.9زاد الطمب المحمي بمقدار  9111
 اإلجراءاتدون ان تتخذ  التنموية، الزيادة إلى القروض الخارجية التي عقدتيا اليونان من أجل تمويل مشاريعيا

األمر الذي أدى إلى حدوث عجز في حسابيا  روضيا الخارجية،المالئمة لضمان كفاية التدفقات النقدية لموفاء بق
حجم الدين العام في اليونان مما انعكس عمى ارتفاع معدالت ، وازدياد العجز في الميزانية الحكومية و الجاري، 

زمة وىو ما سنوضحو في تداعيات األ 2،الحكومية الفائدة عمي الديون المستحقة، وارتفاع العجز االئتماني لمديون 
 اليونانية عمى االقتصاد اليوناني.

 .األوروبيةالديون السيادية  أزمةحدوث  أسبابثانيا: 
 3نذكر منيا: األوروبيةالديون السيادية في الدول  أزمةنشوب  إلى أدتتوجد مجموعة من المسببات التي 

العديد من المصارف قامت بعمميات  الفساد في النظام المصرفي وضعف الرقابة عميو، حيث تبين ان .1
الصرف وتيربت من دفع الضرائب ، وقدمت قروضا  أسعارالفائدة وتالعبت في  أسعارتزوير في 

قروضا عقارية ألفراد دون مراعاة لمستوى دخوليم ودون  وأعطتلمؤسسات متعثرة بدون دراسة عممية، 
 مراعاة لمقيمة الفعمية لمعقار ؛

عدم االلتزام بمعايير التقارب وعدم احترام ما نص عميو ميثاق االستقرار والنمو في معاىدة ماسترخيت  .2
% من الناتج المحمي 1خاصة فيما يخص العجز في الموازنة العامة والذي يجب ان ال يزيد عن

 ؛اإلجمالي

وق لصالح دول حصصو في الس أوروباالتجاري حيث خسر العديد من دول جنوب  انالخمل في الميز  .3
لحصصيا من السوق العالمية  أوروبايا بسبب الضعف في التنافسية والتنظيم وكذلك خسارة انالشمال كألم

 األسعارسعر الدوالر ولصالح الصين واليند بسبب  انخفاضبسبب  األمريكيةلصالح الواليات المتحدة 
 المنافسة؛

                                                             
1

و  61، مركز دراسات الوحدة العربٌة  بحوث اقتصادٌة عربٌة، العددان االورو اسباب نشزبها وانتشارهااألزمة المالٌة فً منطقة اوكٌل نسٌمة واخرون ،  
 .8، ص 2013 ،لبنان، ، شتاء وربٌع 62

2
 59ص  ،2013، الجزائر ،13، مجلة الباحث، جامعة ورقلة ،العدد ازمة الدٌن السٌادي فً الٌونان: االسباب والحلولبوالكور نور الدٌن،  
3

ة وإدارة األعمال ، جامعة ، مجلة االقتصادٌات المالٌة البنكٌ دور االتحاد االوروبً فً ادارة ازمة الدٌون السٌادٌة األوروبٌةاطمة  رحال وبلورغً نادٌة، ف 
 .133-128،  ص ص 2016 الجزائر،  ، العدد األول،بسكرة
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في بنية  انسجام أونقدية دون  وجود تشابو  مشكمة بنية منطقة اليورو االقتصادية ، حيث توجد وحدة .4
 ين الضرائب والتقاعد ومستوى التطور والنمو ؛انالمؤسسات ووجود اختالف في قو 

حيث ال يسمح لمدول بصك النقود لتغطية احتياجاتيا   األوروبيعدم وجود مرونة في الجياز النقدي  .5
خفض  إلى أدىمى سيولة نقدية مما رفع الضرائب لمحصول ع إلىلتسييل تجارتيا وىذا دفع الدول 

 قدراتيا التنافسية؛

يفوق التنسيق بينيا وذلك بسبب الصراع بين مراكز  األحيانفي كثير من  األوروبيةالتنافس بين الدول  .6
 إلىيكون السعي  األحيانموحدة  ففي كثير من  أوروبيةالقرار السياسي واالقتصادي لعدم وجود ىوية 

 مساعدتيا؛ إلىلسعي معاقبة الدول اكثر من ا

لى دول كبيرة  إلى أوروباقسام انتمثمت في  أخرىسياسية  أسبابكما توجد  .7 شطرين شمالي وجنوبي وا 
عام  ظيرتالتي  األوروبياليوية داخل االتحاد  أزمةمديونة وكذا  وأخرى مانحةصغيرة ، ودول  وأخرى
، والذي كان يمثل تحديا لمحفاظ عمى في استفتاء في فرنسا  وىولندا األوروبيرفض الدستور  أين 9116

ولتطبيق المعاىدة فانو يتطمب التصويت  األوروبياالتحاد الن ىذين البمدين ىما مؤسسا التكامل 
 1عندما رفض االيرلنديين معاىدة الدستور. األزمةوالجماعي في جميع البمدان وتفاقمت ىذه  اإليجابي

الفرصة  أتاح%، مما 1( بمعدل 9111-9119سجل االقتصاد اليوناني معدل نمو ممحوظ خالل الفترة ) .8
، فارتفعت معدالت االستيالك فدفع بدوره الرتفاع  االئتمانيةلمتسييل في منح القروض وزيادة التسييالت 

 %؛ 19بمعدل  اإليرادات%مقابل زيادة  91بمعدل  اإلنفاقمعدل 

 9115الضرائب عام  اإلجمالي% من  11تيرب الضريبي والتي بمغت لما يقرب من ارتفاع معدالت ال .9
 بميون دوالر سنويا وضعف التحصيل الضريبي؛ 91والتي تبمغ 

%  91.6، 9111% عام  99لرواتب القطاع العام لتسجل  بالنسبة الميزانيةارتفاع معدالت النفقات في  .10
 ؛اإلجمالي% من الناتج المحمي  91بالمقارنة بمنطقة اليورو بمغت  9111عام 

العامة ،حيث قاموا بتوزيع وظائف الدولة عمى حزب باسوك االشتراكي في  اإلدارةعمى  اإلنفاقارتفاع  .11
زادت  األوروبيالف شخص واعتبرىا االتحاد  561111عيد رئيس الحكومة "باباندريو" وتمم توظيف 

 األزمةيورو قبل  9111متوسط الراتب عن  ارتفاع إلىباالظافة 961111عن الحد المسموح بو بنحو 
 وزادت البدالت لمعمال؛

 ؛A– إلى  Aمن  لميونان االئتمانيتخفيض وكالة فيتش التصنيف   .12

 9111خالل عام  اإلجمالي% من الناتج المحمي  911.9 إلىارتفاع حجم الدين الحكومي ليصل   .13
 واىتزت ثقة المستثمرين في السندات الحكومية؛

                                                             
1
 .133-128نفس المرجع، ص ص   



دي:                        األزماث الماليت العالميت وتطىر تدفقاث االستثماراث             يالفصل التمه

األجنبيت المباشرة.                                              
 

69 
 

غير  اليونانيومؤشرات لالقتصاد  ببيانات اليونانيةلمنطقة اليورو ،حيث تقدمت الحكومة  االنضمام .14
قامةالصرف  بأسعاروكي تتمشى مع اتفاقية ماسترخيت الخاصة  لممنطقة، االنضمامحقيقية من اجل   وا 

 1%. 1ومتابعة السياسة االقتصادية لمدول وخفض العجز في الموازنة إلى  إشرافينظام 

التي تم تصديرىا إلى منطقة اليورو نتيجة لمتداخل في االستثمارات  األمريكيةالمالية واالقتصادية األزمة  .15
 2التي حدثت وفقا لثالث معابر أساسية: واألفرادالمتبادلة بين الحكومات والمصارف 

واالتحاد األوروبي   األمريكية:  بفعل العولمة المالية والترابط بين الواليات المتحدة معبر األسواق المالية -
تتدفق بينيما، بما في ذلك االستثمارات  األصولوالمتحصالت من دخل  األموالكبيرة من  ةىناك كمي

مميار دوالر إلى الواليات  911.6تدفقت  9111المالية الحكومية، ففي  واألوراقالمباشرة وغير المباشرة 
 911.1كما تدفقت  االتحاد األوروبي، سكانالتي يحتفظ بيا  األصولالمتحدة من الدخل المكتسب عمى 

التي عقدت في الواليات المتحدة  األصولمميار دوالر إلى االتحاد األوروبي باعتباره الدخل المكتسب عمى 
كتحويالت من  األمريكيةمميار دوالر إلى الواليات المتحدة  5.1إلى ذلك تدفق صافي  باإلضافة، األمريكية

اتجاه الواليات  االنكشافونظرا الن دول االتحاد األوروبي من الدول شديدة  ،9111واحد  في عام  جانب
لألزمة تعرضت  األولى، فبمجرد حدوث البوادر إليياالرىن العقاري  أزمةتداعيات  انتقمت األمريكيةالمتحدة 

اجعت ، وتر  اإلقراضتشار المخاوف بين البنوك من انإلى  أدىالذي  األمرالعديد من  البنوك لخسائر 
المال  أسواقفي  األموالالذي دفع البنوك المركزية لضخ المزيد من  األمرفييا،   انمعدالت تقديم االئتم

واألوروبية خاصة منطقة اليورو  األمريكية األسواقلتقميل حدة ىذه األزمة، ونظرا لالرتباط القوي بين 
 ؛ األمريكيز مؤشر داون جون انييارفييا بمجرد بداية  األسواقمؤشرات  انخفضت

": حيث تحتفظ البنوك المركزية األوروبية  باحتياطات كبيرة من  معبر سوق النقد " االرتباط الدوالري -
لتمبية احتياجاتيا من السمع والخدمات المستوردة بذلك يستولي الدوالر عمى ثمثي  األمريكيةالدوالرات 

وبالتالي يعتبر الدوالر  األجنبي%  من مبادالت سعر الصرف 91في العالم و  األجنبياحتياطات النقد 
% من صادرات 61ان اكثر من  اذعممة في التداول حيث تتم بو معظم معامالت التجارة الدولية،  أوسع

وبك( العالم يتم دفع قيمتيا بالدوالر بما فييا البترول ، اذ تسعر كافة دول منظمة الدول المصدرة لمنفط )اال
، وفي الجممة يصل حجم التداول بالدوالر حول العالم حوالي ثالثة ترليونات ، األمريكينفطيا بالدوالر 

 السمع والخدمات ؛ أسعارالذي يجعل أي تذبذب واضطراب في سعر الدوالر ينعكس عمى  األمر

 الذي  الناتج عن الركود خفاض الطمب العالمي عمى السمع االستيالكيةنال ان: لقد كمعبر الصفقات التجارية
الدولية  ، وكذا تدىور القروض الموجية لتمويل التجارة9119 أزمةمنو اقتصاديات دول العالم بسبب  تعاني

واضحة عمى تدىور معدل نمو التجارة  أثارلمحد من تدىور مالءة البنوك  اإلقراضبسبب تشديد معايير 
                                                             

1
، أطروحة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه  السٌادٌة الٌونانٌة )االسباب، االثار، المواجهة( دراسة  مقارنة مع مصر الدٌونشٌماء صابر صالح،   

 .35،36، ص ص 2016الفلسفة فً االقتصاد، جامعة عٌن الشمس، مصر،
2
 .133-128سابق،  ص ص  فاطمة رحال و بلورغً نادٌة، مرجع  
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التحاد األوروبي عامة ودول منطقة اليورو خاصة تدىور األوروبية، حيث عرفت تجارة دول ا العالمية ومنيا
فيو  انخفضتعمى السمع األوروبية ففي الوقت الذي  األمريكيالطمب العامي وبخاصة  انخفاضبسبب 

الطمب  انخفاضبذلك الصادرات األوروبية ىذا يعني ان  انخفضت 9119صف تمن األمريكيةالواردات 
وروبية ساىم في تدىور تجارة االتحاد األوروبي مع العمم ان صادرات عمى السمع االستيالكية األ األمريكي

صادراتو إلى العالم ،  إجمالي% من  91تمثل حوالي  األمريكيةاالتحاد األوروبي إلى الواليات المتحدة 
واردات تبعو تدىور  في تجارة االتحاد األوروبي  أوسواء صادرات  األمريكيةفتدىور تجارة الواليات المتحدة 

 .األمريكيوىذا الرتباط تجارة االتحاد األوروبي باالقتصاد 

 ثالثا: تداعيات  أزمة الديون السيادية عمى االقتصاد العالمي:
 يمي: سوف نتطرق ليذه التداعيات عمى االقتصاديات المختمفة كما

 قتصاد اليوناني: تداعيات أزمة الديون السيادية عمى اال .1

الديون السيادية عمى مؤشرات النشاط االقتصادي اليوناني وعمى القطاعات االقتصادية  أزمة أثرتلقد 
 اليونانقبل وبعد أزمة  االقتصادي لميونان( مؤشرات النشاط  1، وسنوضح في الجدول رقم )اليونانالمختمفة في 

 المالية.

 .(2014-2005خالل الفترة ) لميونانمؤشرا النشاط االقتصادي  ( :9جدول رقم )

Source :the international monetary fund (imf),world economic outlook database, available on 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/9196/02/weodata/index.aspx 

( ان معدل نمو الدين الحكومي اليوناني سجل ارتفاعا ممحوظا خاصة  1نالحظ من خالل الجدول رقم )
 9199% عام  951.5 إلى 9199% عام  919.1حيث ارتفع العجز في الدين الحكومي من  9191-9199منذ 

و  9119% عام  995.9يتراوح بين  انعمى التوالي بعد ان ك 9191و 9191% عامي 911%و  916ثم إلى 

2009 2008 2007 2006 2005 السنة المؤشر
133.2 116.8 120.4 123 121.6
4.4- 0.4- 3.5 5.8 0.9
2.6 4.4 3.2 3.4 2.3
9.6 7.8 8.4 9 10

2014 2013 2012 2011 2010 السنة المؤشر
177 175 163.6 108.7 126.9
0.8 3.3- 6.6- 8.9- 5.4-
1.4- 2.8- 0.1 0.8 0.8
26.5 27.5 24.4 17.9 12.7
0.9 0.6 2.4- 9.9- 10.6-

الدين الحكومي %
الناتج المحمي اإلجمالي %

معدل التضخم %
معدل البطالة%

الحساب الجاري %

الدين الحكومي %
الناتج المحمي اإلجمالي %

معدل التضخم %
معدل البطالة%

11.1- 4.9- 14.6- 11.4- 7.6- الحساب الجاري%

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
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الحكومة اليونانية جاء نتيجة لمخمل الموجود في  أصابوىذا التعدي لمسقف المسموح الذي   9111%عام  911.9
بشكل فعال في خمق عبء دائم ومستمر  أثرتناني والتي السياسة  المالية وعدم تناسقيا مع برامج االقتصاد اليو 

والسياسات الصارمة التي فرضيا  اليوناننتيجة لسياسات التقشف التي قامت بيا  وكذا 9199عام  وانخفاضولمدين 
لمحد من عدم زيادة الدين الحكومي عن السقف المسموح  ماستريختبااللتزام باتفاقية  اليوناناالتحاد األوروبي عمى 

 بو .

ت الفترة الذىبية لالقتصاد اليوناني حيث انالناتج المحمي اإلجمالي فالسنوات األولى من األلفية الثالثة ك أما
 1.1من ، حيث بدأت معدالت النمو في االرتفاع تدريجيا  9119لمنطقة اليورو عام  اليونان انضمامتصادفت مع 

ان الموقف المالي ظل غير مستقر  إالعمى التوالي  9111و  9115% عامي  1.6و 6.8إلى   9116% عام 
  9119إلى تدىور كبير ظير عام  أدىت الحكومة اليونانية بمحاولة السيطرة عمى اإلنفاق الحكومي مما أوبد

%  9.1 - بــ 9199إلى ان بمغ حدتو في عام  9111% عام  1.1-إلى  االنخفاضثم استمر  % 1.1-بحوالي 
 %. 1.9حيث بمغ  9191انو بدأ ينتعش عام  إال

% 9.1حيث بمغ  9119-9116فنالحظ انو في ارتفاع مستمر منذ  اليونانفي  التضخموفيما يخص معدل 
 % مقارنة بــ 1.9حيث بمغ  9111طفيف عام  انخفاضبعد ان سجل   9119% عام  1.1وارتفع إلى   9116عام 
إلى  أدتعمى االقتصاد اليوناني والتي  أثرت، وىذا االرتفاع طبعا راجع إلى االختالالت التي 9115% عام  1.1

وباقي دول منطقة اليورو  اليونانبين  التضخمنتيجة عدم التقارب في معدالت نمو  واألسعار األجورخمل في ىيكل 
التأثير المباشر عمى معدالت نمو التضخم ليسجل عام ، والتي بدورىا كن ليا 9119اليونان ليا عام  انضمامبعد 

عمى مستويات تضخم معتدلة ومتقاربة مع باقي  باالنضباط% نتيجة لمتوصيات من االتحاد  9.5حوالي   9111
و  9191لتقديم االتحاد العديد من التوصيات والمساعدات الألزمة فسجل بعد ذلك عامي  باإلضافة األعضاء

خفض انو  9199% عام  1.9إلى  االنخفاض% واستمر في 1.9ا في معدل التضخم بمغ ممموس انخفاضا 9199
 .9191% عام  9.1-% و 9.9-نسبة  9191اكثر بمعدالت سالبة ليسجل عام 

% نظرا 1.9% إلى 91من  9119لغاية  االنخفاضوىو في  9116وعن معدل البطالة نالحظ انو منذ 
بضرورة  أوصىسوق العمل والسياسات المفروضة من قبل االتحاد الذي  في ىيكل اليونانالتي طبقتيا  لإلصالحات

بدأت معدالت البطالة  في االرتفاع نتيجة  9111انو منذ سنة  إال، األعضاءوباقي  اليونانالمعدالت بين  تقارب
 9191عام  % وارتفع1.5يا االقتصادي حيث بمغ معدالت نمو البطالة انبني وانييارلألزمة المالية التي حمت بيا 

 9191ثم انخفض عام  9191% عام  91.6فــ  9199% عام  91.1ثم  9199% عام  91.1% و  99.1 أي
 %. 95.6إلى 

  9199-9116عن الحساب الجاري لالقتصاد اليوناني فنالحظ انو سجل معدالت سالبة خالل الفترة  أما
وضعيا التنافسي عمى المستوى العالمي وىروب رؤوس  اليونان فقدانمما يدل عمى تسجيمو عجزا ممحوظا نتيجة 
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عمى معدالت التجارة في السمع والخدمات وذلك  والتأثيرشروط التبادل التجاري  وتدىورالثقة فييا  وفقدان األموال
%  99.1-إلى  9115ليصل عام  اإلنفاقبزيادة معدل نمو الواردات عن معدل نمو الصادرات وزيادة معدالت نمو 

% بعد 99.9-حوالي  9111، ثم بمغ العجز عام 9116%عام 1.5-% مقارنة ب 91.5-إلى  9111و عام 
-%، 91.5-معدل العجز ينخفض تدريجيا إلى  9199-9191%، ومنذ 1.1-إلى  9119نوعا ما عام  انخفاضو

ة بنسب 9191و 9191لحساب الجاري بتحقيق مؤشرات موجبة عام ا أ% عمى التوالي إلى ان بد9.1-%، 1.1
المتبناة لمعالة العجز عن طريق تحرير التجارة من القيود  لألساليب% عمى التوالي كنتيجة مباشرة 1.1% و1.5

 .المدفوعات ميزانومعالجة  الخارجية

عمى القطاعات االقتصادية المختمفة، فسنتطرق ليا من خالل معرفة القطاع  اليونانوبالنسبة لتداعيات أزمة 
عمى ىذه  ىذه األزمة لمعرفة التأثيرات المترتبة عنيا ي والقطاع التجاري قبل وبعدصناعلالزراعي والقطاع ا
 القطاعات فيما يمي:

من القطاعات اليامة والتي ليا دور ىام في المناطق  اليونانيعتبر القطاع الزراعي في  القطاع الزراعي: -
الريفية وليا تأثير في االقتصاد اليوناني ولدييا مساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي ويعمل بيا نسبة كبيرة من 

، ولكن لدييا مشكمتين حجم المزارع صغير جدا وغالبية السكان الذين يعممون في الزراعة كبار السن، مما السكان
فع الحكومة التخاذ عدة تدابير لمواجية ىذه المشكمة عن طريق وضع حوافز لتشجيع الشباب المزارعين لتطوير د

القطاع الزراعي والتعاونيات الزراعية، عمى الجانب األخر بعد انضماميا لالتحاد األوروبي بدأت تشارك في 
المنظمات المينية الزراعية في االتحاد األوروبي المنظمات األوروبية والدولية الخاصة بالقطاع الزراعي مثل لجنة 

(COPA( واالتحاد العام لمتعاونيات الزراعية في أوروبا )COGECA( وجمعية مزارعي التبغ الدولية )UNITAB )
الزراعي اليوناني ومعدالت  اإلنتاجلمنيوض بالقطاع الزراعي وان كان قد تأثر بأزمة الديون السيادية، حيث تطور 

إلى  9111مميار دوالر عام  9.611الزراعي من  اإلنتاج إجمالياليونان لمنطقة اليورو، اذ ارتفع  انضمام نموه بعد
 9111ليصل عام  اإلنتاجثم بدأ ينخفض  %1.91محققة اليونان معدل نمو بمغ  ،9119مميار دوالر عام  9.111
الزراعي  اإلنتاج% وينخفض  9.11- قدره 9111-9119مميار دوالر ليحقق معدل نمو خالل الفترة  1.191إلى 

 تأثرا% 91.5-مميار دوالر ويسجل معدل نمو سالب يصل إلى  1.611حوالي  9199بشكل اكبر ليسجل عام 
 1باألزمة اليونانية.

مميار دوالر ثم ارتفعت قيمة الصادرات  95.116حوالي  9115الصادرات الزراعية عام  إجماليوقد بمغ 
مميار دوالر وىي السنة المزامنة لدخول اليونان منطقة اليورو حيث فرض االتحاد بعض  99.119لتبمغ  9119عام 

 9115ثم ارتفعت عام الزراعي وارتفعت قيمة الصادرات  اإلنتاجالسياسات الزراعية لألعضاء مما أدى لزيادة 
مميار دوالر وسجمت  51.111 ما يقرب 9199مميار دوالر واستمرت في االرتفاع لتسجل عام  51.991لتسجل 

                                                             
1
 .42-40 ص ص  ،شٌماء صابر صالح، مرجع سابق  
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مميار دوالر ثم تستعيد  91.999لتبمغ  9119مميار دوالر ثم انخفضت عام  99.911حوالي  9115الواردات عام 
، 9199مميار دوالر عام  11.911الر ثم ارتفعت إلى مميار دو  91.911لتبمغ  9115عام  أخرىارتفاعو مرة 

%  9.19، في حين بمغ معدل نمو الواردات  9119-9115% خالل الفترة  9.99-مسجمة الصادرات معدل نمو 
تحقيق عجز خالل ىذه الفترة بارتفاع معدل نمو الواردات عن الصادرات ،وارتفع معدل نمو  عمىوىو ما يدل 

خالل  أما% ،91.1% ويرتفع بالمقابل معدل نمو الواردات إلى 96.1ليسجل  9115-9119الصادرات خالل الفترة 
 1.%9.1قابل بمغ معدل نمو الواردات % وفي الم91.95سجل معدل نمو الصادرات  9199-9115الفترة 

 :الصناعي القطاع -

الصناعة في اليونان القديمة وان كانت صغيرة في حجميا دقيقة شديدة التخصص في نوعيا، وقد  كانت
 (. 91، كما ىو موضح في الجدول رقم )ىذا القطاع باألزمة اليونانية تأثر

 
 .2014 -2005الصناعي خالل الفترة  اإلنتاج( : قيمة ومعدل نمو 10جدول رقم )

Source :Hellenic statistical authority, the greek economy 2015, avaible on: 
http://www.statistics.gr/en/home/ 

مميون  11.196الصناعي شيد اعمى قيمة لو  اإلنتاج( ان قيمة  91يتضح من خالل الجدول رقم )   
مميون يورو وبمعدل  11.111يقدر بحوالي  9116بعد ان كان عن عام  % 99بمعدل نمو قارب  9115يورو عام 

، حيث بمغ 9199الصناعي في انخفاض إلى غاية سنة   واإلنتاج 9115%، ومنذ  سنة  1.6-نمو سمبي قدره 
 9111مميون يورو عام  16.111و  9119مميون يورو عام  11.533و  9111مميون يورو عام  11.196

بمعدالت نمو سمبية وىذا في ظل تأثيرات أزمة الرىن العقاري عمى الدول األوروبية وحدوث أزمة الديون السيادية 
سنة  في اليونان وما أفرزتو من انخفاضات متتالية في العديد من المؤشرات والقطاعات االقتصادية المختمفة، وبعد

                                                             
1
 .43،44نفس المرجع، ص ص   

2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر السنة
35.943 39.533 40.925 42.925 34.403
4.95- 10.1- 5.1- 17.7 7.5-
2014 2013 2012 2011 2010 المؤشر السنة
20.976 22.141 32.678 26.08 30.381
4.5- 9.1- 12.6- 13.2- 10.4-

القيمة بالمميون يورو
معدل النمو  %

القيمة بالمميون يورو
معدل النمو %

http://www.statistics.gr/en/home/
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% ورجعت إلى 99.5-مميون يورو لكن بمعدل نمو سمبي قدره   19.519الصناعي إلى  اإلنتاجارتفع  9199
 عمى التوالي. مميون يورو 91.115و  99.919بقيمة  9191و  9191االنخفاض خالل سنتي 

والميجنيت   الفحم إنتاج( ان معدل نمو 9دى فنالحظ من خالل الممحق رقم )راوبالنسبة لتأثر الصناعات ف
ثم بدأ  في االنخفاض ليسجل معدالت سالبة خالل  % ،9.5نسبة  9116تأثر باألزمة اليونانية حيث سجل عام 

% ونتيجة لألزمة اليونانية  1.1نسبة نمو بمغ  9119المؤشر في التحسن ليحقق عام  أثم بد ،9111-9115الفترة 
% ثم بدأ المعدل في تحسن 9.1-بنسبة  9111ناعة عام الصناعي اليوناني، حيث تأثرت ىذه الص اإلنتاجتأثر 

ليعود بتسجيل معدل  أخرىىذه الصناعة مرة  إنتاج% ويتأثر 5.1بنسبة  9191ليسجل معدل نمو موجب عام 
%، كما ظل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي يحقق معدالت نمو سالبة منذ عام 5.1-بنسبة  9191سالب عام 

الطبيعي لم يتأثر بشكل سمبي من األزمة اليونانية بل حقق معدل  النفط والغاز إنتاج ان إال 9119حتى عام  9116
% ثم بدأ يتأثر باألزمة 11.1ليسجل  9191وظل المعدل موجب حتى عام  9111% عام  19.1نمو موجب 
 .%1.1-ليسجل  9191عام  ى%وظل يحقق فييا حت 96.1-معدالت نمو سالبة بنسبة  9199ليسجل عام 

% 9.9حيث سجل  9119الخامات المعدنية شيد تذبذبا في معدالتو حتى عام  إنتاجويتضح ان معدل نمو 
ولكن بانخفاض عن  9199% ثم بدأ المعدل في التحسن حتى عام  91.6-ليسجل  9111وانخفض المعدل عام 

%، 1.9ليسجل معدل نمو  9191بتحسن ممحوظ عام  أخرىمرة  ليعود أخرىفي تدىور مرة  اإلنتاجثم بدأ  9191
نسبة  9115% ثم انخفض المعدل ليحقق عام  91.6-نسبة  9116وسجمت معدالت نمو التعدين والمحاجر عام 

ليحقق معدالت نمو  9111و  9119% ثم ييبط المعد عام  1.1مسبة  9111% وينخفض اكثر ليسجل عام  5.9
 9199% اال انو رجع إلى االنخفاض عامي  1.1ليسجل معدل موجب  9191ام سالبة ويبدأ المعدل في التحسن ع

ليسجل  9191ممحوظ عام  إيجابيمعدل نمو  إلىإلى ان وصل  9191ثم عاد إلى االرتفاع عام  9199و 
91.9.% 

% وظمت 9.5-بمعدل  9111عام  اإلنتاجباألزمة اليونانية وانخفض  تأثرت األغذيةكذلك صناعة 
كالتبغ،  األخرىالعديد من الصناعات  وتأثرت%، 9.5حققت معدل موجب قدر بـــ أين 9191اية منخفضة إلى غ

 األثاثوالمنسوجات  والمالبس الجاىزة وصناعة الورق والمنتجات الورقية والمطاط والمنتجات البالستيكية ، صناعة 
 (.9كما ىو موضح في الممحق رقم ) األخرىوغيرىا من الصناعات 

دل نمو الصناعات المختمفة في اليونان بعد األزمة تأثرت كذلك الصادرات والواردات وبانخفاض مع
( ، حيث كانت الصادرات الصناعية لميونان في تقدم خالل الفترة 99الصناعية مثمما ىو موضح في الجدول رقم )

، وترتفع % 99.1مميار يورو وبمعدل نمو  91.91حولي  9116عام  الصادراتاذ سجمت قيمة  9116-9119
مميار يورو ليرتفع المعدل ويسجل  91.91حوالي  9115مميار يورو لتسجل عام  1بما يقرب من  9115عام 
 % 99.6مميار يورو بمعدل النمو ليسجل معدل  91.11بما يقرب من  9111%وترتفع قيمة الصادرات عام  96.9
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، ثم انخفضت قيمة الصادرات 9119% عام  1.1مميار يورو بمعدل نمو  99.19قبل األزمة ليسجل  أخيراويرتفع 
%،ولكت بدأت في التعافي عام  91.9-مميار يورو بمعدل نمو سمبي  91.51الصناعية بحدوث األزمة وسجمت 

ثم 9199%وتحسنت عام  91.5مميار يورو بمعدل نمو  99.91سجمت  يثح الصادراتوازدادت قيمة  9191
 91.99ووصمت إلى  9191عام  اكثر%وانخفضت  1.9-و مميار يورو بمعدل نم 91.69حيث بمغت  9191

 %. 9.1-ميار يورو بمعدل نمو 

% إلى 9.1مميار يورو بمعدل نمو  15.11ارتفعت من  أنياالواردات الصناعية فيتضح من الجدول  أما
لى 9115% عام 91.9مميار يورو بمعدل  69.99 بنفس معدل النمو السابق، 9111مميار يورو عام  51.99، وا 

%، ونتيجة لألزمة اليونانية 1.1مميار يورو بمعدل نمو  51.95بقيمة  9119ثم سجمت اعمى قيمة واردات عام 
الألزمة لالستيراد ىبطت قيمة الواردات الصناعية  األموالالذي تعرضت لو اليونان وعجزىا عن توفير  واإلفالس

حيث بمغ  9191في االنخفاض عام  واستمر 9111% عام 91.1-بميون يورو بمعدل نمو  69.91لتصل إلى 
مميار يورو  11.99ارتفعت قيمة الواردات وسجل  9191%  إلى غاية 9.9-بميون يورو  بمعدل نمو  61.11

 %.9بمعدل نمو 

 . 2014-2005( :الصادرات  والواردات الصناعية خالل الفترة 11جدول رقم )

 
Source  :Hellenic statistical  authority  ,Greece industrial,2014,disponible sur 

http://www.statistics.gr/en/home/ 
 
 
 
 

2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر السنة

17.67 21.32 19.39 17.24 14.89

-17.1 9.9 12.5 15.8 12.9
52.1 64.86 60.12 52.85 46.43
19.7- 7.9 13.8 13.8 2.9
2014 2013 2012 2011 2010 المؤشر السنة

27.21 27.58 27.59 24.3 21.14

1.3- 0.1- 13.5 15 19.6
47.81 46.87 49.31 48.65 50.93
2 5- 1.4 4.5- 2.2-

إجمالي الواردات بالمميون يورو
معدل نمو الواردات %

إجمالي الصادرات بالمميون يورو

معدل نمو الصادرات %
إجمالي الواردات بالمميون يورو

معدل نمو الواردات %

إجمالي الصادرات بالمميون يورو

معدل نمو الصادرات %

http://www.statistics.gr/en/home/
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 لقطاع التجاري:ا -

  (1والشكل رقم ) ( 99المحققة عمى الصادرات والواردات من خالل الجدول رقم ) التأثيراتويمكن معرفة   

 .2014-2005(: التجارة الخارجية لميونان خالل الفترة  12جدول رقم )

Source :international trade center, trade of Greece, 2014,avaible on :http://www.intracen.org/ 

 .2014-2005(: التجارة الخارجية لميونان خالل الفترة  4رقم ) شكل

 
 (. 99باالعتماد عمى معطيات الجدول رقم )  exel: مخرجات برنامج المصدر 

القيمة القيمة القيمة القيمة
المميون.د المميون.د المميون.د المميون.د

37.459- 0.28- 72.328 6.28 54.893 3.95 17.434 14.35 2005
42.796- 14.25 84.684 17.08 63.738 16.11 20.942 20.12 2006
52.595- 22.9 99.603 17.62 76.099 19.39 23.504 12.23 2007
63.219- 20.2 125.474 25.97 94.347 23.98 31.127 32.43 2008
47.301- 25.18- 95.775 23.67- 71.538 24.18- 24.236 22.14- 2009
38.866- 17.83 94.038 1.81- 66.452 7.11- 27.585 13.82 2010
33.315- 14.28- 100.069 6.41 66.692 0.36 33.377 20.99 2011
27.353- 17.9- 97.655 2.41- 62.504 6.28- 35.151 5.32 2012
24.886- 9.02- 97.409 0.25- 61.148 2.17- 36.261 3.16 2013
26.425- 6.18 97.936 0.54 61.18 1.69 35.755 1.4- 2014

السنوات
الميزان التجاريحجم التجارةالوارداتالصادرات
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ان قيمة الصادرات اليونانية شيدت تزايدا ممحوظا (  1( والشكل رقم )99رقم )نالحظ من خالل الجدول 
 9115مميون دوالر وبدأت في االرتفاع عام   91.111بــ  9116حيث قدرت عام  9119إلى غاية  9116منذ 

% وبقيمة  99.91مميون دوالر ، مواصمة في االرتفاع بمعدل نمو  91.119% وبقيمة  91.99مغ بمعدل نمو ب
، وفي 9119% عام  19.11مميون دوالر بمعدل نمو  19.991إلى ان بمغت  9111مميون دوالر عام  91.611

مميون دوالر عام  51.119إلى  9116مميون دوالر عام  61.911المقابل ارتفعت الواردات خالل نفس الفترة من 
 15.111% وبقيمة 91.11بمعدل نمو  9111%، وواصمت الواردات ارتفاعيا عام  95.99بمعدل نمو  9115

عمى  ما يدل%، وىذا  91.19مميون دوالر بمعدل نمو بمغ  11.111إلى  9119مميون دوالر إلى ان وصمت عام 
 لتجاري لميونان سالبا خالل نفس الفترة .ان الواردات اليونانية اكبر من صادراتيا مما جعل الميزان ا

تأثر بتداعيات األزمة اليونانية عمى حجم التجارة الخارجية حيث  9111ويتضح من نفس الجدول ان عام 
%، وذلك  91.51-مميون دوالر بمعدل نمو سمبي وصل إلى  16.116مميون دوالر إلى  996.111انخفضت من 

بمعدالت نمو  مميون دوالر 19.619والواردات إلى  9111مميون دوالر عام   91.915نظرا لتراجع الصادرات إلى 
فنالحظ ان الصادرات اليونانية ارتفعت بقيمة  9191في سنة  أما% عمى التوالي ، 91.99-% و 99.91-سمبية 

مميون  15.959قيمة  9191% وظمت في االرتفاع حتى سجمت عام 91.99مميون دوالر  بمعدل نمو  91.696
، في حين تراجعت 9191% عام 9.11-و  9191% عام  1.95وصمت إلى  منخفضةر مسجمة معدالت نمو دوال

لى   9191% عام 1.99-مميون دوالر بمعدل نمو  55.169الواردات إلى   9199مميون دوالر عام  59.611وا 
دل عمى %، وىو ما ي9.91-بمعدل نمو منخفض جدا  9191مميون دوالر عام  59.919إلى ان وصمت إلى 

تدىور معدالت نمو التجارة الخارجية لميونان نتيجة األزمة التي تعرضت ليا مما اثر عمى ضعف نمو معدالت 
 الصادرات والواردات وعمى الميزان التجاري.

وقد تأثرت الواردات السمعية اليونانية بشكل ممحوظ باألزمة اليونانية حيث سجمت الواردات من الوقود 
%، ولكن  11.19 –مميار دوالر بمعدل  99.995بقيمة  9111منتجات التقطير انخفاضا عام المعدني والزيوت و 

%، وبمغت الواردات من المنتجات 5.1-مميار دوالر بمعدل نمو  99.165حوالي  9191تتحسن لتسجل عام 
دوالر بمعدل مميار  6.911باألزمة مقارنة ب تتأثر% حيث ارتفعت ولم 9مميار دوالر بمعدل  6.991 الصيدالنية

%واستمرت في  91.91-مميار دوالر بمعدل نمو  1.695وبمغت  9191انخفضت عام  أنيا إال 99.11نمو 
 %.9.15-مميار دوالر بمعدل نمو سالب  1.151االنخفاض إلى 

مميار دوالر  1.691باألزمة إلى  متأثرةفانخفضت  واإللكترونيةمن المعدات الكيربائية  لموارداتبالنسبة  أما
واستمر االنخفاض إلى  9119عام  دوالرمميار  6.911 ـمقارنة ب 9111% عام  99.59-قارنة بــمعدل نمو م

%، كما انخفضت كل من واردات المحوم ومنتجات  69.16-مميار دوالر بمعدل نمو  9.151حيث سجمت  9191
وية والحرير كميا تراجعت بعد والعسل والبيض والحديد  والصمب والنحاس ومصنوعاتو والمنتجات الكيما األلبان
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النيكل ، واردات الزنك ومصنوعاتو  المتأثرةحدوث األزمة اليونانية وتراجعت معدالت النمو بيا ومن اكثر السمع 
1والقصدير .

 

بتداعيات األزمة حيث سجمت صادراتيا من الوقود المعدني  األخرىصادرات اليونان فتأثرت ىي  أما
% ، وانخفضت  95.91مميار دوالر بمعدل نمو  1.191حوالي  9111الل عام والزيوت ومنتجات التقطير خ

مميار دوالر  9.191مقارنة بــ 9111مميون دوالر عام  611.119إلى  واإللكترونيةصادرتيا من المعدات الكيربائية 
انخفضت  س ومصنوعاتو اوالبيض والعسل، وصادراتيا من النح األلبان، وكذا صادراتيا من منتجات 9119عام 
إلى صادرات  باإلضافة، 9119مميون دوالر عام  916.119مقارنة ب  9111مميون دوالر عام  111.911إلى 

والمطاط  األثاثلسفن وصادرات اوالقوارب و  واألسمدةالحديد والصمب والمنتجات الكيماوية  وكذا الحديد والفوالذ 
المنتجات الصيدالنية  وصادرا  أمااتو والقصدير  ومنتجات السيراميك والصادرات من الرصاص والزنك  ومصنوع

 2. 9111بتداعيات األزمة بل ارتفعت خالل سنة  تتأثرالقطن  والحبوب والحرير  لم 

 تداعيات أزمة الديون السيادية عمى منطقة اليورو: .9

اليونانية عمى المؤشرات االقتصادية لمنطقة اليورو  األزمةمن خالل الجداول التالية سنقوم بتحميل اثر 
 .9191-9111ومالحظة الفرق قبل وبعد حدوث األزمة خالل الفترة 

 .2014 -2003الناتج المحمي اإلجمالي لمنطقة اليورو خالل الفترة  . أ

 خالل اإلجمالي المحمي الناتج معدل متوسط ان( 6) رقم والشكل(  91) رقم الجدول خالل من نالحظ       
 لو تعرضت وما العقاري الرىن أزمة حدوث بعد%   1.1 إلى وانخفض%  9.9 حوالي بمغ  9111-9111 لفترة
 ووقف اإلنتاج معدالت وانخفاض فييا االقتصادي النشاط انكماش إلى أدت اقتصادية أحداث من اليورو مطقة

 عام%  1.1- إلى النمو معدل انخفاض إلى أدت أوروبية سيادية ديون أزمة حدوث عمى شجع ما النمو معدالت
 إلى انخفض ثم% 9.1 وبمغ 9191 عام انتعش اليورو لمنطقة اإلجمالي المحمي النتاج نمو معدل ان إال 9111

 ،9191 عام% 9.1 و%  1.9 بمغ 9191 عام ينتعش بدأ ثم 9199 عام% 1.1- إلى ثم 9199 عام%  9.1
 .اليورو منطقة بيا مرت التي االستقرار عدم حالة إلى راجع النمو معدالت في التذبذب وىذا

 

 

 

 

                                                             
1
 59،60ص ص   ،شٌماء صابر صالح، مرجع سابق  

2
 .65-61نفس لمرجع ،ص ص   
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 .2014 -2003( : معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي لمنطقة اليورو خالل الفترة  13جدول رقم )

Source : eurostat ,euro indicator , 2014, avaible on 
.http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home 

 .2014 -2003( : معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي لمنطقة اليورو خالل الفترة 5رقم ) شكل

 
 (. 91باالعتماد عمى معطيات الجدول رقم )  exel: مخرجات برنامج المصدر

 .2014-2007لمنطقة اليورو خالل الفترة  التضخممعدل  . ب

 وارتفع 9111 عام%  9.9 بمغ التضخم معدل ان نالحظ(  5) رقم والشكل(  91) رقم الجدول خالل من
 9111 عام انخفض انو إال والصناعية الغذائية المستيمكين أسعار ارتفاع إلى يؤدي  مما% 1.1 إلى 9119 عام
 9199 و 9191 عام%  9.1 و% 9.5 إلى المعدالت ىذه ترتفع وبدأت السيادية الديون أزمة وقت%  1.1 إلى
 عمى 9191و 9191 و 9199 سنوات%  9.5 و%  9.9 و% 9.6 إلى تدريجيا تنخفض بدأت ثم التوالي عمى

 .  التوالي

 .2014-2008لمنطقة اليورو خالل الفترة  التضخم( : معدل نمو 14جدول رقم )

Source :eurostat ,euro indicator,2014,avaible on: 
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home 
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 .2014-2007لمنطقة اليورو خالل الفترة  التضخم( : معدل نمو 6)شكل رقم 

 
 (.91باالعتماد عمى معطيات الجدول رقم )   exel: مخرجات برنامج المصدر

 .2014-2008 خالل الفترةالحساب الجاري لمنطقة اليورو  . ج

لسمبية مؤشرات ىذا الحساب ، والتي  أدتالحساب الجاري بمنطقة اليورو بالعديد من التغيرات التي  تأثر
لتحقيق عجز في الميزان التجاري فاثر بدوره  أدىنمو سمبية مما  معدالتبو وادت إلى تدىوره وتسجيل  أطاحت

بدوره لتيسير سريان  أدىالذي  األمرت من السمع عن الواردات عمى حصيمة السمع والخدمات وانخفضت الصادرا
 لبعض التحسن بمعد 9199اليورو خالل عام  منطقةشيدت  وقدوانييار الدورة االقتصادية ،  تدىورالعجز  نتيجة 

تى عام حدالت مستقرة عسابات الجاري في محوظمت   أعضاءهلكافة  اإلصالح% نتيجة بداية تطبيق خطط 1.6
 1ييبط ىبوطا ممحوظا ليسجل مؤشرات سمبية بعد ذلك.ل 9119

 .2014-2008معدل البطالة لمنطقة اليورو خالل الفترة  . ح

 عام انخفضت اليورو لمنطقة البطالة معدالت ان(  1) رقم والشكل(  96) رقم الجدول خالل من نالحظ
 في وىي الوقت ذلك منذ أنيا إال%  9.1 كانت التي 9111-9111 الفترة بمتوسط مقارنة % 1.5 إلى 9119
 عام%  99.9 و 9199 عام%  99.1 إلى ثم 9199 و 9191 خالل%  91.9 و 9111 عام%  1.5 إلى ارتفاع
 ارتفاع إلى أدى الذي اليورو منطقة في االقتصادي النشاط وانكماش ركود من العالم شيده ما بسبب وذلك  9191

 %.99.1 إلى 9191 عام طفيفا انخفاضا وانخفضت وتسريحيم، العمال عدد وتخفيض التكاليف

 .2014-2003معدل نمو البطالة لمنطقة اليورو خالل الفترة  (:15جدول رقم )

Source :eurostat ,euro indicator,2014,avaible on: 
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home 

                                                             
1
 .83ص  ،شٌماء صابر صالح، مرجع سابق  
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 .2014-2003معدل نمو البطالة لمنطقة اليورو خالل الفترة  ( :7رقم ) شكل 

 
 (.96عتماد عمى معطيات الجدول رقم ) باال  exel: مخرجات برنامج المصدر 

 .2014-2008معدل الدين الحكومي  لمنطقة اليورو خالل الفترة  . خ

 ارتفاع في اليورو لمنطقة الحكومي الدين ان( 9)  رقم والشكل(  95)  رقم الجدول خالل نالحظ من
 عام% 19.1 إلى ثم% 59.6 إلى 9119 عام طفيف ارتفاع ارتفع ثم ،% 59.9 بمغ حيث 9115 سنة منذ مستمر
لى 9111  خالل ارتفاعا شيدت ثم التوالي عمى 9199و9199و 9191 خالل% 91.9و%  69.1 و% 91.1 وا 
 والذي لدييا الحكومي الدين حجم كبر من اليورو منطقة معاناة عمى يدل ما ، وىو% 19 قار 9191 و 9191
 بشكل انعكس الذي ،االمر% 51 الحكومي الدين يتجاوز ال ان يجب والذي عمييا المفروضة التقارب معايير تجاوز
 .المنطقة في االقتصادي النشاط عمى سمبي

 .2014-2006( : معدل نمو الدين الحكومي  لمنطقة اليورو خالل الفترة 16جدول رقم )

 
Source european central bank ,statistical data warehouse,2015,avaible on 

https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html: 
 .2014-2006معدل نمو الدين الحكومي  لمنطقة اليورو خالل الفترة (:  8الشكل رقم )

 

 (.95باالعتماد عمى معطيات الجدول رقم )  exel: مخرجات برنامج المصدر
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ومن خالل الجداول السابقة نالحظ ان منطقة اليورو تأثرت بأزمة اليونان كثيرا وخاصة  في بعض الدول 
سبانياكالبرتغال  يرلندا وا  يطاليا وا  اذ نالحظ ان االقتصاد البرتغالي (، 9وىو ما سنوضحو من خالل الممحق رقم ) وا 
وااليرلندي اشد دول منطقة اليورو تأثرا باألزمة اليونانية ، حيث تأثرت المؤشرات االقتصادية  واإليطالي واإلسباني

-و  1.1-بــ  9111ذه الدول عام سجل الناتج المحمي اإلجمالي معدالت نمو سمبية في كل ىو  الكمية كثيرا بيا،
في معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي بعدما  تأثراأشد  إيرلندا% عمى التوالي ، وكانت  5.1-و  6.6-و  1.6

عرفت انتعاشا في معدالت النمو في كل ىذه  9191ن سنة  إال%،  1.1بمعدل  9111انتعاشا عام  أكثرىمكانت 
 9199وفي سنة  % 1.1-بقي معدل نمو الناتج بيا سمبي رغم تحسنو إلى  داإيرلنان  إالالدول بنسب متفاوتة 

سبانيا% في حين تراجع في كل من البرتغال 9.9تعافى االقتصاد االيرلندي وارتفعت معدالت النمو إلى  يطاليا وا   وا 
 9199م اجعت بعد ذلك معدالت النمو في كل ىذه االقتصاديات عار وت ،عمى التوالي 1.5و  1.5-و 9.9-بـ 

، وفي إيرلندا% في  1.1-و  إيطاليافي  9.9-و  إسبانيافي  9.9-% في البرتغال و  1.1-تراجعا ممحوظا إلى 
% في  9.1و إيرلندا% في  1.9تضررا حيث بمغت معدالت النمو  األشدكل االقتصاديات  تعافت 9191سنة 
 %.9.1-مقارنة بــ إيطاليا% في  1.1-% في البرتغال و 1.1و  إسبانيا

بسبب توقف  9111عام  ممحوظةسجمت ارتفاعات  أنيا ظفنالح البطالةعمى معدالت نمو  التأثير  أما
% قبل األزمة 1%  في البرتغال بعدما كانت ال تصل إلى  1.1وارتفاع التكاليف حيث وصمت إلى  واإلنتاجالعمل 

%  1.5بعد ان كانت  إيرلندا% في  99.19، و 9111% عام  9.9مقارنة ب إسبانيا% في 91.9ووصمت إلى 
، واستمرت معدالت نمو البطالة في 9111% عام  1.1إلى  5.1فقط من  فارتفعت قميال إيطاليا أما، 9111عام 

%  95.9وىو اكبر نسبة ليا وبمغت  9191في البرتغال عام  95.9حيث ارتفعت إلى  9191االرتفاع إلى غتي 
بدأت تنخفض فييا  9191ان سنة  إال إيرلندا% في 91.1و إيطاليا% في  99 في نفس السنة و إسبانيافي 

 معدالت البطالة بشكل ضئيل.

%  1.1مقارنة بــ إيرلندا% في  1.6-إلى   9111انخفضت عام  أنياوبالنسبة لمعدالت التضخم نالحظ 
% في  1.9-% و  1.9مقارنة بــ % في إسبانيا 1.1-% و 1.1مقارنة بــ إيطاليا% في 1.9قبل األزمة اليونانية و 

بدأت ترتفع معدالت التضخم   حيث وثمت في البرتغال  9199و  9191عامي  أنيا إال%، 1.9البرتغال مقارنة بــ
في كل من  9199%، وبدأت في التراجع عام 9.5%و ايرلند  9.1% و ايطايا  1.9إلى  إسبانيا% وفي 1.1إلى 

سبانياالبرتغال  يرلندا وا  في إسبانيا و  1.9-في البرتغال و  1.1-إلى  9191و  9191ت انخفاضيا في وواصم ،وا 
 في إيرلندا. % 1.9-في إيطاليا و  1.9

% 1.5-إلى  العجزاليونان ووصمت حدة  أزمةوفيما يخص الحساب الجاري فنالحظ انو سجل عجزا قبل 
، وبقي العجز مالزما 9111دوثيا عام انو تحسن مقارن بقب ح إالحدوث األزمة  أثناءفي إسبانيا واستمر العجز 

 9.6بين تحسن في العجز وتراجع لو  ماعدا في إسبانيا و إيرلندا عرفت فائضا بمعدل نمو  9191ليم إلى غاية 
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يرلندا عام  % عمى التوالي وبقي ثابت في  1.5و  91بمعدل  9191%وتحسن لحساب الجاري في إيطاليا وا 
 %. 9.6% مقارنة بــ 9البرتغال وانخفض في إسبانيا إلى 

% 996.9إلى  إيطالياانو شيد ارتفاعا بعد حدوث أزمة اليونان حيث وصل في  ظالدين الحكومي فنالحأما 
 19.1% في إسبانيا مقارنة بـ 59.1% قبل األزمة و 91.1% في إيرلندا مقارنة بــ 51.9و و  9111عام 
إلى  9191البرتغال واستمر معدل نمو الدين الحكومي في االرتفاع ماعدا في إيطاليا انخفض سنة  % في11.1%و

ان ىذا االنخفاض لم يمبث طويال حيث عاود االرتفاع  ، إال% 91.1انخفض إلى  9199%و إيرلندا عام  991.1
ارتفاع إلى  يف الحكومي في إيطاليا وبقيت معدالت نمو الدين 9191% عام 965.9و  9191% عام  911.9إلى 

سبانيا عمى التوالي عام  991.1و  991.9 ، وارتفاع ىذا المعدل ىو السبب 9191% في كل من البرتغال وا 
الناتج المحمي ليذه الدول مما اثر عمى ارتفاع معدالت البطالة  وتأثرالرئيسي النتقال العدوى إلى دول منطقة اليورو 

لجاري والذي بدوره يؤثر عمى االستثمارات وعمى التجارة الخارجية والدولية والتضخم وحدوث العجز في الحساب ا
 ليذه الدول .

 .تداعيات أزمة الديون السيادية عمى االقتصاد العالمي  .3

 تراجع بسبب فاالتجاه الواضح لألزمة ىو االستمرار األوروبية، لمبمدان الفردية الحاالت استعراض عن بعيدا

 ذو األوروبي البمد فألمانيا لألزمات، تعرضيا بسبب اليورو منطقة في العموم عمى المشترك صادياالقت العمل من العوائد

 تكمفت أنيا اذ لميورو، انضماميا منذ اآلثار وجاءت بائنة، آثارا شيدت ،اإلنقاذ المعول عمييا في خطط االقتصادية القوة

 كانت وبينما  9191-9111ىنا انو في غضون المدة ما يؤيدنا  .اليورو خارج كانت لو لتتحمميا كانت ما بأعباء

 معدلو بمغ انخفاض إلى ألمانيا في العمل تكمفة وحدة %، تعرضت19 بنسبة تزداد األوروبي االتحاد بمدان في األجور

 المتحققة، اإلنتاجية من األجور نسبة في متواضعة زيادة حققت المانيا فان الثانية الناحية ومن نفسيا،  المدة في 1%

 مما اقل وىو ، 9111-9111 من لممدة المانيا في % 99 بحوالي اإلنتاجية من النسبي العاممين تعويض انخفض حيث

 المنخفضة العمل تكمفة ان حقيقة األوروبي، رغم باالتحاد مقارنة نقطة 15 و نقطة 96 بحدود اليورو منطقة في تحقق
 خارج أخرى بمدان مع بالمقارنة نسبيا مرتفعة تعد فإنيا ، والنمسا كيولندا أوروبا األوروبية البمدان بعض مع بالمقارنة نسبيا

1والصين. واليابان المتحدة الواليات مثل اليورو
 

يطاليا ووصمت 911وبمجيكا وصل دينيا إلى  % من الدخل القومي، وىي اعمى نسبة دين بعد اليونان وا 
عمى سمعتيا  ما حافظبتمويل الدين الخارجي من صناديق التأمين وىو  الحكومة% حيث قامت 6نسبة عجزىا إلى 

ولم تمجأ إلى قروض خارجية ولكن ىناك احتمال ان نظاميا المصرفي سوف يتجاوز  ،المالية والعالمية  األسواقفي 

                                                             
1
العدد  قتصادٌة واالدارٌة،مجلة الغري للعلوم اال،  : تحلٌل للسٌنارٌو العالمً واثاره المتوقعة على بلدان الخلٌج7099أزمة الٌورو عاطف الفً مرزوك،   

 .18، ص 2011، جامعة الكوف ،العراق ،21
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المركز الثاني  بحكم احتالليا أيضاالعمومي،  وفرنسا  اإلنفاقىذه األزمة عن طريق اتباع خطط تقشفية والتقميل من 
 9199.1% عام 1% من الدخل القومي ونسبة العجز 91بين اقتصاديات دول منطقة اليورو وصل دينيا العام 

كان ليا قسط من  أيضا العربية فالدول العالم دول معظم عمى كثيرة تداعيات اليورو منطقة زمةوكما ان أل       
 لمدولة االقتصادي االنفتاح لدرجة تبعا أخرى إلى دولة من حدتيا في تختمف إيجابية أم كانت سمبية اآلثار ىذه

 2: مجموعات أربع ىنا الى العربية الدول تصنيف ويمكن اليورو، منطقة مع عالقاتيا وتشابك
 

 لمنفط المصدرة العربية الدول : األولى المجموعة . أ
 والتي لمنفط المصدرة الخميجي التعاون مجمس دول ىي وتحديدا ل،قمي سكاني وتعداد كبيرة مالية بقدرة تتمتع والتي 

 امتصاص من يمكنيا الذي األفضل الوضع في فيي ،منخفضة سكانية وكثافة كبيرة مالية وفوائض تاقدر  لدييا
 قدرة أعطاىا ما وىذا استثنائي، بشكل قوية مالية بمواقف تتمتع لتزاما األزمة بداية ومنذ ،االقتصادية الصدمات

 ىذه يجبر سوف مطرد بشكل النفط أسعار انخفاض فإن ذلك ومع ،العالمي جعراالترات تأثي امتصاص عمى كبيرة
 الى النفط أسعار تندفع لم مااالستثمارات  من والحد لدييا المتوفر النقدي االحتياطي من السحب عمى الدول

 وىذا ،العربية االقتصادات عمى كبيرة سمبية تار يتأث تظير ان المرجح من فميس كبير، بشكل مجددا االنخفاض
 لدى تراكم النفط تاصادر  و عالية مستويات في النفط أسعار زلت ا ما حيث الحاضر لوقتا في مستبعد السيناريو

 عمىثيرا ك تعتمد ال عام بوجو المنطقة في المصرفية األجيزة فإن كذلك، مسبوقة غير مالية فوائض الدول ىذه
 ؛التمويل عمى الحصول في المحمية المصادر عمى تعتمد بل األوروبية البنوك من ضااالقتر 
 .لمنفط المصدرة غير العربية البمدان  . ب

 المباشر األجنبي واالستثمار التحويالت خالل من الخميجي التعاون مجمس دول مع قوية عالقات لدييا والتي 
 الموازين أو المالية الموازنات حيث من سواء األضعف، الموقف في وىي األزمة البمدان ىذه دخمت وقد ،والسياحة
 النخفاض عرضة البمدان ىذه يجعل سوف النفط أسعار انخفاض راراستم ألن والمدفوعات كالتجارة الخارجية

 مع االجتماعية الضغوط يداوستتز  الخميجي، التعاون مجمس دول من المباشر األجنبي واالستثمار المالية التحويالت
 ؛المياجرين العمال عودة
 أوروبا مع قوية روابط لديها متنوعة بمدان وهي ج. 
 رئيسة "الغارد كريستيان" بو أفادت ما وحسب ، وغيرىا إفريقيا شمال كدول والسياحية التجارية المجاالت في وذلك

 خالل من الدول ىذه إقتصادات عمى كبير ذلك تأثير األزمة ليذه يكون أن المرجح من فإن الدولي النقد صندوق
 المغرب بمدان وترتبط ،المباشر األجنبي واالستثمار الخارج في العاممين وتحويالت والسياحة التجارة ىي قنوات، عدة

 لما كوجية أوروبا عمى تعتمد كما األربع، القنوات ىذه خالل من أوروبا مع وثيقة بعالقات التحديد وجو عمى العربي
                                                             

1
 .139رحال فاطمة وبلورغً نادٌة، مرجع سابق، ص   

، ورقة بحثٌة مقدمة فً منتدى حول  أزمة  -المشكلة والحلول المقترحة–اثر ازمة الدٌون السٌادٌة لمنطقة الٌورو على قطاع األعمال العربً حمدي الطباع،  2

 .6، 5، ص ص 3123مارس  :3الدٌون السٌادٌة فً منطقة الٌورو:االبعاد والتداعٌات  والعبر المستخلصة لالقتصاد العربً، لبنان،  
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 مجموع %من 80 ونحو السياحة، اداتير إ من %  90-80ومصدر لنسبة ت،االصادر  من % 60 من يقرب
 الحصول في أوروبا عمى االعتماد يالحظ الخصوص، وجو عمى وتونس المغرب وفير المباش األجنبي االستثمار

 بأكبر ستشعر الدول ىذه فإن وعميو ،البمدين إلى تتدفق التي المغتربين تحويالت مجموع من %80 من أكثر عمى
 الدول تمك نصيب سيقل كما السياحي، اإلنفاق وقمة الواردات عمى األوروبي الطمب قمة نتيجة سمبي اقتصادي أثر
 األقل العوامل إلى إضافة بمثابة اليورو منطقة أزمة تأثير يكون وسوف، أوروبا من المباشر األجنبي االستثمار من

 اثرت عمى تمك الدول. التي أىمية
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 .واتجاهاتها العالمية المباشرة األجنبيةاالستثمارات تدفقات  :الثانيالمبحث 
 األنعميو  يصل الى ماىتاالقتصادية المختمفة، لم  من الظواىر ااالستثمارات األجنبية المباشرة كغيرى نإ

نما، وأخرىبين لحظة  عممية استثمار  أنياعمى  بدأت أنيايعرف  ابالعديد من المراحل، فالمتتبع لتطورىت مر  وا 
الى المستوى العالمي ليصبح  انشاط اقتصادي بدائي، ومع مرور السنين وصل مفيومي أوشكل ظاىرة  تأخذبسيطة 

 وفيما يمي سنقوم برصد حجم تدفقاتيا عمى المستوى العالمي.كبيرة ومطموبة عالميا،  أىميةذات  ةتمويل دولي أداة

 .وتطور تدفقاتها ات األجنبية المباشرةاالستثمار المطمب األول: مفاهيم عامة حول 

 الدولي ومؤتمر النقد وىي صندوق المعنية الدولية المنظمات وفقا الىم دوليا المباشرة األجنبية االستثمارات رفتعُ 
 الدولي االستثمار أنواعمن  النوع ذلك أنياعمى  االقتصادي والتنمية التعاون والتنمية ومنظمة لمتجارة المتحدة األمم
 مؤسسة( مقيمة مؤسسة في دائمة مصمحة عمى ما اقتصاد في( المباشر المستثمر) مقيم كيان حصول يعكس الذي

 المستثمر بين األجل طويمة عالقة وجود عمى الدائمة المصمحة خر، وتنطويآاقتصاد  في المباشر( االستثمار
 االستثمار يقتصر وال المؤسسة، إدارة في النفوذ من كبيرة بدرجة المستثمر تمتع الى إضافة والمؤسسة، المباشر
يشمل  بل والمؤسسة، المستثمر بين المذكورة العالقة قيام الى أدتالتي  األصمية أو المبدئية المعاممة عمى المباشر
أو مساىمة  كانت المنتسبة، سواء المؤسسات بين فيما المعامالت وجميع بينيما، الالحقة المعامالت جميع أيضا
 1.مساىمة غير

 المعامالت تمك المباشر االستثمار رأسمال معامالت تشمل السابق، التعريف وفق ،اإلحصائية الناحية ومن
 الى أواالستثمار  استمرارية عمى الحفاظ تؤدي الى التي والمعامالت ،أو إلغاءىااالستثمارات  الى إنشاء تؤدي التي

 قائمةة مقيم مؤسسة في ممكية سابقة حقوق أيلو  ليس مقيم، غير طرف قيام حالة تصفيتو، ففي أو نطاقو توسيع
 الممكية حقوق لحيازات السوقية القيمة فان بيا التصويتية القوةأو المؤسسة  ممكية من كثرأو أ% 10نسبة  بشراء

 سابقة لحصة المقيم غير حيازة حالة مباشر، وفي كاستثمار مستثمر تسجل إضافي رأسمال أيعمى  عالوة المشتراة
 يصل بحيث إضافيةحيازات  ثم شراء المالية األوراق محفظة كاستثمارات المؤسسة ممكية من %10عن  تقل

 المباشرة  االستثمارات وضعية الحافظة الى وضعية استثمارات من لمتغيير يؤىميا الذي الحد الى حيازاتو إجمالي
 في تسجل فال السابقة الحيازات ، أمافقط اإلضافية الحيازات إالمباشر  استثمار كمعاممة تسجل فال اكثرأو  %10
 وضع في تنعكس بل تدفقيا، فترة خالل الحافظة استثمارات بند تحت سبق تسجيميا حيث المدفوعات، ميزان

 2.مباشر استثمار الى حافظة استثمارات من تصنيف إعادة عممية باعتبارىا االستثمار الدولي

                                                             
1

 12، ص 2017ات، الكوٌت، المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادر،  2017لسنة   تقرٌر مناخ االستثمار فً الدول العربٌة 
2

 .12نفس المرجع، ص  
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حصة ثابتة لممستثمر المقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام  أنياعمى  االستثمارات األجنبية المباشرة وعرفت
من  أو األعمالاكثر من اسيم راس مال احدى مؤسسات  أو٪  10في اقتصاد اخر حين يمتمك المستثمر األجنبي 

  1المؤسسة. إدارةيا في أالمستثمر ر  إلعطاءفييا، وتكون ىذه الحصة كافية عادة  األصواتعدد 

 أوبسبب ممكيتو الكاممة ليا،  أمايممكيا ويديرىا المستثمر األجنبي  ىتالتمك االستثمارات  وعرفت كذلك بانيا
وجود نشاط  األول، وتتميز االستثمارات األجنبية المباشرة  بطابع مزدوج اإلدارةممكيتو لنصيب منيا يكفل لو حق 

شكل  تأخذ أنيا أيالجزئية لممشروع أو اقتصادي يزاولو المستثمر األجنبي في البمد المضيف والثاني ممكيتو الكمية 
 2.األجلكاستثمار طويل  أخرىداخل دول  اجنبيومشروعات  إقامة

نات المرتبطة امجموعة من الكي أون اويتم االستثمار األجنبي المباشر من قبل المستثمر المباشر، وىو كي
درجة كبيرة من النفوذ عمى كيان اخر مقيم في اقتصاد اخر ، ويعتبر الكيان مستثمرا  أو السيطرةقادرة عمى ممارسة 

 3مباشرا في كيان اخر اذا كان الكيان الثاني ايا مما يمي:

 مباشرة لممستثمر المباشر؛subsidiary)  (مؤسسة تابعة  -
 شرة بالمستثمر المباشر؛( مباassociateمؤسسة مرتبطة ) أو -
مؤسسة تابعة لمؤسسة تابعة لممستثمر المباشر )تعتبر كذلك مؤسسة تابعة بصورة غير  أو -

 مباشرة لممستثمر المباشر(؛
مؤسسة مرتبطة بمؤسسة تابعة لممستثمر المباشر )تعتبر كذلك مؤسسة مرتبطة بصورة  أو -

 غير مباشرة لممستثمر المباشر(؛ 
 يكون المستثمر المباشر احد الكيانات التالية: ويمكن انب -
 ؛ أسرة أوفرد  -
 خاصة؛ أو ةمساىمة، عامغير  أومؤسسة مساىمة  -
 صندوق استثماري ؛ -
 دولية؛ أومنظمة حكومية  -
 مؤسسة غير ىادفة لمربح في مؤسسة تعمل من اجل الربح؛ -
 غير ذلك من الصناديق االئتمانية؛ أو؟ إفالسفي معاممة  أمين أو تركة، -
 .أعالهاكثر من الكيانات  أومزيج بين اثنين  أي -

 127,2(  من 1990-1985عمى مستوى العالم خالل الفترة )االستثمارات األجنبية المباشرة  ارتفعت تدفقاتوقد 
، 2004بميون دوالر عام  648,1، وانخفض الى 2000بميون دوالر عام  1393بميون دوالر في المتوسط الى 

                                                             
1

  .19، ص 2005 -2004، الدار الجامعٌة، مصر، محددات االستثمار االجنبً المباشر وغٌر المباشر فً البٌئة االقتصادٌة العربٌةامٌرة حسب هللا محمد،  
2

 .6، ص 2013العصرٌة ،لبنان،  ، مكتبة حسٌناالستثمار االجنبً المباشر والتنافسٌة الدولٌةعبد الكرٌم كاكً، 
3

 .07، 06، ص ص  2018، دار الكتب المصرٌة ، مصر، محددات االستثمار األجنبً المباشر وأثاره على التنمٌة االقتصادٌةنورة بٌري،  
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متزايدة من الدول جيودا كبيرة لتحقيق االستقرار المالي واالقتصادي الكمي و تنفيذ  أعدادونظرا النخفاضو بذلت 
عام ة  الواردة الى زيادة  تدفقاتو العالمي أدىمما  1االقتصادي والسعي باتجاه تييئة المناخ العام لو، اإلصالحبرامج 
واصبح ىذا النوع من التمويل ىو  2،أمريكيمميار دوالر 916ا بزيادة قدرى أي ٪ 29بنسبة  ممحوظبشكل  2005

ان تمك الزيادة لم  إالالديون،   أزمةالدولية بعد المشاكل التي عرفتيا البمدان نتيجة  األموالالسائد في تدفقات رؤوس 
مالية عام  ازموحدوث ظروف صعبة في  النظام االقتصادي العالمي المتمثمة في نشوب  وتراجعت بعدتستمر كثيرا 

بدورىا عمى حركة االستثمارات وتطورىا عبر العالم تمتيا بعد  أثرتخمفت العديد من التداعيات السمبية التي  2007
التنموية واالقتصادية في العالم وعمى تدفقات  األوضاععمى  أثرت أوروبافي  أخرىمالية  وأزمةدبي  بإمارة ازموذلك 

 عالميا. االستثمارات األجنبية المباشرة
 مدىفعمى  المدى، بعيدة أثار لذلك وكانت كبير جدا، المباشرة كان األجنبية االستثمارات عمى األزمة فتأثير

رؤوس  تدفقات في اكبر مكون المباشرة وىي األجنبية االستثمارات حجم ازداد ،األزماتالماضية ليذه  العديدة العقود
 خمقك خالقة العديد من المزايا لمتمويل مصدر اىم لتصبح أىميتيا حيث من النامية العالم بمدان الى الدولية األموال
 الشحيحة في الموازنات الموارد استخدام إمكانية لمحكومات يتيح العامة المالية في مجال جديدة، وخمق عمل فرص
 من ذلك وغير ينوالتعد األساسية البنية قطاعي في ، خاصة وان االستثمارات األخرى باالحتياجات الوفاء اجل من

 ان يمكن  المباشرة األجنبية االستثمارات عمى بشدة تعتمد وجميعيا  المال لراس الكثيفة االستخدامات ذات األنشطة
 بالغ تأثير ليا كان الراىنة األزمة لألسفلكن ،  والتنمية الحقيقي االقتصاد نمو الى وتؤدي ىائمة منافع عن تسفر
 في السيولة الزمة نتيجة حادا انخفاضا المباشرة األجنبية االستثمارات مستويات معيا وانخفضت المجال، ىذا في

 3.النامية البمدان في المستقبمية النمو أفاق وضعف المتقدمة، البمدان

  4ويرجع ذلك التزايد في حجم االستثمارات األجنبية المباشرة  الى عدة عوامل منيا:

والتحرر االقتصادي،  اإلصالحقيام عدد كبير من الدول النامية خالل عقد التسعينات بتطبيق برامج  -
وىدفت معظم ىذه البرامج في ىذه الدول الى تحرير التجارة واالستثمارات، وزيادة دور القطاع الخاص بما 

 فيو القطاع الخاص األجنبي؛
نمااألجنبية المباشرة  ليس فقط كمصدر لمتمويل، ادركت الدول النامية تزايد منافع االستثمارات  - كوسيمة  وا 

ال سيما القروض، فعمى حين يوجو  األخرىالتنمية المتواصمة مقارنة بمصادر التمويل  إلحداثفعالة 
، تستخدم القروض التجارية إنتاجيةاالستثمارات األجنبية المباشرة  مباشرة الى استثمارات فعمية في مجاالت 

                                                             
 -االردن-مصر–المكسٌك  -مالٌزٌا -المباشر فً الدول العربٌة الواقع والتحدٌات "دراسة مقارنة كورٌا الجنوبٌة االستثمار االجنبًفرٌد احمد قبالن،   1

 3، 2.، ص ص 2008دار النهضة العربٌة للنشر والتوزٌع، مصر،  البحرٌن"، -تونس
2

  .23، ص مرجع سابق،2006ٌر االستثمار العالمً لسنة تقر 
3

 ، متاح على  17:00، سا 2018/ ماي 05،  14، صالدولً البنك مجموعة انشطة موجز، 2009لسنة  االستثمار لضمان دولٌةال للوكالة السنوي التقرٌر 
http://documents.worldbank.org/curated/en/988341513324464860/pdf/108692-AR-v1-PUBLIC-MIGA-AR09-
Arabic.pdf 

4
، ص ص 2005مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد الثانً، ماي حوافز االستثمار الخاص المباشر، منور اوسرٌر وعلٌان نذٌر،  

105- 107. 
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المترتبة عمى االستثمارات األجنبية المباشرة  يرتبط  األرباحاالستيالكي، كما ان تحويل  نفاقاإلفي تمويل 
 أعباءارتباط بين  أيبمدى النجاح الذي تحققو المشروعات الممولة عن طريق ىذا االستثمار بينما ال يوجد 

المالية فان  األوراقمحفظة خدمة الدين ومدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيو، وبالنسبة لالستثمار في 
 األجلىناك بعض المخاطر التي ترتبط بو وذلك اذا كان في صورة استثمار مضاربي يبحث عن العائد في 

القصير، حيث انو استثمار يتسم بالتقمب وعدم االستقرار وقد يتسبب  في عدم تشجيع االستثمار المحمي 
في الدول النامية ال سيما الدول ذات القطاع المالي  مالية أزمات إحداثالطويل وفي  األجلواألجنبي في 

 الضعيف؛
القيود الجمركية سواء كانت  أنواعالتوسع في استخدام االستثمارات األجنبية المباشرة  كوسيمة لتجنب كافة  -

 ؛األوروبيغير مباشرة والتي وجدت لدى قيام تكتالت اقتصادية كاالتحاد  أومباشرة 
اىم محرك  أصبحتالدولية لمشركات دولية النشاط والتي  األنشطةاتساع نطاق العولمة والتوسع في  -

 لالستثمار األجنبي المباشر واىم طرف فيو.
 ارتفاع معدالت النمو االقتصادي ؛ -
تزايد قدرة الشركات عمى حسن االختيار والتدقيق والتسعير المناسب وتسديد القروض الضخمة لمشركات  -

تمرار في تحسين المناخ االستثماري واالىتمام بجيود الترويج لالستثمار عمى المستوى العالمي مع واالس
 1ر.مالت لدى الدول المضيفة لالستثماالمتعمقة بالتراخيص والمعا اإلجراءاتتزويد االىتمام بتبسيط 

عالقات اوثق تتجاوز الحدود الوطنية، فالتسويق الدولي  إلقامة األسبابالعولمة لمشركات المزيد من  أتاحت -
، وليذا السبب ازدادت شعبية االستثمارات األجنبية األخرينشركائيا  أداءيجعل الشركات اكثر اعتمادا عمى 

والتسويق  اإلنتاجالمباشرة  كوسيمة لقيام المشاريع المشتركة بين الدول من اجل تحقيق تكامل ىياكل 
 2خدام الموارد البشرية عمى الصعيد الدولي.والتمويل واست

التوسع في مساىمة عمميات االندماج والشراء عبر الحدود في االستثمارات األجنبية المباشرة  الذي تحركو  -
المالية وكذا التغير التكنولوجي السريع وما ينطوي  األسواقعوامل عديدة كتحرير السياسات العامة وفتح 

متزايدة وكذا زيادة احتدام المنافسة اجبر الشركات عمى البحث عن سبل جديدة عميو من تكاليف ومخاطر 
 3.لزيادة كفاءتيا

االستثنائية التي حمت باالقتصاد العالمي بعد ذلك تغيرت خارطة االستثمارات  واألوضاع 2007بعد  أما
 أزمة( ، حيث يتضح ان 18رقم  )( والجدول 17األجنبية المباشرة واتجاىاتيا عالميا، وىو ما يوضحو الجدول رقم )

 كثيرا عمى االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة والواردة. أثرتالرىن العقاري 
                                                             

امعة مجلة ابحاث اقتصادٌة وادارٌة، جدور الغرف الصناعٌة والتجارٌة والزراعٌة العربٌة فً جذب االستثمارات االجنبٌة المباشرة، عادل عٌسى الوزنً،   1

 .104ص ، 2009بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، جوان 
.282، ص 2006"، الدار الجامعٌة، مصر، اقتصادٌات المشاركة الدولٌة "من التكتالت االقتصادٌة حتى الكوٌزعبد المطلب عبد الحمٌد،  
2
  

3
مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ، االمم المتحدة، نٌوٌورك  التصدٌرٌة ،الشركات عبر الوطنٌة  والقدرة التنافسٌة ، 2002تقرٌر االستثمار العالمً لسنة  

 . 4،  ص 2002وجنٌف،
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 ( : تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة حسب المنطقة.71جدول رقم )

 الوحدة : مميار دوالر 

 
المتحدة  األممالباحثة باالعتماد عمى تقارير االستثمار العالمي لسنوات مختمفة ، مؤتمر  إعداد: من المصدر
 .5، 4: المتحدة، نيويورك وجنيف، ص ص األمملمتجارة والتنمية ، 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 االقتصاديات /السنوات
1746 1774 1324 1467 1403 1524 1244 1185 1744 إجمالي العالم

1032 984 563 697 679 748 602 603 965 االقتصاديات المتقدمة

646 752 704 671 639 684 574 511 658 االقتصاديات النامية

59 61 71 54 56 43 55 60 73 إفريقيا
533 566 272 326 401 - - - - أوروبا

142 165 170 186 178 217 159 141 207
أمريكا الالتينية وبحر 

الكاريبي

443 524 460 428 401 423 426 380 461 أسيا

58 64 68 51 58 46.7 48.3 52.7 62.4
االقتصاديات الضعيفة 
هيكميا والهشة الصغيرة

38 44 41 22 24 15 26.4 26.5 33 اقل البمدان نموا

24 25 28 30 34 34.8 23 26.2 25.4
البمدان النامية غير 

الساحمية

4 4 6 6 7 4.1 4.2 4.3 8
الدول النامية الجزرية 

الصغيرة
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مميار دوالر عام  1744ان تدفقات االستثمارات األجنبية عالميا بمغت ( نالحظ 17من خالل الجدول رقم )       
 أومميار دوالر سواء بالنسبة لالقتصاديات المتقدمة  1185مقدرا بــ  2009، وشيدت انخفاضا كبيرا عام 2008

ر مميار دوال 511الى  658مميار دوالر لالقتصاديات المتقدمة ومن  603الى  965النامية، حيث انخفضت من 
وبحر الكاريبي ، كذلك انخفضت تدفقات االستثمارات  ةالالتيني وأمريكا أفريقياالى االقتصاديات النامية بما فييم الى 

نموا والدول النامية  واألقلوالى االقتصاديات الضعيفة  2009مميار دوالر عام  380بالغة  أسيااألجنبية الى 
مميار  26.2يار دوالر الى مم 25.4البمدان النامية غير الساحمية من ارتفعت ارتفاعا طفيفا الى  أنيا إالالجزرية 

 .دوالر

ان االنتعاش المالي واالقتصادي العالمي كان ىشا  إالىذه التدفقات في االنتعاش،  بدأت 2010وفي عام        
ىددتو مخاطر ناشئة ومعوقات عديدة تمس  أينالتي حمت باالقتصاد العالمي  األزماتنوعا ما بعد تداعيات 

مميار  602مميار دوالر ، اجتذبت منيا االقتصاديات المتقدمة  1244االستثمار العام ،حيث قدرت ىذه التدفقات 
مميار دوالر  159وبحر الكاريبي  ةالالتيني أمريكامميار دوالر ثم  426 أسيامميار دوالر وقارة  574دوالر والنامية 

نموا  األقلالبمدان  األخيرمميار دوالر ، ثم في  48.3مميار دوالر واالقتصاديات الضعيفة  55بــ  إفريقيا،ثم تمييا 
 .مميار دوالر عمى التوالي 4.2و  26.4والدول النامية الجزرية بــ 

 1524العالمي لمستوى حيث بمغت تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة عمى ا 2011واستمر االنتعاش عام        
بسبب المخاطر  األمريكيةالمالية  األزمةان ىذا االنتعاش الممحوظ لم يعد الى مستواه السابق قبل  إال، مميار دوالر

عدم التيقن التنظيمي المتصورة في ظل اقتصاد عالمي ىش وحدوث ازمو واسعة االنتشار في الديون السيادية  وأوجو
لتقدمة فضال عن التضخم المرتفع ، وقد تمكنت االقتصاديات المتقدمة والنامية واالختالالت الضريبية في البمدان ا

مميار دوالر عمى التوالي مما يدل عمى  684و  748من اجتذاب اكبر تدفقات لالستثمارات األجنبية المباشرة بقيمة 
نموا  األقلوالبمدان  فريقياكأانخفضت في افقر المناطق  أنيا إالوجود دينامية اقتصادية ودور قوي ليذه البمدان ، 

 والدول النامية الجزرية الصغيرة.

مميار دوالر بسبب  1403تراجعت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة الى  2012وفي سنة 
 679اليشاشة االقتصادية العالمية وخالة عدم اليقين التي تمف السياسات العامة ، واجتذبت منيا الدول المتقدمة 

وذلك بسبب ازمو منطقة اليورو  2008مميار دوالر عام  965و  201مميار دوالر عام  748يار دوالر مقارنة بــ مم
مميار دوالر وانقمبت الموازين  639واليشاشة الكبرى التي مست معظم االقتصاديات الكبرى ،واجتذبت الدول النامية 

نموا والدول النامية الجزرية بحيث ارتفعت الييا  األقلان واالقتصاديات الضعيفة ىيكميا والبمد إفريقيافي كل من 
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة.
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، حيث بمغ تدفقاتيا  2013تعافت االستثمارات األجنبية المباشرة عام  2012وبعد اليبوط الحاد عام 
مميار دوالر عن  18تفعة بقيمة مميار دوالر ، مر  697مميار دوالر ، اجتذبت منيا االقتصاديات المتقدمة  1467
، وارتفعت التدفقات 2012مميار دوالر عن  32مميار دوالر بزيادة  671ومجتذبة االقتصاديات النامية  2012

مميار دوالر  في حين  428مميار دوالر واسيا  186وبحر الكاريبي الى  ةالالتيني أمريكااالستثمارية في كل من 
مميار دوالر عمى التوالي وانخفضت في كل من االقتصاديات  326و  54الى  وأوروبا إفريقياانخفضت في 

مميارات دوالر  06و 30و  22و  51نموا والبمدان غير الساحمية والدول النامية الجزرية الصغيرة بــ  واألقلالضعيفة 
 .  2013عام 

، انخفضت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة عام  2013وعقب النمو الفاتر في االقتصاد العالمي عام 
في معظمو الى ىشاشة االقتصاد العالمي وعدم اليقين بخصوص  عما يرجمميار دوالر وىو  1324الى  2014

تقابميا بعض  أيضااالستثمارات الجديدة السياسات لدى المستثمرين ومخاطر الجغرافيا السياسية المرتفعة ، وكانت 
 عمميات سحب االستثمار الكبيرة .

وقد وصمت التدفقات الداخمة من االستثمارات األجنبية المباشرة الى بمدان االقتصاديات النامية الى اعمى 
ت المتجية مميار دوالر في حين استمر المستوى المنخفض لمتدفقا 33مميار دوالر مرتفعة بقيمة  704مستوى ليا 

مميار دوالر رغم حدوث انتعاش في حاالت االندماج واالستحواذ العابرة لمحدود  563الى البمدان المتقدمة بقيمة 
 أمامميار دوالر ،  272بقيمة  أوروبا، كما انخفضت التدفقات منو الى  2015حسب تقرير االستثمار العالمي لسنة 

نموا ارتفعت تدفقات ا الستثمارات األجنبية  األقليفة ىيكميا والبمدان واسيا واالقتصاديات الضع إلفريقيابالنسبة 
 ةالالتيني أمريكامميار دوالر عمى التوالي ، في حين انخفضت في  41و  68و  460و  71المباشرة الييا بقيمة 
دود في واالستحواذات العابرة لمح تاالندماجامميار دوالر بسبب حدوث انخفاض في  170وبحر الكاريبي الى 

المباشرة المتجية الى  األجنبيةما حدا باالستثمارات  األساسيةالوسطى والكاريبي وكذا انخفاض لسعار السمع  أمريكا
الى البمدان  أيضاالجنوبية الى اليبوط وتباطؤ االستثمارات األجنبية المباشرة حسب نفس التقرير، وانخفضت  أمريكا

 انخفاضا طفيفا في حين بقيت ثابتة الى البمدان النامية الجزرية. مميار دوالر  28النامية غير الساحمية 

حدثت زيادة قوية من تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة فاقت الزيادة المحققة  2015وفي عام      
 450مميار دوالر مرتفعة بقيمة  1774، حيث قدرت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 2008و  2007عامي 

حدوث ىذه الزيادة فقدت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة العالمية زخم نموىا  أعقابانو في  إالميار دوالرـ م
مميار دوالر ما يدل عمى ان الطريق الى االنتعاش الزال مميئا بالعثرات في ظل  1746وانخفضت الى  2016عام 

ذلك شديدا بصفة خاصة عمى التدفقات الى  تأثيرنمو اقتصادي ضعيف ومخاطر سياسية كبيرة ، وكان 
مقدرة  2015مميار دوالر بعد زيادة عرفتيا عام  646الى  2016االقتصاديات النامية حيث سجمت انخفاضا عام 
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مميار دوالر وىي اكبر قيمة  1032الى  2016مميار دوالر ، في حين ارتفعت الى الدول المتقدمة عام  752بــ
 .2014مستمرة في االرتفاع منذ  وصمت الييا لسنوات عديدة

 2016مميار دوالر عام  59فظمت تتراجع لتصل الى  إفريقياتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الى  أما
السمع  أسعاروىو انخفاض يعكس في الغالب انخفاض  2015% عن مستواىا عام  3بنسبة انخفاض بمغت 

مقدرة 2015مميار دوالر بعد زيادة عرفتيا عام  533بقيمة  2016عام  أوروباالى  أيضا، كما تراجعت  األساسية
 ةالالتيني أمريكا، واستمر االنخفاض في كل من 2014مميار دوالر عن  294مميار دوالر متحسنة بـــ  566بــ

في الدول النامية نموا والبمدان النامية غير الساحمية وبقيت ثابتة ومستقرة  األقلواالقتصاديات اليشة واسيا والبمدان 
 الجزرية.  

( ان تدفقات 18التدفقات الصادرة من االستثمارات األجنبية المباشرة فنالحظ من خالل الجدول رقم ) أما
، وشيدت انخفاضا كبيرا عام  2008مميار دوالر عام  1911االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة عالميا بمغت 

النامية ، حيث انخفضت من  أوسواء الصادر من االقتصاديات المتقدمة مميار دوالر   1171مقدر بـ  2009
من االقتصاديات النامية الى  309مميار دوالر  ومن  851مميار دوالر من االقتصاديات المتقدمة الى  1541
نموا  األقلان واسيا واالقتصاديات الضعيفة والبمد ةالالتيني وأمريكا  إفريقيامميار دوالر بما فييم الصادرة من  271

مميار دوالر  1.7والدول النامية الجزرية في حين ارتفعت التدفقات الصادرة من البمدان النامية غير الساحمية من 
 مميار دوالر. 3.8الى 

مميار دوالر ، صدرت منيا االقتصاديات  1323تنتعش ىذه التدفقات حيث قدرت بــ  بدأت 2010وفي عام 
االستثمار المتجو الى الخارج  أيضامميار دوالر ، وقد ارتفع  328االقتصاديات النامية دوالر و  ميمر 935المتقدمة 

الى  باإلضافةمميار دوالر عمى التوالي ،  306و76و  7وبحر الكاريبي واسيا بقيمة  ةالالتيني أمريكاومن  إفريقيامن 
انتعاشيا في االقتصاديات الضعيفة ىيكميا واليشة الصغيرة وكذا البمدان النامية غير الساحمية والجزرية الصغيرة 

 مميار دوالر . 0.2و 8.4و 10.1بــ

من االستثمارات األجنبية المباشرة المتجية الى الخارج عالميا حيث بمغت  2011واستمر االنتعاش عام 
د تمكنت الدول المتقدمة من تصدير اكبر تدفقات لالستثمارات األجنبية المباشرة في تمك مميار دوالر وق 1694.4

مميار  280اكثر من  أسيامميار دوالر مصدرة  383.8مميار دوال واالقتصاديات النامية  1237.5السنة بقيمة 
مميار دوالر  9.2الضعيفة  مميار دوالر واالقتصاديات 3.5 كأفريقيامنخفضة في افقر المناطق  أنيا إالدوالر ، 

 مميار دوالر . 0.6و  6.5والبمدان النامية غير الساحمية والدول النامية الجزرية بــ 

ما يقارب مستوى الحضيض المسجل  ىاستراجعت تدفقات االستثمارات الصادرة عالميا  2012وفي سنة 
مميار دوالر  873درة لما يقارب مميار دوالر وكانت الدول المتقدمة مص 1284حيث قدرت بــ   2009عام 
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مميار دوالر لالستثمارات األجنبية  357مميار دوالر ،واالقتصاديات النامية مصدرة لما يقارب  364.5منخفضة بــ
وبحر  ةالالتيني أمريكاالمباشرة الصادرة وىو ما يشكل استمرارا في االتجاه التنازلي، كما نالحظ انخفاضيا في 

مميار دوالر في حين ارتفعت تدفقات االستثمارات الخارجة من  100ر دوالر بعد ان قاربت مميا 44الكاريبي الى 
 نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة . األقلمميار دوالر ومن البمدان  12الى  وأفريقيامميار دوالر  299الى  أسيا

مميار دوالر ، صدرت  1306تعافت االستثمارات األجنبية الصادرة عالميا بقيمة  2013وفي عام 
مميار دوالر وارتفعت قيمة التدفقات الى الخارج من  834االقتصاديات المتقدمة اكبر تدفقات الى الخارج بقيمة 

مميار دوالر  318 أوروبامميار دوالر ومن  16حوالي  إفريقيامميار دوالر مصدرة  381االقتصاديات النامية بقيمة 
وبحر الكاريبي بقيمة  ةالالتيني أمريكاستثمارات المتجية الى الخارج من ، وانخفضت اال2012بتراجع خفيف عن 

مميار دوالر في حين  13مميار دوالر واالقتصاديات الضعيفة ىيكميا  335الى  أسيامميار دوالر وارتفعت من  28
غيرة تدفقات ضئيمة جدا نموا والبمدان النامية غير الساحمية والدول النامية الجزرية الص األقلشيدت كل من البمدان 

 الى الخارج.

مميار دوالر وعرفت  1253انخفضت تدفقات االستثمارات الصادرة لمخارج الى  2014وفي سنة 
مميار دوالر ،  126مميار دوالر متراجعة بـ 708االقتصاديات المتقدمة تدىورا من االستثمارات الصادرة منيا بقيمة 

مميار دوالر في حين ارتفعت االستثمارات الصادرة من  221الى  باأورو حيث انخفضت التدفقات الصادرة من 
يار دوالر واسيا مم 31 ةالالتيني وأمريكامميار دوالر  28 إفريقيامميار دوالر مصدرة  473االقتصاديات النامية الى 

نموا والبمدان النامية غير  واألقلفي كل من االقتصاديات الضعيفة ىيكميا  أيضاوارتفعت  ،مميار دوالر 412
 الساحمية في حين انخفضت انخفاضا طفيفا من الدول الجزرية الصغيرة.

بـ  قيرتحدثت زيادة قوية في االستثمارات المتجية نحو الخارج عمى المستوى العالمي  2015وفي عام 
مصدرة االقتصاديات  2016مميار دوالر عام  1452لم تستمر حيث انخفضت الى  أنيا إال، مميار دوالر 1594

االقتصاديات النامية  أمامميار دوالر ،  1173قدره  2015مميار دوالر  بانخفاض عن سنة  1044المتقدمة 
مميار دوالر وفي  389حوالي  2015حيث بمغت عام  2014فاستمرت التدفقات الصادرة منيا في االنخفاض منذ 

بعد تراجع بـ  2016عمى حاليا عام  إفريقيات الصادرة من مميار دوالر وبقيت االستثمارا 383بمغت  2016عام 
ارتفاعا ممحوظا في ىذه التدفقات من االستثمارات  أوروبا، في حين عرفت 2015مميار دوالر شيدتو عام  10

وتراجعت االستثمارات  2016عام  لالنخفاضرجعت  أنيا إالمميار دوالر  666بقيمة  2015الصادرة منيا عام 
مميار دوالر  10مميار دوالر والى  339الى  2015عام  أسيامميار دوالر ومن  1الى  ةالالتيني أمريكاالصادرة من 

 امية غير الساحمية تدفقات سمبية.عيفة وشيدت البدان النضمن االقتصاديات ال
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 األجنبية المباشرة الصادرة حسب المنطقة . االستثمارات(: تدفقات 71جدول رقم )

 دوالرالوحدة : مميار 

 

 
: من اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير االستثمار العالمي لسنوات مختمفة ، مؤتمر االمم المتحدة المصدر

 . 5،  4لمتجارة والتنمية ، االمم المتحدة، نيويورك وجنيف، ص ص 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 االقتصاديات/ السنة

1452 1594 1253 1306 1284 1694.4 1323 1171 1911 اجمالي العالم

1044 1173 708 834 873 1237.5 935 851 1541 االقتصاديات المتقدمة

383 389 473 381 357 383.8 328 271 309 االقتصاديات النامية
18 18 28 16 12 3.5 7 6 10 إفريقيا

515 666 221 318 376 - - - - أوروبا

1 31 31 28 44 99.7 76 46 81
امريكا االتينية 
وبحرالكاريبي

363 339 412 335 299 280.5 306 268 278 اسيا

10 14 26 13 10 9.2 10.1 4 5.6
االقتصاديات الضعيفة 
هيكميا والهشة الصغيرة

12 9 18 7 5 3.3 1.8 0.4 3 اقل البمدان نموا

2- 5 6 4 2 6.5 8.4 3.8 1.7
البمدان النامية غير 

الساحمية

0.2 0.7 0.3 1 2 0.6 0.2 0 0.9
الدول النامية الجزرية 

الصغيرة
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عن التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر ففحص مختمف البيانات يظير تحول بنية االستثمار  أما
السبعينات كان نصيب ىذا القطاع يبمغ فقط ربع رصيد االستثمارات  أوائلاألجنبي اتجاه قطاع الخدمات ، ففي 

االستثمارات األجنبية المباشرة  الداخل األجنبية المباشرة  عمى نطاق العالم ومنذ منتصف الثمانينات شيد رصيد 
تم تسجيل رصيد من االستثمار الداخل في قطاع  2005وقطاع الصناعة ، وفي عام  األوليانخفاضا في القطاع 

قطاع الخدمات فيو  أماثمث الرصيد العالمي ،  أي% 30مميار دوالر وىو ما يمثل نسبة  2976الصناعة يقدر بــ 
قطاع الخدمات اكبر  العام وكانمميار دوالر من نفس  6110قدره  إجماليلرصيد بمبمغ يمثل تقريبا ثمثي ىذا ا

مستفيد من الزيادة الكبيرة لالستثمارات األجنبية المباشرة السيما في مجاالت المالية واالتصاالت والعقارات ، وكان 
حين كان االنخفاض الحاد في نصيب نصيب عمميات االندماج والشراء عبر الحدود من التدفقات الواردة كبيرا ،في 

مرتفعا حيث ارتفعت مبيعات عمميات االندماج والشراء عبر  األوليالقطاع الصناعي بارزا واالستثمار في القطاع 
، وقد تراجع االستثمارات األجنبية المباشرة  في مجال الخدمات  بما فييا خدمات قطع  أضعافالحدود بستة 

بسبب االنخفاضات التي حدثت في تدفقات  2010التصاالت والمرافق خالل سنة والتمويل والنقل وا األعمال
والتصنيعي والخدمي  األوليالثالثة  اإلنتاجارتفعت في كل قطاعات  أنيا إال،  2007االستثمارات األجنبية عام 

 1% .14-10نسبة  األوليقطاع  التدفقات وأحتل إجمالي% من 40ووصل قطاع الخدمات الى  2011عام 

 العالمي الرصيد من % 63 الخدمات نصيب ( بمغ9مثمما يوضحو الشكل رقم ) 2012عام و في
 نصيب مرات وتسع،  %26  التصنيع قطاع نصيب ونصف مرتين يعادل ما وىو المباشر، األجنبي لالستثمار
 نسبي تحّول حدوث في اسيم ما ، 2001 عام % في 58 نسبة من النصيب ىذا ارتفع %، وقد7  األولي القطاع
 تقف العوامل الخدمات، وىناك عدد من اتجاه في العالم نطاق عمى االستثمارات األجنبية المباشرة  في أجال أطول
 تتمثل في التحرير الخدمات مجال في االستثمارات األجنبية المباشرة  ونصيب مستوى في حدثت التي الزيادة وراء

 المعمومات تكنولوجيا مجال في التكنولوجية والتطورات المضيفة االقتصادات في الخدمات قطاع في المتزايد
 أعطى ما وىو العالمية القيمة سالسل زيادة التجاري وكذا لمتداول قابمية اكثر الخدمات تجعل والتي واالتصاالت

 2بالتصنيع. المتصمة الخدمات لتدويل زخما

 

 

 

 

                                                             
1

 .69-67نورة بٌري، مرجع سابق، ص ص  
2

نٌوٌورك وجنٌف،  مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ، االمم المتحدة، اصالح حوكمة نظام االستثمارات الدولً،، 2015تقرٌر االستثمار العالمً  لعام  
 .12، ص 2015
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االستثمارات األجنبية المباشرة  بحسب القطاع عام (: المجموع العالمي لمتدفقات الداخمة من 9شكل رقم )
 .)بالنسبة المئوية من القيمة (2172

 

 
 األمممؤتمر  نظام االستثمارات الدولي، حوكمة إصالح، 2015: تقرير االستثمار العالمي  لعام المصدر

 .12، ص 2015حدة، نيويورك وجنيف، المت األممالمتحدة لمتجارة والتنمية ، 

الى جدد  أشار األعمالبشان قطاع  2017عام  األنكاد أجراه اآلراءعمى نتائج استطالعية لبعض  وبناءا
 اغمبيووثق  2016االستثمارات األجنبية المباشرة  ،فخالفا لما كان عميو الحال في عام  أفاق إزاءالشعور بالتفاؤل 

ات المتقدمة بان االنتعاش االقتصادي سيعزز المسؤولين التنفيذيين الذين شمميم االستطالع السيما في االقتصادي
يبدو  األخيرة، وثمة تغيير ىام في الشعور السائد مقارنة  بالسنة القادمةمما يؤدي الى تزايد االستثمار في السنوات 

، فبعد ان تسببت الشركات المتعددة الجنسيات المعتمدة عمى  األوليواضحا لدى الشركات التي تنشط في القطاع 
يبدو ان ىذه  األخيرتينالسنتين  يالنشاط فد الطبيعية والسيما في صناعة النفط في حدوث ىبوط شديد في الموار 

تزايد االستثمار في السنتين  األن نالتنفيذيين يتوقعو وبات معظم المسؤولين  اخرالشركات قد تحولت الى اتجاه 
 (.10القادمتين وىو ما يوضحو الشكل رقم )
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توقعات المسؤولين التنفيذيين فيما يتعمق بنشاك االستثمارات األجنبية المباشرة  ( : 71شكل رقم )
 )النسبة المئوية لممسؤولين التنفيذيين في كل منطقة وقطاع( 2179- 2171العالمي خالل الفترة 

 

 
المتحدة لمتجارة  األمم، مؤتمر االستثمار واالقتصاد الرقمي، 2017:  تقرير االستثمار العالمي لعام المصدر

 . 3،ص 2017المتحدة، نيويورك وجنيف،  األمموالتنمية ،

% عمى التوالي  من مجموع 6% و 26 األوليبمغت حصة القطاع الصناعي والقطاع  2015وفي عام 
% ، ويتبن من خالل القاء نظرة  65االستثمارات األجنبية المباشرة  العالمي، وشكمت حصة قطاع الخدمات 

مدلوالت االستثمارات األجنبية المباشرة  في قطاع الخدمات ان حصتو التي تبمغ الثمثين تعطي فاحصة عمى 
األجنبي  راالستثماالثالث في مجال االستثمار عبر الحدود فثمة جزء كبير من  القطاع أىميةانطباعا مضخما عن 

وشركات متعددة الجنسيات في   األوليالمباشر في قطاع الخدمات يتعمق بفروع الشركات األجنبية في القطاع 
المكاتب الخمفية  أوقطاع الخدمات بما في ذلك وظائف المقر  بأنشطةشبيية  أنشطةالقطاع الصناعي تمرس 

البحث  وأنشطةوخدمات التوزيع  الموجستيةالعمميات  أووعمميات الشركات المالية القابضة ومراكز المشتريات 
الى قطاع الخدمات باعتبارىا الفئة البديمة وبالتالي فان حصة  األنشطةوالتطوير وتنسب في بيانات االستثمار ىذه 

 1االستثمارات األجنبية المباشرة  في قطاع الخدمات يمكن ان تكون حصة مبالغا فييا بما يزيد عن الثمث.

المتحدة لمتجارة  األممالمستخرج من مؤتمر  2011وحسب ما صدر في تقرير  االستثمار العالمي  لسنة 
 والتي تبمغ ليا التابعة األجنبية لمدول، فالشركات ممموكة الوطنية عبر شركة  650 األقل والتنمية فانو يوجد عمى

 االقتصاديات من كبير عدد مع اتصال يدخميا في بما المعمورة أنحاء جميع في تنتشر شركة 5008 من اكثر

                                                             
.12،ص2017، مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ،االمم المتحدة، نٌوٌورك وجنٌف، االستثمار واالقتصاد الرقمً، 2017تقرٌر االستثمار العالمً لعام  
1
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 عبر وطنية، وتشكل شركة 100 اكبر بين من 19لمدول  الممموكة الوطنية عبر الشركات عدد المضيفة، وكان
 االنتقالية واالقتصاديات النامية تستضيف االقتصاديات اذ متنوعة، مجموعة لمدول الممموكة الوطنية عبر الشركات

 الوطن في عممياتيا اطار فينطاق العالم  عمى الوطنية عبر الشركات، وقد قامت الشركات ىذه نصف من اكثر
 مجموع ربع نحو أي 2010 عام في دوالر تريميون 16 قرابة بمغت مضافة قيمة السواء بتوليد عمى الخارج وفي

  1العالمي. اإلجمالي الناتج المحمي

المتحدة لمتجارة  األممالمستخرج من مؤتمر  2017وحسب ما صدر في تقرير االستثمار العالمي لسنة 
فرع اجنبي  86000شركة ام متعددة الجنسيات ممموكة لمدولة ينتسب الييا اكثر من  1500والتنمية فانو يوجد نحو 

% من مجموع الشركات المتعددة الجنسيات ولكن  1.5نحو  إالالعالم، وال تمثل ىذه الشركات  أنحاءتعمل في شتى 
الرغم من انب عدد الشركات المتعددة الجنسيات  األجنبية وعمىفروع % من مجموع ال10فروعيا تمثل ما يقارب 

 41شركة عالمية غير مالية متعددة الجنسيات ، و  100شركة من بين اكبر  15الممموكة لمدول صغير، فان 
ركات بمرحمة انتقالية، ىي من الش اقتصاداتياشركة من البمدان النامية والبمدان التي تمر  100شركة من بين اكبر 
 الممموكة لمدولة . 

 وتوجد مقار ىذه الشركات المتعددة الجنسيات الممموكة لمدولة في مواقع متفرقة عمى نطاق واسع جغرافيا،
، وتعتبر  األوروبيحيث تتواجد اكثر من نصف عدد ىذه الشركات في البمدان النامية ، ويوجد ثمثيا في االتحاد 

% ثم اليند 5% تمييا ماليزيا بــ18ات المتعددة الجنسيات الممموكة لمدولة بــاكبر عدد من الشرك منشأالصين ىي بمد 
المعمن عنيا من قبل الشركات المتعددة الجنسيات الممموكة  التأسيسيةشكمت االستثمارات  2016%، وفي عام 4بــ

اعي ليذه الشركات ، والتوزيع القط 2010%عام 8% من المجموع العالمي مقارنة بما نسبتو 11لمدولة ما نسبتو 
المتعددة الجنسيات  األخرىالممموكة لمدولة ىو اكثر توجيا نحو الخدمات المالية والموارد الطبيعية مقارنة بالشركات 

 269% تابع ل18، واكثر من نصف ىذه الشركات يتركز في خمسة قطاعات التمويل التامين والعقارات بنسبة 
 152% تابعة لـ10شركة ، النقل بنسبة  152% تابع لـ10لصحي بنسبة ا فوالغاز والصر شركة، خدمات الكيرباء 

شركة مثمما يوضحو  90% لـ6شركة، والتعدين بنسبة  108% لـ7شركة، وعمميات شركات قابضة متنوعة بنسبة 
% 70شركة بنسبة  1000(، ويعمل معظم الشركات المتعددة الجنيات الممموكة لمدولة اكثر من  11الشكل رقم )

%  في القطاع 23شركة من الشركات الممموكة لمدولة بنسبة  330لمجموع في قطاع الخدمات ويعمل نحو من ا
 2.األولي% في القطاع  8شركة بنسبة   110الصناعي و 

 

                                                             
1

، مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمٌة، لمساهمة فً راس المالاشكال االنتاج الدولً والتنمٌة غٌر القائمة على ا، 2011تقرٌر االستثمار العالمً لسنة  
  .10، ص 2011االمم المتحدة، نٌوٌورك وجنٌف، 

2
 .16، مرجع سابق، ص2017تقرٌر االستثمار العالمً لعام  
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 أوسي ( : توزيع الشركات المتعددة الجنسيات الممموكة لمدولة بحسب القطاع الرئي77شكل رقم )
 . )عدد البمدان وبالنسبة المئوية(2171الصناعة خالل سنة 

 
المتحدة لمتجارة  األمم، مؤتمر االستثمار واالقتصاد الرقمي، 2017تقرير االستثمار العالمي لعام : المصدر

 .17،ص 2017المتحدة، نيويورك وجنيف،  األمم ،والتنمية

  .االقتصادية لالستثمار األجنبي المباشر األثار: المطمب الثاني

نظرا لممكانة التي يحتميا االستثمارات األجنبية المباشرة   في النظام االقتصادي عمى المستوى الدولي، فانو 
التمويل الدولية والعمل عمى زيادة تدفقاتو عالميا من اجل  أدواتمن الضروري ال محال االىتمام بيذا النوع من 

التي تنجم عن ىذه االستثمارات في  دولة معينة ال تكون بالضرورة نفس  األثاران  إالد من المزايا، تحقيق العدي
، الن ىذه النتائج تتوقف عمى العديد من العوامل والمتغيرات التي توفرىا  الدولة أخرىالتي تظير  في دولة  األثار

 .األمالدولة  أوالمضيفة 

 .لالستثمار األجنبي المباشر اإليجابية األثار أوال:

ان قيام الدول بتييئة مناخيا الجتذاب االستثمارات األجنبية المباشرة  سوف يمكنيا من الحصول عمى 
ومراقبتيا عمى مستوى التدفقات المالية والنقد  توجيييا أحسنتما  في العديد من المجاالت اذ اإليجابياتالعديد من 

األجنبي، والعمالة وتطوير الموارد البشرية والميارات، وعمى التقدم التكنولوجي وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية 
 فمعظم الدول تتنافس لجذبو وذلك لدوره ،األخرىعمى التنمية االقتصادية وغيرىا من المجاالت  أثارىاالى  إضافة

 اليام في تحقيق معدالت نمو مستيدفة من خالل دوره االيجابي في:
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 .توفير العمالت الصعبة لمدولة المضيفة .1

يوفر االستثمارات األجنبية المباشرة  العمالت الصعبة لمدول المضيفة مرتين: االولى عند قدوميا لمبالد، 
اقتصاد الدولة المضيفة الى اقتصاد تصديري، ويرفع  والثانية عند بيعيا لمنتجاتيا في االسواق الخارجية، مما يحول

بذلك القدرة الشرائية لمبمد لمحصول عمى ما تحتاجو من الخارج، وياتي ذلك نتيجة ليدف الشركات الكبرى في انشاء 
فاقامة مشروعات انتاجية في دول معينة  1فروع ليا في الخارج والتي تتركز في الحصول عمى العمالت الصعبة،

ل الواردات، وبالتالي تخفف من الحاجة الى استعمال العمالت األجنبية لتمويل الواردات واستغالليا لتمويل تحل مح
واردات جديدة يمكن ان تساىم في زيادة القدرة االنتاجية في االقتصاد من خالل استخداميا في اقامة مشاريع جديدة 

 2دة قدرتو االنتاجية.او توسيع المشروعات القديمة التي تمكن االقتصاد من زيا

 سد فجوة االدخار واالستثمار وتحقيق فرص عمل.  .2

في ظل الشروط المجحفة لمقروض الخارجية وتقمص المساعدات لمدول النامية، فان االستثمارات األجنبية 
الى االقتراض من العالم الخارجي والتخفيف  المباشرة  لمدول المضيفة خاصة النامية منيا يعتبر افضل وسيمة لممجوء

 إنتاجيةمن فجوة االدخار  واالستثمار، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة اكبر من خالل استخدام موارد محمية وطاقات 
األجنبية ىي في الحقيقة  األموالفرؤوس  3غير مستغمة وبالتالي يوفر رفاىية اعمى ومستوى معيشي افضل،

نمااجل تكميل المدخرات المحمية الغير كافية لتمويل عممية التنمية  ضرورية، ليس فقط من  أيضاىي ضرورية  وا 
واستيعاب االيدي العاممة حيث نجد أن االستثمار  4، الديون الخارجية لمدولة المضيفة من اجل المساىمة في تسديد

 5.ي الدول المضيفةاألجنبي المباشر في االونة االخيرة أثر في استيعاب جزء من اليد العاممة ف

 نقل التكنولوجيا.  .3

 اإلنتاجيةيعتبر االستثمارات األجنبية المباشرة  من احسن الوسائل ان لم يكن خير وسيمة لنقل التكنولوجيا 
، واإلدارةمن بمد الى بمد خاصة من الدول المتقدمة الى الدول النامية، فيو يعمل عمى نقل التقنية  اإلداريةوالميارات 
سوق التقنية ىو سوق احتكاري وليس من السيل شراء التقنية فيو، والشركات التي تستثمر في الخارج  حيث ان
لدييا، وعندما تقدم الشركات المتعددة  إالوال توجد  لألخرينبامتالك قدرات فنية غير متاحة  تستأثر أنيايفترض 

عمى الطبيعة وتستعين في ذلك بميندسين وفنيين  ةاإلنتاجيالجنسيات الى بمد ما، تقوم تمك الشركة بتطبيق تقنياتيا 
التي تجمبيا بتركيبيا وتشغيميا وصيانتيا  اآلالتوعمال ميرة من اىل البمد وتعمل عمى تدريبيم عمى التعامل مع 

تستفيد من تجربة  فأنيا، واذا ما قامت شركة محمية في مجال مماثل ويألفونياوبذلك يستوعبون ىذه التقنية الجديدة 
                                                             

.408 -407، ص ص 2007دار الفكر الجامعً، مصر، االثار االقتصادٌة لالستثمارات االجنبٌة، نزٌه عبد المقصود مبروك،  
1
  

175ص ، 2004، مؤسسة الورق للنشر والتوزٌع، االردن، التموٌل الدولًفلٌح حسن خلف،  
2  
.483، ص 1992، المكتب العربً الحدٌث، مصر، اقتصادٌات االعمال واالستثمار الدولًعبد السالم ابو قحف،  
3
  

4
 Miloudi boubaker, investissement et stratégie de développement, offices des publications universitaire, 

Algerie, sans mentionner l’année d’édition, p 43.  
5
 . 253،ص 3122، دار صفاء، عمن، العولمة المالٌة والنمو االقتصاديحسن كرٌم حمزة،   



الفصل التمهيدي:                        األزمات المالية العالمية وتطور تدفقات االستثمارات     
األجنبية المباشرة.                                                      

 

102 
 

تجذبيم لمعمل فييا، وال يقتصر ما تنقمو الشركة متعددة  أوشركة األجنبية وربما تستعير بعض العاممين فييا ال
دارةعموما  اإلدارةفي مجال  أفكارا األىالي، بل يتعمم منيا اإلنتاجالجنسيات عمى تقنية   واإلنتاجالتسويق والتمويل  وا 

دارة عن طريق االستثمارات األجنبية  واإلدارةانتقال المعرفة و طرق التسيير  فالدول النامية تعتبر ان 1،األفراد وا 
المباشرة  ىو وسيمة من اجل تحسين وتطوير الموارد البشرية، وتطوير تسيير نظم التعميم والتكوين من اجل استدراك 

 2في التنمية االقتصادية ومواكبة الدول المتقدمة. التأخر

نولوجيا عمى مستويين المستوى الوطني والمستوى الدولي، فنقل التكنولوجيا فمن الممكن فيم مسالة نقل التك
 والمعاىد ومراكز الجامعات بيا تقوم التي عمى المستوى الوطني يقصد بو تحويل خالصات البحوث العممية المبتكرة

 المنتجة واالستيالكية والوسيطة الرأسماليةتتجسد في السمع  وخصائص جانتتاوطرق  وخدمات منتجات البحوث الى
فعندما  الدولي المستوى عمى أماالنقل بالنقل الراسي لمتكنولوجيا،  من النوع ىذا البعض عمى الطرق، ويطمق بيذه
 اقل تقدما دولة الى فييا الراسي النقل تحقيق عمى قادرة متقدمة دولة من فالمقصود نقميا التكنولوجيا نقل عن نتكمم
 ا الدولة من النقل ىذا فييا، ومثل لمتكنولوجيا النقل الراسي إنجاز في تنجح معقول ان نطاق أي بعد عمى تستطع لم

 دون الثانية الى األولى التكنولوجية من واألساليب الطرق نقل أشكالو ابسط في يأخذ تقدما األقلالدولة  الى لمتقدمة
السائدة  والبيئية واالقتصادية االجتماعية الظروف مع واألساليب ىذه الطرق لتكييف محاوالت أو تعديالت أية إجراء
 3 لمتكنولوجيا. األفقي النقل عادة عميو يطمق النقل ىذا ومثل تقدما،  األقل الدولة في

 مواجهة العجز في ميزان المدفوعات.  .4

وارداتيا تفوق صادراتيا،  ان أيان الدول النامية تعاني في اغمب االحيان من عجز في موازين مدفوعاتيا، 
التي  وأعبائياولمواجية ىذا العجز تعمل عمى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة كبديل ميم لمقروض الخارجية 

فالشركات المتعددة الجنسيات  4وبالتالي في نمو الناتج المحمي، اإلجمالييمكن ان تسيم في زيادة االستثمار 
السمع التي  جانتتادول المضيفة، حيث تساعد ىذه الشركات تمك الدول عمى تستطيع تحسين ميزان مدفوعات ال

الخاصة بيا بفضل تدفقات االستثمارات  الرأسماليةكانت تستوردىا، مما يمكنيا من تحسين حساب العمميات 
 5  األجنبية المباشرة ، الذي يؤدي بدوره الى تحسين وضعية ميزان المدفوعات لمدول المضيفة.

ويظير اثر االستثمارات األجنبية عمى كل من ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية من خالل العالقة التي  
معا عن طريق الميزان التجاري، فاالستثمارات األجنبية تساىم في رفع كفاءة قطاع الصناعات  األخيرينتربط ىذين 

                                                             
. 140، ص 2001، دار المرٌخ للنشر، السعودٌة، 2، طمدخل الى ادارة االعمال الدولٌةاحمد عبد الرحمن احمد،  
1
  

2
 Omar Guerid, L’Investissement direct  étranger en ALGERIE " Impacts- Opportunités et Entraves " , 

Revue des Recherches économique et managériales, Université de biskre, Algerie, N°3, juin 2008, p 28.  
3

 .57، ص 1982سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واالداب، الكوٌت، نوفمبر  العرب امام تحدٌات التكنولوجٌا،انطونٌوس كرم،  
. 435نزٌه عبد المقصود مبروك، مرجع سابق، ص               

4
  

5
 Omar Guerid, OP. cit, p 29.  
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وبالتالي تحقيق  اإلنتاجيةات مما يزيد من الطاقة والتكنولوجيا والخبر  األموالالتصديرية من خالل توفير رؤوس 
 1فائض لمتصدير، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات وزيادة حصة الدولة في التجارة الخارجية.

 .األخرى اإليجابية األثاربعض  
والخمفية  األماميةعمى مستوى االقتصاد القومي ككل نتيجة عالقات التشابك  اإليجابية األثارانتشار  .5

الشركات المحمية، فالروابط الخمفية تسيم في  بأنشطةالشركات متعددة الجنسيات  أنشطةالتي تربط 
فتسيم في تطوير مؤسسات البيع  األماميةالروابط  أما، األخرىالشركات  أداءوكفاءة  إنتاجيةزيادة 

 2المحمية كما تعمل عمى فيم التكنولوجيا المعقدة في صناعات عديدة.

تحقق بعض المزايا  أيضاالتي تحققيا الدول المضيفة، فان الشركات المستثمرة  اإليجابياتالى  فةإضا .6
يعكس الوصول الى الموارد من  األخيرةالخارجية، فالوصول الى ىذه  األسواقمن جراء دخوليا الى 

تتراجع مستويات النمو فييا في  بدأتفي الدول المتقدمة  األسواق، حيث ان بعض األىميةناحية 
جديدة،  أسواق، مما يمزم عمييا البحث عن اإلشباعبدا يقترب من  األخر، والبعض األخيرةالسنوات 
الدول ذات التقدم السريع "االقتصاديات الصاعدة" تمثل فرصة  وباألخصاألجنبية  األسواق فأصبحت

التي تستطيع جذب االستثمارات األجنبية المباشرة ومعدالت النمو فييا  أسواقيالمتوسع نظرا لحجم  أخرى
 أخرى، حيث ان موقعيا يمكن ان يكون قاعدة جديدة تقوم من خالليا الشركات بالتصدير الى بمدان 

مجاورة، مما يؤدي الى طمب اليد العاممة المحمية والتي تسيل عمى الشركات فيم ثقافة المكان  اجنبيو
عالقات وتطويرىا عمى المدى الطويل مع زبائنيا،  إقامةرب السوق بعد مما قد يزيد من رغبة البقاء بق

 3وتطوير فوائدىا التجارية واكتساب قوة وشيرة عالمية. انتاقياوكذا ما يسمح ليا بتطوير نشاطيا بتنويع 
بكميات كبيرة  اإلنتاجتعمل االستثمارات األجنبية المباشرة عمى زيادة مقدرة الدولة المضيفة عمى  .7

ين نوعية السمع والخدمات، وكذا ليا القدرة عمى توسيع نطاق ومنافذ التسويق الخارجية غير وتحس
التقميدية لتصدير المنتجات المحمية لما تممكو من خبرات تراكمية ضخمة وعالقات متشعبة عمى 

 4المستوى الدولي.
الدولة مع  إيراداتد من ، مما يزيأخرىالشركات األجنبية تدفع ضرائب عند قياميا باالستثمار في دول  .8

 5مما يؤدي بزيادة قدرة الدول عمى خمق مشاريع استثمارية جديدة. األخرىثبات العوامل 
 

                                                             
.363.، ص 2009، دار الثقافة، االردن، ٌن النظرٌة والتطبٌقادارة االستثمار بقاسم نابف علوان،  
1
  

.21امٌرة حسب هللا محمد، مرجع سابق، ص  
 2
  

3
 Andrew Harrison et autres, Business International et mondialisation " vers une nouvelle Europe  ", 

edition de Boeck Université ,France, mai 2004, p p 321- 327. 
4

 .55، ص 2003، عالم الكتاب للنشر والتوزٌع والطباعة، مصر، الشركات متعددة الجنسٌات وحكم العالمصالح الدٌن حسن السٌسً،  
5

 .419نزٌه عبد المقصود مبروك، مرجع سابق، ص  
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، فانو األمالتي تخمفيا االستثمارات األجنبية المباشرة عمى الدول المضيفة والدولة   اإليجابية لألثارفنظرا 
 فقد األجنبية، االستثمارات من المزيد عمى لمحصول السعي في المختمفة بمدان العالم تتسابق ان الغرابة من ليس

 االستثمارات. من المزيد جذب لغرض وقوانينيا دساتيرىا النامية من الدول الكثير غيرت

 السمبية لالستثمار األجنبي المباشر. األثار: ثانيا

 إالالتي تجنييا كل من الدولة المضيفة لالستثمارات األجنبية المباشرة والمستثمر األجنبي،  اإليجابياترغم 
 ان ىذا ال يمنع من وجود بعض السمبيات كذلك، والتي سنعرضيا فيما يمي:

 تهديد اقتصاديات الدول النامية.  .7

ا خطيرا القتصاديات الدول تتمتع الشركات متعددة الجنسيات عادة بسمطات قوية، وبالتالي فيي تشكل تيديد
دولة في اتباع سياسات معينة من شانيا ان تؤثر سمبا عمى مصالح ىذه الشركات، فان  أيالنامية، فاذا رغبت 

المناسب لردع الدولة المضيفة فتقوم بغمق فروعيا في تمك الدولة، فراس  اإلجراء ستأخذالشركة متعددة الجنسيات 
المال األجنبي ال ييمو تنمية البمد المضيف وتطوير اقتصاده، فيو ينتقل متى توقع تحقيق الربح والفائدة، وقد يخرج 

تصادية في البمدان مالية وكوارث اق أزمات، وقد يؤدي انسحابو المفاجئ الى حدوث إنذارلحظة دون سابق  أيفي 
لغاء االستثمار الوطني ى إاستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات حيث تؤدي ال فإن إذنفيوجد خطر  1المضيفة،

 الطويل. األجلبعد قياميا باالستثمار في الخارج، مما يؤثر عمى تحقيق النمو في  أمواليا  إخراجوكذا 

 التنمية االقتصادية. إعاقة  .2

وتمويل مشروعاتيا من الموارد المالية  األمالى الدول  أرباحياالشركات متعددة الجنسيات من خالل نقل  ان
االقتصادية المختمفة، وذلك نتيجة لعدم  األنشطةالتوسع االستثماري في  إمكانيةالمحمية تحرم الدول النامية من 

المتاحة لالستثمار محميا  األموالجية ولعدم توفر  لمخارج من األرباحتحقيق مكرر االستثمار المترتب عمى تحويل 
الذي يعيق التنمية االقتصادية في الدول النامية  األمر، أخرىوالناجم عن استحواذ ىذه الشركات عمييا من جية 

 2ويجعميا تعتمد اعتمادا كميا عمى المشروعات الخاضعة لمشركات العالمية.

 .روف البمد المضيفعدم مالئمة التكنولوجيا المنقولة مع ظ   .3

ان االستثمارات األجنبية المباشرة  ال بمعب دورا في بناء قاعدة تكنولوجية وطنية في الدول التي يتجو الييا، 
قد ال تتوافق مع ظروف البمد المستثمر فيو ومع نسب توفر عوامل  بإدخالياالتي يقوم  لإلنتاجفالطرق الفنية 

تسيم الشركات األجنبية  الظروف كمامع ىذه  يتالءم، وال يقوم المستثمر األجنبي بتغيير ىذه الطرق بما اإلنتاج

                                                             
.131، مرجع سابق، ص العولمة واقتصاد السوق الحرةضٌاء مجٌد الموسوي،  
1
  

2
أطروحة مقدمة لنٌل شهادة  ،7001 -9120واقع وافاق االستثمار االجنبً المباشر من خالل االصالحات االقتصادٌة فً الجزائر مً، عبد الرحمان تو 

 .61 -60، ص ص 2006الدكتوراه  فً العلوم االقتصادٌة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، الجزائر، اكتوبر 
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وراء تحول  األحيانوشروط العمل، وىي السبب في بعض  األجوربقدر كبير في التباين الموجود في مستوى 
ذه الشركات من خالل قوتيا الشرائية االئتمان المصرفي والعمالة الماىرة من قطاعات االقتصاد القومي لخدمة ى

 1الكبيرة.

 الداخمية لمبمد. األسعارالضغط عمى   .4

ان قدوم االستثمارات األجنبية المباشرة الى الدول المضيفة من طرف الشركات متعددة الجنسيات يولد 
الداخمية لمبمد نظرا لظيور سمع جديدة من الشركات األجنبية العاممة في تمك الدولة، مما يؤدي  األسعارضغطا عمى 

يعوق الصادرات ويشجع عمى زيادة  ألنوبدوره يفاقم من عجز ميزان المدفوعات،  األخيرالى ظيور التضخم، وىذا 
، ولما كانت اإلنتاجارتفاع تكاليف  سيؤدي ال محال الى األسعارالواردات، فما ينجم عن التضخم من ارتفاع في 

 اإلنتاجالعالمية التي تسوق فييا منتجات البمدان النامية تخضع عادة لظروف المنافسة، فان ارتفاع تكاليف  األسواق
المنتجات الوطنية لمبمدان النامية،  أمامالعالمية مما سيؤدي الى انكماش التصدير  األسعارىذه لن تؤثر عمى 

 2ادراتيا وتزداد وارداتيا مما يفاقم من عجز ميزان المدفوعات في تمك البمدان.وبالتالي تقل ص

 .األخرىالسمبية  األثاربعض  
ان الشركات متعددة الجنسيات غالبا ما تنتج  منتجات غير مناسبة قد تحتاجيا طبقة معينة كالطبقة الغنية  .5

من االستيالك غريبة عن ثقافات البمد وعاداتو، مما يؤدي الى تعميق  أنماطفقط، مما يؤدي الى نشوء 
الصناعات المحمية بسبب قدرتيا التكنولوجية وخبرتيا في  إيذاءالفجوة بين الفقير والغني، كذلك يمكنيا 

من  لذا فالييمنة الثقافية ليذه الشركات تثير قمقا عمى المستوى الوطني لما ينتج عنيا 3،واإلعالنالتسويق 
  4تقنيات حديثة وطرق عمل وعيش جديدة في الدول المضيفة تغير نمط العيش السائد فييا.

ان وجود الشركات متعددة الجنسيات يعتبر بمثابة تيديد لسيادة حكومة الدولة المضيفة، وىي حجة نجدىا  .6
مواجية قوة وسيطرة الشركات  أمامصالحة عادة في الدول السائرة في طريق النمو، التي تكون غالبا ضعيفة 

 5المتعددة الجنسيات.
استغالل الشركات متعددة الجنسيات لمموارد الطبيعية لمدول النامية، حيث تحصل عمى نصيب كبير من  .7

النزر اليسير منيا، مثل الشركات  إالالعوائد المترتبة عمى ىذا االستغالل، في حين ال تترك لمدول المضيفة 
البترول في الدول النامية، في  انتتاجتخراج البترول، التي كانت تحصل عمى امتياز العالمية في مجال اس

                                                             
.21د، مرجع سابق، ص امٌرة حسب هللا محم 
1
  

2
 .499 -494نزٌه عبد المقصود مبروك، مرجع سابق، ص ص  
3

، االكادٌمٌون للنشر والتوزٌع، االردن، االستثمار االجنبً المباشر وحقوق البٌئة فً االقتصاد االسالمً واالقتصاد الوضعًعمر عبد الهادي سلٌمان،  
 31 -30ص ص  ، 2009

4 Bernard bonin Bernard Bonin, l’Entreprise Multinationale et l’Etat, éditions études vivantes, Canada, 1984, p 199. 
5 Andrew Harrison et autres, op. cit, p 96. 
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المنظمة المصدرة  وأنشاءالشركات،  تأميممقابل عائد زىيد لتمك الدول، ولعل ىذا ما جعل الدول تقبل عمى 
 ؛1960لمبترول، لموقوف في وجو ىذا االستغالل سنة 

التكامل الراسي وقياميا  أسموبالتحويل من خالل  أسعار اتباع الشركات متعددة الجنسيات سياسة .8
في  األموتخصيص مشروعاتيا في الدول  األوليةالمواد  انتتاجبتخصيص مشروعاتيا في الدول النامية في 

منخفضة، تقل عن القيمة الحقيقية ليذه  بأسعارالمنتجات الصناعية، يحتم عمييا بيع مصانعيا  انتتاج
 عالية؛ بأسعارع ىذه المواد بعد تصنيعيا المواد، ثم تقوم ببي

الى الدول  األمتتجو الشركات متعددة الجنسيات الى نقل المشروعات التي تمحق الضرر بالبيئة من الدول  .9
مثل ىذه  إقامةوفقا لمقوانين التي تحرم  األصميةالنامية، حتى تحافظ عمى سالمة البيئة في دوليا 

 صور القوانين في الدول النامية؛المشروعات ىناك، مستغمة في ذلك ق
  1وعدم مراعاة االتفاقيات الدولية لمعمل. األجورتطبيق سياسة التميز العنصري في  .10
في ظل الظروف التي تالئميا والتي تحقق ليا اقصى  أنشطتيافالشركات متعددة الجنسيات تمارس  .11

السمبية التي سوف تخمفيا عمى الدولة المضيفة، عاممة وفقا لمبدا الغاية  األثارربح ممكن حتى عمى حساب 
 تبرر الوسيمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1

 .63 -60عبد الرحمان تومً، مرجع سابق، ص ص  
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 الفصل التمهيديخالصة 

 

تبين لنا  العالمية التي حدثت في األلفية الثالثة من القرن الواحد والعشرين لالزمات الماليةمن خالل تناولنا 
المالية العالمية األمريكية لسنة  األزمة األخيرة اآلونةالمالية لعل ابرزىا في  األزماتمر بالعديد من  ان العالم
 2009ديون دبي المالية عام ازموالى  باإلضافة اليورو، ةمنطق ازمو أو األوروبيةالديون السيادية  وأزمة، 2008
 المالي القطاع سريع إلى بشكل امتدت ثم المتحدة، الواليات في العقاري الرىن قطاع بانييارىذه األزمات بدأت 

 ودوامة ثم أدت إلى إحداث  ركود اقتصادي النامية والدول المتقدمة الدول في الحقيقي والمصرفي ثم االقتصاد
التأمين، حيث طالت أثارىا جميع الدول بدون  وشركات المصرفية بأكبر المؤسسات مطيحومتراكمة،  خسائر

عمى العالم الخارجي، وكانت دول الخميج من أكثر الدول العربية تضررا  استثناء، كل واحدة حسب درجة انفتاحيا
سبل تقميل آثارىا السمبية،  واقتراح مسببات ىذه األزمات محاوالت تشخيص انطمقت التاريخ ذلك بيذه األزمات، ومنذ

مما أدى إلى عقد قمم مجموعة العشرين وتم انتياج العديد من الخطط العربية والغربية من اجل تفادي الوقوع في 
 وتقميل مخاطرىا الموجودة عالميا. أخرىأزمات 

يمة فمن خالل وصول تداعيات ىذه األزمات العالمية إلى اغمب دول العالم بسرعة كبيرة وبخسائر جس
، مما يستدعي الدول السير بحذر في إيجابياتتوضح لنا بأن لالنفتاح االقتصادي عمى العالم سمبيات مثمما لو 

تعامالتيا االقتصادية مع الدول األخرى خصوصا فيما يتعمق بأسعار صرف العمالت وأسعار الفائدة وأسعار األسيم 
، مما يخمص من تفادي الوقوع في أزمات الدين الخارجي والمبالغة في وضع قيمتيا واالستدانة من الدول األخرى

 واألزمات البنكية والصرف األجنبي وكذا أزمات أسواق رأس المال.

 عمى وقدرتو االقتصاد مؤشرات انفتاحتبين لنا انيا أحد الستثمارات األجنبية المباشرة ومن خالل تناولنا ل
 وسيطرة السوق ليةآ نحو التحول الخصخصة وزيادة سياسات ظل في العالمية التطورات مع والتكيف التعامل
 مختمف بين المالية التدفقات حجم وزيادة األسواق والخدمات وانفتاح السمع حركة عمى الجنسية متعدية الشركات
 الثروة خمق خالل من التقدمعة انوص االقتصاد كفاءة رفع في يساىم االستثمار من النوع أن ىذا ، حيث البمدان

 البمد في المالية الموجودات وتعزيز األفراد تطوير قدرات في انعكاساتو خالل ، مناألمام الى ودفع االقتصاد
 التدريب خالل من العمل قوة وميارات كفاءة ورفع التقنية ونقل اإلنتاجعوامل  زيادة في لمساىمتو إضافة المضيف

دخال المشروعات إلدارة والتنظيمية اإلدارية الخبرات عمى زيادة يعملوالتأىيل، كما   ال قد متنوعة إنتاجية برامج وا 
 اإلنتاجبشبكات  المضيف البمد القتصاد الترابط من حالة إيجاد عن فضال، المحمية االستثمارات تتوافر عمييا

 . العالمية
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ومن خالل عمل العديد من الدول عمى جمب ىذا النوع من مصادر التمويل، زادت سرعة تحركو من دولة 
الى حساسية الدول ببعضيا البعض،  أدىالمنتجات عالمية بفعل ارتباط االستثمار بالتجارة مما  وأصبحت، ألخرى

مالية  أزمةيفة، فناىيك عن حدوث عمى عمل فروعيا في الدول المض شركة متعددة الجنسيات يؤثر إفالسحيث ان 
 . أخرىالى دول  أثارىافي احدى الدول وانتقال 

أكثر تداعيات تمك األزمات المالية عمى تدفقات االستثمارات األجنبية  اوالفصول الموالية سوف نوضح فيي
اىمية استقطاب  توضيحبتداعياتيا، محاولين  واإلماراتيالمباشرة عالميا ومحميا، ومعرفة مدى تأثر االقتصاد العربي 

 في ظل األزمات المالية العالمية. المباشرة من عدمو في الدول العربية األجنبية ماراتثاالست
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 الفصل األول تمهيد

 

 تكن وتكاليفيا، إال أن غالبية البمدان إن لم األجنبية االستثمارات منافع عن الدائر الجدل من الرغم عمى
عن كونيا وسيمة فعالة  فضال لالستثمار المحمي، مكممة وسيمة كونيا االستثمارات تمك اجتذاب إلى تسعى جميعيا

 الوسائل بمختمف الدول تسعى الغاية التكنولوجيا المالئمة، ولتحقيق ىذه نقل خالل من الكفاءة الكتساب المزيد من
جاذب لمختمف ىذه االستثمارات بعضيا ممموس كالبنية التحتية من مطارات وموانئ   استثماري مناخ إلى توفير

 عات.وطرق ومصادر طاقة ومياه ووسائل اتصال وبعضيا األخر غير ممموس من مؤسسات ونظم وسياسات وتشري

ليذا اخذ تحسين المناخ االستثماري اىتماما كبيرا في اآلونة األخيرة من طرف حكومات الدول المختمفة بما 
فييا الدول العربية، نظرا ألىميتو ودوره في جذب االستثمار األجنبي المباشر من اجل تحقيق التنمية والنمو 

عمى جذب  فترة من تحديات متنوعة أعاقت قدرتيااالقتصادي خاصة في ظل ما واجيتو المنطقة العربية منذ 
التدفقات الرأسمالية عموما واالستثمارات االجنبية المباشرة عمى وجو الخصوص، والسيما بعد االحداث المالية 

السياسية، وسعيا منيا لمواجية تحديات النمو االقتصادي ىذه وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاممة بشكل و 
ل االندماج المفيد في األسواق العالمية ونقل وتوطين التكنولوجيات وسبل اإلدارة والتسويق الحديثة عام من خال

 عممت عمى تييئة مناخيا االستثماري من كافة جوانبو .

ليذا خصصنا ىذا الجزء من الدراسة لنتناول فيو وضعية االستثمار االجنبي المباشر والمناخ االستثماري في 
من خالل في الدول العربية  ودراسة تطور المشاريع االستثمارية  الدولية الراىنة المتغيراتي ظل الدول العربية ف
 تقسيمو الى: 

 

 : مفاهيم عامة حول المناخ االستثماري.المبحث االول

 في ظل المتغيرات الدولية الراهنة. : واقع المناخ االستثماري في الدول العربيةالثانيالمبحث 

 واتجاهاته في الدول العربية خاللالمباشر  األجنبيرصد تطور تدفقات حجم االستثمار المبحث الثالث: 
 .2017-2000الفترة 
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 : مفاهيم عامة حول المناخ االستثماري.األوللمبحث ا 

 الى تسعى جميعيا تكن غالبية البمدان ان لمجعمت  ،ستثمارات االجنبية المباشرةان المزايا التي تحققيا اال 
 سعت الغاية ولتحقيق ىذه،  الكفاءة اكتساب المزيد منوُتمكن  لالستثمار المحمي، مكممة وسيمة كونيابيا اجتذا
 األخرجاذب لمختمف ىذه االستثمارات بعضيا ممموس وبعضيا  استثماري مناخ الى توفير الوسائل بمختمف الدول

 شرات قياسو.، وسنوضح فيما يمي كل ما يتعمق بالمناخ االستثماري ومؤ غير ممموس

 : تعريف المناخ االستثماري ومؤشرات قياسه.األولالمطمب 

ودوره في  ألىميتومن طرف الدول، نظرا  األخيرة اآلونةلقد اخذ تحسين المناخ االستثماري اىتماما كبيرا في 
جذب االستثمارات األجنبية المباشرة  من اجل تحقيق التنمية والنمو االقتصادي، لذا سوف نتطرق في ىذا الجزء من 
البحث الى مفيومو واىم المؤشرات الدولية التي تعتمدىا العديد من المؤسسات االقتصادية لمعرفة جاذبية البمد 

 .لالستثمارات األجنبية المباشرة

 .وأهميته وم المناخ االستثماري: مفهأوال

 واألمنيةوالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية  األوضاعيعرف المناخ االستثماري بانو مجمل 
التي تشكل المحيط الذي تجري فيو العممية االستثمارية، وىذه العناصر عادة ما تكون متداخمة  واإلداريةوالقانونية 

سمبيا عمى أو  إيجابيابعضيا ببعض، وتشكل في مجمميا مناخ االستثمار الذي بموجبو يؤثر  وتتأثرومترابطة تؤثر 
 1طاردة لو، أوفرص نجاح المشروعات االستثمارية، وبالتالي تصبح البيئة االقتصادية محفزة وجاذبة لراس المال 

 2حاال. األحسن األوضاعالسيئة الى  األوضاعذلك ان راس المال يتحرك من 

نو مجموعة العوامل الخاصة بموقع محدد، والتي تحدد شكل الفرص والحوافز التي تتيح أعريفو بوتم ت
قوي عمى مناخ  تأثيرولمسياسات الحكومية  لممؤسسات االستثمار بطريقة منتجة وخمق فرص العمل والتوسع،

التي يجب  األساسيةبين الشروط ومن  3المنافسة، أمام والعوائدعمى التكاليف والمخاطر  تأثيرىااالستثمار من خالل 
 بترقية خاصة معمومات شبكة أو نظام تقنين يتطمب حيث والتناسق الشفافية االستثماري توفرىا في المناخ

نشاءاالستثمار  قانون تشريعي يدعى طابع ذات متناسقة وثيقة في االستثمارات  تتولى حكومية شبو ىيئة أو جياز وا 
 حرية مبدا ،أساسيين مبدأين يتضمن ان ترقية االستثمارات نظام عمى ويجب االستثمارات وتشجيع ترقية ميمة

                                                             
1
  مية  لدعة م لالقتصايٌ   لدتسٌٌي فعالٌة المناخ االستثماري واثره فً سوق االوراق المالٌة دراسة حالة الجزائر ح لديٌ  ريٌ    جيٌة  ن   لي،  صال 

 363  ص   2017 يامع  مسٌة   لديزلئي  17 لدعيي  لدعة م لدتيايٌ  
2
 .91 ص 2012يلي لدنري  لدت زٌع  لاليي   المستدامة، تشجٌع االستثمار واثره على التنٌةلدزٌ  منص يي   
3
 .80  ص 2012  يلي جس  لدعصيٌ   دننا   المناخ االستثماري فً جذب االستثمار االجنبً المباشر الى الدول العربٌة دورعمٌي ش مجني رةغ م   
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 الية مبدا ،األخرىو  مبدأين ويستمزم المال براس أساسا يتعمق والذي الحركية التمييز وشرط عدم ومبدا االستثمار 
 االستقرار ضمان بمعنىاالستقرار  العمالت الصعبة وكذا شرط الى سوق الدخول حرية ومبدا التحويل تمقائية أو

 1 الممنوحة. الضمانات ودوام جية من والقانوني واالجتماعي واالقتصادي السياسي

وذلك من  2يمكن ربط مفيوم مناخ االستثمار بمحمل السياسات االقتصادية التجميعية، اخرومن جانب 
تمك التي تتميز بعدم وجود عجز في  أنياالبيئة االقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة لالستثمار عمى خالل تعريف 

الميزانية العامة ويقابمو عجز مقبول في ميزان المدفوعات، ومعدالت متدنية لمتضخم وسعر صرف غير مغالى فيو 
التخطيط المالي والتجاري واالستثماري، وتقع  ألغراضبيا  وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة وشفافية يمكن التنبؤ

ضمن السياسات االقتصادية وتمثل محصمة ونتائج لسياسات تم اتباعيا خالل فترات  ولىاأل األربعةالخصائص 
 3.بيا ومقارنتيا مع فترات سابقة األخذزمنية محدودة ويمكن 

والظروف السياسية، االقتصادية، االجتماعية، المؤسسية والقانونية  األوضاعفالمناخ االستثماري ىو مجمل 
نجاح المشروع االستثماري عمى نحو منتج خالق لفرص عمل وتوسيعو نطاق  التي يمكن ان تؤثر عمى فرص

ببعضيا البعض،  وتتأثروالظروف عناصر متداخمة تؤثر  األوضاعقطاع معين، و تعد ىذه  أوفي دولة ما  أعماليا
 جديدة بمعطيات مختمفة. أوضاعاتداعييا  أوو معظميا عناصر متغيرة يخمق تفاعميا 

من مخاطر االستثمار،  األمانالمناخ االستثماري الجيد الى تحقيق الثقة لممستثمر وزيادة عامل  أىميةترجع 
من الخارج الى داخل الدولة المستثمر فييا، وىنا يحقق المناخ بذلك مساىمة فعالة في  األموالوخاصة انسياب 

ية، والتكتالت االقتصادية الدولية، وظاىرة التنمية االقتصادية واالجتماعية ومواجية المتغيرات العالم اىدفاتحقيق 
في توفير  األىميةوتكمن ، الى الثورة التكنولوجية العالمية السائدة باإلضافةالعولمة وما تحققو من تنافسية عالمية 

 4بيئة مناخ االستثمار الذي يجب ان تتوافر فيو العناصر التالية:

العمل عمى توفير بيئة استثمارية جاذبة لالستثمارات تعمل عمى القضاء عمى المعوقات االستثمارية، موفرة  .1
 فرصا لالستثمار في جميع الحاالت؛

توفير بيئة اقتصادية ذات سياسات اقتصادية فعالة تعمل عمى عالج االختالالت االقتصادية لتحقيق  .2
 ؛ معدالت نمو مرتفعة

قطاع مالي يتميز بالمرونة والقدرة عمى االستجابة لممتغيرات االقتصادية، ويكون ذا كفاءة لمتنافس مع  إيجاد .3
المؤسسات المالية العالمية لتجميع االستثمارات داخل الدولة، وعدم قصر القطاع المالي عمى المؤسسات 

                                                             
1
 لدمةتقى لدي دً ج ل مت ةنات الجزائر"، االستثماري "حالة المناخ دعم فً والمتوسطة الصغٌرة المؤسسات دورمص فى ن  ن ي  عني لدميٌي تٌما ي   

 .242  ص 2006 لفيٌل 18   17لدعينٌ   يامع  لدرةف  لديزلئي   لدي ل فً لدمت س     لدصغٌية لدمؤسسات تاهٌل
2
 يامع  س ٌف    8لدعيي  لالقتصايٌ   عة م لدتسٌٌي    مية  لدعة م واقع مناخ االستثمار فً الجزائر بٌن الحوافز والعوائقسعٌيي  صاف   مجمي ق ٌييي  

 .39 ص 2008
3
 .43  ص2012  10مية  لدناج،  يامع   يقة    لديزلئي  عيي واقع مناخ االستثمار فً الدول العربٌة، عني لدجمٌي ن خايي   
4
 .364ص  ،صال ح لديٌ  ريٌ    جيٌة  ن   لي،  مييع سانق 
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طار قانوني ومحاسبي، بغرض جذب لمرقابة الضريبية والتمويمية والقانونية في ا أجيزةالمصرفية، وتوفير 
 ؛ المدخرات المحمية، واستثمارىا، حيث يعتبر القطاع المالي المحرك المحوري لممناخ االستثماري الجيد

 البشرية كونيا احد مصادر االستثمار الرئيس؛ اإلطاراتالتوسع في العوامل الجاذبة لالستثمارات مثل صقل  .4
وتسييل الحصول  األسواقات متطورة ومواكبة لمتغيرات المستمرة في العمل عمى توفير قاعدة بيانات ومعموم .5

 ؛المستثمرينعمييا بواسطة كافة 
ان يكون لمدولة دورا رقابي رسمي لجذب االستثمار مع تحديد مجاالت التدخل الحكومي، وعدم تغير  أىمية .6

 . السياسات المتبعة بتغير الحكومات

 لقياس جاذبية المناخ االستثماري.: اهم المؤشرات الدولية المعتمدة ثانيا

 االستثمار، وجاذبية مناخ سالمة مدى عن الكشف في واإلقميمية الدولية المؤشرات ودور أىمية ازدادت لقد
 مقدار وبين المؤشرات ىذه في ترتيب البمد بين قوية إحصائية داللة ىناك ان الواقعية الشواىد من العديد اثبت حيث
 الكاممة، والموضوعية الدقة درجة الى تصل لم ىذه المؤشرات ان من الرغم وعمى اجنبي، استثمار من يستقطبو ما
عمى  اإلقدامبمدلوالتيا التاشيرية قبل  والمستثمرين األعمالالقرارات ورجال  صانعييستعين  ما انو عادة إال

بمد ما، فيي تعبر عمى دالالت مالئمة المناخ االستثماري لدولة ما لطبيعة النشاط الذي تيدف  فياالستثمار 
الشركات االستثمار فيو، وفيما يمي سوف نقوم بعرض موجز الىم ىذه المؤشرات التي اعتمدناىا في معرفة وضع 

نبية المباشرة  في الفصل الرابع من العربية المتحدة فييا لمعرفة قدرتيا عمى جاذبية االستثمارات األج اإلمارات
 تفاصيميا كثيرا كالتالي: في الخوض البحث دون

 العربية. الدول في االستثمار لمناخ المركب المؤشر .1

يتكون المؤشر المركب لمناخ االستثمار في الدول العربية من المؤشرات االقتصادية الكمية التي تشتمل عمى 
 الميزانية فائض أو عجز عنو بنسبة معبرا الداخمي التوازن ومؤشر التضخم، بمعدل عنو معبرا النقدية مؤشر السياسة

 الجاري الحساب فائض أو بعجز عنو الخارجي معبرا التوازن ومؤشر ،اإلجمالي المحمي الناتج  الى لمدولة العامة
 في الحقيقي النمو معدل ، ويستخدماإلجمالي المحمي الناتج كنسبة من الخارجي العالم مع الدولة مدفوعات بميزان
  1المقارنة. ألغراض اإلجمالي المحمي الناتج

  The Composite Country Risk Index     القطرية: لممخاطر المركب المؤشر .2

 قياس لغرض،  1980 عام منذ Political Risk Servicesمجموعة  عن شيريا المؤشر ىذا يصدر
 2تتمثل في: فرعية مؤشرات 3 من المؤشر باالستثمار، ويتكون المتعمقة المخاطر

                                                             
1
 . 18  ص 2010  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت  لدك ٌت  2010تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
2
 56  ص 2011  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت  لدك ٌت  2011تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
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االقتصادية  األوضاعاستقرار الحكومة ،  ةمتغيرا ىي درج 12فيو  جيندر  السياسية: تقييم المخاطر مؤشر  -
الفساد، دور المؤسسة  نزاعات داخمية ، وجود نزاعات خارجية، االستثمار، وجودواالجتماعية، خريطة 

مصداقية  سيادة القانون والنظام ، االضطرابات العرقية، السياسة،العسكرية في السياسة، دور الدين في 
 نوعية الديمقراطية؛ الممارسات الديمقراطية،

رات ىي متوسط نصيب الفرد من الناتج النحمي يمتغ 5يندرج فيو  االقتصادية : المخاطر تقييم مؤشر -
فائض الميزانية الحكومية الى  أو، معدل النمو االقتصادي الحقيقي ،معدل التضخم، نسبة العجز  اإلجمالي

 ؛اإلجمالي،نسبة وضع ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحمي  اإلجماليالناتج المحمي 
 ،اإلجمالي متغيرات ىي نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحمي 5يندرج فيو  المالية: المخاطر تقييم مؤشر -

 إجماليصادرات السمع والخدمات ،نسبة ميزان الحساب الجاري الى  إجماليالدين الخارجي الى  خدمةنسبة 
من الواردات التي تغطييا احتياطات الدولة ، استقرار سعر  األشيرصادرات السمع والخدمات، عدد 

 الصرف. 

 درجة مجموعات حسب خمس الى الدول المؤشر ويقسم المؤشر، ارتفع كمما المخاطر درجة وتنخفض
 1كما ىو موضح فيما يمي: المخاطرة

 جدا مرتفعة مخاطرة درجة                نقطة 49.4 الى صفر من

 مرتفعة مخاطرة درجة                 نقطة 59.5 الى 50 ومن

 معتدلة مخاطرة درجة نقطة                 69.5 الى 60 من

 منخفضة مخاطرة درجة                 نقطة 79.5 الى 70 من

 جدا. منخفضة مخاطرة درجة نقطة                   100 الى 80 من

 القطرية: لممخاطر برادستريت اند دان وكالة مؤشر .3

 ويضم التجاري الدولي التبادل بعمميات المرتبطة القطرية المخاطر برادستريت اند دان وكالة مؤشر يقيس
القطرية ليس فقط المرتبطة  المخاطرويركز عمى تقييم  2عربية، دولة 17 ضمنيا من دولة 132 لـ تقييما المؤشر

بالقدرة عمى سداد اصل الدين والفوائد واصل المبمغ المستثمر وعوائده وقيمة البضاعة المستوردة لصالح المصدر بل 
الى  1دليل المؤشر المخاطر الى سبع مجموعات من  الضائعة ويقسمالفرص التصديرية واالستثمارية  أيضايشمل 

باستثناء  dو  cو bو a  باألحرفيشار ليا  المخاطرةمستويات من   4بين  ةكمجموعويميز بداخل كل  7

                                                             
1
 .156  مييع  سانق ص 2010ستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن  تقيٌي مناخ لال 
2
 .157  ص نفس لدمييع 
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مخاطرة  األقل  1aالمستوى السابع الذي ال يحتوي عمى مستويات فرعية ، بحيث تكون الدول الحاصمة عمى 
 1مجموعات من التغيرات تغطي كال من: 4ويعتمد المؤشر عمى مخاطرة،  األعمىىي  7والحاصمة عمى 

من خالل البيئة المؤسسية، سياسة الدول الداخمية، استقرار الوضع السياسي  :السياسيةالمخاطر  -
 واالجتماعي، السياسة والسياسة الخارجية؛

الفائدة،  أسعارىيكل  ،ةالقصير النمو االقتصادي لممدى  معدال: وتغطي المخاطر االقتصادية الكمية -
 النمو االقتصادي لممدى الطويل؛ لالييكمي، معداالقتصادي  اإلصالح

الحساب  عالجاري، وضالحساب  عالخارجية، وضوتغطي وضع التجارة   المخاطر الخارجية: -
 صرف العممة المحمية؛ رالديون، سع، احتماالت العجز عن سداد الرأسمالي

، السياسة الضريبية، استقرار القطاع المصرفي، اإلجمالي: تغطي الوضع االئتماني المخاطر التجارية -
 الفساد.

 :القطرية لممخاطر اليورومني مؤشر .4

يصدر ىذا المؤشر عن مجمة اليوروميني مرتين في السنة في مارس وسبتمبر، ويقيس قدرة القطر عمى 
، ويرتب المؤشر األرباحالسماح بتحويل  أوكخدمة الديون األجنبية وسداد قيمة الواردات  المالية، الوفاء بالتزاماتو

 أوزاننقطة مئوية باالستناد الى تسع مؤشرات فرعية ذات  100الى  0الدول وفق النسب المئوية التي تسجميا من 
 2سداد والوفاء بالتزامات القطر،مختمفة، وكمما ارتفعت النسبة المئوية كمما دل المؤشر عمى انخفاض مخاطر عدم ال

،كمما  100الى  0دولة عربية ، ويتم تصنيف الدول وفق تدرج من  20دولة من ضمنيا  185ويغطي المؤشر 
نسبية محددة بين  بأوزانارتفع رصيد الدولة من النقاط قمت المخاطر فييا، ويتكون من العناصر التسعة التالية 

 3قوسين: 

 %؛25المخاطر السياسية  -

 %؛ 25االقتصادي  األداء -
 %؛ 10مؤشرات المديونية  -
 %؛ 10المعاد جدولتو  أوالدين الخارجي  متأخرات -
 %؛10التقييم االئتماني لمقطر  -
 %؛ 5توافر االئتمان المصرفي  -
 %؛ 5توافر التمويل لممدى القصير  -

                                                             
1
 ..58-56  مييع  سانق ص 2011تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
2
 .80  ص 2006  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت  لدك ٌت  2006تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
3
 -59  مييع  سانق ص 2011تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
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 % ؛ 5راس المال  ألسواقالنفاذ  -
 %.5معدل الخصم عند التنازل  -

 :القطرية لممخاطر الكوفاس مؤشر .5

 لمشركات األجل قصيرة السداد عدم ويعكس مخاطر السداد عمى الدول قدرة مخاطر المؤشر ىذا يقيس
 السياسية وباألوضاع االقتصاد الكمي بأداء لمشركات المالية االلتزامات تأثر مدى ويبرز الدول، ىذه في العاممة
 في المالية بالتزاماتيا الوفاء في العالم شركة حول مميون 50 لنحو التاريخي والسجل األعمال أداء وبيئة المحمية
ويستند الى مجموعة من المتغيرات  1دولة عربية، 19دولة من بينيا  165االستحقاق، ويغطي المؤشر  تواريخ

الفرعية تستخدم في تقييم العوامل السياسية ومخاطر نقص العممة الصعبة وقدرة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا المالية 
 األزماتضخمة لمخارج ومخاطر  أموالالخارجية ومخاطر انخفاض قيمة العممة المفاجئ الذي يعقب ىروب رؤوس 

وفق  الدول المصرفي ،والمخاطر الدورية وسموك السداد في العمميات قصيرة المدى، وتصنفالنمطية في القطاع 
 2مجموعتين رئيسيتين: ىذا المؤشر الى

 حيث تشير: ،A4الى  A1 من فروع أربعة الى تتفرع:   Aاالستثمارية الدرجة مجموعة - أ
- A1مكانيةوسجل السداد جيد جدا  الى ان البيئة السياسية واالقتصادية مستقرة بروز مخاطر عدم القدرة  وا 

 عمى السداد ضعيفة جدا؛
- A2 أوسياسية واقتصادية اقل استقرارا  بيئةالى انب احتمال عدم السداد يبقى ضعيفا جدا حتى في وجود 

 ؛A1بروز سجل سداد لدولة ما بدرجة تقل نسبيا عن الدول المصنفة ضمن 
- A3 تشير الى بروز بعض الظروف السياسية واالقتصادية غير المالئمة والذي قد يؤدي بسجل السداد

عدم القدرة عمى  إمكانيةالن يصبح اكثر انخفاضا من الفئات السابقة رقم استمرار استبعاد  أصالالمنخفض 
 السداد؛

- A4  واالقتصادية ورغم ذلك  السياسية األوضاعحاال مع تدىور  أسوءسجل سداد غير المنتظم قد يصبح
 عدم السداد تبقى مقبولة جدا. إمكانيةفان 

 مستويات :ث وتقسم الى ثالالمضاربة :  درجة مجموعة - ب
- B  ؛أصالاكبر عمى سجل السداد السيء  تأثيريرجح انب يكون لمبيئة السياسية واالقتصادية غير المستقرة 
- C  ؛أصالقد تؤدي البيئة السياسية واالقتصادية شديدة التقمب الى تدىور اكبر في سجل السداد السيء 

- D  ستؤدي درجة المخاطر العالية لمبيئة السياسية واالقتصادية في دولة ما الى جعل سجل السداد السيء
 اكثر سوءا.

                                                             
1
  .158  مييع سانق  ص 2010تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن    
2
 .60 59  مييع  سانق  ص ص 2011تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
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 :القطري لمتقويم انفوستر االنستتيوشنال مؤشر .6

 مارس وسبتمبر،   في العام في مرتين بمعدل 1998 العام منذ انفستور االنستيتيوشنال مجمة عن ويصدر
 االقتصاد رجال كبار تستيدف استقصائية الى مسوح باالستناد مئوية نقطة 100 من المكون المؤشر احتساب ويتم

عربية،  دولة 20 ضمنيا من دولة 178 المؤشر الكبرى، ويغطي والشركات المالية العالمية البنوك في والمحممين
درجة  انخفاض عمى ذلك الدولة، دل رصيد ارتفع وكمما  1، 100 الى صفر من تدرج وفق الدول تصنف حيث

 2المخاطرة.

 :االقتصادية الحرية مؤشر .7

مؤسسة التراث وصحيفة  أنشأتياقياسات اقتصادية  10مؤشر الحرية االقتصادية ىو عبارة عن سمسمة من 
صادية وتعتبر الحرية االقت 3في دول العالم، الحرية االقتصاديةوال ستريت جورنال، ىدفيا المعمن ىو قياس درجة 

واالنفتاح العالمي الذي تتمتع بو معظم اقتصاديات الدول من اىم عوامل جذب االستثمارات األجنبية، لذا ظيرت  
عدة مؤسسات تعمل  عمى قياس مؤشر الحرية االقتصادية ومن اىم تمك المؤسسات مؤسسة ىيرتتاج فاندويشن، 

 4معيد فريسر الكندي، مركز دبي المالي العالمي.

 50سة ىيرتتاج اىم ىذه المؤسسات، حيث تقوم بنشر مؤشر الحرية طبقا لممؤسسة باختبار وُتعد مؤس
 5مجموعات تشمل ما يمي: 10متغيرا اقتصاديا يضم 

السياسات التجارية: ُتقاس من خالل المتغيرات الفرعية كمعدل التعريفة الجمركية المرجح، مدى وجود  -
 ركية؛حواجز غير جمركية، الفساد في الخدمات الجم

الحكومي كنسبة من الناتج  واإلنفاقوالشركات  لألفرادالموازنة: تُقاس من خالل الييكل الضريبي  -
 ؛اإلجمالي

التدخل الحكومي في مجاالت االقتصاد : ُيقاس من خالل االستيالك الحكومي كنسبة من حجم  -
والصناعات، الناتج االقتصادي الحكومي، حصة عائدات  لألعمالاالقتصاد، الممكية الحكومية 

 الحكومة من الشركات الممموكة لمدولة؛
 السياسة النقدية : ُتقاس من خالل معدل التضخم المرجح؛ -

                                                             
1
 .157  156  مييع سانق   ص ص 2010لدعينٌ  دسن    تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل 
2
 لدصغٌية لدمؤسسات تاهٌل   لدمةتقى لدي دً ج ل مت ةناتاهمٌة االستثمار االجنبً المباشر فً ترقٌة اداء المؤسسات الصغٌرة والمتوسطةمجمي ق ٌييي   

 .92 -90  ص ص 2006 لفيٌل 18   17لدعينٌ   يامع  لدرةف  لديزلئي   لدي ل فً  لدمت س  
 

3
 .ar.wikipedia.org  متا ح عةى  21:00  سا: 2011سنتمني  23  مؤشر الحرٌة االقتصادٌةلدم س ع  لدجية  ٌكٌنٌيٌا   
4
 متا ح عةى  21:14  سا: 2011سنتمني  23 قراءة فً مؤشر الحرٌة االقتصادٌة وموقع الدول العربٌةلجمي لدعثٌم    

jazirah.com.sa/2007jaz/oct/11/rj10.htm-www.al.  
5
 نفس لدمييع.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/oct/11/rj10.htm
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/oct/11/rj10.htm
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استقطاب راس المال األجنبي واالستثمارات الخارجية: ُيقاس من خالل القيود عمى الممكية األجنبية  -
، المعاممة بالمساواة لكل من المستثمر المحمي لألراضياألجنبية ، القيود عمى الممكية لألعمال

لمخارج، مدى توافر التمويل المحمي لمشركات  األرباحواألجنبي، مدى وجود قيود عمى تحويل 
 األجنبية؛

التمويل والنظام المصرفي: ُيقاس من خالل الممكية الحكومية لمبنوك، مدى وجود قيود عمى فتح فروع  -
 الخدمات المالية؛ أشكالالمصرفية الحكومية، مدى الحرية في تقديم كافة  األنظمةبية، لمبنوك األجن

، دور الحكومة في تحديد لألجور األدنى: تُقاس من خالل قوانين الحد واألسعار األجورسياسات  -
 ؛األسعار، دور الحكومة في تحديد األجور

ممكية الخاصة، استقاللية القضاء، فساد حقوق الممكية: ُتقاس من خالل مدى الحماية القانونية لم -
 القضائية؛  األحكام إصدارالقضاء، سرعة 

 التيريب والقرصنة عمى الممكية الفكرية؛ أنشطةالسوق السوداء: ُتقاس من خالل مدى انتشار  -
، األعمال: تقاس من خالل رصد مدى سيولة الحصول عمى تراخيص مزاولة واإلجراءاتالتشريعات  -

 العمل وحماية المستيمك والعامل. وأنظمةقوانين البيروقراطية، 
 مؤشر التنافسية العالمية: .8

لتفحص نقاط القوة والضعف  وأداةيعتبر تقرير التنافسية العالمي مؤشرا فاعال لقياس القدرة التنافسية  لمدول 
لتوجيو السياسة االقتصادية لبمدانيم عمى المستويين الكمي والجزئي بغية  أداةانو يعتبر  ، كمااألعمالفي بيئة 

 1المتعددة التي تعصف باالقتصاد العالمي. واألزمات، خاصة في ظل التحديات اقتصاداتيمالنيوض بتنافسية  

 :األعمال أداءمؤشر بيئة  .9

، يقيس األعمال أداءىو مؤشر مركب من المؤشرات الفرعية العشر التي تتكون منيا قاعدة بيانات بيئة 
االقتصادية مع التركيز عمى قطاع المؤسسات  األوضاعالحكومية عمى  واإلجراءاتالقوانين  تأثيرالمؤشر مدى 

 2.في الدول المتقدمة والنامية عمالاألبيئة  أوضاعلمتقييس والمقارنة بين  أسسالصغيرة والمتوسطة بيدف وضع 

 : الرقمية البنية جاهزية مؤشر .10

 لتقنية التقرير الدولي ضمن Network Readiness Index  الرقمية البنية جاىزية مؤشر يصدر
 المعمومات تقنية قطاع في التطورات المستمرة من ولالستفادة لممساىمة الدولة جاىزية مدى ويقيس المعمومات،

                                                             
1
مية  لدناج،  يامع   يقة     دور القطاع الخاص فً التنمٌة االقتصادٌة بالدول النامٌة " حالة الجزائر"،دخضي م الي عني لديزلق  ن ن ة رعٌب    

 .145  ص 2010-2009لديزلئي  لدعيي لدسانع   
2
 .70  ص 2005  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت  لدك ٌت  2005تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن    
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 نوعية المؤشرات وباقي كمية بيانات٪  45 بنسبة أيمؤشر 32 منيا  فرعيا مؤشرا 71 نحو خالل من واالتصاالت
 1التقرير. شمميا التي الدول الخبراء في أراء مسح عمى تعتمد

 :العالمية التجزئة تجارة تنمية مؤشر .11

من  متزايد عدد في المباشرة األجنبيةلالستثمارات  الجاذبة القطاعات التجزئة من تجارة قطاع اضحى لقد
المتخصصة  العالمية الشركات معدالت دخول تزايدت حيث الماضية، السنوات القميمة خالل والسيما الدول العربية

 المنطقة، وكذلك في التقميدية أسواقيا التي تعد الخميج دول الى منيا الفرنسية والبريطانية والسيما المجال ىذا في
 مساعدة رئيسي الى بشكل المؤشر والجزائر وتونس، وييدف والمغرب مصر مثل عربية جديدة نسبيا أسواق الى

 والعالم الناشئة األسواق دول االستثمارية في استراتيجياتيا أولويات ترتيب عمى التجزئة لتجارة الدولية الشركات
 المعمومات توفير خالل من نموىا، ومواصمة استثمارية توسعية قرارات اتخاذ عمى مساعدتيا وكذلك النامي

 مؤشر عربية، و يصدر دول 7 منيا العالم، حول ناشئة دولة 30 في ورسم االستراتيجية السميمة والدقيقة الصحيحة
 .A.T شركة عن 2001 العام منذ  Global Retail Development Index العالمية التجزئة تجارة تنمية

Kearney أداءحضور عالمي في قياس  وذات العالم، في اإلدارية العموم في االستشارية الشركات اكبر احدى 
 ىذا في الرائدة لمشركات والتنظيمية التشغيمية، التقنية االستراتيجية، االستشارات وتقديم الرئيسية والناىضة، األسواق

 الفرد دخل مستوى وارتفع التجزئة لتجارة المحمية األسواق تطورت كمما انو فرضية عمى المؤشر ىذا المجال، ويقوم
 تشجيع ثم ومن عالميا، الشييرة التجارية العالمة ذات المنتجات المحمي عمى المستيمك طمب مستوى ما زاد دولة في

 2الدولة. ىذه في ليا فروع افتتاح عمى التجزئة لتجارة الدولية الشركات

   Travel & Tourism Competitiveness Index : والسياحة السفر تنافسية مؤشر .12

 ضمن أدائيا قياس خالل من المجال وذلك ىذا في الدول تنافسية مدى والسياحة السفر مؤشر يقيس
 استراتيجية أداة توفير الى العام، ىذا دولة 139 يغطي المؤشر الذي وييدف ىذا   عالميا، الصناعة ىذه مكونات
 المؤشر ويتألف  المعنية، الدول في والسفر السياحة قطاع تطوير عمى تساعد التي والسياسات لقياس العوامل شاممة
 تتضمن أوسع عمى نطاق فرعية مؤشرات ثالثة ضمن والسياحة تدخل  السفر لقياس تنافسية عنصرا 14 من

 3والسياحة وىي: السفر تنافسية تحفز أو تسيل التي المتعددة المتغيرات

 وتشمل المتبعة بالسياسات الحكومية الصمة ذات العناصر يرصدوالسياحة:  لمسفر التنظيمي االطار مؤشر -
 والسفر؛ السياحة وأولويات والنظافة، ، الصحةواألمن السالمة البيئية، االستدامة ،واإلجرائيةالقانونية  الصيغ

                                                             
1
 .151  مييع سانق  ص 2010 تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن  
2
 .162نفس لدمييع  ص  
.175  174نفس لدمييع  ص ص  
3
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 والبنية األعمالممارسة  ببيئة المتعمقة العناصر يرصد :التحتية وبنيتها والسياحة السفر بيئة مؤشر -
 من لكل التحتية البنية لالقتصاد المعني المحمية األسعار تنافسية جانب الى ويشمل اقتصاد، لكل التحتية
 واالتصاالت؛ وقطاع المعمومات السياحة قطاع البري  والنقل الجوي  النقل قطاع

في  والثقافي البشري وتشمل العنصرين :والسياحة لمسفر والثقافية والطبيعية البشرية الموارد مؤشر -
 (والثقافية الطبيعية الموارد والسياحة، السفر جاذبة بشرية، موارد) اقتصاد كل بيا يتمتع التي الموارد 

 E-Government Readiness Index اإللكترونية الحكومة جاهزية مؤشر .13

 األمم عن2002 عام  منذ ويصدر الحكومات توفرىا التي اإللكترونية لمخدمات موضوعيا تقييما قدم
 البنية التحتية لالتصاالت ومؤشر ومؤشر اإلنترنت خدمة تضمنت مؤشر فرعية مؤشرات 3 ويتكون من المتحدة

 1البشري. المال راس

 الشحن العالمية. بشبكات الموانئ البحرية ارتباط مؤشر جودة .14

الشحن  بشبكات الدول ارتباط جودة مدى العالمية الشحن بشبكات البحرية ارتباط الموانئ جودة مؤشر يرصد
 لمتجارة المتحدة األمم بمعرفة مؤتمر المؤشر ىذا حساب ويتم فييا، البحري النقل قطاع حالة الى استنادا العالمي
 القدرة السفن، البحري شممت عدد النقل قطاع أداء عن عوامل تعبر خمسة عمى باالعتماد وذلك  )األنكاد( والتنمية

 التي وعدد الشركات والمتوافرة، المتاحة الخدمات عدد السفينة، لحجم األقصى الحد السفن، لحمولة ىذه االستيعابية
 دولة لكل لممؤشر الخمسة المكونات فرعي من مكون كل قسمة الدولة، ويتم موانئ في البحري النقل خدمات تقدم
 المكونات نواتج متوسط حساب يتم ثم المؤشر، خاللو يقاس العام الذي في المكون ليذا مسجمة قيمة اكبر عمى

 رصدىا لممتوسط تم قيمة اكبر عمى المتوسط ىذا قسمة يتم ان عمى حده، عمى دولة لكل الخمسة لممؤشر الفرعية
 القيمة ارتفعت وكمما درجة، 100-0 بين ما تتراوح المؤشر قيمة ان ويالحظ، 100 في مضروبا العام نفس خالل

 باقي في الشحن مع شبكة التواصل عمى وقدرتو المعنية الدولة لدى البحري النقل لقطاع افضل أداء عمى دل ذلك
 2الخارجي. العالم دول

 .مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار .15

قدرة البمد في فترة زمنية محددة عمى  أنيامن تعريف الجاذبية الدولية عمى  بناءاتوينطمق بناء ىذا المؤشر 
المتنقمة من  اإلنتاججذب المشاريع االستثمارية والفرص االقتصادية المجدية في مجاالت متعددة واستقطاب عناصر 

 10وخبرات ومبدعين في مختمف الميادين، ويتكون من ثالث مجموعات رئيسية يندرج تحتيا  أموالشركات ورؤوس 
ة كما ىي دول 110 أداءويرصد المؤشر  3،متغيرا كميا  114رات فرعية تتفرع بدورىا الى مؤش أو أساسيةمكونات 

                                                             
1
 .161  160  ص ص   مييع سانق2009ل لدعينٌ  دسن  تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي  
2
 .191  مييع سانق  ص 2010تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
3
 .09  08  ص ص 2013  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت  لدك ٌت  2013-2012تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
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( حيث نالحظ ان دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1-1( والشكل رقم )1-1)موضحة في الجدول رقم 
% من  20.9دولة بنسبة  23بــ إفريقيا، تمييا  اإلجمالي% من  30دولة وبنسبة  33بــ األولىحمت في المرتبة 

 12.7دولة بنسبة  14الالتينية بــ أمريكاثم  اإلجمالي% من 15.5دولة بنسبة  17ربية بــعثم الدول ال اإلجمالي
%  8.2دول بنسبة  9بـ  اليادئوالمحيط  أسيا% ثم منطقة شرق 9.1دول وبنسبة  10بــ أسياووسط  أوروبا%،ثم 
 %. 3.6دول بنسبة  4بــ أسيامنطقة جنوب  وأخيرا

تغيرين رئيسيين في مكوناتو، االول في مؤشر الوساطة المالية والقدرات  8102وقد شيد مؤشر ضمان عام 
التمويمية تم استبدال القيمة السوقية لمشركات المدرجة في سوق المال كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي بمكون 

ىو حصة الدولة من مجموع عمميات االندماج واالستحواذ في العالم، والثاني في مؤشر االداء الموجستي تم  اخر
استبدال مكونين ىما نوعية الطرق البرية واداء النق الجوي واستخدام مكون جودة البنية لتحتية بدال منيما وبذلك 

لك تم اعتماد ضوابط لبناء المؤشر وذلك لضمان مكونا، كذ 85إلى  82يتقمص عدد المكونات المؤشر العام من 
قدرتو عمى تفسير تغيرات االستثمار في الدول والمجموعات المختمفة التي تم ادراجيا داخاللمؤشر وتبين القيم 
المرتفعة لمعامل االرتبباط بين مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار ورصيد االستثمار االجنبي المباشر الوارد قوة 

 1ناحية وتفوق المنيجية المتبعة في بناء المؤشر من الناحية الثانية. االرتباط من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 . 24 ص 2018  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت  لدك ٌت   2018تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
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 الدول المدرجة في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار ( 1-1جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضمان 2013-2012 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنةالمصدر:  

 .26 ، ص2013االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 

 ت الجغرافية.المجموعاموزعة حسب  مؤشر ضمان( الدول المدرجة في  1-1شكل رقم )

 
، المؤسسة العربية لضمان 2013-2012 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنةالمصدر:  

 .27 ، ص2013االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 
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 1ويتكون مؤشر ضمان من مجموعات ثالث :

تمثل الشروط المسبقة الالزم توافرىا من اجل جذب االستثمار المسبقة :  أو األساسيةمجموعة المتطمبات  . أ
 4ت تمك المتطمباوتضم  أجانبم أوالتي ال يمكن في حال عدم توافرىا توقع قدوم المستثمرين وطنيين كانوا 

 متغيرا ىي كاالتي: 64تضم بدورىا  أساسيةمكونات 
الحقيقي ،معدل  اإلجماليدل نمو الناتج المحمي عمتمثمة في تقمب ممؤشر االستقرار االقتصادي الكمي :  -

، األخيرةسعر الصرف خالل السنوات العشر  أزماتم ، تقمب سعر الصرف الحقيقي الفعال ، وعدد التضخ
فائض الميزانية  أو، نسبة عجز  اإلجماليفائض الحساب الجاري الى الناتج المحمي  أونسبة عجز 

 ؛اإلجماليالى الناتج المحمي  اإلجمالي،نسبة الدين العام  اإلجماليالعمومية الى الناتج المحمي 
ويتكون من معدل عرض النقد بمفيومو الواسع الى الناتج مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويمية :   -

، القيمة  اإلجمالي، االئتمان المحمي الممنوح لمقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحمي  اإلجماليالمحمي 
 ؛اإلجماليشركات المدرجة في سوق المال كنسبة من الناتج المحمي السوقية لم

 اإلجراءاتشفافية  أىميايتضمن عددا كبيرا من المؤشرات الفرعية من مؤشر البيئة المؤسسية :   -
العقود الحكومية تسوية االقتصادية الحكومية ، شفافية السياسة االقتصادية ،فعالية النظام الضريبي ، نظام 

التعاقدات    أمانفي التعامل والتعاقد مع الحكومة والمجتمع ، درجة  األمانالمحمية، درجة  دارةاإلفعالية 
 ؛اإلفالسبين الجيات الخاصة ، فعالية قانون 

المشروع، الوقت  تأسيس إجراءاتالحكومية )  اإلجراءاتيتكون من كفاءة مؤشر بيئة اداء االعمال:   -
 إلنفاذالمشروع ، الوقت الالزم لتسجيل ممكية العقار ،الوقت الالزم  تأسيسالمشروع، تكمفة  لتأسيسالالزم 

العقود، الوقت الالزم الستخراج تراخيص البناء ،الوقت الالزم لتوصيل الكيرباء، الوقت الالزم لتسوية 
، 2006)الخصخصة في القطاع غير المالي منذ  األسواق(، ومن خالل حرية عمل  اإلعسارحاالت 
السمع والخدمات  أسواقالمعامالت والعقود في  أمان( وكذا درجة  األسعارامج الخصخصة ، حرية تنفيذ بر 

)توافر المعمومات عن وضع الشركات ، وتوافر معمومات بمعايير دولية عن نوعية السمع والخدمات 
 ألراضياحماية الممكية الفكرية ، سياسات تمميك  إجراءاتوحماية حقوق الممكية الفكرية ، فعالية 

، درجة المنافسة  األسواقالى  الجديدة) سيولة دخول الشركات  األسواقودرجة المنافسة في  ،الحكومية(
، المعمومات المتاحة عن ىيكل  األسواقتنظيم المنافسة في  إجراءاتفي تسويق المنتجات االستيالكية، 

 ممكية الشركات؛

 

                                                             
1
 .35-27ص ص   فس لدمييعن 



الفصل األول:                      واقع االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية في ظل  
األزمات المالية العالمية                            

 

124 
 

 أوفي المعايير المعتمدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات  باألساسوتتمثل  الكامنة:مجموعة العوامل  - ب
مكونات  4لتنفيذ االستثمار وتتضمن بدورىا  المالئمالشركات عابرات الدول والقارات الختيار الموقع 

 :أساسية
من خالل )الطمب المحمي الحقيقي لمفرد ، تقمبات مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه:  -

متوسط دخل الفرد بمعيار القوة الشرائية ، نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحمي  الطمب المحمي ،
 العالمية، مؤشر االنفتاح عمى العالم الخارجي (؛ األسواق، النفاذ الى  اإلجمالي

الناتج المحمي، نصيب  إجمالينصيب عوائد الموارد الطبيعية من مؤشر الموارد البشرية والطبيعية : ) -
 تعادل القوة الشرائية، متوسط سنوات الدراسة لمبالغين، أساسعمى  اإلجماليمن الناتج المحمي العامل 

، جودة نظام التعميم ومؤشر لألطفالسنوات التعميم المتوقعة  البشرية، التنمية مؤشر مؤشر التعميم في
 تغطية الحراك االجتماعي(؛

 والضرائب وتكاليف التصدير واالستيراد؛ روف سوق العملظوذلك من خالل مؤشر عناصر التكمفة:   -
،االتصاالت  اإللكترونية: من خالل النقل البري، والنقل الجوي، االتصاالت مؤشر البنى التحتية  -

 الياتفية؛
: تمثل مختمف العوامل التي ترصد االختالفات فيما بين الدول عمى صعيد  اإليجابيةالعوامل الخارجية  - ج

لوجي وطبيعة العالقات الخارجية في المجال االقتصادي والسيما عمى صعيد عوامل التميز والتقدم التكنو 
عوامل التميز والتقدم التكنولوجي وطبيعة العالقات الخارجية في المجال االقتصادي والسيما عمى صعيد 

من  كثافة االتفاقات الثنائية وكذلك الدور الميم الذي تقوم بو الشركات متعددة الجنسيات في تشجيع المزيد
 االستثمارات باثر المحاكاة:

: وذلك من خالل نصيب الفرد من حجم عمميات الشركات متعددة الجنسيات مؤشر اقتصاديات التكتل -
ت المنتمية لمواليات المتحدة داخل الجنسياداخل الدولة ،عدد الشركات المتعددة  األوروبيالمنتمية لالتحاد 

يد التراكمي لعدد ص، الر اإلجماليالدولة ، رصيد االستثمار األجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحمي 
 برمتيا الدولة ؛أفاقيات تشجيع االستثمار التي تا

، ومؤشر طمبات براءة : وذلك من خالل مؤشر البيئة التكنولوجيةمؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي  -
مؤشر  الصناعية،االختراع، مؤشر معاىدة التعاون بشان براءة االختراع الدولية، مؤشر تطبيقات النماذج 

مؤشر الحكومة  الجامعات،مؤشر جودة  التجارية،تسجيالت النماذج الصناعية، مؤشر تسجيالت العالمات 
 .اإللكترونية
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والفرعية لمؤشر  األساسيةولتوضيح الوضع التفصيمي لمدول في المؤشر العام والمؤشرات الفرعية والمتغيرات 
بالمقارنة بالمتوسط العالمي الى خمسة مستويات رئيسية  األداءاالستثمار تم تقسيم مستويات  لجاذبيةضمان 

 : كما يمي( تقاس 2-1كما ىو موضح في الجدول رقم )

 (: قراءة مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار. 2-1جدول رقم )

المؤسسة  ،2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة د الباحثة باالعتماد عمى اعدإ: من المصدر
 .35ص ، 2013العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 

 ( يختصر لنا مكونات ىذا المؤشر بشكل موجز: 2-1والشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األداء قيمة المؤشر

جيد جدا القيمة اعمى من المتوسط اإلحصائي العالمي بنسبة  تزيد عن  30 %
جيد القيمة افضل من المتوسط اإلحصائي العالمي بنسبة تتراوح ما بين 30-10 %

متوسط القيمة اعمى من أو اقل من المتوسط اإلحصائي العالمي بنسبة 10 %
ضعيف القيمة اسوأ من المتوسط اإلحصائي العالمي بنسبة تتراوح ما بين 10% و 30 %.

أداء ضعيف جدا القيمة اقل من المتوسط اإلحصائي العالمي بنسبة تزيد عن 30 %
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 مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار. (:2-1)شكل رقم 

 
المؤسسة العربية لضمان  ،2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة المصدر: 

 .31ص ، 2013االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 
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ان ىذه  أو، األخرىالمؤشرات  أىميةاالقتصار عمى طرح ىذه المؤشرات دون غيرىا، ال يعني عدم  ان  
نماالمؤشرات اكثر دقة من غيرىا في قياس جاذبية االستثمار،  كثرة استخداميا في  أساستم اختيارىا عمى  وا 

دخالالتقارير الدولية في ىذا المجال  العربية بصفة خاصة في قائمتيا، والتي  واإلماراتالدول العربية بصفة عامة  وا 
من ىذا  األخيرالعربية المتحدة في الفصل  واإلماراتسنعتمدىا في معرفة المناخ االستثماري في الدول العربية 

 البحث. 

 خمق مناخ استثماري مشجع لالستثمار. إجراءاتالمطمب الثاني: 

، لذا من الواجب عمييا تفعيل التدابير اإليجابية األثارتسعى الدول المضيفة الى تحقيق العديد من     
، اإلمكانواالستفادة منيا قدر  األجانبزمة  المتعمقة بخمق مناخ استثماري مشجع ومحفز لممستثمرين الال األساسية

 :يما يمومن بين ىذه التدابير 

 السياسية واالجتماعية والثقافية. باألوضاع: التدابير الخاصة أوال

 الدولة، ليذه السياسي الجانب أولى كخطوة يراعي يجعمو اجنبي متعامل طرف من باالستثمار القيام ان    
 االستثمارات لجمب اكبر وتشجيع اكثر ثقة إعطاء في وميما أساسيا دورا يمعب الذي السياسي، االستقرار خالل من

 فروعا أو فرعا تنشئ االستثمار في الراغبة الدولية الشركة أو األجنبي المتعامل الن منيا، المباشرة خاصة األجنبية
حيث يجب عمى  1سياسيا، مستقرة تكون ان الدول ىذه عمى يتوجب وليذا لالستثمارات، المستقبمة الدول في صناعية

في جانب الشركات األجنبية، ليذا  الطمأنينةلنشر  ألىميتوالدولة ان تعمل عمى تجسيد ىذا االستقرار واقعيا نظرا 
تتجسد واقعيا سيادة القانون من خالل سمطة قضائية مستقمة ووجود نزاىة وكفاءة في عمل القضاء وتنفيذ  يجب ان

وعمييا كذلك ان تضع  2القوانين والسيطرة عمى الفساد ومحاربتو وتثبيت اتساع حجم الممارسات الديمقراطية فييا،
ذات االرتباط،  األخرىعدم التعارض مع التشريعات قانونا موحدا لالستثمار يتسم بالوضوح واالستقرار والشفافية و 

 وعمى المستثمر األجنبي مراعاة مدى 3وان يكون متوافقا مع القواعد والتنظيمات الدولية الصادرة لحكم المستثمر،
 الذي الشعبي الدعم الحكومة ومستوى واستقرار الديمقراطية ومستوى المساءلة وطبيعة الحكم في تدخل الجيش

 الوضع من كل السياسية لتشمل المكونات تمتد كما السممي لمسمطة، واالنتقال التعبير وحرية لحكومةبو ا تحظى
 استقرار الحدود وكذلك المختمفة الشعب بين شرائح الداخمي واألمان االستقرار مدى والخارجي، ويشمالن الداخمي

                                                             
1
 لدصغٌية لدمؤسسات تاهٌل مت ةنات لدي دً ج ل   لدمةتقىفاق" وا والمتوسطة "واقع الصغٌرة المؤسسات فً االجنبً االستثمارل نٌس   لدميٌي عني 

 .253ص   2006 لفيٌل  18   17لدعينٌ   يامع  لدرةف  لديزلئي  لدي ل فً  لدمت س  
.92عني لدمقص ي مني ك  مييع سانق  ص  نزٌه 
2
 

3
 .37لمٌية جسب هللا مجمي  مييع سانق  ص  
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 الدولية واالتفاقيات االلتزام بالمعاىدات مدى ذلك في بما الخارجي العالم العالقات مع وجودة الجوار دول مع الدولية
  1الدولي. المجتمع مظمة مؤسسات تحت

األجنبية المباشرة  وخير دليل عمى ان العامل السياسي ىو معيار أساسي ومحدد رئيسي لتدفق االستثمارات 
في مصر ، وما انعكس عنو من نقص في المؤشرات االقتصادية  2011منذ في الساحة العربية في ما حدث 

 .وليبسا ، سوريا واليمن والبحرين ....الخ
االجتماعية والثقافية  فتتمثل في مراعاة المستثمر األجنبي  نمط المعيشة،  باألوضاعالتدابير الخاصة  أما

وعميو يتوجب عمى الدولة المضيفة ىنا ان تمعب المستيمكين،  وأذواقنمط االستيالك  األميةنظم التعميم ومستوياتو، 
ومحاربة الفقر والجريمة،  اإلعالمدورىا في تحسين الوضعية االجتماعية والثقافية من خالل تقديم حرية اكثر لوسائل 

ة مؤىم األخيرةالى رفع نسبة التعميم وزيادة االىتمام بالتدريب الميني لزيادة ميارة العمالة، كون توفر ىذه  إضافة
 أفكاركما يجب ان تتغير   2ومدربة فنيا يعد من العناصر اليامة في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة ،

المجتمعات العربية وان تصبح متقبمة لفكرة االستثمارات األجنبية وتمحي بذلك الفكرة المسيطرة عمى تفكيرىم 
مكانيةوالمتمثمة في الخوف من استمرار تبعية الدول العربية  لمدول الغربية   .أخرىلنا مرة  األخيرةاستعمار ىذه  وا 

لمكونات االجتماعية لممناخ االستثماري والتي تشمل  االجتماعية ىي نفسيا ا باألوضاعفالتدابير الخاصة 
 العمل وقوانين والبطالة ومعدالت التشغيل السنوي الفرد ومتوسط دخل بينيا معدالت الفقر من عديدة مؤشرات

 ثقة مستوى وتشغيميا وكذلك معيا التعامل إجراءات وسرعة وبساطة العمالة تكمفة عمى تنعكس السارية والتي
عمى مياه شرب  لالمؤشرات ذات الصمة بالصحة العامة ومعايير السالمة والتعميم والحصو  وغيرىا من المستيمكين

 3وغيرىا.واالتصاالت  نقية والكيرباء والمحروقات
 االقتصادية. باألوضاعثانيا: التدابير الخاصة 

االقتصادية وان تحرص  باألوضاععمى حكومات الدول المضيفة ان تعمل عمى تجسيد التدابير الخاصة 
 الخارجي، العالم عمى المتفتح االقتصاد ىو األجنبية االستثمارات لجمب المالئم االقتصادي عمى تفعيميا، فالمحيط

 معتبرة، أرباح لو وتضمن المستثمر، ميمة من تسيل التي اإلجراءات ببعض مصحوب ىذا االنفتاح يكون حيث
 الخوصصة وتدعيم ،األجانب المستثمرين أموال رؤوس استيعاب عمى قادرةاقتصادية  ىياكل أحداث خالل من وذلك

 اإلجراءات تسييل خالل من وكذلك والخدمات، لمثروات والسمع المنتج السوق اقتصاد مبادئ وفق والعمل ،اإليجابية
 إلجراءاتالمبادرة وىذا من خالل القيام بتجسيد اطار قانوني  وحرية االقتصادي والتحرر تتماشى وجعميا القانونية

ذلك الى تحسين درجة  أدىانفتاح اقتصادياتيا عمى االقتصاد العالمي، اذ كمما كانت درجة االنفتاح عالية كمما 
                                                             

1
  االستثماري مناخها على المنطقة العربٌة فً السٌاسٌة لتداعٌات االحداث المتوقعة التاثٌرات  2011نرية فصةٌ  ج ل لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   

 .9  ص 2011  لدك ٌت  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت
2
"  أ ي ج   مقيم  دنٌل رهاية لديكت يله فً لدعة م لالقتصايٌ    تخصص االستثمار االجنبً فً الدول العربٌة "مع دراسة مقارنة اهمٌةفايس فضٌل   

 .174  ص 2004تسٌٌي  يامع  لديزلئي  لديزلئي  لدتجةٌل لالقتصايي  كةٌ  لدعة م لالقتصايٌ   عة م لد
3
 .10ص     مييع سانق2011نرية فصةٌ  ج ل لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
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البنكي  في تنشيط النظام اإلجراءاتموائمة الظروف العامة الجتذاب االستثمارات األجنبية المباشرة ، وتتمثل ىذه 
عادة اإلصالحوالمالي من خالل  عطاءتنظيمو، وتعزيز الرقابة والتنظيم في ىذا المجال  وا  بنوك  إلقامةالحرية  وا 

نشاءخاصة  ، وكذا تطبيق برنامج  نشاط لمخصخصة، األمواللجذب رؤوس  أساسيةمالية مما يفعل قناة  أسواق وا 
الفرصة لممستثمرين الدوليين لموصول الى السوق  تاحةإسمة االنفتاح االقتصادي عن طريق  األخيرةكون ىذه 

فساحورفع دعم الدولة  األسعارالى تحرير  إضافةوالمشاركة في اقتصاد البمد المعني،  القطاع  أمامالمجال اكثر  وا 
زالةالخاص  العراقيل التي من الممكن ان تعيقو، ومن العوامل االقتصادية التي يجب عمى المستثمر األجنبي  وا 

 1:يما يماعاتيا مر 

 بالموقع: والمرتبطة الموارد بتوفير المتعمقة العوامل .1

 والمتمثمة في: 

 الميادين؛ مختمف في الضرورية األولية المواد وفرة -
 والمعادن؛ االستخراجي كالبترول القطاع في الحال ىو كما التموين مصادر ضمان -
 لالستثمار؛ والمشجع المساعد الطبيعي المناخ توفر -

 : اإلنتاج تكمفة ومزايا بمحددات المتعمقة العوامل .2

 وتشمل ما يمي:

 الرخيصة؛ العاممة اليد توفير -
 النامية؛ البمدان في لالستثمار مكمفة وغير مالئمة مواقع تواجد -
 لالستثمار؛ المستقبل البمد داخل والمواصالت النقل تكاليف انخفاض -

 والمتوفرة: والخدمات األسواق بحجم المتعمقة العوامل .3

 : وتتمثل في

 ويؤىميا يجعميا مما فييا، المحمية المنافسة بغياب وتميزىا النامية، البمدان في ومتنوعة كثيرة أسواق تواجد -
 ؛وأىميتيا الستراتيجيتيا نظرا بيا  لالنتفاع األجنبي لجمب المستثمر ميم عامل تكون الن

 المتقدمة؛ بالبمدان مقارنة مكمفة غير لممستيمكين المقدمة الخدمات -
 والجديدة. الموجودة الصناعية المناطق لتنمية التفضيمي التعامل -

                                                             
1
 .253ل نٌس  مييع سانق  ص  لدميٌي عني 
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والتي يمكن  االستثماري لممناخالمكونات االقتصادية  أوعموما، يجب عمى الدول المضيفة توفير المحددات 
 1رئيسيين: تقسيميا الى محورين

 االقتصادي ومستويات النمو معدالت الحصر، ال عمى سبيل المثال وتشمل داخمية: اقتصادية مكونات -
والصرف،  الفائدة أسعار الى إضافةالتضخم،  بمعدالت عنيا معبرا لألسعارالعام  والمستوى المحمي اإلنتاج

 الدين العام ومستويات لمدولة العمومية عمى الموازنة واثرىا المالية السياسة أداء كفاءة الى باإلضافة
 المالية؛ األوراق بورصة وأداء والمصرفي المالي القطاع قوة ومدى المحمي،

 المدفوعات والخدمية وميزان السمعية ووارداتو بصادراتو الميزان التجاري وتشمل خارجية: اقتصادية مكونات -
تغطيتيا  ومعدل الدولية، ومستوى االحتياطيات العممة عمى تحويل والقدرة األموال رؤوس حركة وبنود

 من وأعباءىا اإلجمالي المحمي الناتج الى ونسبتيا والمديونية الخارجية الواردات عن الشيرية لممدفوعات
  مستحقة. وفوائد أقساط

 ثالثا: التدابير الخاصة بالعوامل المالية والضريبية.
توفير واستخدام بعض الحوافز الضريبية والمالية، التي يمكن  أيضايجب  األجانبلجمب المستثمرين 

 2تمخيصيا فيما يمي:

 المشروع مدة من معينة لفترة الضريبية مثل التخفيضات الضريبي الطابع ذات التشجيعية اإلجراءات -
 ؛اإلنتاجي النشاط بداية عند الضريبي واإلعفاءاالستثماري 

 تعويض تفضيمية وضمانات بمعدالت قروض مثل توفير المالي، الطابع ذات التشجيعية اإلجراءات -
 لقوى األمور وترك التسعير في التدخل الى عدم إضافة  المال وراس األرباح لتحويل القروض وضمانات

 والطمب؛ العرض
 استيراد رسوم من واإلعفاءالجمركية  الحقوق من اإلعفاءمثل  حرة، مناطق لخمق التشجيعية اإلجراءات -

 .التصدير رسوم من واإلعفاءالتجييز  وسمع األولية المواد

فعوامل جمب االستثمارات األجنبية المباشرة  ىي المقومات التي يجب ان يتوفر عمييا المناخ االستثماري    
 ذات العوامل من بين  يعد  الذي   واألمني السياسي في الدول الجالبة لالستثمار والتي يمكن تمخيصيا في  المناخ

الذي يراعيو  األىموالعامل  األولالسياسية في الدولة والذي يعتبر الشرط  األوضاعوالتي تخص  السياسي البعد
المستثمرون حتى ولو كانت المردودية من االستثمار مرتفعة ثم يميو االستقرار االقتصادي، فاذا كان ىناك استقرار 

الى وجود عوامل  ضافةإاقتصادي وال يوجد استقرار سياسي فان المستثمرون يحجمون عن االستثمار في ذلك البمد، 
 اجتماعية وقانونية  في الدول المضيفة، وال يمكن توقع قدوم المستثمرين في حال عدم توفر ىذه العوامل. أخرى

                                                             
1
 .9  ص مييع سانق  2011نرية فصةٌ  ج ل لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
.254 عني لدميٌي ل نٌس  مييع سانق  ص 
2
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عمى  تطرا تغيرات أية الحال وبطبيعة ،األعمال أداء ببيئة تتعمقالى المكونات المؤسساتية والتي  إضافة   
 عمى والحصول الممكية العقارية وتسجيل مرافقو وتوصيل البناء تراخيص واستخراج المشاريع تأسيس الجات

 عبر الحدود التجارة وسيولة الضرائب دفع عنيم ومرونة واالستغناء العاممين توظيف وألياتاالئتمانية  المعمومات
في النزاعات  التجارية بما في ذلك مدى استقاللية النظام القضائي ونزاىتو وسرعة بتو العقود بإنفاذ االلتزام ومدى

 خروج ومدى سيولة عن البيانات والقوائم المالية لمشركات، واإلفصاحاليات حماية المستثمر  وأخيراالقضائية، 
غالق نشاطو،وتصفية  السوق من المستثمر  1.فشمو حالة في مشروعو وا 

 رابعا: التدابير الخاصة بالعوامل التنظيمية والمؤسسية والتشريعية.
وتشمل كافة العوامل التي تتعمق بأداء األعمال ومدى مالئمة الجوانب المؤسسية والتشريعية واإلجرائية 
وبطبيعة الحال أية تغيرات تطرأ عمى اليات تأسيس المشاريع واستخراج تراخيص البناء وتوصيل مرافقو وتسجيل 

العاممين واالستغناء عنيم ومرونة دفع  الممكية العقارية والحصول عمى المعمومات االئتمانية وأليات توظيف
الضرائب وسيولة التجارة عبر الحدود ومدى االلتزام بإنفاذ العقود التجارية بما في ذلك مدى استقاللية النظام 
القضائي ونزاىتو وسرعة بتو في النزاعات القضائية ،وأخيرا اليات حماية المستثمر واإلفصاح عن البيانات والقوائم 

غالق مشروعو في حالة فشمو.المالية لم  2شركات ،ومدى سيولة خروج المستثمر من السوق وتصفية نشاطو ، وا 
 .األخرى: بعض التدابير خامسا

نماان تفعيل التدابير السابقة ال يكفي لتوفير مناخ استثماري مالئم،    أساسيةتوفير شروط  أيضايجب  وا 
 3تسمى بالشروط االستباقية وتتمثل في: أخرى

شرطا ضروريا لتعزيز مزايا موقع الدولة  إعاقات وىذا يعتبرالدولية دون  األسواقالوصول الى  إمكانية -
 اإلعفاءالمضيفة بالنسبة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة  الموجو لمتصدير من خالل االستفادة من 

ادرات بغرض تعزيز مناطق تجييز الص إنشاءمن الرسوم الجمركية ومن نظام الحصص مثال، وكذا 
اليياكل  إنشاءمثل  أخرىاالستثمارات األجنبية المباشرة  وتوجييو نحو التصدير، مع تعزيز ذلك بسياسات 

نصوص قانونية تعقبيا عممية تنفيذ فعالة  إقرارلذلك وتنمية الموارد البشرية الى جانب  الالزمة األساسية
 ئب المبيعات مثال ورسوم التوريد؛الشركات الموجودة في تمك المناطق من ضرا بإعفاء

الى المصادقة عمى بنود  باإلضافة اإلقميميةالخاصة بالتجارة  اإلقميميةضرورة االنضمام الى االتفاقيات  -
زاحةتحرير التجارة   الحواجز التي من شانيا ان تعيقيا؛ وا 

مكاناتعمى معارف استيداف االستثمارات األجنبية المباشرة مما يسمح بالحصول  أسموبضرورة اتباع  -  وا 
 عالية في القطاع المستيدف حسب حاجة الدولة المضيفة؛

                                                             
1
 .10  صمييع سانق  2011نرية فصةٌ  ج ل لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
2
 .16  ص مييع سانق  2011تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
.177 -174فايس فضٌل  مييع سانق  ص ص  
3
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وكذا ، عمى وجود مراكز لمبحث والتطوير ومعاىد ومختبرات أساساترتكز  ضرورة توفير قاعدة تكنولوجية -
 روابط متينة بين الشركات المحمية واألجنبية لالرتقاء بالمستوى التكنولوجي ورفع مستويات إقامةضرورة 

 التجارية. األعمالالموردين المحميين ولمحصول عمى خدمات تطوير  إنتاج
 إنجاحضرورة تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص وذلك من اجل التنسيق بينيما ومن ثم  -

 االستثمارات األجنبية المباشرة  في العممية التنموية. أشراكاالستراتيجية المبنية عمى 
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 في ظل المتغيرات الدولية الراهنة. : واقع المناخ االستثماري في الدول العربيةالثانيالمبحث 

شيدت العديد من الدول العربية تطورات وتغيرات عميقة ومتسارعة في العديد من المجاالت، نتج عنيا 
، ومس العديد من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية وغيرىا التي تعبر عن تغيرات ممموسة في ىيكل اقتصادياتيا

أوضاع ىذه الدول ومدى تطورىا او تخمفيا، وىذه المؤشرات سوف نتناوليا ضمنيا  وبشكل مفصل في ىذا المبحث 
 من الدراسة كما يمي.

 .2017-200خالل الفترة المطمب األول: المناخ االقتصادي والمالي لمدول العربية 

تؤدي العوامل االقتصادية والمالية دورا محوريا وأساسي في تكوين المناخ االستثماري ومن بين ىذه العوامل 
النسبية، حجم  واسعارىا اإلنتاجالسياسات االقتصادية الكمية، المؤشرات االقتصادية الكمية، مدى توفر عناصر 
 السوق المحمي والقدرة عمى التصدير، والعديد من العوامل االخرى سنتناوليا فيما يمي.

 .2016-2000خالل الفترة  اوال: المؤشرات االقتصادية الكمية لمدول العربية

تمف تعد المؤشرات االقتصادية نتائج تعكس الوضعية االقتصادية لمدولة لفترة معينة واداة لقياس اداء مخ
 القطاعات االقتصادية وتقييميا بصفة كمية ومن اىم ىذه المؤشرات:

سنتطرق فيما يمي الى مؤشرات التوازن الداخمي لمدول العربية من خالل  مؤشرات التوازن الداخمي: .1
 معرفة وضع الميزانية العامة، معدل التضخم ، والنمو االقتصادي.

 (:PIB) الناتج المحمي االجمالي  في الدول العربية النمو االقتصادي -

 2014تراجع النشاط االقتصادي في المنطقة العربية خالل العام ( نالحظ 3-1من خالل الشكل رقم )
، وجاء النمو في 2013% عام 2.9% مقارنة بــ  1.2حيث انخفض معدل نمو الناتج المحمي العربي الى 

% واقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصاديات  3.3االقتصاد العربي اقل من نظيره العالمي البالغ 
حيث وصل الى   2012، بعد ان بمغ ذروتو عام  2014% خالل عام  4.4اشئة والنامية والذي بمغ الدول الن

 2000% وفاق بذلك نظيره العالمي ومجموعة اقتصاديات الدول الناشئة والنامية والمتقدمة، اما منذ سنة  9.7
% 0.1% ووصل الى  5.5لي حوا 2000فنجده كان متذبذبا بين االرتفاع واالنخفاض حيث كان معدل النمو سنة 

%   9.3وبمغ  2007فعاود االرتفاع عام  2005 -2001بعد سنوات من االرتفاع واالنخفاض من  2006عام 
 رغم انيا سنة نشوب االزمة المالية العالمية االمريكية .

بسبب   2016ومعدل النمو الحقيقي لمناتج المحمي االجمالي في االنخفاض الى عام  2012ومنذ سنة 
يرادات صادرات الطاقة في الدول المصدرة لمنفط، وكذا الى األوضاع  حالة عدم اليقين وانخفاض أسعار النفط وا 
األمنية واالجتماعية الصعبة والتحوالت السياسية واالزمات التي تعرضت ليا عدد من اإلقتصادات العربية كمصر 
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ألزمة السورية عمى الدول المجاورة، خصوصا لبنان وليبيا وسوريا واليمن وتونس والعراق، إضافة إلى تداعيات ا
 .واألردن، والتي اعاقت حركة التجارة واالستثمار والسياحة وبالتالي النشاط اإلقتصادي

ليعود  2015% عام   0.8% و  1.2حوالي  2014% وفي  2.9حوالي  2013فبمغ ىذا المعدل عام  
مع توقع مع التحسن في اإلقتصاد العالمي % تماشيا  4.2و  2.4اين بمغ  2017و  2016الى االرتفاع بين 

 %. 3.7الى  2018معاودة انخفاضو بعد ذلك في عام 

المحمي  ( الذي يبين معدالت النمو الحقيقي لمناتج3-1و ىذه المعطيات  موضحو  في الشكل رقم )  
 . 2018-2000االجمالي خالل الفترة 

 .2018-2000النمو الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي ) %( خالل الفترة  (: معدالت3-1الشكل رقم )

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   تقرير حولالمصدر: 

 .5، الكويت، ص 2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

( ان جميع الدول العربية سجمت معدالت نمو اقتصادي  ايجابية 3-1م )كما نالحظ من خالل الجدول رق
% بعد ان شيدت معدالت نمو 10.3، واحتمت  العراق الصدارة بمعدل نمو بمغ 2016فيما عدا دولتان عام 

%محافظة عمى نفس معدل السنة السابقة ليا، ثم مصر  6.5اقتصادي سالبة قبميا بسنتين، ثم تمتيا جيبوتي بمعدل 
% عمى التوالي وعرفت كل  3.1و  3.2و  3.3و 3.6و 3.8والجزائر وفمسطين وموريطانيا والسودان بمعدالت 

% عمى التوالي بعد ان عرف  4.2-و  3.3-من ليبيا واليمن معدالت سمبية لثالث سنوات متتالية حيث بمغت 
عدل النمو الحقيقي لمناتج % ، وقدر بذلك المتوسط العربي لم 3.0و  7.1معدل  2012-2000متوسطيا من 

ومجموعة  % 4حيث فاق  معدل النمو العالمي البالغ  2012-2000% خالل  5.5المحمي االجمالي العربي 
 ــ% اال ان مجموعة الدول الناشئة والنامية احتمت اكبر معدل لمنمو في تمك الفترة قدر ب 1.8الدول المتقدمة 

 2016 – 2013%بين  3.1% و 2.2وتراوح بين  2012، ثم بدأ المتوسط العربي في االنخفاض منذ 6.2%
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% عالميا شاىدة مجموعة الدول المتقدمة اقل معدالت نمو في اآلونة االخيرة بعد الدول العربية  3.4- 3.1وبين 
 والدول الناشئة والنامية.

                                       .2016-2000محمي االجمالي العربي خالل الفترة ( : معدل النمو الحقيقي لمناتج ال3-1جدول رقم )
 %(الوحدة ) 

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء االقتصاد العربي،  تقرير حولالمصدر: 

 .6، الكويت، ص 2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

% لتحتل بذلك  25.9( ان الناتج المحمي االجمالي لمسعودية بمغ  4-1كما نالحظ من خالل الشكل رقم )
% وىو ما يعكس مدى تطور اقتصاد  15.2المرتبة االولى من حيث ىذا المؤشر ثم تمييا االمارات بنسبة 

تماشيا مع نمو ة، ويفسر ىذا النمو السعودية واالمارات مقارنة بالدول العربية االخرى وتعطيو ميزة تنافسية كبير 

2016 2015 2014 2013

متوسط
2000-2012

الدولة

10.3 2.4- 0.4- 7.6 12.7 العراق
6.5 6.5 6 5 3.7 جيبوتي
3.8 4.2 2.2 2.1 4.5 مصر
3.6 3.9 3.8 2.8 3.7 الجزائر
3.3 3.5 0.2- 2.2 4.2 فمسطين
3.2 1.2 5.4 6.1 4.6 موريتانيا
3.1 4.9 1.6 5.2 5.9 السودان
2.8 2.4 3.1 2.8 5.6 االردن
2.6 3.7 4 4.6 12.4 قطر
2.5 1.1 0.6 0.4 5.5 الكويت
2.3 4 3.1 4.7 5 االمارات
2.1 2.9 4.4 5.4 5.1 البحرين
1.8 4.5 2.6 4.5 4.6 المغرب
1.8 3.3 2.9 3.2 3.8 سمطنة عمان
1.5 0.8 2.3 2.4 3.9 تونس
1.2 3.5 3.6 2.7 4.3 السعودية
1 1 2 2.5 4.6 لبنان
3.3- 6.4- 24- 13.6- 7.1 ليبيا
4.2- 28.1- 0.2- 4.8 3 اليمن
... .... ..... .... 4.3 سورية

2.9 2.5 2.2 3.1 5.5 المتوسط العربي

3.1 3.2 3.4 3.3 4 العالم

1.6 2.1 1.9 1.2 1.8

مجموعة الدول
المتقدمة

4.2 4 4.6 5 6.2

مجموعة الدول
الناشئة والنامية
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األداء االقتصادي لمدولتين بوجو عام، رغم الظروف غير المستقرة التي شيدتيا أسواق النفط العالمية، والتراجع الذي 
شيدتو االسعار في مختمف األسواق، كما يعكس نجاح انتياج الدولتين  لسياسات التنويع االقتصادي وتوسيع 

القتصادية، و تفعيل المبادرات واألنشطة التي مكنت من زيادة  االعتماد عمى القطاعات غير القاعدة اإلنتاجية ا
ثم كل  % 13.9بمعدل النفطية، ومساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي لمدولتين، اما مصر فاحتمت المرتبة الثالثة 

اإلصالحات التي تبنتيا مصر الى  % عمى التوالي، ويعود ىذا المعدل في6.4و 6.8من الجزائر وقطر بمعدالت  
الحكومة المصرية في االونة االخيرة فيما يخص بيئة األعمال وتحسن القدرات التنافسية والى خطتيا الموضوعة 

الجزائر  لمشروعات البنية التحتية وضخ التمويالت من قبل القطاع المصرفي في مجاالت االنتاج االقتصادي، وفي
لبترول عمى نسبة الناتج المحمي اإلجمالي خاصة مع انعدام وجود قاعدة صناعية كبديل انخفاض أسعار االى تاثير 

 .لممحروقات ، وانخفاض االحتياطي من النقد االجنبي

%  4.3و  4.5و 6.3العربي  اما العراق والكويت والمغرب فبمغت حصتيا من الناتج المحمي االجمالي
واحتمت كل من السودان وسمطنة عمان ولبنان وتونس واالردن وليبيا والبحرين و فمسطين وموريتانيا وجيبوتي  

 % . 0.1% و  3.8مراتب متأخرة في نسب الناتج المحمي االجمالي تراوحت بين 

 2016لعام  (: الناتج المحمي االجمالي العربي موزع حسب الدول4-1الشكل رقم ) 

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   : تقرير حولالمصدر

 6، الكويت، ص 2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

 2014مميار دوالر خالل العام  2873الى  2013مميار دوالر  عام  2771فالناتج العربي ارتفع من 
% عام  3.7الى  2010و  2005% لمفترة ما بين عامي  2.8وزادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من 

% لمفترة ما بين  10.4اال ان حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من  2014
غرافي واضح لمناتج في دول غالبيتيا ، كما يالحظ وجود تركز ج2015% عام 9.4الى  2010و 2005عامي 

 ترليون  2.3نفطية ىي السعودية واالمارات ومصر والكويت والعراق وقطر والجزائر حيث بمغ ناتج تمك الدول نحو 
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 2014.1% من اجمالي الناتج العربي لعام  81دوالر بنسبة 

 : 2016-2000خالل الفترة  في الدول العربية معدل التضخم -

( ان المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية )متوسط 4-1خالل الجدول رقم ) نالحظ من
% عام  5.6الى  2012و 2000% في المتوسط خالل الفترة بين عامي 4.1سنوي( شيد ارتفاعا بشكل عام من 

حية التي ، وذلك االرتفاع راجع الى البرامج اإلصال 2015و  2014% خالل عامي  4.8ثم استقر حول   2016
تضمنت تقميصا لمدعم عن الطاقة الذي أدى الى ارتفاع في اسعار السمع والمحروقات، وظمت معدالت التضخم 

%  13.5مقبولة عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية، حيث عرفت السودان وليبا اكبر معدالت لمتضخم بمعدل 
% وبدأ  1.9بمغ   2012-2000ا خالل الفترة % عمى التوالي، فمتوسط معدل التضخم السنوي في ليب 14.2و

والذي   2015% في  1.1ثم انخفض إلى  2014% عام  2.8و 2013% سنة 2.6في االرتفاع تدريجيا الى 
 االنقسام السياسي والتدىور األمني الذي شيدتو  الدولة.يرجع الى 

الى  2012-2000% خالل الفترة  11.8كما نالحظ ان السودان شيدت ارتفاعا  كبيرا من متوسط بمغ 
%، ويعود ذلك 16.9اين بمغ   2015ليبدأ في االنخفاض عام  2014عام  36.9و 2013% عام  36.5

وفقدانيا النتاج النفط  2011االرتفاع الى الصعوبات االقتصادية التي واجيت السودان بعد انفصال الجنوب عام 
رية لدعم العممة الوطنية  وكذا عمى اعتمادىا الشديد عمى الذي كان المصدر الرئيسي لمعممة الصعبة الضرو 

 الواردات.

حيث بمغ  2014الى غاية  2000اما متوسط معدل التضخم السنوي في اليمن فشيد انخفاضا منذ سنة 
ألسباب عديدة %  39.4% اال انو ارتفع ارتفاعا ممحوظا في السنة الموالية وبمغ  11.6% بعد ان كان  8.2

مني المتدىور وتزايد اعمال التخريب والتفجير ألنابيب النفط والغاز االمر الذي ادى الى تراجع كالوضع اال
الصادرات فييا من النفط الخام وبالتالي تآكل احتياطي البنك المركزي من النقد االجنبي وما رافق ىذا من إغالق 

ر صرف العممة الوطنية، واتساع السوق السوداء لمموانئ وندرة السمع األساسية والوقود وغياب الكيرباء، وارتفاع سع
%، في حين عرفت  5الى  2016واالحتكار واالعتماد المتزايد عمى الواردات، اال ان ىذا المعدل انخفض عام 

%  1.3و 1.1سمطنة عمان وفمسطين والمغرب وموريتانيا استقرار نسبي  في معدل التضخم السنوي تراوح بين 
 . 2000محافظة عمى استقرار ىذا المعدل منذ سنة  2016عمى التوالي عام 

% عمى 10.2% و  4% و  5.9اما الجزائر والسعودية ومصر  فارتفعت  فييا معدالت التضخم الى 
% سنة  2.9و  2013%  عام  3.3كمتوسط لو و  2012-2000% عام 3.8التوالي  بعد ان بمغ  في الجزائر 

                                                             
1
 .6  لدك ٌت   ص 2015لدعيي لدفصةً لال ل  مايس ،  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  2015 تقيٌي لفاق لالقتصاي لدعينً دعام 
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والمالحظ ،  إلى أزمة الدوالر التي شيدتيا البالدتفاع في مصر ، ويعود ىذا االر 2015% عام  4.8و 2014
% والذي ارجعتو الحكومة المبنانية  0.5-و  0.7-ايضا انخفاض معدالت التضخم في كل من لبنان واالردن الى  

ؤشرات المعدل السنوي لمنقل حسب تقرير صادر ليا حول معدل التضخم السنوي لمؤشر اسعار االستيالك  الى م
واالتصاالت والعناية الصحية ، حيث ادى ىبوط أسعار النفط إلى االنخفاض في النقل  حروقات المسكنوم

ومحروقات المسكن، أما انخفاض العناية الصحية فيعود إلى انخفاض أسعار المنتجات الطبية بسبب التغير النسبي 
 .في قيمة اليورو وتعميمات وزارة الصحة بخفض أسعار أدوية محددة

فالتضخم يؤدي الى حالة عدم اليقين حول مستقبل ربحية المشروعات االستثمارية نتيجة لمصاحبتو  اذن
الرتفاعات في االسعار االمر الذي يؤدي الى ظيور استراتيجيات استثمارية متحفظة مما يعني حصول تراجع في 

وى التنافسية لالقتصاديات العربية مستويات االستثمار وبالتالي في النمو االقتصادي، كما يمكن ان يخفض من مست
 يؤثر سمبا عمى ميزان المدفوعات .بسبب ارتفاع أسعار الصادرات العربية االمر الذي 
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  2016 -2000( : معدل التضخم  في الدول العربية خالل الفترة  4-1الجدول رقم )

 الوحدة :)%(

 
، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 2015 تقرير افاق االقتصاد العربي لعامالمصدر: 

 12، الكويت، ص 2015العدد الفصمي االول، مارس الصادرات،  

 :2016-2000خالل الفترة  الميزانية العامة -

( ان غالبية ميزانيات الدول العربية عانت من 6-1( والجدول رقم )5-1نالحظ من خالل الجدول رقم )
( ما عدا الميزانية العامة لميبيا والجزائر ودول الخميج )باستثناء البحرين( 2012-2000عجز مزمن خالل الفترة )

التي تحقق فوائض مالية ، مما يؤكد تأثير االيرادات النفطية الواضح عمى الميزانية ، واستمر ىذا العجز في اغمب 
، حيث  سجمت كل من جيبوتي، موريتانيا، فمسطين ، 2016الى غاية  2013ل العربية  تقريبا منذ سنة الدو 

2016 2015 2014 2013

متوسط
2000-2012

الدولة

0.7- 3.7- 1.9 4.8 3.1 لبنان
0.5- 0.9- 2.9 4.8 3.9 االردن
1.1 0.1 1 1.2 2.8 سمطنة عمان
1.1 1.4 1.7 1.7 3.8 فمسطين
1.3 1.5 0.4 1.9 1.7 المغرب
1.3 0.5 3.8 4.1 6.1 موريتانيا
2 1.4 2.2 1.9 17 العراق
3 2.1 2.9 2.4 3.6 جيبوتي
3 1.8 3.4 3.1 4.5 قطر
3.4 3.2 2.9 2.7 3.2 الكويت
3.6 4.1 2.3 1.1 4.5 االمارات
3.6 1.8 2.7 3.3 1.5 البحرين
3.7 4.9 4.9 5.8 3.1 تونس
4 2.2 2.7 3.5 2.1 السعودية
5 39.4 8.2 11 11.6 اليمن
5.9 4.8 2.9 3.3 3.8 الجزائر
10.2 11 10.1 6.9 7.9 مصر
13.5 16.9 36.9 36.5 11.8 السودان
14.2 14.1 2.8 2.6 1.9 ليبيا
.... .... ..... ... 4.9 سورية
5.6 4.8 4.8 5 4.1 المتوسط العربي

2.9 2.8 3.2 3.7 4.2 العالم

0.8 0.3 1.4 1.4 2.1

مجموعة الدول
المتقدمة

4.5 4.7 4.7 5.5 6.6

مجموعة الدول
الناشئة والنامية
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االردن السودان تونس اليمن المغرب لبنان البحرين  العراق ليبيا الجزائر  مصر وحتى السعودية  عجزا في الموازنة 
دية ومصر الئحة الدول العربية بعجز مقدر بـ قطر واالمارات متصدرة السعو  ،سمطنة عمان، العامة ماعدا الكويت 

%  12-و  13-وكنسبة من الناتج بــــــ 2016مميار دوالر  عمى التوالي عام  41.19 -مميار دوالر  و  83.07-
لظروف السياسية واالقتصادية التي احاطت بمصر وانخفاض اسعار البترول في تمك الفترة عمى التوالي  بسبب ا

ضرورة ترشيد االنفاق لتجنب الزيادة المطردة وغير المتوازنة في  اقتصاد البمدين مما يستدعي  مما ادى الى تأثر
 .عجز الموازنة العامة

عجزا في موازناتيا العامة  عدا جيبوتي التي حققت فائضا قدر  2016كما عرفت كل الدول االخرى عام 
% من الناتج  وذلك بسبب نمو االحركة االقتصادية وتحسن االوضاع فييا 2.1مميار دوالر  وبنسبة  0.04بــــ 

كنتيجة لمجيود المبذولة من الحكومة لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة واشراك القطاع الخاص في عمميات 
كل عدا ىذه التنمية وسياسات االصالح المتبناة من طرفيا في المجال المالي واالقتصادي، شاىدة الدول العربية ك

مميار دوالر  عام   -262.6مقارنة ب  2016مميار دوالر عام  250.8-االخيرة عجزا في موازناتيا بمغ اجمالو 
 .%من الناتج  10.7-%و  10.2-بنسبة  2015
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 .2016-2000(: وضعية الموازنة العامة لمدول العربية خالل الفترة 5-1الجدول رقم )

 الوحدة : مميار دوالر 

، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   تقرير حولالمصدر: 
  8ص ، الكويت، 2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

2016 2015 2014 2013 متوسط 2012-2000 الدولة
0.04 0.3- 0.2- 0.1- 0 جيبوتي
0.02- 0.2- 0.2- 0 ... موريطانيا
1.31- 1.4- 1.6- 1.6- ... فمسطين
1.5- 2- 3.7- 3.7- 0.8- االردن
1.85- 1.5- 1- 1.5- 0.5- السودان
1.9- 2.2- 1.9- 3.4- 0.9- تونس
3.55- 4- 1.8- 2.8- 0.6- اليمن
3.71- 4.4- 5.4- 5.5- 2.9- المغرب
4.01- 1.7 45.7 59.7 26.6 الكويت
4.19- 3.7- 3- 4.1- 3.2- لبنان
4.67- 4.7- 1.9- 1.8- 0 البحرين
8.07- 10.6- 0.9- 3.7 3.6 سمطنة عمان
11.86- 9.1 31.4 44.8 7.1 قطر
14.49- 7.8- 19.9 40.4 24.1 االمارات
22.06- 22.6- 12.5- 13.6- .... العراق
22.31- 20.8- 17.9- 2.7- 6.5 ليبيا
22.37- 28- 17.1- 1.8- 4.7 الجزائر
41.19- 38.1- 39- 38.2- 10.9- مصر
83.07- 102.8- 25.6- 43.1 31.6 السعودية
... .... ... .... ..... سورية

250.8- 262.6- 129.5- 19- 43.1 صافي الدول العربية
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                                                                           . 2016-2000خالل الفترة  (: الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحمي االجمالي6-1جدول رقم )
 : % الوحدة

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء تقرير حول االقتصاد العربي،   المصدر :

 13ص  ، الكويت2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

 

2016 2015 2014 2013

متوسط 2000-
2012

الدولة

2.1 15.7- 12.2- 5.9- 1.9- جيبوتي
0.4- 3.4- 3.3- 0.8- .... موريطانيا
2- 1.9- 1.4- 2.3- 1.2- السودان
3.5- 4.4- 4.9- 5.2- 4- المغرب
3.6- 1.5 28.1 34.3 28.5 الكويت
3.8- 5.4- 10.3- 11.1- 4.7- االردن
3.9- 2.1- 5 10.4 11.1 االمارات
4.5- 5.1- 3.9- 7.4- 2.7- تونس
7.6- 5.4 15 22.2 9.3 قطر
8.1- 7.4- 6- 8.7- 11.9- لبنان
9.6- 11.4- 12.5- 12.6- ... فمسطين
11.3- 10.6- 4.1- 6.9- 2.7-  اليمن
12- 11.5- 12.9- 13.4- 7.4- مصر
13- 15.9- 3.4- 5.8 8.2 السعودية
13.3- 16.8- 8- 0.9- 3.9 الجزائر
13.5- 16.5- 1.1- 4.7 9.2 سمطنة عمان
14.1- 13.7- 5.6- 5.8- .... العراق
14.7- 15.1- 5.8- 5.4- 0 البحرين
56.6- 52.5- 40.3- 4- 12.7 ليبيا
... .... .... ... .... سورية

10.2- 10.7- 4.6- 0.7- 2.9

صافي الدول
العربية
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 مؤشرات التوازن الخارجي: .2

وسوف نتناول فييا الحساب الجاري، المديونية الخارجية، االحتياطات الدولية وحصة الدول العربية من 
 العالم.االستثمار األجنبي المباشر الوارد  من 

 :2016-2000خالل الفترة  الحساب الجاري -

( المتعمقان بأداء الحسابات الجارية الخارجية 8-1( والجدول رقم )7-1نالحظ من خالل الجدول رقم )
مميار دوالر  176.8الفائض الصافي العربي االفتراضي المجمع لتمك الحسابات قد بمغ نحو  لمدول العربية ان

% من الناتج المحمي االجمالي اال انو تحول  11.87بنسبة   2012و  2000كمتوسط خالل الفترة ما بين عامي 
 161.4لك العجز الى %  من الناتج، وارتفع ذ 5.42 -بنسبة  2015مميار دوالر عام   133.6الى عجز بقيمة 
إنخفاض أسعار النفط نتيجة لتراجع الفائض في الميزان التجاري لمدول العربية ككل بسبب   2016مميار دوالر عام 

وبالتالي تراجع إيرادات الطاقة والنشاط االقتصادي في الدول المصدرة لمنفط، وتراجع التحويالت التي تتمقاىا الدول 
العاممين في الدول المصدرة لمنفط، باإلضافة إلى االضطرابات السياسية واالجتماعية  العربية المستوردة لمنفط من

   والنزاعات المسمحة المستمرة في المنطقة.

 315.1احسن قيمة لو  2013وقد عرف الفائض الصافي العربي االفتراضي المجمع لتمك الحسابات عام 
في انخفاض ممحوظ الى ان حدث عجز في الحساب  % ومنذ ذلك العام والفائض 11.35مميار دوالر بنسبة 

 الجاري.

اما عن آداء الحسابات الجارية الخارجية لمدول العربية فرادى فنالحظ ان االمارات والكويت  منذ سنة 
وىي تحقق في فوائض مالية، ونالحظ ان قطر التي كانت تحقق فوائض في الحسابات الجارية ليا منذ  2000
بسبب  2016% من الناتج  عام  1.8مميار دوالر أي بنسبة  2.9 –قدره   شيدت عجزا 2000-2015

 نخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الييدروكربون .اال
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 . 2016-2000(:  الحساب الجاري لمدول العربية خالل الفترة 7-1جدول رقم ) 

 الوحدة :مميار دوالر 

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء تقرير حول االقتصاد العربي،  : المصدر

 14،ص  ، الكويت2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

2016 2015 2014 2013

متوسط
2000-2012

الدولة

4.2 12.3 40.3 74.1 23.6 االمارات
3.9 6 54.2 69.5 33.9 الكويت
0.3- 0.5- 0.4- 0.3- 0.1- جيبوتي
1- 1.3- 1.8- 1.6- 0.5- موريتانيا
1.3- 1.9- 6.2- 8.1- 2.8- المغرب
1.5- 1- 1.5 2.4 1.3 البحرين
1.8- 1.7- 0.9- 1.5- 1- فمسطين
1.9- 2.1- 0.7- 1.2- 0.3- اليمن
2.9- 13.8 49.4 60.5 17.1 قطر
3.4- 3.8- 4.3- 3.9- 1.4- تونس
3.6- 3.4- 2.4- 3.5- 1.4- االردن
5.5- 6.4- 5- 5.7- 2- السودان
10.6- 10.7- 14- 12.7- 4.1- لبنان
12.7- 11.2- 4.7 5.2 3.6 سمطنة عمان
16.9- 11.8- 1.7- 3.2 6.5 العراق
18.7- 16.7- 12.3- 8.9 14.4 ليبيا
19.9- 12.2- 2.4- 6.4- 0.6- مصر
25.3- 27.5- 9.4- 0.8 15.4 الجزائر
42.3- 53.5- 73.8 135.4 72.4 السعودية
0.3- 0.3- 0.3- 0.3- 0.3- سورية

161.4- 133.6- 162.1 315.1 176.8

صافي الدول
العربية
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 .2016-2000(: الحساب الجاري لمدول العربية كنسبة من الناتج خالل الفترة 8-1الجدول رقم )

 الوحدة: %

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000تقرير حول االقتصاد العربي،  مؤشرات االداء  :المصدر

 . 14ص  ، الكويت2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

 

2016 2015 2014 2013 متوسط 2012-2000 الدولة

3.6 5.2 33.3 39.9 32.8 الكويت
1.1 3.3 10 19.1 12.5 االمارات
1.2- 1.9- 5.7- 7.6- 3- المغرب
1.8- 8.2 23.5 29.9 20 قطر
4.7- 3.1- 4.6 7.4 6.3 البحرين
5.8- 3.7- 0.8- 2.2- 0.4- مصر
5.9- 7.8- 7- 8.7- 5.3- السودان
6.1- 5.5- 1.7- 3.1- 0.2 اليمن
6.6- 8.3- 9.8 18.2 16.7 السعودية
8- 8.8- 9.1- 8.4- 3.8- تونس
9- 9- 6.8- 10.3- 5.8- االردن
10.8- 7.2- 0.8- 1.4 3.6 العراق
13.4- 13.5- 7.4- 12.3- 17.8- فمسطين
15.1- 16.5- 4.4- 0.4 13.5 الجزائر
17.2- 30.7- 25.6- 23.3- 7.9- جيبوتي
20.4- 21- 28.1- 26.7- 14.7- لبنان
21.3- 17.5- 5.7 6.7 9.1 سمطنة عمان
21.9- 27- 33.3- 28.6- 14.8- موريتانيا
47.4- 42.1- 27.8- 13.5 24.4 ليبيا
... ... ... ... 0.4- سورية

6.55- 5.42- 5.78 11.35 11.87

متوسط الدول
العربية
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 :2016-2000خالل الفترة لمدول العربية  المديونية الخارجية  -
حجم المديونية الخارجية االجمالية لمدول العربية ارتفع من  ( ان9-1نالحظ من خالل الجدول رقم )

ثم الى  2014مميار دوالر عام  890.2الى 2011-2000مميار دوالر كمتوسط لمفترة بين عامي  415.7.4
وذلك مع اقدام العديد من دول  2016مميار دوالر عام  1.032.2.4ثم الى  2015مميار دوالر عام  962.5

تراض واصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازناتيا العامة  ودعم االنفاق،  واحتمت المنطقة عمى االق
 225.2االمارات العربية المتحدة المرتبة االولى من حيث حجم المديونية الخارجية حيث بمغ الدين الخارجي فييا 

مميار  204.6تمييا قطر بقيمة  ثم 2000والذي نالحظ انو في ارتفاع مستمر منذ سنة  2016مميار دوالر عام 
مميار دوالر ، ثم تأتي كل من لبنان العراق والبحرين والسودان ومصر والكويت  بقيمة  109.4دوالر والسعودية 

مميار دوالر عمى التوالي ونالحظ ان الجزائر الدولة الوحيدة التي  48.3،45.6، 52.6،  58.4، 71.1، 91.5
مميار دوالر منخفضا الى  20.9حيث بمغ متوسطو في تمك الفترة  2000منذ سنة تراجع فييا حجم الدين الخارجي 

بسبب االجراءات القانونية التي تمنع ومن الدول االقل مديونية بين الدول العربية  2016مميار دوالر عام  401
ة ؤسسات والخزينة في الحالالمجوء إلى االستدانة سواء لمييئات أو المؤسسات، وكذا  الوفرة المالية والسيولة لدى الم

 التي ترتفع فييا اسعار النفط .
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 .2016-2000(: الدين الخارجي لمدول العربية خالل الفترة 9-1الجدول رقم )
 الوحدة مميار دوالر

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء تقرير حول االقتصاد العربي،  :  المصدر

 .15ص  ، الكويت2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

2016 2015 2014 2013 متوسط 2012-2000 الدولة

225.2 222.4 194.2 171.1 69.5 االمارات
204.6 176.9 166.3 161.8 49.4 قطر
109.4 98.4 94.6 86.3 52.1 السعودية
91.5 88.8 84.8 79.5 44.4 لبنان
71.1 67.1 57.6 59.3 ... العراق
58.4 53.8 51.4 48.9 19.1 البحرين
52.6 50 46.8 45 37.2 السودان
48.3 47.5 46.1 43.2 35.5 مصر
45.6 42.5 39.4 34.5 28.7 الكويت
34.6 33.1 33.9 32.3 20.6 المغرب
29.7 26.8 26.7 26 19.1 تونس
26.6 24.7 23 21.5 .... االردن
17.7 14.8 8.7 8.6 7.5 سمطنة عمان
5.7 5.9 6.2 6.2 6.5 اليمن
5.1 5 4.9 4.5 3.8 موريتانيا
4.1 3 3.7 3.4 20.9 الجزائر
1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 فمسطين
0.8 0.8 0.9 0.7 0.5 جيبوتي

1.032.2 962.5 890.2 834.1 415.7

اجمالي الدول
العربية
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( ان مؤشر الدين الخارجي ارتفع كنسبة من الناتج المحمي 10-1كما نالحظ من خالل الجدول رقم )
%  39ثم الى 2014عام %  31.8الى  2011-2000% كمتوسط لمفترة بين عامي  27.9االجمالي من نحو 

 .2016% عام  41.9ثم  2015عام 
ووفقا لممعايير الدولية الثالثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية االمنة 

دول عربية ضمن الحدود االمنة لممديونية الخارجية لممعيار االول حيث ال تتجاوز  10تشير البيانات الى وجود 
،في حين توجد اربعة  دول عربية  2016% لعام  50نسبة الديون من الناتج المحمي االجمالي حاجز الـ  فييا

% وىي السودان االمارات االردن وتونس، واربعة دول تزيد فييما النسبة عن  90و  50تتراوح فييا النسبة بين 
، وفيما يتعمق بالمعيار الثاني المتعمق بنسبة % من الناتج المحمي االجمالي وىي البحرين لبنان موريتانيا وقطر100

%  132الدين الخارجي الى حصيمة الصادرات السمعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود االمنة اذا لم تتعد نسبة 
يوجد عدد قميل من الدول وىي البحرين ولبنان فقط ،اما فيما يتعمق باعباء خدمة الدين الخارجي الى حصيمة 

% فيوجد عدد مقبول من 25معية والخدمية والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود االمنة اذا لم تتعد الصادرات الس
 1الدول العربية وىي  اليمن السعودية مصر فمسطين والجزائر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1
 .10ص    مييع سانق 2015تقيٌي لفاق لالقتصاي لدعينً دعام  
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 2016-2000( : الدين الخارجي لمدول العربية كنسبة من الناتج خالل الفترة 10-1الجدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء تقرير حول االقتصاد العربي،  المصدر: 

 .15ص  ، الكويت2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 
 

 

2016 2015 2014 2013 متوسط 2012-2000 الدولة

183.6 173 154.1 150.4 102.6 البحرين
176.6 174.7 170 167.1 165.5 لبنان
130.7 106 79.2 80.2 64.6 قطر
108.6 102.4 89 78.5 129.9 موريتانيا
70 61.5 56 56.2 54.7 تونس
67.4 65.8 64 64 .... االردن
60.1 60.1 48.3 44 32 االمارات
55.7 61.4 65.8 68.7 98.4 السودان
45.5 40.6 25.9 25.3 .... العراق
41.3 37.2 24.2 19.8 30.7 الكويت
40.6 47.5 56.5 48.4 58.8 جيبوتي
33 32.9 30.9 30.2 29.1 المغرب
29.7 23 10.6 11 19 سمطنة عمان
18.3 15.5 14.3 15.2 32.1 اليمن
17.2 15.2 12.5 11.6 13.5 السعودية
14.1 14.4 15.3 15.1 23.9 مصر
7.9 8.4 8.6 8.9 13.6 فمسطين
2.5 1.8 1.7 1.6 17.5 الجزائر

41.9 39 31.8 30.1 27.9

متوسط
الدول العربية
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 :  2016-2000خالل الفترة  لمدول العربية االحتياطات الدولية -
االحتياطات الدولية من العمالت االجنبية في الدول العربية  ( ان11-1نالحظ من خالل الجدول رقم )

مميار دوالر سنة  1.060.0الى  2012-2000مميار دوالر خالل الفترة  556.6قفزت من متوسط سنوي بمغ 
في العديد من الدول العربية وقد غطت االحتياطات الدولية الواردات من السمع والخدمات لعدة اشير ، حيث  2016
لبيانات الى وجود  تسعة دول عربية ضمن الحدود المقبولة  التي تغطي فييا االحتياطات واردات الدولة من تبين ا

السمع والخدمات لمدة خمسة اشير فاكثر ، مع مالحظة ان االرتفاع الكبير لمؤشرات السعودية والجزائر وليبيا يعود 
 1ية .الى ادراج اموال الصناديق السيادية ضمن االحتياطات الدول

، ثم تمييا الجزائر 2016 -2000حيث سجمت السعودية اكبر احتياطي من العمالت االجنبية منذ سنة  
قبل كل  95.2، ثم االمارات بـــ 2016مميار دوالر عام  120.2في المرتبة الثانية باحتياطات دولية مرتفعة بمغت 

 . من ليبيا وقطر والعراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 10نفس لدمييع   ص  
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 . 2016-2000االحتياطات الدولية في الدول العربية  خالل الفترة  ( : 11-1جدول رقم )

 
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  ، 2015تقرير افاق االقتصاد العربي لعام المصدر: 

 10، الكويت،  ص 2015العدد الفصمي االول، مارس 

 . 2016-2000خالل الفترة  حجم التجارة العربية  لمسمع والخدمات -
( ان الصادرات السمعية والخدمية العربية تراجعت 6-1( والشكل رقم )12-1نالحظ من خالل الجدول رقم )

و  2013مميار دوالر عام  1462، مقارنة بالسنوات السابقة اين وصمت الى 2016مميار دوالر عام  938الى 
 2012-2000مميار دوالر  خالل الفترة  728سط سنوي بمغ بعدما قفزت من متو  2015مميار دوالر عام  1370

مقارنة بالسنوات السابقة  2016% عام  4.4، وتراجعت بذلك حصة الصادرات العربية من االجمالي العالمي الى 
انخفاضا في حجم الصادرات  2016، شاىدة سنة  2015و  2014% خالل  4.7و  5.8اين وصمت الى 

2016 2015 2014 2013 متوسط 2012-2000 الدولة

540.4 611.9 726.8 718.4 265.2 السعودية
120.2 142.6 177.4 192.4 92.3 الجزائر
95.2 94 78.5 68.2 29.1 االمارات
62.7 76.1 86.5 116.5 59.6 ليبيا
43.6 37.2 43.1 42.2 10.8 قطر
42.3 53.4 66.7 77.8 .... العراق
35 36.7 37.3 33.9 15.9 لبنان
29.1 29.3 32.3 32.2 15 الكويت
26.3 23 20.5 19 17.3 المغرب
17.2 17.5 16.3 16 7.7 سمطنة عمان
17.1 19.5 16.3 14.5 22.2 مصر
16.7 16.6 16 13.8 7.5 االردن
7.7 7.4 7.7 7.7 6 تونس
4.6 4.4 6.1 5.4 3 البحرين
1 1.5 4.1 4.9 5.2 اليمن
0.9 1 1.5 1.6 .... السودان
0.8 0.8 0.6 1 0.2 موريتانيا
0.4 0.4 0.5 0.4 0.1 جيبوتي
.... .... 0.7 0.7 0.5 فمسطين

1.172.2 1.172.2 1.337.0 1.364.5 556.6

اجمالي الدول
العربية
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مميار دوالر وتغير في حصة الصادرات العربية من االجمالي  56.0 -لسابقة ليا بفارق العربية مقارنة بالسنة ا
 %.0.4-بفارق 

مميار دوالر خالل الفترة  551كما ارتفعت الواردات السمعية والخدمية العربية من متوسط  سنوي يبمغ 
من االجمالي العالمي من  ،كما ارتفعت حصة الواردات العربية 2016مميار دوالر عام  1033الى  2000-2012
  22.5-انخفاضا في حجم الواردات العربية مقارنة بالسنة السابق ليا بفارق  2016%، شاىدة سنة 4.9الى  3.9

  %.0.2- ات العربية  من االجمالي بفارقمميار دوالر وتغير في حصة الوارد

مميار دوالر   1971فيما يخص حجم التجارة الخارجية لمسمع والخدمات في الدول العربية فنجده بمغ نحو  اما
،كما ارتفعت مساىمة الدول العربية في  2012-2000مميار دوالر لمفترة  1279مقارنة بـالمتوسط السنوي ـ 

% عام 4.6الى  2012-2000بين  % 4.4اجمالي التجارة العالمية من السمع والخدمات من متوسط سنوي بمغ 
مميار دوالر  78.5 –بفارق قدره  2015انخفاضا في حجم التجارة العربية مقارنة بسنة  2016،شاىدة  2016

 %. 0.3-وتغير في حصة التجارة العربية من االجمالي قدره 

 2016-2000(: تطور حجم التجارة العربية لمسمع والخدمات خالل الفترة 12-1جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  2015تقرير افاق االقتصاد العربي لعام المصدر: 

 .9، الكويت،.ص 2015العدد الفصمي االول، مارس 
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(: تطور حجم الصادرات والواردات السمعية والخدمية العربية ونسبتها من الصادرات 5-1الشكل رقم )
 .2016-2000خالل الفترة والواردات العالمية 

 
، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 2015تقرير افاق االقتصاد العربي لعام المصدر: 

 .9، الكويت،.ص 2015العدد الفصمي االول، مارس الصادرات،  

 حصة الدول العربية من االستثمار االجنبي المباشر في العالم:  -
مميار  24.6% من  25المباشر الواردة الى الدول العربية ارتفاعا بنسبة  شيدت تدفقات االستثمار االجنبي

، اال انيا لم ترق الى ثمث قيمة التدفقات القياسية التي بمغتيا 2016مميار دوالر عام  30.8الى  2015دوالر عام 
% من  1.8بتو مميار دوالر، وقد مثمت االستثمارات الواردة الى الدول العربية ما نس 96.3عند  2008عام 

مميار  646% من اجمالي الدول النامية البالغ  4.8، و2016مميار دوالر عام  1774االجمالي العالمي البالغ 
% الى 14دوالر لنفس العام ، اما تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الصادر من الدول العربية فتراجع بنسبة 

%  8.2مميار دوالر و  1542ن االجمالي العالمي البالغ %م 2.2وبحصة بمغت  2016مميار دوالر عام  31.3
 . 2016مميار دوالر لعام  383من اجمالي الدول النامية البالغ 

تركز االستثمار االجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية  2016وقد تواصل خالل العام 
 7.5،  8.1،  9%من االجمالي بقيم بمغت  79.7حيث استحوذت كل من االمارات ومصر والسعودية عمى نحو 

 807مميارات دوالر عمى التوالي ،وشيدت ارصدة االستثمار االجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية ارتفاعا من 
وشأنيا شأن التدفقات  2016ترليون دوالر عام  25.2% من االجمالي العالمي البالغ  3.3ماليين دوالر وبحصة 

% من 54.2دة في عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية واالمارات ومصر عمى تركزت االرص
مميار دوالر عمى التوالي، في حين مثمت االمارات والسعودية وقطر  102.3و 118و 231.5االجمالي بقيم  
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،  2016% لعام  74وسمطنة عمان ولبنان عمى التوالي المصادر الرئيسية لمتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 
مميار دوالر اما عمى صعيد ارصدة االستثمارات االجنبية المباشرة  6.3وشيدت الكويت عودة تدفقات صادرة بقيمة 

% من االجمالي العالمي  1.4ومثمت  2016مميار دوالر بنياية عام  352.4الصادرة من الدول العربية فقد بمغت 
تصدرت االمارات قائمة الدول العربية تمتيا السعودية  ثم قطر ثم  وقد 2016ترليون دوالر عام  25.2البالغ 

 1مميار دوالر عمى التوالي. 20.6و  51.2و  31.3و  80.4و  113.2الكويت بقيم 

ومنو نستنتج ان استقرار المؤشرات االقتصادية الكمية في الدول العربية يعتبر عامال ميما في تييئة المناخ 
لالستثمارات االجنبية المباشرة اال انو وفي ظل ما عرفو االقتصاد العالمي من ازمات مالية  االستثماري وجعمو جاذبا

واقتصادية وسياسية عالمية اثرت كثيرا عمى االوضاع االقتصادية في الدول العربية مما ادى الى انخفاض معدالت 
يات العامة لمدول العربية  والعجز في النمو االقتصادي فييا وارتفاع معدالت التضخم وظيور عجز في اغمب الميزان

الميزان الجاري وارتفاع نسبة الدين الخارجي في حين حققت وفرة فقط في االحتياطات الدولية من النقد االجنبي، 
وىذا العجز الكبير والمديونية الكبيرة يعكسان مدى تبعية الدول العربية لمخارج في مجال التمويل، وما ىو إال 

من العالم الخارجي طيمة السنوات الماضية لتوفير التمويل الالزم  االقتراض واالستدانة الدول إلى حصيمة لجوء تمك
موارد المحمية في الدول العربية، سواء المخصصة ية فييا مما يعكس ايضا ضعف الاالقتصاد لعممية التنمية

لالستثمار، أو لتصحيح االختالالت في موازين المدفوعات، كما أنيا تشير من جية أخرى إلى أن ىذه الدول ما 
 ية.االقتصادزالت تعيش فوق إمكاناتيا 

وىناك العديد من العوامل االقتصادية والمالية االخرى تحدد لنا المناخ االستثماري في الدول العربية نذكر 
 منيا:  

  :درجة االنفتاح االقتصادي لمدول العربية عمى العالم الخارجي -
فاالنكشاف العربي ىو مؤشر يبين مدى تبعية الدول العربية لمخارج، فارتفاع ىذا المؤشر يعني زيادة تبعية 
ىذه الدول لمخارج وانخفاضو يعني العكس، فدرجة االنكشاف العربي ىي النسبة المئوية من قيمة الصادرات 

لمعطيات الواقعية يتضح لنا ان معدل والواردات العربية إلي الناتج المحمي العربي اإلجمالي، وعمى حسب ا
االنكشاف العربي مرتفع بدرجة كبيرة وىذا يعني أن درجة تبعية الدول العربية لمخارج مرتفعة خاصة لمدول النفطية، 
ويرجع ذلك الى اختالل التوازن بين صادرات ىذه الدول ووارداتيا ، فارتفاع درجة االنكشاف العربي وما يعنيو من 

ىذه الدول لمخارج وبخاصة لدول أوروبا والواليات المتحدة يعني تبعية السيادة ليذه الدول لمخارج وىذا زيادة تبعية 
يعني تبعية السياسة واالقتصاد والتعميم لمخارج، وقد يقوم صندوق النقد الدولي بإصدار تعميماتو ليذه الدولة أو تمك 

النفتاح االقتصادي أو حتى إدخال تعديالت عمى قوانين بضرورة زيادة الضرائب المفروضة عمى الشعب أو بزيادة ا

                                                             
1
 .7  6  ص ص مييع سانق   2017تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
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البمد، وال يقف األمر عند ىذا الحد بل إذا ما لجأنا إلي تحميل بعض الظواىر التي تحدث في كثير من دولنا العربية 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية أو حتى صحية، نجد أن ىناك من يقف من ورائيا في 

ج، ويصدر أوامره لمقائمين عمى ىذا البمد أو ذاك بتنفيذ سياسة معينة تحقق ليم مصالح معينة، وعمى ىذا فان الخار 
ما تصدره الدول النفطية يعتبر من الثروة النفطية التي يتم تصنيفيا وتشكيميا في الخارج ويعاد تصديرىا ليذه الدول 

كما أن إنتاج ىذه الدول ال يمثل إال نسبة ضئيمة من  كسمع استيالكية يتم دفع أضعاف ثمنيا الذي بيعت بو،
احتياجاتيا ، أما الدول غير النفطية فتتحكم عوامل كثيرة مختمفة في إنتاجيا إن وجدت في ىذه الدول اإلرادة الصمبة 

صمح والنية الصادقة واإلدارة المخمصة الستغالل المقومات األساسية المتوفرة في كثير من تمك البمدان والتي ت
لتطوير صناعات محمية ، ولذلك نجد أن معظم صادرات ىذه الدول تتمثل في مواد خام غالبا ما تكون زراعية يتم 

أما إذا ما تحدثنا عن ناتجيا المحمي فميس  تصديرىا لمخارج، وىناك تصنع ويعاد استيرادىا من قبل الدول العربية،
ليدوية أو بعض الصناعات القائمة عمى النشاط الفردي ىناك ما يمكن أن نفخر بو كعرب إال بعض الصناعات ا

الذي كثيرا ما يصطدم بقرارات المسؤولين، أو بعض الصناعات الممموكة لمدول وتعمل الدولة عمى تنشيطيا 
 1واستمراريتيا، وربما يكون ذلك رغم عدم جدواىا من الناحية االقتصادية.

وحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، كشف عن وجود تباين مؤشر االنفتاح التجاري في الدول 
، فقد سجل متوسط االنفتاح 2016-2010% خالل الفترة الزمنية 100دول عربية  9العربية حيث تجاوز في 

من مصر % في كل  50ل من %، في حين انخفض المؤشر الى اق176.6التجاري في االمارات حوالي 
، وتشير االحصائيات الى ان مؤشر نسبة المستوردات الى الناتج المحمي االجمالي في الدول العربية بمغ والسودان

 2%.13.2% باستثناء السودان فقد بمغ قيمة المؤشر حوالي  20فوق 
 تنشيط النظام البنكي والمالي العربي :  -

 لدى المصرفية الودائع قيمة إجمالي أن إلى العربية التجارية لممصارف المجمعة الميزانية بيانات تشير
 نياية في دوالر مميار 600.9 نحو إلى لتصل % 16 بنسبة ارتفعت بالدوالر المقومة العربية التجارية المصارف

 في نمو معدل أعمى أن البيانات أظيرت ، كما 2004 عام بنياية دوالر مميار 518 بنحو بالمقارنة2005 عام
 القطرية المصارف تمتيا %، 64.4 نحو سجمت والتي السودانية المصارف نصيب من جاء المقومة بالدوالر الودائع
 22.1 % و 52.2و 38.9 بمغت نمو وبنسب اإلمارات، العراق، وعمان، ثم %، 40.4 إلى وصل نمو بمعدل
فارتفعت قيمة القروض والتسييالت االئتمانية المقدمة من  التوالي، اما من ناحية النشاط االقراضي عمى %،

%، في  18.2مميار دوالر ،بمعدل نمو بمغ  486.8مميار دوالر من نحو  575.7المصارف التجارية العربية إلى 
اغمب الدول العربية ماعدا ليبي وتونس والمغرب ، حيث سجمت مصارفيا التجارية انخفاضا في حجم االئتان خالل 

                                                             
1
   متا ح عةى 14:09  سا 08/10/2017  ييٌية ينٌا لد      ٌ م االنكشاف العربً والتبعٌة للخارجدرجة لكيم لنيهٌم جماي   

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/08/344243.html 
2
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، وواصمت المصارف التجارية في السودان تحقيق اعمى معدالت نمو في اجمالي القروض والتسييالت 2005
%، ثم قطر واالردن والسعودية بمعدالت 43% ، ثم االمارات  بــ77.7االئتمانية الممنوحة والمقومة بالدوالر بنسبة 

 1% عمى التوالي. 21.6% و  27.8% و  37.7نمو بمغت نحو 
 تمثمت التي الدولية المالية بالتطورات العربية الدول من العديد في النقدية السياسة تأثرت 2007وفي عام 

 في تداعياتيا امتدت والتي المتحدة الواليات في العقاري الرىن أزمة عن الناجمة العالمية السيولة أزمة اندالع في
 الذي األمر عديدة، دول في المصارف لدى باىظة خسائر وقوع في األزمة ىذه ساىمت العالم، ولقد دول من العديد
 إلى بدوره ذلك أدى توسعية، ولقد نقدية سياسة بانتياج المتحدة الواليات في الفيدرالي االحتياطي البنك قيام إلى أدى
 التعاون مجمس دول مثل الدوالر، مقابل عمالتيا تثبت التي العربية الدول من عدد في النقدية السمطات قيام

 لممصارف اإللزامي االحتياطي نسبة رفع إلى والمجوء لدييا الفائدة أسعار بتخفيض الكويت باستثناء الخميجي
 اقتصاداتيا، أما في الكبيرة السيولة المتصاص منيا سعيا وذلك لالستيالك، المقدم االئتمان نمو من والحد التجارية

 عام بنياية سجمتو الذي المستوى نفس عمى الدول ىذه من لعدد أسعار الفائدة بقيت فقد األخرى العربية الدول في
، 2006مميار دوالر عام  720.1وارتفعت  الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية إلى  2006،2

%، 44.2السودان بمحو  %،ثم45.3مسجمة العراق اعمى نسبة نمو إلجمالي الودائع المصرفية، تمييا اليمن بنسبة 
مسجمة   2007 عام نياية في دوالر مميار  922.5ثم إلى حوالي  3%،59.5%، وليبيا بنحو 41فقطر بنحو 
 الميبية المصارف تمتيا %،64.6 لدييا بالدوالر المقومة الودائع في نمو معدل أعمى العراق في العاممة المصارف
التوالي،   عمى %38.6و  % 38.9 بمغت نمو وبنسبة وعمان، اإلمارات ثم % ،44.9إلى  وصل نمو وبمعدل

 والتسييالت القروض منح مجال في نشاطيا العربية التجارية المصارف واصمت اإلقراضي ومن ناحية النشاط
%، 25.6 بمغ نمو وبمعدل ، 2007عام  دوالر مميار 851.1 إلى بالدوالر المقومة قيمتيا ارتفعت حيث االئتمانية

 مصارفيا من المقدمة االئتمانية والتسييالت القروض قيمة حيث من فرادى العربية الدول بموقع يتعمق وفيما
 السعودية جاءت العربية، حيث الدول أغمب في اإلقراضي النشاط وتوسع استمرار بالدوالر يالحظ مقومة التجارية

مميار دوالر،  176.3 بنحو دوالر، تمتيا اإلماراتمميار  212.5 بنحو التوالي عمى الثانية ولمسنة األولى المرتبة في
بنسبة  العراق تمتيا %، 52.3 نحو بمغت نمو نسبة أعمى القطرية والمغرب، مسجمة المصارف فمصر الكويت، ثم

 % عمى 36.6 و %،  36.7و%،  36.9 و %، 38.6 بنسبة واإلمارات وعمان والكويت اليمن ثم %،41.6
 4التوالي.
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بنحو  في االرتفاع  بالدوالر المقومة العربية التجارية المصارف لدى المصرفية الودائع قيمة واستمر اجمالي
 المصارف شكمت السياق ىذا ، وفى 2008عام نياية في دوالر مميار 1,104.15 نحو إلى % لتصل  20

 المقومة العربية التجارية المصارف لدى المصرفية الودائع قيمة إجمالي من حصة أعمى في اإلمارات التجارية
%،  9.4 بنحو مصر مصارف % ثم 20.4 بنحو السعودية مصارف تمييا %، 20.6 نحو بمغت حيث بالدوالر
 التوسع وكذلك النفطية اإليرادات بارتفاع المدعومة االقتصادية الطفرة إلى المصرفية الودائع قيمة ارتفاع ويعزى
 الدول حققتو الذي باالرتفاع يتعمق فيما أما النفطية في تمك الفترة، الدول صعيد عمى االقتصادي النشاط حجم وزيادة
 النفطية اإليرادات فوائض تدوير خالل من الدول ليذه الواردة الرأسمالية التدفقات إلى يرجع فقد نفطية الغير

 جاء بالدوالر المقومة الودائع نمو معدل فان فرادى، العربية الدول بموقف يتعمق بالخارج، وفيما العاممين وتحويالت
 نمو وبمعدل لعمان التجارية المصارف تمييا %، 61.1 نحو سجمت والتي الميبية التجارية المصارف نصيب من
 1.التوالي % عمى 28% و 32.3 نمو بنسبة والكويت العراق، ثم %، 33 بمغ

 حجم وزيادة النفط إيرادات ارتفاع من المدعومة الكبيرة المالية الفوائض وحجم االقتصادية الطفرة ضوء وفي
 العربية التجارية المصارف واصمت خاصة، التعاون مجمس ودول العربية الدول أغمب في االقتصادي النشاط
 مميار 1,093.9 نحو إلى المقومة قيمتيا ارتفعت حيث االئتمانية والتسييالت القروض منح مجال في نشاطيا
 2007 العام % في 25.6 بنحو زيادة نسبة مع مقارنة %، 27.5 نسبتيا بزيادة أي ، 2008 عام في دوالر

 47.2بنسبة  لقطر التجارية المصارف ثم %، 48.3 نسبتيا بمغت زيادة أعمى لمبحرين التجارية المصارف مسجمة
 % و 46.7 وبنسبة في الترتيب تمييا وعمان وسوريا، اإلمارات، في التجارية المصارف من كل جاءت ولقد %،

 2التوالي. % عمى 38.4 و % 39.2
 الناتج نمو معدالت العربية كمجموعة نموىا بنسب تفوق لمدول المصرفية الودائع واصمت 2009وفي عام 

الماضية، حيث ارتفع  السنوات في المسجمة تمك من أقل كانت الودائع نمو معدالت أن إال اإلجمالي، المحمي
 مميار 1,263 حوالي إلى % لتصل 14 بنسبة بالدوالر المقومة المصارف العربية لدى المصرفية إجمالي الودائع

 بالدوالر المقومة الودائع استأثرت فقد المصرفية لمودائع النسبية األىمية وبخصوص ،2009 عام نياية في دوالر
 المقومة العربية المصارف لدى المصرفية الودائع إجمالي من حصة بأعمى السعودية في التجارية المصارف لدى

 الودائع إجمالي % من 20 حوالي وشكمت دوالر مميار 251 نحو قيمتيا بمغت حيث 2009 عام نياية في بالدوالر
كان  %، وفي المقابل 12.1 بنحو مصر مصارف ثم %، 19.3 بنحو اإلمارات مصارف تمتيا العربية، المصرفية

 أسوة المصرفي القطاع أداء في األبرز السمة 2009 عام خالل العربية لممصارف اإلقراضي النشاط نمو تباطؤ
 مما السيولة شح جانب إلى المقبولة، المخاطر مستويات في التشدد إلى المالية األزمة أدت فقد األخرى، الدول ببقية
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 المصارف لمجموع االئتمانية لمتسييالت القائم الرصيد في النمو نسبة بمغت االئتمان، وقد النشاط تراجع في ساىم
 حوالي الممنوحة االئتمانية التسييالت ىذه القائم من الرصيد إجمالي وبمغ ، 2009 عام % خالل 5 نحو العربية

 1 دوالر. مميار 1,182
ولكن بنسبة اقل من تمك المسجمة في  2010ثم شيدت الودائع االجمالية بالمصارف العربية ارتفاعا عام 

% لتصل إلى 6.9الودائع المصرفية لدى المصارف العربية بنسببة  العامين السابقين، حيث ارتفع اجمالي
مميار دوالر، واستأثرت الودائع المصرفية لدة المصارف التجارية في السعودية بأعمى حصة من اجمالي  1.352.7

%  19.4وشكمت حوالي  مميار دوالر، 262.6الودائع المصرفية لدى المصارف العربية، حيث بمغت قيمتيا بنحو 
%،  12.1% ثم مصارف مصر بنحو  18.8من اجمالي الودائع المصرفية العربية تمتيا مصارف االمارات بنحو 

وفي المقابل عاود النشاط االقراضي لممصارف العربية انتعاشو بعد ان كان قد شيد تباطؤ في معدل نموه عام 
مميار  1258.8العربية مقوا بالدوالر ، حيث بمغ الرصيد القائم لمتسييالت االئتمانية لمجموع المصارف 2009

 2% . 7.2دوالر محققا نموا بمغت نسبتو نحو 
 المصارف بعض تأثرت جانب نسبيا، فمن امتفاوت العربي المصرفي القطاع أداء كان 2011اما في سنة 

 اضطرابات عرفت التي الدول تمك لدى وخاصة العربية الدول بعض شيدتيا التي األحداث تداعيات من العربية
 القطاع عمى وانعكاساتيا اليورو منطقة في السيادية الديون أزمة أيضا بتداعيات العربية المصارف تأثرت كما فييا،

ن المصرفي،  نسبيا عمى القطاع الكبيرة اإلنكشافات ذات العربية المصارف تمك طال محدود بشكل ذلك كان وا 
 من قمل مما العربية المصارف ىذه ألغمب الرأسمالية القواعد متانة عنو ىو عوض ما أن األوروبي، إال المصرفي

 الديون أزمة بتداعيات 2011 عام خالل العالمية المصرفية األوضاع التداعيات، وقد  تأثرت ليذه السمبية اآلثار
 المتقدمة الدول من العديد في المصرفية القطاعات ليشمل اليورو منطقة خارج تأثيرىا امتد والتي األوروبية السيادية
 لدييا، األصول محفظة تدىور في انعكس ما وىو األزمة، بيذه حاد بشكل األوروبية البنوك تأثرت وقد والنامية،
 الموارد عمى األوروبية عمى الحصول البنوك قدرة عمى أثر مما االئتمان، منح وعمميات السيولة مستويات وتراجع

 ىذه عن نتج اليورو، وقد  منطقة دول من العديد في الودائع سحب إلى المودعين اتجاه مع وخاصة اإلقراضية
 األخرى، بالعمالت المصدرة المصرفية األصول مقابل باليورو المصدرة المصرفية األصول أسعار تراجع التطورات
 فائدة أسعار ارتفاع إلى أدى بما اليورو، منطقة بدول النقد سوق في التعامل عن األمريكية البنوك من عدد وتوقف

 عمميات ىامش وارتفاع 2008 عام في المسجمة مستوياتيا أعمى إلى لتصل ممحوظ بشكل األجل قصير اإلقراض
 عمميات تنفيذ إلى التمويل تكمفة ارتفاع ضوء عمى األوروبية البنوك اضطرت األجنبية، كما العمالت مخاطر مبادلة
 األوروبية البنوك بيا ألتزمت التي الجديدة المال رأس بمتطمبات لموفاء ( Deleveraging ) الديون لتخفيض واسعة
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 إلى المحتجزة األرباح من جزء وتحويل لمتحويل قابمة أسيم إصدار طريق عن الرأسمالية القواعد دعم خالل من
 1 .المخاطر مرتفعة باألصول يتعمق فيما وخاصة األصول من كبيرة كميات بيع إلى واالتجاه المال، رأس حساب

 بقيمة 2011 عام نياية في األول األجل متوسط التمويمي لمتسييل األوروبي المركزي البنك إقرار ساىم وقد
 من صرامة أقل وبضمانات لمغاية منخفضة بفائدة األوروبية البنوك في المصرفية السيولة لتعزيز يورو مميار 489
 بشكل األوروبية البنوك أوضاع تحسن في األزمة، قبل من قبوليا األوروبية المركزية البنوك اعتادت التي تمك

 تكمفة خفض عمى وعمل األوروبية البنوك من لمعديد اإلقراضية الموارد توفير عمى التسييل ىذا ساعد فقد ممحوظ،
 في األمريكية البنوك تعامالت مستويات من وزاد األجل طويمة الدين ألسواق المستثمرين عودة في وساىم التمويل
لى الحدود عبر االئتمان خفض نحو بشكل عام األوروبية البنوك اتجاه مثل األوروبية، ىذا وقد النقد أسواق  بيع وا 
 عدد إلى األوروبية السيادية الديون أزمة أثر انتقال خالليا من تم التي القناة اليورو منطقة خارج أصوليا من جانباً 
 الدول في االقتصادي النمو معدالت بتراجع لذلك إضافة تأثرت العالم والتي عبر المصرفية القطاعات من كبير

 الممنوح االئتمان نمو معدل تراجع الدولية التسويات بنك لبيانات فوفقاً  التجاري،  التبادل معدالت وتراجع المتقدمة
عام  من الرابع الربع منذ لو مستوى أدنى يمثل بما2011 عام من الثالث الربع خالل فقط %1.9 إلى الحدود عبر

االئتمان  % وتراجع4.2بنسبة البنوك بين ما االئتمان عمميات لزيادة كمحصمة المحدودة الزيادة ىذه ، وجاءت2009
 االئتمان نمو معدالت تراجع البيانات تظير % ، كما 1.8 بنسبة غير المصرفية لمقطاعات عبر الحدود الممنوح
 تأثرت كما العربية،  الدول ذلك في بما والنامية الناشئة باالقتصادات المصرفية غير لمقطاعات الحدود عبر الممنوح
 األزمة ىذه العربية، عاممة المنطقة في األوروبية المصارف فييا تشارك التي المجمعة المصرفية القروض كذلك
 المالية األزمة تأثير من بعد تتعافي لم التي تمك وخاصة العربية، الدول إلى الرأسمالية التدفقات مستويات تقييد عمى

 لعدد وفقاً  العربية المصارف قطاع عمى األوروبية السيادية الديون ألزمة المتوقع التأثير كبير بشكل ويتباين العالمية،
 لمنفط، المصدرة العربية بالدول مقارنة األزمة ىذه من أكبر بشكل لمنفط المستوردة العربية العوامل وتأثرت الدول من
 مصر في وخاصة الموازنة عجوزات تمويل في المحمي االئتمان سوق عمى الدول ىذه حكومات العتماد نظراً 

 االنكماش ظل في الخاص لمقطاع الممنوح االئتمان مستويات تأثر ضوئو عمى يتوقع ما وىو وسوريا، والمغرب
 2.األوروبية السيادية الديون أزمة عن الناتج العالمية الرأسمالية لمتدفقات المتوقع

 األوروبية البنوك عمى االنكشاف األكبر مستويات ذات قطاعات المصارف العربية تأثرت آخر، جانب ومن
 مستويات تراجع خالل أو من الدول ىذه بأسواق ىذه البنوك لفروع المصرفي التواجد خالل من األزمة سواء بتمك

 كل في األوروبية المصارف لبعض التابعة المصرفية لمفروع قوي تواجد إلييا، فيناك الحدود عبر الممنوح االئتمان
 في العاممة األوروبية المصارف فروع تعامالت نسبة ُتمثل المثال سبيل واإلمارات، فعمى ومصر وتونس المغرب من
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 يتراوح ما الحدود عبر االئتمان عمميات تمثل أخرى جية ومن اإلجمالي المحمي الناتج من %17 نحو المغرب
 إلى اإلمارات مثل العربية الدول بعض في تصل فيما العربية، الدول لبعض اإلجمالي المحمي الناتج من %7-5بين
 األوروبية، المصارف عمى العربية الدول بعض انكشاف من الرغم وعمى اإلجمالي، المحمي الناتج % من 20 نحو
 الدول لبنوك ىي أوروبية لبنوك العربية الدول عمى المستحقة القروض و المصرفي التواجد من األكبر الجزء أن إال

 المحتممة التداعيات مخاطر من يقمل ما وىو وألمانيا فرنسا بريطانيا، مثل السيادية الديون بأزمة اكثير  تتأثر لم التي
 1.العربية الدول معظم في المصارف قطاع عمى لألزمة

 العام عن مثيالتيا من نسبيا أفضل كانتالعربي  المصرفي لمقطاع المجمعة المؤشرات فإن ذلك من وبالرغم
ن السابق، العام من عميو كانت كما بالمقارنة الخاص لمقطاع المقدمة االئتمانية التسييالت ارتفعت السابق، فقد  وا 

 األمر وىو العام، لمقطاع المقدم لمتمويل المسجمة النمو نسبة من أقل تزال ال التسييالت ىذه في النمو نسبة كانت
 الربحية مؤشرات تحسنت النسبي، كما نموىا العام ىذا الودائع واصمت كذلك العالمية، المالية األزمة منذ برز الذي
 باستثناء منيا، العديد لدى المتعثرة القروض مخصصات ارتفاع من الرغم عمى وذلك العربية المصارف معظم لدى
 العربية لممصارف األجنبية الخصوم واصمت المقابل، وفي العام خالل دوليا اضطرابات عرفت التي المصارف تمك

 العربية الدول ومنيا النامية الدول في العالمية المصارف نشاط انكماش تواصل عاكسة  2011 عام خالل تراجعيا
 أن إلى اإلشارة وينبغي 2011 عام خالل واضح بشكل وتعزز العالمية المالية األزمة بداية منذ المالحظ األمر وىو
 إال ، 2010 السابق العام مع بالمقارنة 2011 عام خالل والربحية واالئتمان الودائع نسب في النسبي التحسن ىذا
 حيث شيدت2العالمية،  المالية األزمة قبل ما سنوات خالل المحققة النسب عن بعيدة تزال ال المؤشرات ىذه أن

 السابق العام في المحققة تمك عن تزيد وبنسبة 2011 خالل عام نمواً  كمجموعة العربية لمدول المصرفية الودائع
 1460 حوالي إلى % لتصل 7.7 بنسبة بالدوالر المقومة العربية المصارف لدى المصرفية الودائع إجمالي ارتفاع
 ىذا في ويالحظ الماضي، العام % خالل 6.8 نحو بمغت نمو نسبة مع مقارنة ، 2011نياية عام في دوالر مميار
 والمعاشات األجور في والزيادات االستثمارية التوسعات مع النفطية الدول أغمب في نمو الودائع نسب ارتفاع الصدد

 تعرضت التي الدول تمك وخاصة النفطية غير الدول لدى النسب ىذه في تراجع ىناك المقابل وفي واإلعانات، 
 3.االستقرار لظروف عدم

 في الدول ىذه ، وتمثمت2012عام خالل السيولة نقص أزمات من العربية الدول بعض معاناة واستمرت
 العربية والدول وتونس مصر مثل 2012 و 2011 سياسية خالل عامي تحوالت شيدت التي العربية الدول بعض
زاء واألردن، المغرب مثل األوروبية السيادية الديون أزمة وبتداعيات التحوالت بتمك سمباً  تأثرت التي األخرى  ىذه وا 
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 األوضاع لتيسير المختمفة النقدية السياسة أدوات خالل من تدخميا الدول ىذه في المركزية البنوك واصمت التطورات
 .المصرفية السيولة ودعم االئتمانية

 السيولة موقف عمى سمبا انعكست والتي البالد شيدتيا التي السياسية التطورات ضوء وعمى مصر، ففي
 المصارف، قطاع لدى السيولة تعزيز شأنيا من سياسات بتبني 2012 عام خالل المركزي البنك اىتم المصرفية

%  10 إلى 14 من لينخفض اإللزامي االحتياطي نسبة في متتاليين تخفيضين إجراء العام خالل البنك قرر حيث
 لممزيد المجوء صعوبة بعد وخاصة الحكومي، الدين لتمويل المصرفي لمجياز السيولة من المزيد أتاح الذي األمر
 النشاط عمى سمبا التأثير شأنيا من مرتفعة لمستويات 2011 عام في وصمت والتي الفائدة أسعار في الرفع من

 عام منتصف النقدية السياسة قررت لجنة آخر، جانب من الخاص، لمقطاع االئتمان منح وعمميات االقتصادي
 عمميات إلى أجال بصورة شيرية ، باإلضافة يوم( أطول 28) Repoشراء  إعادة عمميات البدء في إجراء2012
 بالبنوك السيولة أوضاع دعم بيدف 2011 بيا عام العمل بدأ قد البنك كان والتي أيام 7 لمدة الشراء إعادة

 المصرفي الجياز سيولة دعم في المركزي البنك نفذىا التي المنتظمة الشراء إعادة عمميات ساعدت المحمية، وقد
 في عجز مقابل 2012 سبتمبر شير في فقط جنيو مميار 3.4 نحو إلى المحمية السيولة عجز مستويات وخفض
 النصف خالل المصرفية السيولة أزمة تفاقمت تونس ، وفي2012 يونيو شير بنياية جنيو مميار 26.7 بمغ السيولة
 لمدولة العامة الموازنة في العجز لتمويل المصرفي لمقطاع الحكومة لجوء تزايد نتيجة  2012 عام من الثاني

وقد  العام، من الثالث الربع خالل التداول من النقدية العمالت بعض بسحب المركزي البنك قيام تأثير إلى باإلضافة
 لتجاوز محاولة في نقطة 25 بنحو الرسمية الفائدة سعر لرفع التونسي المركزي البنك التطورات ىذه اضطرت
 المزيد وجذب 2012 عام من والرابع الثالث الربعين خالل ممحوظ بشكل زادت والتي النقد سوق في السيولة مشكمة

 5.19 نحو بمغ وسطي بمعدل السيولة لدعم اليومي تدخمو مستويات زيادة إلى لجأ كما المحمية بالعممة الودائع من
 من التدخل في البنك استمر آخر جانب من التوالي، عمى والرابع الثالث الربعين خالل يومياً  دينار مميون 5.12 و

 خالل بالمائة 10 بنسبة منيا مشترياتو ارتفعت حيث الحكومية المالية األوراق لشراء المفتوحة السوق عمميات خالل
 1.عميو السابق بالربع مقارنة 2012 من عام  الرابع الربع

 األسباب من لعدد 2012 عام خالل المصرفية السيولة في حاد نقص من المغربية البنوك عانت جيتيا من
 األوروبية السيادية الديون أزمة بتداعيات الوطني االقتصاد تأثر نتيجة األجنبية األصول صافي تراجع بينيا من

 البنوك إلزام خالل من المالي االستقرار لتعزيز المغرب بنك قبل من المعتمدة االحترازية التدابير تأثير إلى إضافة
 لتفادي لمسيولة محددة نسبة بفرض يتعمق فيما وبخاصة المصرفية، لمرقابة بازل اتفاقية معايير بعض مع بالتوافق

 األخرى، االقتصادية العوامل بعض جانب إلى التطورات ىذه ساىمت وقد، االئتمان منح في مفرط لااستعم أي
 العام خالل ممحوظ بشكل البنوك لدى السيولة نقص مشكمة ظيور في لمحكومة الموجو التمويل تزايد أىميا ومن
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 مميار 74 من يقرب ما إلى العام من األول الربع في درىم مميار 50 نحو من المصرفية السيولة عجز ارتفع حيث
 1.األخير الربع خالل درىم

 نسبة في متتالين خفضين إجراء في تمثمت النقدية السياسة لتيسير سياسات عدة إلى المركزي البنك لجأ وقد
 تدخل المصرفية، وكذلك السوق في درىم مميار 8 نحو ضخ في % ساىمت 4 إلى % 6 من اإللزامي االحتياطي

 57.5 بمغ يومي بمتوسط أيام سبعة بآجال البنوك سيولة لدعم إقراضية تسييالت تنفيذ خالل من المغرب بنك
 حاالت لسد واحد يوم لمدة تسييالت إقراضية إلى إضافة العام من والرابع الثالث الربعين خالل درىم مميار  56.9و

 15 بقيمة الطويل المدى عمى التمويل إعادة عمميات توفير في االستمرار مع البنوك، لدى العاجمة السيولة نقص
 .درىم مميار

كبير  بشكل المصرفية السيولة أوضاع عمى والدولي االقميمي المستوى عمى اليقين عدم ظروف أثرت كما
 أدى ما وىو لمدولة العامة الموازنة وعجز الجاري الميزان عجز ارتفاع إلى التطورات ىذه أدت حيث عمى االردن،

 لتمويل المصرفي القطاع عمى الحكومة اعتماد مستويات تزايد أدى وقد التمويل من الحكومة احتياجات تزايد إلى
 المصرفي الجياز في السيولة مستويات تركز ضوء عمى وبخاصة السيولة مشكمة تفاقم إلى العجز من األكبر الجزء

 نافذة فائدة أسعار برفع المركزي البنك قام التطورات ىذه عمى وبناء الكبيرة، البنوك من محدود عدد في األردني
 بيدف أساس نقطة 75 بنحو مجدداً  برفعو العام نياية في قام ثم العام بداية في أساس نقطة 50 بنحو اإليداع
 البنك وقام المحمية. العممة ودعم الحكومي الدين لتمويل المصرفية السيولة وتوفير المحمية بالعممة االدخار تعزيز

 أساس عمى منتظمة عمميات اعادة شراء إجراء في تمثمتا 2012 عام في جديدتين نقديتين أداتين باستخدام المركزي
 المالية األوراق لشراء  Open market operation  المفتوحة السوق عمميات خالل من أسبوعي والتدخل

 بين التعامالت فائدة أسعار عمى والتأثير المصرفي الجياز في السيولة ضخ بيدف وذلك البنوك، من الحكومية
 دعم بيدف األداتين ىاتين خالل من المركزي البنك تدخل قبل مرتفعة مستويات بمغت قد كانت والتي البنوك
 2.الصغيرة بالمصارف يتعمق فيما وخاصة السيولة

% لتصل إلى حوالي  10.8شيدت الودائع المصرفية لمدول العربية نموا ممموسا بنسبة  2013وفي سنة 
مميار دوالر ، وقد جاء ىذا االرتفاع تماشيا مع االستقرار النسبي في أسعار النفط والتحسن النسبي  1737.1

ومواكبة لمتوسعات االستثمارية والزيادات في االجور والمعاشات لالوضاع السياسية في بعض الدول العربية 
واالعانات المقدمة لالفراد ، ومس ىذا االرتفاع جميع الدول العربية باستثناء تونس والسودان وذلك بسبب تراجع 
د سعر صرف عمالتيا الوطنية مقابل الدوالر، واستمر تحسن الششاط االقراضي لممصارف العربية بالغا الرصي
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% 9.7مميار دوالر، محققا بذلك نموا بمغت نسبتو  1601.6نحو  القائم لمتسييالت االئتمانية لممصارف العربية
 1بسبب استمرار نمو الطمب من قبل القطاعين العام والخاص عمى االئتمان . 

ايجابي خالل حسب التقرير االقتصادي العربي الموحد يتبن ان القطاع المصرفي العربي امتاز بطابع و      
، حيث تواصل التحسن في المؤشرات الرئيسية الداء القطاع المصرفي العربي خالل السنوات االخيرة 2015عام 

وىذا بقيام السمطات اإلشرافية والرقابية في الدول العربية بعمميا وبذليا  2014ولكن بوتيرة ابطأ بالمقارنة مع العام 
خاصة فيما يتعمق بمخاطر السيولة ونظم قواعد الحوكمة الى جانب مجيودات لتطبيق معايير بازل الجديدة و 

 وىذا 2،االىتمام بتعزيز االستقرار الشمول الماليين واىتماميم بموضوع مكافحة غسيل االموال وتمويل االرىاب 
 السياسات ان إال لمنفط، العالمية األسعار تراجع من الرغم العربية، فعمى الدول مصارف أغمب شمل التحسن

نسبيًا،  االيجابي أداءىا مواصمة من لمنفط المصدرة العربية الدول في المصارف لمدورات االقتصادية مكنت المعاكسة
 انخفاض وفره الذي المالي لمحيز انعكاسا لمنفط، المستوردة العربية لمدول االقتصادي األداء في التحسن ساىم كذلك
 3.المصرفي القطاع أداء دعم في آخر جانب من منيا لبعض الداخمية األوضاع من جانب واستقرار النفط أسعار

 الودائع إجمالي ، حيث ارتفع2015 عام خالل نموا كمجموعة العربية لمدول المصرفية الودائع سجمت وقد
 بنسبة  نموا  محققة ، 2015 بنياية دوالر مميار 1936 نحو لتبمغ بالدوالر مقومة العربية المصارف لدى المصرفية

 بمغ عن السنة السابقة ليا، حيث تقل بنسبة ولكن العربية لممصارف اإلقراضي النشاط تحسن استمرو%، 1.9
 دوالر، مميار 1925 نحو 2015 العام بنياية كمجموعة العربية لممصارف االئتمانية لمتسييالت القائم الرصيد
 4.% 6.3 بنحو نمواً  بذلك محققاً 

استمر الطابع االيجابي الداء القطاع المصرفي العربي، حيث تواصل التحسن في  2016وفي عام 
المؤشرات الرئيسية الداءه وواصمت السمطات االشرافية والرقابية في الدول العربية جيودىا ومتابعتيا لتطبيق معايير 

والقضايا المتعمقة بالبنوك  NSFRالمستقر بازل الجديدة، خاصة فيما يتعمق بمخاطر السيولة وصافي نسبة التمويل 
ذات االىمية النظامية محميا ، كما اىتمت ىذه السمطات بتطوير البنية لتحتية لمقطاع المصرفي وتعزيز الشفافية 

 اذينسجم مع التطورات الدولية واتخ وتطوير منظومة القرارات واالجراءات المتبعة والتعاميم الصادرة لدييا بما
، وقد سجمت الودائع المصرفية لمدول العربية نموا اإلسالميزمة الستيعاب وتطوير العمل المصرفي الالخطوات ال

شكمت ما  ،مميار دوالر 431.2حصة  بأعمى% استأثرت السعودية 2مميار دوالر بنسبة نمو  1950حو لتبمغ ن
الودائع  إجمالي% من 18.8نحو ب اإلمارات، تمتيا مصارف الودائع المصرفية العربية إجمالي% من 22.1نسبتو 
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حيث بمغ  ،لممصارف العربية اإلقراضي%، وفي المقابل استمر تحسن النشاط 13.9ثم مصارف مصر بنحو 
 1.مميار دوالر 2053الرصيد القائم لمتسييالت االئتمانية لممصارف العربية كمجموعة نحو 

البرية والبحرية والجوية في الدول العربية تطوير شبكة النقل ذلك و  :تخفيض تكاليف النقل والمواصالت-
وتحسينيا وتنظيميا ورفع كفاءتيا الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتيا بما يعزز االتصاالت وييسر انتقال عناصر اإلنتاج 

 اقتصاداتياعمى  إيجابيخاصة لمتعاون في مجال النقل البري لما لو من اثر  أىميةفالدول العربية أولت ، والسمع
اذ ان تحرير خدمات النقل بين الدول العربية ساىم في تيسير وتنمية التبادل  وعمى التكامل االقتصادي العربي،

لالرتقاء بتنافسية المنتجات العربية والتبادل التجاري بينيا،   أساسياالتجاري وتشجيع االستثمار البيني ويعتبر محورا 
المتوسط مما جعميا  األبيضحمي نظرا لموقع تمك الدول عمى البحر فدول المغرب العربي يغمب عمييا الطابع السا

 نفردة ذات الحارتينم، وتغمب الطرق التركز السكان وأماكنالبحرية  الموانئتخدم التجارة الخارجية من خالل ربط 
بين تمك  ىاألولعمى معظم دول المغرب العربي خاصة ليبيا وموريتانيا والسودان وجيبوتي، تأتي مصر في المرتبة 

كم في حين تحتل جيبوتي المركز  113655كم ثم الجزائر بنحو  137430المجموعة بطول طرق يبمغ نحو 
كم، كما تتمتع دول المرق العربي بشبكة طرق سريعة ومزدوجة نظرا لنمو حركة التجارة  3065بنحو  األخير

والتي والبحرين والسعودية  اإلماراتة في عمى النقل البري خاص أساسيوالتوزيع داخل الدول والتي تعتمد بشكل 
 أطوالمن حيث  األولىتخدم حركة الركاب والتبادل التجاري واقتصادات تمك الدول، تأتي السعودية في المرتبة 

كم ، في حين تحتل  69873كم ثم سوريا  221372الطرق في دول المشرق العربي بطول طرق بمغ نحو 
وجاءت االمارات في المرتبة االولى عالميا وعربيا من حيث  ،كم 4080بمغ  رقاالمارات المرتبة االخيرة بطول ط

عالميا من حيث جودة البنية التحتية ولبنان في المركز االخير عربيا من  ةعربيا والرابع واألولى تنافسية جودة الطرق
  2 حيث جودة الطرق والبنية التحتية .

خاصة في المنطقة العربية عمى ضوء موقع المنطقة وثرواتيا الطبيعية  كما اكتسب النقل البحري اىمية
( بمختمف 2015-2011وخاصة من النفط والغاز، وقد شيد اسطول التجاري لمدول العربية تحسنا خالل الفترة )

% 51انواعو سواء النفط او السفن البضائع العامة ، او سفن الحاويات ،حيث استحوذت ناقالت النفط عمى نحو 
الف طن ، يأتي بعدىا ناقالت  8431.5من اجمالي االسطول االتجاري بالدول العربية بناقالت تبمغ حمولتيا نحو 

 3الف طن ثم سفن الحاويات . 1677.2البضائع السائبة بنحو 
 الدول بين الجوي النقل وتحرير العربية األجواء لفتح زمني برنامج وضع تم فقد الجوي، النقل مجال وفي

 التنافسية القدرة وزيادة خدماتيا كمفة خفض بيدف والبضائع، لمركاب العربي الجوي النقل حركة زيادة لتشجيع العربية
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 وتحرير العربية األجواء فتح برنامج تنفيذ بدأ األجنبية، وقد الطيران شركات منافسة أمام العربية الطيران لشركات
 ، 2006 نوفمبر منذ البرنامج تنفيذ من النيائية المرحمة ودخمت ، 1998 العام منذ العربية الدول بين الجوي النقل
 احتكار من واالنتياء العربية، الدول بين المنتظم الجوي لمنقل الخامسة الحرية إطالق إلى التوصل إلى تيدف والتي

 1.الداخمية المحمية لمخطوط الوطنية الطيران شركات
اليد العاممة الرخيصة ليست كل شيء بالنسبة لممستثمر االجنبي ، فالمستثمر   اال ان :الرخيصة العاممة اليد توفير-

يتجو نحو المناطق التي تتوفر فييا  اليد المنتجة ايضا  ألن الميم ىو االنتاجية وليس التكمفة فقط، واالنتاجية 
الخبرة التي تتراكم عبر الوقت  المرتفعة التأتي اال بالتعميم المناسب والتدريب الموجو نحو احتياجات المجتمع وكذلك

وتُنشئ تقاليد مينية داخل البمد، ليذا يتحتم  عمى حكومات الدول العربية توفير المتطمبات المالية التي ترفد التعميم 
والتدريب  المناسبان والفعاالن  وليس مجرد أعداد فقط من الشباب يتم تخريجيم من المؤسسات التعميمية والتدريبية 

 2جيدة فيصبحون عبئا عمى المجتمع بدال من تنميتو. دون تييئة

تتوفر الدول العربية عمى ثروات طبيعية ميمة تغطي : حيث الميادين مختمف في الضرورية األولية المواد توفر -
مختمف القطاعات، من نفط وغاز طبيعي ومعادن متنوعة، وموارد فالحية حيوانية وسمكية،  وانتزعت دول عربية 

استحوذت  الدول العربية عمى كثيرة مكانا ليا في ميادين عديدة ضمن قائمة أكبر المنتجين أو المصدرين، فمثال 
مميار برميل نفط،  ىذه  713%من احتياطي النفط العالمي ، ممتمكة خمسة دول عربية ما مجموعو  55أكثر من 

تمتمك الدول العربية احتياطات ميمة من والكويت واإلمارات وليبيا، كما  العراقالدول ىي المممكة العربية السعودية و 
لغاز الطبيعي تفوق ربع االحتياطي العالمي حسب إحصائيات تقرير منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول ا

تريميون متر مكعب، ما يعني  54.3، وقد بمغ احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية نحو 2015)أوبك( لسنة 
ن الئحة أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم في المئة من االحتياطي العالمي، وتوجد دولتان عربيتان ضم 27.5
صاحبة الرتبة السابعة،  وتحتل قطر  الجزائر، ىما المممكة العربية السعودية التي تحتل الرتبة السادسة و 2014سنة 

، كما أنيا أكبر مصدر لمغاز 2013وثاني مصدر سنة مكانة ميمة في ىذا المجال  فيي رابع منتج عالمي 
 3 الطبيعي المسال في العالم.

فتتوفر الدول العربية عمى كميات ميمة من المعادن، غير أنو ال يتم استغالليا  اما فيما يخص المعادن
طقة العربية أساسا بالشكل الكافي، إما ألنيا غير مستكشفة أو لغياب الدراسات،  وتتمثل المعادن الموجودة في المن

في الحديد والزنك والنحاس والفحم الحجري، إضافة إلى الفوسفات في بعض الدول، وتتصدر موريتانيا اإلنتاج 
،  وقد أصبحت الدول العربية في منطقة الخميج العربي 2013مميون طن سنة  13.8العربي في مجال الحديد بـــ 
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2
 متا ح عةى ي  15:25  سا 2017ي ن فمن 12   ييٌية لديٌاض    الٌد المنتجة ال الٌد الرخٌصةعني لد لجي لدجمٌي   

http://www.alriyadh.com/18640 
3
 ي  متا ح عةى18:29  سا 2017ن فمني  12 تعرف على الثروات العربٌة وكم تمثل فً العالم،خادي دةغادً    

https://www.irfaasawtak.com/a/2/329597.html 

http://www.irfaasawtak.com/archives/16540
http://www.irfaasawtak.com/archives/9233
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سط في إنتاج الحديد والصمب، ومن المنتظر أن تصبح المنطقة خالل وشمال أفريقيا من أىم دول منطقة الشرق األو 
الخمس سنوات القادمة من أىم المناطق العالمية في إنتاج الحديد والصمب حيث تشيد تطورات كبيرة في طاقتيا 
اإلنتاجية من الصمب الخام معززة باالستثمارات الضخمة التي تضخيا الدول العربية في تمك الصناعة، كما  

، وىو ما يؤىمو ليحتل الرتبة الثانية 2015مميون طن سنة  30يتصدر المغرب اإلنتاج العربي لمفوسفاط  بأكثر من 
 ، عمما أنو صاحب أكبر احتياط عالمي.2014مميون طن سنة  100عالميا في اإلنتاج بعد الصين 

%من المياه العذبة في  0.5وارد المائية وال تحظى سوى بـاال ان أن المنطقة العربية تعاني ضعف الم
متمك ثروة حيوانية ميمة %من سكانو، لكنيا ت 5%من مساحة العالم، ويسكنيا  10العالم، رغم أن مساحتيا تمثل 

مميون رأس من األبقار والجاموس واألغنام والماعز واإلبل، ويستحوذ السودان عمى جزء كبير  345تقدر بأكثر من 
من األغنام والماعز، حسب إحصائيات  % 25بقار والجاموس وحوالي من عدد األ % 55منيا، حيث يمتمك 

مميون  425، وتبمغ مساحة المراعي في المنطقة العربية حوالي 2014التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة 
 بية.في المئة من المساحة اإلجمالية لمدول العر  32آالف متر مربع(، أي حوالي  10ىكتار )اليكتار الواحد يعادل 

ألف كمم تشمل سواحل  23فتطل جميع الدول العربية عمى البحر، وتمتد سواحميا عمى  اما الثروة السمكية
بحر العرب والخميج العربي والبحر األحمر والبحر األبيض المتوسط والمحيط األطمسي ىذا، دون احتساب الموارد 

مزارع سمكية صناعية. ويقدر االنتاج السمكي حسب ألف كمم( وبحيرات وسدود و  16.6المائية الداخمية من أنيار )
في المئة من اإلنتاج  2.6، وىو ما يعادل 2014مميون طن سنة  4.4إحصائيات صندوق النقد العربي بحوالي 

في  76العالمي، ويتركز اإلنتاج السمكي في دول عربية قميمة مثل مصر والمغرب وموريتانيا، التي توفر أكثر من 
 1 ي إنتاج الدول العربية.المئة من إجمال

  حجم السوق: -
 بسبب االعتبار كمحدد لجذب االستثمارات االجنبية ويراعي لو المستثمر االجنبي  بعين العنصر ىذا يأخذ

 بتحقيق لمشركات تسمح و الدولية األسواق إلى تمتد محمية أسواق تعتبر الممتدة التي و الكبيرة األسواق
 2الحجم. وفورات

  الضريبية: الحوافز -
 دفع سيولة وىو عنصر اساسي جاذب لالستثمار االجنبي، ويأتي ترتيب بعض الدول العربية في مؤشر

، ثم 2011متباين حيث احتمت قطر المرتبة االولى من حيث ىذا المؤشر عربيا  والثانية عالميا عام  الضرائب
ثم السعودية الثالثة عربيا والسابعة عالميا ، ثم عمان الرابعة عربيا والثامنة  االمارات  الثانية عربيا والرابعة عالميا،

عالميا ،ثم الكويت الخامسة عربيا و التاسعة  عالميا، ثم البحرين السادسة عربيا والرابعة عشر عالميا ، ثم االردن 
                                                             

1
 نفس لدمييع. 
2

  يامع  13عييلدلقتصايٌات رمال لفيٌقٌا    ،5102-2014 العالمً التنافسٌة تقرٌر فً الجزائر ألداء تحلٌلٌة دراسةيلت ل مجمي   سً عةً لسماء    
  70  ص  لدرةف  لديزلئي
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يما احتمت دول شمال افريقيا عالميا عمى التوالي ، ف  50و 64و 26و 22وفمسطين ولبنان والعراق  في المرتبة 
الخميجية عمى دول شمال  الضريبية في الدول األنظمةمراتب متأخرة جدا من حيث ىذا المؤشر ما يعكس فعالية 

 1افريقيا.
بوجو عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي وفقا ألحدث نسخة من  األوسطسجمت  منطقة الشرق كما 

ى، ، محققة أدنى متوسط لمعدل الضريبة ولفترة االمتثال مقارنة بالمناطق األخر 2017تقرير دفع الضرائب لعام 
لشركة يوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة لمشركة محل الدراسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتستغرق ا

في المتوسط بعض السويعات لالمتثال باإلجراءات الضريبية ليا وتسدد الضرائب في المتوسط عمى ُدفعات كما 
سنوضحو في الفصل الموالي، ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق األوسط بالنسبة لمشركة 

متثال باإلجراءات الضريبية ليا وتسدد ساعة لال 157%، وتستغرق الشركة في المتوسط 24.2محل الدراسة إلى 
دولة في منطقة الشرق  13طبقت خمس اقتصاديات فقط من بين دفعة، و 17.1الضرائب في المتوسط عمى 

األوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح اربع دول فقط لمشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة 
ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، ُتحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة المضافة وفي حالة عدم تطبيق نظام 

من درجة مؤشر ما بعد التقديم، وفي االقتصاديات األربعة في منطقة الشرق األوسط التي تتيح استرداد ضريبة 
ساعة  19.1القيمة المضافة، يصل متوسط الوقت الالزم لالمتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 

وقد سجمت اليمن أقل مدة زمنية بالنسبة ، أسبوعا في المتوسط 30.3ويستغرق استرداد ضريبة القيمة المضافة 
ساعات لالمتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة  4لعنصري ضريبة القيمة المضافة، حيث يستغرق األمر 

 45إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى وتصل أطول مدة لالمتثال ب، أسبوعا لالسترداد 6.2المضافة و
في الضفة الغربية وقطاع  أسبوعا 54.2ساعة في لبنان، كما تصل أطول مدة السترداد ضريبة القيمة المضافة إلى 

غزة، وُتفرض ضريبة الدخل عمى الشركات في  تسع دول من بين دول منطقة الشرق األوسط الثالثة عشر، وفي 
ول، ُيحتمل أن يؤدي تصحيح إقرار ضريبة الدخل عمى الشركات إلى إجراء تدقيق عمى الشركة اثنين من ىذه الد

وفي حالة عدم تطبيق ضريبة الدخل عمى الشركات في أية دولة  ُتحذف عناصر ضريبة الدخل عمى  ،محل الدراسة
ساعة لتصحيح الخطأ  17 تستغرق الشركة محل الدراسة في المتوسطكما ، الشركات من درجة مؤشر ما بعد التقديم

وىذا المتوسط أعمى قميال من المتوسط العالمي البالغ  ،في إقرار ضريبة الدخل عمى الشركات وااللتزام بأي تدقيق
دول المنطقة التي ُيستبعد فييا إجراء تدقيق عمى بيانات ضريبة الدخل عمى الشركات،  ساعة، وفيما يخص 16.7

ساعات في األردن، وتصل أطول مدة إلى  3الدخل عمى الشركات إلى  تصل أقصر مدة لتصحيح إقرار ضريبة
 71.3ريبة الدخل عمى الشركات إلى كما تصل أطول مدة لالمتثال بالتدقيق عمى بيانات ض ،ساعة في العراق 18
تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة والمممكة العربية السعودية ىي االقتصاديات و ، اعة في المممكة العربية السعوديةس

                                                             
1
 متا ح عةى ي   35: 11  2017ن فمني 17  191ص   دور االعفاء الضرٌبً فً تشجٌع االستثمار االجنبً فً العراق  عي ن  معٌ  عاٌش 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=756 
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، الوحيدة في المنطقة التي من شأن تصحيح إقرار ضريبة الدخل عمى الشركات فييا أن يؤدي إلى تدقيق ضريبي
ين ، ويبمغ أسبوعا في فمسط 28.7أسبوعا في المممكة العربية السعودية، في حين يستغرق  25ويستغرق التدقيق 
 1أسبوعا. 26.9المتوسط اإلقميمي 

 سعر الصرف :  -
تتفاعل الشركات متعددة الجنسيات بردود فعل عكسية مع تقمبات أسعار الصرف، فالشركات متعددة 

 االنتاج حيث ىذا االخير يخفض من تكمفة الجنسيات تنجذب إلى الدول بعد حدوث تخفيض في العممة،
 2واالستثمار اذا ما قورنت بالتكاليف بالدولة االم مما يجعل االستثمار أكثر ربحية لممستثمر.

 .2017-2000خالل الفترة  المطمب الثاني: المناخ االجتماعي والثقافي لمدول العربية

  :ويتضمن المناخ االجتماعي العديد من المحددات من اىميا

 معدل نمو السكان: .1

السكان وأىميتيفي تحقيق التنمية والتي  السنوي لمتغير في حجم نمو السكان متوسط المعدليوضح معدل       
وىو ما سنوضحو في  3عن معدل نمو السكان، تخمف معدل نمو نصيب الفرد من الدخل من خالل شرط عدم تكون

 .(13-1الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  mohamed elborno, strategy through execution to assurance, 15/06/2018,12h, disponible sur  

https://www.pwc.com/m1/en/about-us.html 
2
  دراسة حالة الجزائر –بٌة المباشرة فً ظل االصالحات االقتصادٌة تحلٌل اثر السٌاسات االقتصادٌة على تنمٌة االستثمارات االجنيالل ن  سمٌن     

 .181  ص 2015أ ي ج  مقييم  دنسل رهاية لديكت يله فً لدعة م لالقتصايٌ   تخصص نق ي  تم ٌل  يامع  مجمي خٌضي نسكية   لديزلئي   
3
ي  متا ح  44  07  ساع  2017لكت ني  8  ٌ م المستدامة فً البلدان العربٌة والمتقدمة دراسة تحلٌلٌة ألهم مؤشرات التنمٌةمهيي سهي غٌال   لخي     

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724عةى 
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 .2016-2000الفترة (:عدد السكان في الدول العربية خالل 13-1الجدول رقم )

 مميون نسمة   الوحدة:

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   حولتقرير  :المصدر

 .11، الكويت، ص 2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

مصر عرفت اكبر نسبة نمو ديمغرافي في الوطن العربي قدره  (  ان13-1نالحظ من خالل الجدول رقم )
،  ثم تمييا بعد ذلك الجزائر بما  2000والتي نالحظ انيا في تزايد مستمر منذ سنة  2016مميون نسمة عام  91.0

 36.1مميون نسمة،  ثم العراق والمغرب والسعودية بحوالي  39.6مميون نسمة  ثم السودان بـــ  40.8يقدر بـ 
مميون نسمة عمى التوالي، اما تونس واالمارات واالردن وليبيا ودول اخرى في المغرب العربي  32.0و  33.8و

مميون   2والمشرق العربي فشيد عدد السكان فييا عدد قميل مقارنة بالدول العربية االخرى وصل الى ما يقارب 
مميون نسمة من سكان  363.9ن العربي الى نسمة في قطر والبحرين وغيرىا، ليصل اجمالي عدد السكان في الوط

 % من سكان العالم . 4.9مميون نسمة أي بنسبة   7.432.7العالم البالغ عددىم 

2016 2015 2014 2013 متوسط 2012-2000 الدولة

91 89 86.8 84.6 72.5 مصر
40.8 40 39.1 38.3 33.6 الجزائر
39.6 38.4 37.3 36.2 35.2 السودان
36.1 35.2 34.3 33.4 29.2 العراق
33.8 33.5 33.2 32.9 30.5 المغرب

32 31.4 30.8 30 24.4 السعودية
29.1 28.3 27.5 26.7 21.7 اليمن
11.2 11.1 11 10.9 10.1 تونس
9.9 9.6 9.3 9 5.7 االمارات 
7.7 7.6 7.4 7.2 5.7 االردن
6.4 6.3 6.3 6.3 5.7 ليبيا
4.8 4.7 4.5 4.4 3.7 فمسطين
4.6 4.6 4.5 4.5 4 لبنان
4.2 4.1 4 3.9 3.1 الكويت

4 3.8 3.7 3.6 2.7 سمطنة عمان
3.8 3.7 3.6 3.5 3 موريتانيا
2.6 2.4 2.2 2 1.1 قطر

1.32 1.29 1.27 1.24 0.96 البحرين
1 1 0.9 0.9 0.8 جيبوتي
... ... ... ... 19 سوريا

363.9 355.9 347.7 339.5 312.7 اجمالي الدول العربية

7.432.7 7349.5 7.265.8 7.181.7 6.605.1 العالم

4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 الدول العربية من العالم
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ويمثل السكان في المناطق الحضرية  نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية الى مجموع السكان  
قطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس ىذا المؤشر درجة التوسع الحضري وكذلك مدى مشاركة ال

يتفاوت عدد السكان بصفة كبيرة بين مختمف الدول العربية ،وتبمغ الكثافة السكانية في الدول العربية مجتمعة في 
،وتعتبر ىذه الكثافة السكانية منخفضة نسبيا مقارنة بما ىي عميو في و  2نسمة في كل كم 29حوالي  2015عام 
(، وقد بمغ 2نسمة /كم 436( واليند )2نسمة /كم 232نسمة /كم( والمانيا ) 145( والصين )2/كم نسمة 35)م أ 

% من اجمالي سكان الدول العربية ، وىي نسبة اعمى من مثيالتيا 57حوالي  2014سكان المناطق الحضرية عام 
والي. مما يدل عمى التحضر % عمى الت 45و  53عمى المستوى العالمي وعمى مستوى الدول النامية والبالغتين 

 1ييا مقارنة مع باقي اقاليم العالم .

 :2016-2000خالل الفترة  متوسط الدخل السنوي االسمي .2

المواطن   ( ان14-1اما عن تطور متوسط الدخل السنوي االسمي لممواطن العربي فنالحظ من خالل الجدول )     
اين عرف  2013والذي نالحظ انو انخفض مقارنة بسنة  2016دوالر عام  60.733القطري يحتل الصدارة بقيمة 

دوالر ثم الكويت والبحرين والسعودية  38.050دوالر، ثم تأتي االمارات العربية المتحدة  بــ  98.71ذروتو بحوالي 
الغير خميجية فعرف الدخل السنوي االسمي  فييا مراتب  دوالر، اما الدول  19.922و 24.119و 26.146بـــ 

دوالر عمى التوالي ليبمغ  3.101و  3.765و 3.777و 4.129متدنية جدا  كالجزائر وتونس ومصر والمغرب بـــ  
دوالر، وبمقارنة متوسط المعدل السنوي لمتغير في حجم السكان نالحظ انو مقبول  7.231إجمالي المتوسط العربي 

 لتحقيق التنمية .ويكفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 56  ص 2017لدصني ق لدعينً دالنماء لالقتصايي  لاليتماعً    االوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة  2017لدتقيٌي لالقتصايي لدعينً لدم جي دسن   
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                                                                           .2016-2000(: متوسط الدخل السنوي االسمي في الدول العربية  خالل الفترة 14-1الجدول رقم )
 لوحدة : الدوالرا

 
، المؤسسة العربية لضمان  2018-2000 مؤشرات االداءاالقتصاد العربي،   حولتقرير : المصدر

 .12، الكويت، ص 2016االستثمار وائتمان الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 

2016 2015 2014 2013 متوسط 2012-2000 الدولة

60.733 68.94 93.99 98.71 59.147 قطر
38.05 38.65 43.213 43.03 37.874 االمارات
26.146 27.756 40.689 44.775 28.784 الكويت
24.119 24.058 26.322 26.166 18.691 البحرين
19.922 20.583 24.499 24.816 15.274 السعودية
15.08 16.699 22.008 21.753 14.133 سمطنة عمان
11.271 11.157 11.067 10.655 6.649 لبنان
6.169 6.277 7.097 10.54 8.85 ليبيا
5.092 4.947 4.838 4.663 2.927 االردن
4.334 4.696 6.492 7.021 3.441 العراق
4.129 4.175 5.459 5.476 3.468 الجزائر
3.777 3.923 4.329 4.249 3.417 تونس
3.765 3.71 3.474 3.374 1.997 مصر
3.101 3.003 3.312 3.252 2.295 المغرب
2.822 2.716 2.795 2.811 1.669 فمسطين
2.381 2.119 1.906 1.811 1.05 السودان
1.908 1.788 1.691 1.593 1.1 جيبوتي
1.244 1.312 1.526 1.618 943 موريتانيا
1.075 1.334 1.574 1.516 902 اليمن
... ... ... ... 1.772 سورية

7.231 7.324 8.427 8.445 4.941 المتوسط العربي
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 :2016-2006خالل الفترة  في الدول العربية  معدل البطالة .3
ىذا المؤشر عدد األفراد في سن العمل والقادرين عميو ولم يحصموا عمى فرصة عمل كنسبة مئوية  يعكس 

 .شرات البطالة في المنطقة العربية( يوضح لنا بعض مؤ 15-1والجدول رقم ) 1من القوى العاممة الكمية في بمد ما،

 .2016-2006تطور معدالت  البطالة في الدول العربية خالل الفترة  ( :15-1الجدول رقم )

 
، التطورات االقتصادية واالجتماعية، 2017و  2008التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنتي المصدر:  

 .48و  40، ص 2017و  2008الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي، 

( ان معدالت البطالة في الوطن العربي متفاوتة حيث بمغت عام 15-1نالحظ من خالل الجدول رقم )
% 13.8و  2011% في تونس عام 18.9، و 2007% وىي اكبر نسبة عرفتيا منذ 15.5في االردن  2016

% عمى 70و 40بنسبة  2016و 2014واكبر نسبة بطالة شيدتيا سورية واليمن عامي  2007في الجزائر عام 
فاالرتفاع الممحوظ خالل التعاون الخميجي ادنى مستويات لمبطالة كاالمارات والسعودية، التوالي وسجمت دول مجمس 

غالق اإلنتاج توقف الدول جراء بعض ىذه شيدتيا التي األحداث في بعض الدول العربية يعود الى 2011سنة   وا 
 وانخفاض الميزانيات عجز فاقموت السياحة وعوائد الصادرات وتراجع األجنبية االستثمارات تدفقات وتراجع المؤسسات
نتيجة الى خطط ثم بدأت تتراجع شيئا فشيئا   واليمن وسورية ومصر تونس من كلفي األجنبي  النقد احتياطي

                                                             
1
 مهيي سهي غٌال   لخي    مييع سانق. 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدولة 
15.5 13.1 11.9 12.6 12.8 13.4 13.4 12.9 12.7 13.1 غ.م االردن
3.6 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4 4.3 4 3.2 غ.م االمارات 
15.5 15.4 15 15.3 16.7 18.9 13 13.3 14 14.1 14.3 تونس
10.4 11.2 10.6 9.8 11 10 10 10.2 11.3 13.8 12.3 الجزائر
5.7 5.7 5.5 5.6 5.5 5.4 5.3 5.4 5 5.6 غ.م السعودية
50 غ.م 40 35 25 8.1 8.4 9.2 8.4 8.4 8.2 سورية

26.9 25.9 23.4 23.4 23 20.9 23.7 24.5 26.6 21.7 غ.م فمسطين
0.7 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 غ.م قطر
2.2 2.2 2.9 2.5 2.7 2.1 2.1 2.2 2 2 غ.م الكويت
13.2 12.8 13.4 13.4 13 11.9 8.9 9.4 8.7 8.9 10.6 مصر
10 9.7 9.9 9.2 9 8.9 9.1 9.1 9.6 9.8 9.7 المغرب
70 غ.م غ.م 17.4 18 18 16 15 15.7 15.9 غ.م اليمن
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وجيود  اإلصالحاتانو ال يعكس فعالية  إالحكومات ىذه الدول لالرتقاء بمستويات المعيشة والرفاىية لممجتمع 
الدول العربية لتعزيز االستقرار االقتصادي وتوفير فرص العمل لمواطنييا بسبب تطورات البيئة الدولية غير المواتية 

الداخمية التي مرت بيا المنطقة العربية ثم عادت لالرتفاع بين  واألوضاعالمالية العالمية  األزمةمتمثل في تأثيرات 
وتراجع معدالت نمو التشغيل في  2016العمل العربية خالل  أسواقعة في بسبب النتائج المتواض 2016و  2015

المتعطمين  أعدادسارعة في متية قدرتو عمى استيعاب الزيادة الالقطاع العام وبطء النمو في القطاع الخاص ومحدود
 عن العمل. 

السياسات المالية الحذرة التي اتبعتيا تمك الدول نتيجة  أثرتففي دول مجمس التعاون الخميجي مثال 
تأثير انخفاض عائدات الصادرات النفطية خالل السنوات الماضية عمى فرص التشغيل في القطاع العام فضال عن 

وبالتالي ود التي يشيدىا االقتصاد العالمي عمى اداء القطاع الخاص في تمك الدول كىذا القطاع وحالة الر  أداء
 1.مل اضافية وتخفيض معدالت البطالةرتو عمى توفير فرص عقد

 : معدل األمية .4
وقد ، سنة والذين ىم أميون الى مجموع البالغين 15ويحسب من خالل نسبة األفراد الذين تتجاوز اعمارىم 

%، حيث بمغ في موريتانيا  19.5سنة فما فوق ( بحوالي  15بين البالغين )  2015سجل مستويات مرتفعة عام 
%، وبالمقابل سجل تراجعا ممحوظا في عدد من الدول العربية في العام  30% وفي جيبوتي حوالي  48حوالي 

 % في االردن وفمسطين وقطر والكويت.4ذاتو حيث انخفض الى اقل من 

، ويعود ىذا 2015% عام  7.2بمغت حوالي  24-15اما نسبة االمية بين الشباب في الفئة العمرية من 
االرتفاع الى عدم قدرة بعض البمدان العربية عمى تعميم االلتحاق بالتعميم االساسي خاصة في االرياف وكذلك الى 

سنة فما فوق  حوالي  15االناث البالغات تفشي ظاىرة التسرب المدرسي في تمك الدول، وبمغت نسبة االمية بين 
 24-15% من اجمالي عدد االناث في الدول العربية ، بينما تبمغ نسبة االمية لالناث في الفئة العمرية  27.4

 2(.1-1%، كما ىو موضح في الممحق رقم )8.9سنة حوالي 

 :  العمل السياسة التعميمية ومدى مالئمة مخرجاتها مع احتياجات سوق .5
نتطرق اليو من خالل معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائي والثانوي والعالي وىم عدد الممتحقين بيذه المدارس 

تحدد كفاءة األولى والعميا الى مجموع السكان، ويعكس ىذا المؤشر مدى نشر التعميم والمعرفة في بمد ما، حيث 
وقد بمغ معدل القيد االجمالي  الذي يمثل نسبة عدد الطمبة قطاع التعميم خبرة وانتاجية الموارد البشرية في أي دولة، 

المقيدين في مرحمة تعميمية بغض النظر عن اعمارىم الى اجمالي السكان في سن التعميم الدراسي الرسمي  
% في الدول ذات التنمية البشرية  101مقابل حوالي  2014% عام  104االساسي في الدول العربية حوالي 

                                                             
1
 .47ص     مييع سانقالتطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة  2017   2008لدتقيٌي لالقتصايي لدعينً لدم جي دسنتً  
2
 .32ص   2017لالقتصايي  لاليتماعً   دإلنماءلدصني ق لدعينً   إحصائٌةمالحق   2017لدتقيٌي لالقتصايي لدعينً لدم جي دسن   
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، وىو ما يدل ان الدول العربية تواجو تقصا ول ذات التنمية البشرية المتوسطة% في الد 110لي المنخفضة وحوا
( الموالي سوف  نالحظ 6-1ومن خالل الشكل رقم ) 1حادا في مستوى القيد في المرحمة االساسية من التعميم.

 .2014في معظم الدول العربية عام  االتجاه التصاعدي ليذه المعدالت

( : المؤشر الفعمي والمعدل المستهدف لمقيد الصافي في مرحمة التعميم االساسي في 6-1شكل رقم )
 .2014الدول العربية  خالل عام 

 
الصندوق العربي لالنماء ، التطورات االقتصادية واالجتماعية ، 2017االقتصادي العربي الموحد لسنة المصدر: 

 . 41ص  ،2017االقتصادي واالجتماعي، 

فالقيد الصافي في مرحمة التعميم االساسي في الدول العربية في ارتفاع ممحوظ في البحرين ومصر وتونس 
والجزائر اولمغرب االمارات اال ان القمر وقطر  وسوريا  والسودان وجيبوتي شيدت معدالت منخفضة مقارنة بالدول 

، فقد بمغ في الدول العربية مجتمعة حوالي  2014االخرى، اما معدل القيد الصافي في مرحمة التعميم الثانوي عام 
% وتجاوزت نسبة االناث الذكور في ىذه المرحمة التعميمية في كل الدول العربية ما عدا جيبوتي ،السعودية، 72

موريتانيا واليمن، وبمغت معدالت القيد االجمالي في مرحمة التعميم العالي حوالي  مصر، العراق، الصومال ،المغرب،
% اال انو يقل عن مثيمو العالمي البالغ  23، وىو ما يزيد عن مثيمو في الدول النامية ككك البالغ حوالي % 29

 (.2-1وىو ما يوضحو الممحق رقم ) 2%، 32حوالي 

 ان إالات الدول العربية بغية االرتقاء بالمستوى التعميمي ماال انو رغم كل االصالحات التي تقوم بيا حكو 
المستوى  ترتيب الدول العربية عمى القائمة الدولية لمؤشر اقتصاد المعرفة شيد احتالليا لمراتب متدنية جدا عمى

 .مة الدولية لمؤشر اقتصاد المعرفة( يوضح ترتيب الدول العربية عمى القائ16-1العالمي والجدول رقم )

                                                             
1
 . 60مييع سانق  ص    التطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة  2017لدتقيٌي لالقتصايي لدعينً لدم جي دسن   
2

 63  ص نفس لدمييع
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 رفة .(: ترتيب الدول العربية في مؤشر اقتصاد المع16-1جدول رقم )

 
الصندوق ، االوضاع االقتصادية واالجتماعية، 2017: التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة المصدر

  63، ص 2017العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي، 

وتراجعت الى المرتبة  2000عام  48احتمت المرتبة  ( ان االمارات16-1نالحظ من خالل الجدول رقم ) 
والتي نالحظ انيا تقدمت مقارنة  47كأول دولة عربية في اقتصاد المعرفة ثم تمييا عمان بترتيب  2012عام  42

لتشيد كل من  54و  50السعودية وقطر كذلك تحسنت واحتمت الرتبة  ،65اين احتمت فييا الرتبة  2000بسنة 
 طانياو سوريا مراتب متدنية جدا .جيبوتي والسودان وموري

 الوعي الصحي والبيئي:   .6

توفر مياه شرب صحية وخدمات صحية  ونتطرق لو من خالل حماية صحة االنسان وتعزيزىا حيث ان
 تعتبر من متطمبات التنمية المستدامة المتعمقة باالنسان، ويحسب ىذا المؤشر من خالل قسمة عدد السكان الذين ال

وقد استطاعت معظم الدول العربية من تحقيق تقدم ممحوظ عمى تتوفر ليم ىذه الخدمات الى مجموع السكان، 
% 100صحية حيث وصمت نسبة السكان الذين يحصمون عمى الرعاية الصحية الى صعيد التوسع في الخدمات ال

والبحرين  واالمارات األردن% في كل من 90في كل من السعودية وفمسطين وقطر والكويت ولبنان وتجاوزت 
% في  75% في العراق و  85وتونس والجزائر وسوريا وعمان وليبيا ومصر بينما بمغت ىذه النسبة حوالي 

% في  23% في السودان و 24% في موريتانيا و 27%في اليمن، و  53% في جيبوتي و  61المغرب و 
ي مقارنة مع عد السكان في الدول كما ان عدد الكوادر الطبية غير كافالصومال  خاصة في المناطق الحضرية، 

طبيبا في سوريا  133العربية اذ يتراوح عدد االطباء لكل مائة الف نسمة في اثنتي عشر دولة عربية بين حوالي 

2012 2000 الدولة
42 48 االمارات
47 65 عمان
50 76 السعودية
54 49 قطر
64 46 الكويت
75 57 االردن
80 89 تونس
81 68 لبنان
96 110 الجزائر
97 88 مصر
112 111 سوريا
122 128 اليمن
134 123 موريتانيا
138 139 السودان
139 136 جيبوتي
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، ويتراوح عدد الممرضات لكل مائة الف نسمة في خمس عشر دولة عربية بين طبيب في لبنان 307وحوالي 
، فيما تنخفض في ست دول عربية دون ىذه ممرضة في ليبيا 660 ممرضة في االردن وحوالي 105حوالي 

وتواجو كل من اليمن وموريتانيا والمغرب والقمر والصومال والسودان وجيبوتي ندرة كبيرة في الكوادر المستويات، 
ة ممرض 95-8طبيبا وما بين  63-3والممرضات لكل مائة الف نسمة ما بين  األطباءالطبية اذ يتراوح فييا عدد 

كما تعاني ىذه الدول باستثناء جيبوتي والقمر والمغرب من ارتفاع عدد السكان مقابل كل سرير اذ يفوق فييا ىذا 
شخص في  2500شخص في مصر و 2100شخص في اليمن ليصل الى اكثر من  1400العدد حوالي 

شخصا في ليبيا وحوالي  270الي بين حو  األخرىموريتانيا في الوقت الذي يتراوح فيو ىذا العدد في الدول العربية 
اما في مجال االنفاق عمى الصحة فبمغت نسبة االنفاق من اجمالي الناتج المحمي في ، اإلماراتشخصا في  870

%،  10% وىو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجمة عالميا والبالغة حوالي  4.8حوالي  2014الدول العربية عام 
وىو %،  63.2حوالي  2014جمالي االنفاق عمى الصحة في الدول العربية عام وتبمغ نسبة االنفاق الحكومي من ا

 .(3-1ما يوضحو الممحق رقم  رقم )

%من السكان في الدول  93اما بالنسبة لتوفر مياه الشرب الصحية في الدول العربية كافي جدا ويتاح لنحو 
% لسكان الريف ، كما استطاعت  88نسب لكن في الماطق الحضرية فقط ، حيث ال تتعدى  2015العربية عام 

 1%.90الدول العربية توفير خدمات الصرف الصحي  المالئمة الكثر من  

 دور النقابات العمالية ومدي فاعميتها : .7

النقابة العمالية  ىي اتحاد يضم العمال المشغمين في مينة أو حرفة معينة، بغرض تحسين احوال عمميم 
، والظروف التي يعممون، واليدف االسمى  لمنقابة العمالية ىو تدعيم وضع العمال من حيث االجور، ساعات العمل

بتكوين اتحاد يضم شمميم في أغراض تتعمق بإدارة ودعم االضطرابات وأغراض اجتماعية لمساعدة المرضى من 
 2مجالس النيابية.العمال أو أسرىم عند الوفاة ، او أغراض سياسية وذلك لتمكين العمال من الدخول كأعضاء في ال

فواضعوا  السياسات  االقتصادية ال يأخذون بعين االعتبار البعد االجتماعي في عممية التنمية ، ليذا 
فاقتصاد السوق الذي يخرج البمـد مـن أزمتيا ىو اقتصاد السوق ذو البعد االجتماعي، أي االقتصاد الذي يربط بين 

يوميا الواسع من حق في العمل، والدخل، وفي التعميم، والتـدريب، النمـو والرقـي االجتماعي والديمقراطية بمف
والصحة، والسكن، والماء، والطاقة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحق في العيش في بيئة سميمة، واالستفادة من 

دفع عجمة الثروات الكونية من دون تبديد  ليذا فإن اقتصاد السوق االجتماعي ىو الوحيد القادر عمى إعادة 
وعمى إنشاء مناصب عمل وتحقيق إعادة توزيع أفضل  االقتصاد عبر تحفيز الطمب االسـتثماري واالسـتيالكي، 

                                                             
1
 .60نفس لدمييع لدسانق   ص  
2
 494ص )ني   ذكي سن  لدنري(   دعينٌ   نٌي ت   يلي لدنهض  ل موسوعة المصطلحات االقتصادٌة  واالحصائٌةعني لدعزٌز فهمً هٌكل   
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االمر الذي يمكن من  1وأكثر عدالة لمثـروة بشـكل يـؤدي لتقميص الفوارق االجتماعية ومظاىر الفقر والتيميش، 
 تحسين المناخ االستثماري في الدول.

 : االجتماعي ومدى تفاعل الراي العام وترحيبه باستضافة االستثمارات االجنبيةالتركيب  .8

 أي مدى تقبل افراد المجتمع لفكرة قدوم مستثمرين اجانب لمدولة من عدمو.

 .2017-2000لدول العربية خالل الفترة ي والتنظيمي والمؤسساتي في االمطمب الثالث :المناخ القانون

تنفيذ القوانين دور كبير في جذب االستثمار االجنبي المباشر من خالل  ان لممؤسسات القائمة عمى
ومن بين ىذه   2التسييالت وتيسير االجراءات او طرده من خالل التعقيدات والبيروقراطية وطول االجراءات،

الييئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  ،الييئة العامة لالستثمار باليمن ،المؤسسات االستثمارية في الدول العربية
الييئة العامة لترويج اإلستثمار ، الييئة الوطنية لالستثمار بالعراق ،الييئة العامة لالستثمار بالسعودية، بمصر

وكالة النيوض باالستثمار الخارجي في ، ىيئة تشجيع االستثمار الفمسطينية، نة عمانوتنمية الصادرات )إثراء( بسمط
 وزارة الشؤون، المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات بمبنان،  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بالجزائر، تونس

ي، مجمس التنمية االقتصادية البحرين، بموريتانيا –اإلدارة العامة لترقية القطاع الخاص  –االقتصادية والتنمية 
وزارة ، الييئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة بميبيا، الوكالة المغربية لتنمية اإلستثمارات بالمغرب

ىيئة االستثمار ، مؤسسة دبي لتنمية االستثمار، ىيئة تشجيع االستثمار المباشر بالكويتية، والتجارة القطر االقتصاد 
كما تم اصدار اتفاقية ، الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات بجيبوتيو  مؤسسة تشجيع االستثمار باألردنو  األردنية

 3 .يةاتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين الدول العربوية منازعات االستثمار  في الدولل العربية و تس

العديد من القوانين حديثا في اطار ترقية االستثمارات االجنبية  ومن ناحية الجانب القانوني تم اصدار
 3الموافق  1437شوال عام  29المؤرخ في  09-16المباشرة ، فنالحظ في الجزائر مثال تم اصدار قانون رقم 

، وفي  46يتعمق بترقية االستثمار الصادر في الريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية في العدد  2016غشت سنة 
بالجريدة الرسمية لجميورية مصر  2017ماي سنة  31الصادر في  2017لسنة  72مصر تم اصدار قانون رقم 

في شأن تشجيع االستثمار االجنبي المباشر في  2013لسنة  116مكرر)ج(، وقانون رقم  21العربية في العدد 

                                                             
1
  متا ح عةى 00  سا 2017لكت ني  20  يمعٌ  لدعة م لالقتصايٌ  لدس يٌ   دور النقابات فً اقتصاد السوق االجتماعًعزت كنج   

http://www.mafhoum.com/syr/articles_06/kinj.pdf 
2
  مية  لدييلسات لدمادٌ   -حالة الجزائر–مناخ االستثمار فً الدول العربٌة واهمٌته فً جذب االستثمارات االجنبٌة المباشرة   ي كمال  قاسً ٌاسٌ فاٌي 

 . 65ص   2015 لدمجاسنٌ   لاليليٌ    لدعيي لديلنع  يٌسمني 
3
   متا ح عةى 02:15 سا  2018ماي  12اييلت     لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدص الهٌآت االستثمارٌة فً الدول العربٌة 

http://dhaman.net/ar/research-studies/investment-agencies/ 

http://www.investinyemen.org/
http://www.gafi.gov.eg/arabic/Pages/default.aspx
http://www.gafi.gov.eg/arabic/Pages/default.aspx
http://www.gafi.gov.eg/arabic/Pages/default.aspx
http://www.sagia.gov.sa/ar/
http://investpromo.gov.iq/ar/?id=173
http://arabic.ithraa.om/
http://arabic.ithraa.om/
http://arabic.ithraa.om/
http://www.pipa.gov.ps/
http://www.investintunisia.tn/site/ar/home.php?id_article=516
http://www.investintunisia.tn/site/ar/home.php?id_article=516
http://www.investintunisia.tn/site/ar/home.php?id_article=516
http://www.andi.dz/ar/?fc=bourse
http://investinlebanon.gov.lb/ar/
http://www.investinmauritania.gov.mr/
http://www.investinmauritania.gov.mr/
http://www.bahrainedb.com/ar/Pages/default.aspx#.VUB9kk0cQuQ/
http://www.invest.gov.ma/?Id=22&lang=ar
http://www.invest.gov.ma/?Id=22&lang=ar
http://www.investinlibya.ly/
http://www.mec.gov.qa/arabic/Pages/home.aspx
http://www.mec.gov.qa/arabic/Pages/home.aspx
http://www.mec.gov.qa/arabic/Pages/home.aspx
http://www.kfib.com.kw/arabic/
http://www.dubaifdi.gov.ae/ar/pages/default.aspx
http://www.jic.gov.jo/DefaultAr.aspx
http://www.jic.gov.jo/DefaultAr.aspx
http://www.jic.gov.jo/DefaultAr.aspx
http://www.jib.jo/
http://www.djiboutinvest.dj/
http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/Convention_PromoteProtectInvestments.pdf
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نظام استثمار رأس المال االجنبي في السعودية ممغي ل 2015نوفميبر  23دولة الكويت ، وتم اصدار  قانون في 
 1ه، وغيرىا من التشريعات االخرى في الدول العربية.2/2/1399( بتاريخ 4الصادر بالمرسوم الممكي رقم )م/

 .2017-2000دول العربية خالل الفترة السياسي في الالمطمب الرابع : المناخ 

والتي تـمثمت في صورة ثـورات شـعـبـيـة عـارمـة بـدأت في ، ـيـة حــالـة من الحـراك السياسيشـيـدت الـدول الـعــرب
تـونس وانـتـقـمت بـعـد ذلك إلـى عـدد كبـيـر مـن الدول العربية، وتـركز اليدف األساسي لتمـك االنتفاضات واالحتجـاجات 

عن طـريق إدخـال أم جزئي  سواء كان ذلك بـشكل كمي عـن طريق تغـيير شـامل لمنـظام في إسقاط النظم السـمطويـة
التي تـركـزت في المنـاداة بـضرورة إطالق الحريات السياسية وتحقيق  اإلصالحات الـسـياسـيـة واالقتـصـاديـة

الديمقراطية والعدالة االجتماعية واالقتصادية ولم يـقـتصـر ىذا عـمى الـدول الـتي شيـدت تـمك االنتـفـاضات والـثورات 
التي عمى الرغم من اخـتالف نـظـمـيـا  راك ىذه إلى العديـد من الدول العربيـة األخرىبل امتدت حالـة الح فـقط، 

الــسـيـاسـيـة غيـر أنيـا تتـفق في العـديد من الـسمـات والعـوامل أو الدوافع التي من شأنيا أن تؤجج الثورات 
 2مصر ولـيبيا.بيا بشكل كمـي في كل من تونس و  واإلطاحةواالحتجاجات ضد األنظمة القائمة 

ويبدو ذلك واضحا من خالل عدم  األخيرة عانت من عدم االستقرار السياسي، الفترة في العربية  فالدول 
بالتغير المتتابع والسريع في السمطة الحاكمة، وتعد ىذه الظاىرة من السمات المميزة  االستقرار الحكومي المعبر عنو

 لظاىرة حقيقيا مؤشرا السياسي النظام داخل السمطة انتقال عممية عتبروت ،الدول العربية ألغمب لمعممية السياسية
 من يصاحبيا ما ضوء في ورسوخ ثبات من السياسي النظام بو يتمتع ما مدى تعكس بحيث ،السياسي االستقرار

 تغيير ىو  السمطة انتقال بعممية المقصود و معا، االثنين في أو السياسية، التنظيمات أو الحاكم شخص في تغيير
 طبقا أو  المتبعة الدستورية واألساليب القائم السياسي النظام لنوع طبقا تختمف عممية ىي و الدولة، رئيس شخص
 خاللو. من التغيير يتم الذي لألسموب

 من بدرجة تتمتع القرابة أساس عمى السمطة فييا تنتقل التي الوراثية النظم أن المحممين بعض يرى و
 الذي األمر الحكم، و السمطة عمى الصراع ظاىرة تشيد التي األخرى األنظمة ببعض بالمقارنة السياسي االستقرار
 دستوريا عميو متعارف ىو لما طبقا االنتقال عممية تمت إذا أنو المؤكد و بالبالد، االستقرار وضع عمى بدوره ينعكس

 طريق عن آخر إلى طرف من السمطة انتقمت إذا أما السياسي، االستقرار لظاىرة حقيقيا مؤشرا يعد ذلك فإن
 3السياسي. االستقرار لعدم ياحقيق مؤشرا يعد ذلك فإن العسكرية التدخالت و االنقالبات

                                                             
1
   متا ح عةى:15  سا 2018ماي  15  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت   ٌ م قوانٌن وتشرٌعات االستثمار فً الدول العربٌة 

http://dhaman.net/ar/research-studies/table-laws/ 
2
    لدك ٌت41خةٌج  لديزٌية لدعينٌ   لدعيي ميكز ييلسات لد  السٌاسات التنموٌة وتحدٌات الحراك السٌاسً فً العالم العربً : حالة الكوٌتغةً لدزعنً   
 .13ص   2015ي ما
3
 لديزلئي  لديزلئي  ة   يق يامع    15 لدعيي لديزلئيٌ   لدمؤسسات ليلءمية   الغاٌات و المفهوم فً قراءة ، السٌاسً االستقرار  ن عافٌ  صادح مجي 

 .309ص  2016
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 التسميطية النظم وسيادة السياسي العنف أعمال خالل من السياسي االستقرار عدم ظاىرة تتضح كما
 أصبحت وقد ،االنتخابية لمعممية مصاحب وعنف ةسياسي واغتياالت شغب وأعمال تظاىرات من المتنوعة بصورىا

 الواقع في يعكس والتظاىرات الشغب الى الجماىير فمجوء ، العالم دول اغمب في الحدوث متكررة الظواىر ىذه
ويتضح كذلك  1،السمطة إلطاحة عنيفة لحركة بداية يصير وقد بل وقراراتيا، الحاكمة السمطة عمى الشعبي السخط

ال يتزحزح عنيا وبالتالي ال تنتيي مدة حكمو إال من خالل  االنقالبات العسكرية خاصة، فالحاكم يظل في السمطة 
بموتو أو من خالل انقالب يطيح بو وبالتالي فميس ثمة تداول سممي لمسمطة، وال يحترم المؤسسات السياسية القائمة 

الى حدوث ثورات الربيع العربي في  أدتالتظاىرات الشعبية التي يؤدي إلى حدوث  ما2 وال فصل بين السمطات، 
 عمى سبيل المثال. كل من مصر وليبيا وتونس

نحو تحقيق التنمية االقتصادية  سياسي  يعرقل سعي الدول العربية عدم االستقرار التج ان تنومما سبق نس
تصادية بطريقة ألنو يحد مـن قـدرة الدولة عمى تنفيذ برامجيا وخططيا التنموية ويؤثر عمى وضع السياسات االق

سميمة وجيدة ، فاالستقرار السياسي يعكس عدم مرونة الحكومات  وعـدم قدرتيا عمى التالؤم مع التغيرات الناشئة في 
المحيط االجتماعي االمر الذي يؤثر عمى تحقيق االستقرار االقتصادي وعمى مؤشرات متغيرات االقتصاد الكمي  

  ارات االجنبية المباشرة لمدولة. االستثموالتي تنعكس عمى جذب المزيد من 

تفـعيل الوسـائل واألدوات التي تـساعـد الفرد لـيـصـبح شـريـكــا في عـمـمـيـة الـتـنـمــيـة ولن  ليذا فانو من األىميـة
الـرقابـة والمحـاسبـة  وما تـوفره من عـمـميـات يـتـحـقق ىـذا مـا لم يـتــوفـر الـسـيـاق الـديمـقراطي الـداعم لـذلك، فالـديمقراطـية

وما يرتبط بيا مـن ضرورة توفر الشفافية الـكاممة ، تعد صمام األمان الذي يحمي عممية  عمى األداء الحكومي
التنمية، وال يمـكن إطالق عمـمية تنـمية حـقيقيـة تفجـر طاقات النـاس وتستـفيد من قدراتـيم ومياراتـيم ومواىبيم دون 

الـتي تفتح المشاركة أمام جميع أفراد المجتمع بمخـتـمف فئـاتو لـمـمـسـاىـمـة في  ية السياسيةتوافر حد أدنى من الحر 
أولـويات بـرنامجـو في أن الديمقـراطيـة والشفـافيـة والمسـاءلة في  عـمـمـيـة الـتنـمـيـة، ولـيـذا حـدد بـرنـامج االمم المتحدة 

التي تتركز عمى االنسان،  س ال غـنى عـنيـا لـتـحقـيق الـتـنمـيـة المستدامة الحكم واإلدارة فـي جمـيع القـطـاعات ىي أس
 فإن نجاح السياسات التـنموية ومواجية تحديات الـعولمة واقتناص فرصيا ىتـتـطـمب تـوفـيـر شـروط كـثـيـرة ومن ثم 

ن من المـشـاركـة في صـيـاغـة مـســتــقـبل وطنيم تــأتي في مـقـدمـتـيـا تـوفـيـر مـؤسـسـات ديمـقـراطـيـة تـمـكن المـواطـنـي
والمفاضمة  بــحــريــة ووعي واسـتـقاللـيـة بـين الخـيــارات الـتـنـمـويـة المـتـاحـة وطـرق ووسـائل بـمـوغـيـا ومن ثم إجـراء 

 3مفاضمة صحيحة باألعباء والمردودية المتوقعة لكل من ىذه الخيارات.

                                                             
1
  خيٌف  64- 63نج ، لقتصايٌ  عينٌ   لدعييل     العوامل االقتصادٌة وظاهرة عدم االستقرار السٌاسً فً الكوٌتجيازي عني لدجكٌي لديزلي    

 .117  ص 2013
2
  مذكية مقيم  دنٌل رهاية لدمايستٌي فً لدعة م ره على االستقرار السٌاسً فً دو شمال افرٌقٌا، دراسة حالة الجزائرالفساد السٌاسً واثكيٌم  نقيي    
 .69ص   2012-2011ات لدي دٌ    تخصص ييلسات ل ي مت س ٌ    يامع  تةمسا   لديزلئي  سٌاسٌ   لدعالقلد
3
 .21غةً لدزعنً  مييع سانق  ص  
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طور تدفقات حجم االستثمار االجنبي المباشر واتجاهاته في الدول العربية خالل رصد تالمبحث الثالث: 
 .2017-2000الفترة 

 متعددة، محاور األعمال من أداء بيئة تطوير في اآلونة األخيرة جيودا كبيرة نحو العربية الدول تبذل
 في االقتصاد المتالحقة التطورات لمواكبة تطويرىا عمى والعمل والييكمي اإلداري اإلصالح ببرامج كمتابعة العمل

فقامت  العالمي، واستدراك النقص ومحاولة إيجاد حمول لممعوقات التي كانت سببا في عدم نمو االستثمارات بيا،
 وقوانين بإصدار تشريعات المؤسسي والتشريعي برامج اإلصالح عبر فييا االستثمار مناخ وتحسين بمحاولة تييئة

 بناء وكذلك الضريبية، واإلعفاءات والتخفيضات االستثمار حوافز وضمانات وتنويع القائم منيا وتنقيح جديدة
 ومدن حرة مناطق إنشاء جانب إلى والدولية، واإلقميمية الثنائية الترتيبات من العديد خالل إبرام من وتكتالت شراكات

عمى  الخاص القطاع تشجيع عن فضال منيا، القائمة تطوير في االستمرار مع جديدة ومطارات صناعية وموانئ
نصيب الدول العربية من إجمالي ىذه  فان ذلك الشاممة، وبرغم االقتصادية التنمية عممية في بدوره االضطالع

المأمول كما سنرى الحقا، وفيما يمي سوف  المستوى إلى يرقى االستثمارات عمى المستوى العالمي ما زال ضئيال وال
قات االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية قبل حدوث األزمة المالية االمريكية وازمة يتم عرض حجم  تدف

منطقة اليورو  وبعدىا ومعرفة االختالفات ومدى تأثير  ىذه األزمات عمى حركة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 
 في الوطن العربي.

 قبل أزمة الرهن العقاري.تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر واتجاهاته في الدول العربية  المطمب االول:

العربية من خالل الجدولين رقم المباشر واتجاىاتو في الدول  األجنبيسوف نوضح تطور حجم االستثمار 
تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة اإلجمالية الواردة الى  ( ، حيث نالحظ  من خالليما ان18-1( و )1-17)

مميون دوالر، وبمغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادر  5890.2بمغت حوالي   2000الدول العربية عام 
االستثمارات جد أن حجم تمك ناالستثمارات األجنبية المباشرة  حركة بتتبع ومميون دوالر، حيث أن 2302.3منيا

 8,6مميون دوالر في مصر، و 51,2مميون دوالر في البحرين، و 9,6الصادرة من بعض الدول العربية  قدرت بــ 
في  218,1في المغرب،  58,6في ليبيا، و 98,0في لبنان، و 137,9في الكويت،  303,2-في األردن، 
 8,6-في اإلمارات، و 423,7تونس، و مميون دوالر في 27.0السعودية،  1550,0في قطر، و 17,7فمسطين، و

في اليمن، في حين لم تظير إحصائيات حولو في  جيبوتي، العراق، الصومال، السودان، وموريتانيا في تمك السنة، 
وكانت المرتبة األولى من نصيب السعودية وتمييا اإلمارات في المرتبة الثانية ثم فمسطين ولبنان  وبعدىا البمدان 

 .2000ل عربية مصدرة لالستثمارات األجنبية المباشرة في عام األخرى كأكبر دو 

 363,6أما تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية في نفس السنة فنجدىا قدرت بـــ 
في  913,3في العراق،  0في مصر محتمة بذلك المرتبة األولى،  1235,4في جيبوتي، و  3,3في البحرين، و
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في  62,0في المغرب، و 422,2و في ليبيا، 141,0مميون دوالر في لبنان،  993.5في الكويت  16,3ردن، األ
 183,0، 251,6، 83,2فمسطين، أما عمان وقطر والسعودية فجاءت تدفقات االستثمار األجنبي الواردة فييا بقيمة 

في كل من الصومال والسودان وسوريا عمى الترتيب، وتونس  270,0، 392,2، 0,3مميون دوالر عمى التوالي، و
مميون دوالر، محتمة  6,4، واليمن بــــ 506,3 -مميون دوالر، واإلمارات بنصيب سمبي قدر بــــ  779.5بقيمة  

مصر المرتبة األولى، تمييا لبنان في المرتبة الثانية ثم األردن، وبعدىم تونس كأوائل دول عربية مستوردة 
 . 2000ستثمارات األجنبية المباشرة خالل سنة لال

و بعد ذلك العام حدث ارتفاع في حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية سنة  
مميون  963.3مميون دوالر، وانخفاض في االستثمار الصادر منيا بحجم بمغ  9324.7بنصيب قدره  2001

بجيبوتي،  3,4في البحرين، و 80,3ت األجنبية الواردة إلى بعض الدول العربية بـــ دوالر، إذ قدرت االستثمارا
عمى التوالي،  113,0-و111.5-و 6,7-لكويت وليبيا إذ قدرت بــ بمصر، وكانت سمبية في العراق وا 509,9و

، وكانت 19,2 ،2807,1مميون دوالر، أما المغرب وفمسطين قدرت بـــ  1453.9، وفي لبنان 273,6وفي األردن 
عمى  504,0، 295,5، 5,2قيمة االستثمارات الواردة إلى الدول العربية في كل من عمان وقطر والسعودية بــــ 

عمى  155.1، 1183,8، 486,5، 110,0، 574,0التوالي، وفي السودان وسوريا وتونس واإلمارات واليمن كانت 
األولى، تمييا لبنان ثم اإلمارات ثم الجزائر ثم السودان فمصر التوالي بماليين الدوالرات، محتمة المغرب المرتبة 

وجاءت جيبوتي والكويت وليبيا في مؤخرة الدول  2001كأكبر الدول المستوردة لالستثمارات األجنبية المباشرة عام 
 العربية المستوردة ليا.

ان، ليبيا، المغرب، فمسطين، أما التدفقات الصادرة فقدرت في كل من البحرين، مصر، األردن، الكويت، لبن 
، 363.7، 97,1، 175.0، 242,3،3.9-، 31,6، 12,4، 216,0قطر، السعودية، تونس، اإلمارات، اليمن بـــ 

دوالر عمى التوالي، في حين لم تظير في كل من جيبوتي والعراق  نمميو  14.6، 213,7، 5,6، 45,6، 17,2
 وموريتانيا والصومال والسودان.

عادت التدفقات في نصيب االستثمار األجنبي الوارد إلى االنخفاض حيث بمغت  2002و في سنة  
مميون دوالر، فقد قدرت  2967.3مميون دوالر، في حين ارتفعت التدفقات الصادرة منو وقدرت بـ  7203.1

، و 13,8، واألردن بــ 27,8، ومصر بــ 190,2التدفقات الصادرة من الدول العربية فرادى في كل من  البحرين  بـ 
عمى الترتيب، وفي  فمسطين وقطر  28,3، 136,0-، 0,2، أما لبنان وليبيا  والمغرب فقدرت بــ 76,7-الكويت 

 28.1، 441,1، 3.6، 2020.0مميون دوالر، أما السعودية، تونس، اإلمارات، اليمن بـــــــ 21.0-و 346,2بـــ 
يت التدفقات غير ظاىرة في نفس الدول التي لم تظير فييا في السنوات السابقة، ماليين الدوالرات عمى التوالي، وبق
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وجاءت السعودية أول بمد مصدر لالستثمارات األجنبية المباشرة تمتيا بعد ذلك اإلمارات ثم فمسطين، بعدىم البحرين 
 وسوريا، وجاءت ليبيا والكويت وقطر في مؤخرة الترتيب وبمعدالت سمبية.

في  3,4، والبحرينمميون دوالر في  217,0ت الواردة الى الدول العربية في تمك السنة فقدرت بـ أما التدفقا
مميون دوالر، أما في األردن فقدرت  0.3-في مصر، وكانت التدفقات سمبية في العراق مقدرة بــ 646,9، وجيبوتي

، مميون دوالر 145,0، 1336,0وليبيا بــــ  مميون دوالر، وفي لبنان 3,6مميون دوالر، وفي الكويت بـــ  238,2بــــ 
مميون دوالر عمى التوالي، أما في  122,0، 9,4، 480,7عمى التوالي، أما في المغرب وفمسطين وعمان فقدرت بـــ 

مميون دوالر، والسودان  0,1مميون دوالر، والصومال بـــ 453,0مميون دوالر، والسعودية بـــ  623,9قطر فبمغت 
 820,8مميون دوالر عمى التوالي، أما في تونس واإلمارات واليمن فقدرت فييم بـ  115,0و 713,2  وسوريا بـــ

مميون دوالر عمى التوالي، محتمة لبنان وتونس المرتبتان األولى والثانية عمى التوالي ثم السودان  114.3و 95,3و
شرة، ثم قطر فالمغرب، وجاءت العراق ومصر كثالث ورابع اقتصاد عربي مستورد لالستثمارات األجنبية المبا

 والكويت والصومال وجيبوتي في ذيل القائمة.

( فقد شيدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة في الدول العربية 2004-2003وبالنسبة لسنتي ) 
قات مميون دوالر عمى التوالي، في حين شيدت تدف 24852.9و  15909.5ارتفاعا ممحوظا حيث قدرت بــ 

وارتفاعا بعد ذلك في السنة  2003االستثمار األجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية انخفاضا  سالبا عام 
، 2006و 2005مميون دوالر عمى التوالي، واستمرت في ارتفاعيا لغاية  7977.5 1744.8- التالية بنصيب قدره

مميون دوالر  69888.8و  46126.5ة وقدرت قيمتيا بــإذ شيدت التدفقات الواردة إلى الدول العربية زيادة ممحوظ
 مميون دوالر عمى التوالي. 22761.4و  11585.8عمى التوالي، والتدفقات الصادرة منو أيضا 

ويعزى االرتفاع الكبير في قيمة االستثمارات األجنبية الواردة إلى الدول العربية خالل ىذه الفترة إلى تنامي 
أثير تزايد العوائد النفطية مع االرتفاع غير المسبوق ألسعار النفط الخام، وفتح قطاعات جديدة االستثمارات البينية بت

لالستثمار وخصوصا قطاع الخدمات مثل االتصاالت والنقل وتوليد الطاقة وقطاعي النفط والغاز والتوسع في 
تية ومواصمة برامج الخصخصة في إطالق المشاريع الصناعية والسياحية والعقارية الضخمة، ومشاريع البنية التح

الدول العربية إلى جانب قيام العديد من الدول العربية بتبسيط وتحسين النظم واإلجراءات المتعمقة بنظام االستثمار 
 1وتعزيز جيود الترويج لالستثمار وتعزيز الشفافية وتوفير قواعد البيانات والمعمومات الحديثة.

ة في حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في المنطقة العربية، وكان فشيدت زيادة ممحوظ 2007أما سنة 
مميون دوالر، أما التدفقات الصادرة منيا  80159.4نصيب الدول العربية اإلجمالي من التدفقات الواردة إلييا 

مميون 14567,7مميون دوالر، حيث احتمت اإلمارات الصدارة في حجم التدفقات الصادرة وكان نصيبيا  37400.8

                                                             
.36  ص 2005  لدمؤسس  لدعينٌ  دضما  لالستثماي  لئتما  لدصاييلت  لدك ٌت   2005تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
1
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بنصيب قدره  مميون دوالر ثم ليبيا 5160,2مميون دوالر، ثم قطر بـــــ  9784,2دوالر وتمتيا الكويت بنصيب 
مميون  ,24319.0مميون دوالر، أما االستثمارات الواردة فقد احتمت السعودية الصدارة بنصيب قدره  3947.0

مميون  700,0 4مميون دوالر، ثم قطر  578,1 11مميون دوالر، ثم مصر بنصيب 14186,5دوالر، ثم اإلمارات
 مميون دوالر عمى التوالي. 376,0 و 3850دوالر، بعدىا ليبيا ولبنان 

ويعود ىذا االرتفاع في قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى قيام العديد من الدول العربية بفتح 
كرا عمى القطاع العام وتشمل قطاعات النفط والغاز قطاعات جديدة أمام االستثمار األجنبي بعد أن كانت ح

والتعدين والبنية التحتية واالتصاالت والطاقة الكيربائية والمصارف والتأمين واإلعالم والخدمات الصحية والتعميمية، 
عزيز إلى جانب قيام العديد من الدول العربية بتبسيط وتحسين النظام واإلجراءات المتعمقة بمعاممة االستثمار وت

جيود الترويج لالستثمار واالىتمام بتطوير استخدام تقنيات الترويج المتخصصة وخمق شبكات عالقات داخمية 
يران ووسط  وخارجية تيدف إلى استقطاب المستثمرين وخاصة من مناطق جديدة مثل روسيا والصين واليند وتركيا وا 

كما ىو   2011ستثمار العربية الدولية إلى غاية ماي وقياميا كذلك بإبرام العديد من اتفاقيات اال 1شرق اوروبا،
 (.4-1موضح في الممحق رقم ) 

ورغم ىذا االرتفاع إال أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد الى  الدول العربية تبقى ضئيمة مقارنة 
إفريقيا ودول المغرب العربي بالدول األخرى، وترجع ىذه الضآلة إلى ضعف المنطقة العربية والشرق األوسط وشمال 

بوجو عام في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة نظرا لعدم االستقرار السياسي واالقتصادي واألمني التي تشيدىا 
المنطقة العربية منذ سنوات طويمة، وال زالت تشيدىا لحد اآلن في كل من سوريا والبحرين واليمن والتي من المتوقع 

مناخ األعمال في المنطقة العربية في ضوء الزخم السياسي الراىن وتطورات ثورات الربيع أن تؤثر كثيرا عمى 
( يبينان تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 18-1( و)17-1ن بمدان المنطقة، والجدول رقم )العربي في عدد م

والمذان عمى أساسيما قمنا  ،2007-2000الصادر من الدول العربية  والوارد الييا  الدول العربية خالل الفترة 
بالتحميل السابق لتطور حجم االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية قبل حدوث اكبر واشير األزمات المالية 

 العالمية في االونة االخيرة.

 

 

 

 

                                                             
1
   متا ح عةى االستثمار األجنبً المباشر فً الوطن العربًأجمي لدعثٌم   
 jazirah.com.sa/2007jaz/jul/27/rj6.htm www.al  2  17:45  سا:2011ن فمني. 

http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/jul/27/rj6.htm
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المباشر الوارد  الى الدول العربية خالل الفترة  (: تدفقات االستثمار االجنبي17-1الجدول رقم )
 حسب المنطقة: 2000-2007

 ة: مميون دوالر                                                                      حدالو  

 
 الصادرات،موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان بيانات االستثمار االجنبي المباشر، : المصدر

studies/data-http://dhaman.net/ar/research- متاح عمىد،  15: 09، سا 2017ديسمبر 15
fdi-tools/data/ 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المنطقة / االقتصاد

1 893 815.2 1 403 547.7  948 933.0  692 597.6  550 633.0  589 835.6  772 661.6 1 358 613.3 العالم

 80 159.4  69 888.8  46 126.5  24 852.9  15 909.5  7 203.1  9 324.7  5 890.2 الدول العربية

 1 743.3  1 888.2  1 145.3   881.9   637.9  1 065.0  1 113.1   280.1 الجزائر

  912.2  2 914.9  1 048.7   865.3   516.7   217.0   80.3   363.6 البحرين

  7.7   0.8   0.6   0.7   0.8   0.4   1.1   0.1 جزر القمر

  195.4   108.3   22.2   38.5   14.2   3.4   3.4   3.3 جيبوتي

 11 578.1  10 042.8  5 375.6  2 157.4   237.4   646.9   509.9  1 235.4 مصر

  971.8   383.0   515.3   300.0  1 000.0 -  0.3 -  6.7 -  0.0 العراق

 2 622.1  3 544.0  1 984.5   936.8   547.0   238.2   273.6   913.3 األردن

  111.5   121.3   233.9   23.8 -  67.1   3.6 -  111.5   16.3 الكويت

 3 376.0  3 131.7  3 321.5  2 483.7  2 860.0  1 336.0  1 453.9   993.5 لبنان

 3 850.0  2 064.0  1 038.0   357.0   143.0   145.0 -  133.0   141.0 ليبيا

 2 804.5  2 449.4  1 654.0   894.6  2 314.5   480.7  2 807.1   422.0 المغرب

 3 332.0  1 597.0  1 538.0   111.0   25.0   122.0   5.2   83.2 سلطنة عمان

 4 700.0  3 500.0  2 500.0  1 199.0   624.9   623.9   295.5   251.6 دولة قطر

 24 319.0  18 293.0  12 097.3  1 942.0   778.5   453.0   504.0   183.0 السعودية

  141.0   96.0   24.0 -  4.8 -  0.9   0.1   0.0   0.3 الصومال

- - - - - - - - جنوب السودان

  28.3   18.6   46.5   48.9   18.0   9.4   19.2   62.0 دولة فلسطين

 1 504.4  1 841.8  1 617.1  1 511.1  1 349.2   713.2   574.0   392.2 السودان

 1 242.0   659.0   583.0   320.0   160.0   115.0   110.0   270.0 سورية

 1 616.3  3 308.0   783.1   639.1   583.6   820.8   486.5   779.5 تونس

 14 186.5  12 806.0  10 899.9  10 003.5  4 256.0   95.3  1 183.8 -  506.3 اإلمارات

  917.3  1 121.0 -  302.1   143.6 -  89.1   114.3   155.1   6.4 اليمن

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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(: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادر من الدول العربية خالل الفترة 18-1 الجدول رقم )
 حسب المنطقة:  2000-2007

 مميون دوالر امريكي                                                                        الوحدة: 

 
 15العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،، موقع المؤسسة بيانات االستثمار االجنبي المباشر: المصدر
 متاح عمىد، 15:30، سا 2017ديسمبر 
 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المنطقة / االقتصاد

2 169 105.2 1 352 327.0  833 351.2  905 975.4  529 081.5  497 519.1  683 280.3 1 163 674.5 العالم

 37 400.8  22 761.4  11 585.8  7 977.5 - 1 744.8  2 967.3   963.3  2 302.3 الدول العربية

  150.6   34.0 -  20.2   253.5   28.3   98.6   9.3   13.7 الجزائر

 1 669.1   980.1  1 135.4  1 035.6   741.4   190.2   216.0   9.6 البحرين

  664.8   148.4   92.0   158.9   20.7   27.8   12.4   51.2 مصر

  7.9   305.0   88.7 - - - - - العراق

  48.1 -  138.1   163.2   18.2 -  3.7   13.8   31.6   8.6 األردن

 9 784.2  8 210.5  5 141.8  2 581.3 - 4 959.9 -  76.7 -  242.3 -  303.2 الكويت

  848.1   874.7   715.5   827.1   611.0   0.2   3.9   137.9 لبنان

 3 947.0   474.0   128.0   286.0   63.0 -  136.0   175.0   98.0 لبيبيا

-  1.3   0.1   2.0   4.0 -  1.0   0.4 - - موريتانيا

  621.6   444.9   74.6   29.8   12.3   28.3   97.1   58.5 المغرب

-  36.0   276.0   234.0   42.0   88.0 - - - سلطنة عمان

 5 160.2   127.4   351.9   437.9   88.2 -  21.0   17.2   17.7 دولة قطر

-  135.0 -  39.0 -  349.9   78.7   473.0  2 020.0   45.6  1 550.0 السعودية

  43.9   129.4   42.5 -  9.0   48.5   346.2   363.7   218.1 دولة فلسطين

  20.3   33.1   12.3   4.0   5.4   6.3   5.6   27.0 تونس

 14 567.7  10 891.8  3 750.3  2 208.0   991.2   441.1   213.7   423.7 اإلمارات

  39.5   9.3   23.6   21.6   48.9   28.1   14.6 -  8.6 اليمن

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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في ظل األزمات المالية االستثمار األجنبي المباشر واتجاهاته في الدول العربية  المطمب الثاني: تطور حجم
 الحديثة واألزمة االقتصادية النفطية

المقاالت وتعددت المـؤتمرات المحميـة والدوليـة المنعقـدة لمناقشـة اآلثـار المالية  األزماتي زمن حدوث كثرت ف
المتوقعة لالزمات المالية العالمية والركود العالمي عمـى أداء النمـو االقتصـادي العـالمي، ونظـرا ألن النمـو االقتصـادي 

ات األجنبيـة المباشـرة فـي الـدول لحركـة االسـتثمار  تتبعنـايعتمد بدرجة كبيـرة عمـى أداء االسـتثمار األجنبـي المباشـر فـإن 
واالخـتالالت التـي حـدثت فـي االقتصـاد  االضـطراباتأن حجميا تأثر في السنوات األخيـرة بفعـل  جعمنا نالحظالعربية 

العــالمي، إال أن الســنة األولــى النــدالع ازمــة الــرىن العقــاري شــيدت ارتفاعــا فــي حجــم االســتثمارات الصــادرة والــواردة  
مميـون دوالر  88163.4حـوالي  2008ربية، حيث قدرت االستثمارات الوافدة إلـى تمـك الـدول عـام من والى الدول الع

ـــــ  80159.4والتــــي قــــدرت بـــــ  2007مقارنــــة بمــــا كانــــت عميــــو فــــي  مميــــون دوالر، أمــــا التــــدفقات الصــــادرة فقــــدرت بـــ
ت ســـنة االنتعـــاش فـــي كانـــ 2008، وســـنة 2007مميـــون دوالر عـــام  37400.8مميـــون دوالر مقارنـــة بــــــ  44187.5

الـدول العربيــة حيــث شــيد حجــم التــدفقات االســتثمارية المباشــرة ذروتــو فييــا، وجــاءت الســعودية فــي المرتبــة األولــى مــن 
مميـــون دوالر ، ثـــم لبنـــان وليبيـــا  5063.0ثـــم االمـــارات بــــ  9494.6حيـــث التـــدفقات الـــواردة ومصـــر الثانيـــة بنصـــيب 

أمـــا مـــن حيـــث االســـتثمارات الصـــادرة فكانـــت اإلمـــارات فـــي  تـــوالي،ال عمـــى مميـــون دوالر 4002.1،3180.0بنصـــيب
دوالر، وتمتيـا   مميـون 15820,3 بــ األجنبية المباشـرة بتـدفقات قـدرت المرتبة األولى عربيا كأكبر مصدر لالستثمارات

ر عمـى مميـون دوال  3498.0و 3657.8مميون دوالر ثم قطـر والسـعودية   5888.2و   9090,6الكويت ثم ليبيا بـ
 التوالي.

ويرجع ذلك االنتعاش إلى إضفاء المزيد من المرونة عمى األطر التشريعية الخاصة لالستثمار األجنبي 
المباشر في العديد من دول المنطقة العربية، خاصة في مجال الخدمات المالية، البناء، االتصاالت والسياحة، وكذا 

تحسين مناخيا االستثماري نتيجة تواصل جيودىا  إلى التزام العديد منيا ببرامج التحول إلى الخصخصة والعمل عمى
اإلصالحية من خالل تسييل اإلجراءات اإلدارية، واختصار عددىا وتكمفتيا، والوقت الالزم النجازىا، وكذا إلى 
تواصل ارتفاع أسعار النفط والمعادن والمواد الخام والسمع األساسية، والذي أدى إلى اجتذاب المزيد من االستثمارات 

 جنبية إلى الصناعات والخدمات المتعمقة بقطاع النفط والغاز. األ

يون دوالر مم 462826.4الى الدول العربية فكان أما عن رصيد تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الوارد 
 ، ثم مصر بــمميون دوالر 112935.5 استحوذت السعودية عمى حصة االسد برصيد( 5-1حسب الممحق رقم )

مميون دوالر  124874.1، ورصيد االستثمارات الصادرة مميون دوالر 53937.1مارات بــ الفا 59997.4
 مميون دوالر منو. 50822استحوذت االمارات عمى 



الفصل األول:                      واقع االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية في ظل  
األزمات المالية العالمية                            

 

187 
 

، حيث قدر إجمالي 2009إال أن ذلك االنتعاش لم يدم طويال ورجعت االستثمارات إلى االنخفاض عام 
مميون دوالر، أما  9863.4مميون دوالر بانخفاض قدره  78300.0االستثمارات الداخمة إلى الدول العربية حوالي 

 25264.2مميون دوالر أي بانخفاض قدره  18923.3إجمالي االستثمارات الصادرة إلى الدول العربية فقدر حوالي 
مميون دوالر ثم قطر  36458.0السعودية أول بمد متمقي لالستثمارات األجنبية المباشرة بـمقدار وكانت مميون دوالر،
مميون دوالر  3310.0و  4378.9 عمى التوالي وتمييما لبنان وبعدىا ليبيا بـ 711,6 6و 124,7 8ومصر بـ 

اربة مع تونس والسودان ، ويرجع مميون دوالر متق 1134.3وتراجعت االمارات كثيرا حيث بمغ التدفق الوارد الييا 
سبب االنخفاض ىذا إلى تدىور شروط التبادل التجاري الدولي وحجم التجارة الخارجية نظرا النخفاض الصادرات 

 النفطية التي تعتمد عمييا اغمب دول العربية في اقتصادىا التي ترجع إلى انكماش الطمب عمى النفط.

ول العربية فكانت الكويت اكبر مصدر لالستثمارات األجنبية المباشرة بقيمة أما االستثمارات الصادرة من الد     
 722,9 2مميون دوالر ثم ثم اإلمارات والسعودية  3214.6مميون دوالر ثم قطر حيث قدرت تدفقاتيا بــ  8581.8

 571,1و 125,8 1و 165,0 1  بليبيا ولبنان مصر والمغرب بنصي عمى التوالي، ثم تمييما 177,3 2و
 مميون دوالر عمى التوالي. 470.3و

مميون دوالر استحوذت كل  540488.7وبالنسبة لرصيد االستثمارات المباشرة الواردة ارتفع الرصيد الى 
مميون دوالر حسب  135023.6من السعودية ومصر واالمارات الصادارة فيو، ورصيد االستثمارات الصادرة 

 (. 6 -1الممحق رقم )

راجع في التدفقات الصادرة بدرجة كبيرة إلى انخفاض ممحوظ في قيمة عمميات االندماج ويعزى ىذا الت
واالستحواذ عبر الحدود، وىو ما يفسر نزوع الشركات المستثمرة في ىذه الدول إلى تجنب مخاطر االستثمار في 

 1الخارج نتيجة األزمة المالية العالمية.

مميون دوالر، وبرصيد  21100.5فقدرت االستثمارات الصادرة في الدول العربية  2010في سنة  أما
مميون دوالر، ثم  5889.8مميون دوالر، وكانت الكويت أول بمد عربي مصدر ليا بتدفقات قدرىا 151439.8
مميون دوالر، 863,20 1 و 015,0 2، ثم اإلمارات وقطر بـــ  2722.0مميون دوالر ثم ليبيا  3907.0السعودية  

 486.8مميون دوالر ولبنان   588.8مميون دوالر، ثم المغرب175,50 1ومصر برصيد  1498.0ثم عمان بـ 
مميون دوالر، وقدرت  71.3، 74.1مميون دوالر، ثم تونس واليمن بحوالي،  334,0مميون دوالر، والبحرين 

مميون دوالر، وكانت السعودية اكبر   69963.6نفس السنة االستثمارات اإلجمالية الواردة في الدول العربية في 
 385,6 6، ثم مصر 8796.8مميون دوالر، ثم االمارات  29233.0متمقي ليا إذ قدر نصيبيا من ىذه التدفقات 

                                                             
1
 . 72  مييع سانق  ص 2009تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن    
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مميون دوالر، ثم قدرت تمك التدفقات في كل من  3708.4مميون دوالر، ثم لبنان  4670.3مميون دوالر، ثم قطر 
 مميون دوالر التوالي. 1688.6و   2063.7االردن  بــ  السودان و

ت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية انخفاضا ممموسا شيد 2011وفي سنة 
مميون دوالر،  650688.2وبرصيد  ، 2011سنة  44276.6إلى  2010مميون دوالر عام  69963.6من 

حيث بمغت  2008وبالنظر إلى السنوات القميمة السابقة  ليذا العام  فإن تمك االستثمارات عرفت انخفاضا منذ سنة 
وذلك بسبب استمرار  2009مميون دوالر عام  78300.0، و مميون دوالر 88163.4أعمى قيمة ليا قدرت بـــ 

تأجيل ادية العالمية في ذلك الوقت عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عالميا ، و تأثير األزمات المالية واالقتص
والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبمة الرئيسية  تنفيذ بعض المشاريع العمالقة في قطاع النفط،

 السيما السعودية ، وكذا الثورات التي مست بعض الدول العربية.

وقد تباين اداء الدول العربية بشكل واضح خالل ىذه الفترة حيث ارتفعت تدفقات االستثمارات االجنبية 
مميون دوالر  79.0مميون دوالر وجيبوتي بـــ 57.5المباشرة الواردة الى بعض الدول العربية  مثل  البحرين بفارق 

مميون دوالر عمى التوالي، اظافة الى   994.5و 1954مميون دوالر وكذا  الكويت والمغرب بــ 486.1العراق بــ و 
و  1734.4و  349.3كل من فمسطين السودان و تونس والجزائر  حيث قدرت التدفقات االستثمارية الييا بــ 

مميون دوالر عمى التوالي، فيما تراجعت تدفقات االستثمارات الواردة في دول عربية اخرى  2580.4و  1147.9
 الصومال .كمبنان والسعودية و 

وقد حمت السعودية في المرتبة االولى عربيا كأكبر دولة مضيفة لالستثمارات االجنبية المباشرة بتدفقات 
 7152% من االجمالي، تمتيا االمارات العربية المتحدة بقيمة   36.8مميون دوالر، وبحصة بمغت  16308بمغت 

% ثم  7.36مميون دوالر بحصة  3259.1ثم  الكويت بقيمة   % من االجمالي16.15مميون دوالر   وبحصة 
% من 5.80مميون دوالر وبحصة  2568.4مميون دوالر، وتمييا بعد ذلك امغرب بقيمة  3137.1لبنان بقيمة 

 االجمالي العربي.

مميون دوالر بعد ان بمغت  29546.3مجممة قدرت  2011اما التدفقات الصادرة من الدول العربية عام 
مميون دوالر، وقد تباين اداء الدول  180612.5مميون دوالر، وبرصيد  44187.5بقيمة  2008تيا عام ذرو 

العربية حيث ارتفعت قيمة التدفقات الصادرة من الدول العربية فرادى في كل من الكويت والجزائر  واالمارات بنسب 
% عمى التوالي محتمة الكويت  7.3و % 1.80% و36.46متفاوتة حيث بمغ نصيبيم من اجمالي الدول العربية 

الصدارة في تصدير استثمارات اجنبية الى الخارج ثم قطر ثم السعودية كما نجدىا انخفضت في دول اخرى كميبيا، 
 المغرب، عمان، تونس، المين، وشيدت تدفقات سالبة في كل من البحرين وفمسطين.



الفصل األول:                      واقع االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية في ظل  
األزمات المالية العالمية                            

 

189 
 

مميون دوالر  51501.9نبية المباشرة الواردة الى فارتفع اجمالي تدفقات االستثمارات االج 2012اما سنة 
مميون  701012.0مميون دوالر، وبرصيد  7225بقيمة تغير  2011مميون دوالر عام  44276.6بعد ان كان 

مناخ االستثمار في الدول العربية ومن بينيا اليدوء  ارجاعو الى العوامل المؤثرة عمىدوالر،  وىو ارتفاع يمكن 
بعض دول المنطقة التي دخمت في مراحل االنتقال السياسي واإلجراءات التي قامت  السياسية فيالنسبي لألحداث 

بيا بعض الدول العربية من أجل تسييل ممارسة األعمال كاجراءات اختصار الوقت والتكاليف الالزمة لبدء نشاط 
صدار تص الدول العربية بشكل واضح خالل ىذه الفترة حيث تذبذبت تدفقات  وقد تباين اداء، ءاريح اإلنشاتجاري وا 

االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الى بعض الدول العربية  بين االرتفاع في دول واالنخفاض في دول اخرى بين 
مغرب، االردن، ليبيا، ال البحرين، جيبوتي، مصر، العراق،حيث نالحظ انيا ارتفعت في كل من  2012و  2011

السعودية، السودان، فمسطين، تونس، االمارات، اليمن، في حين تراجعت في كل من الجزائر، الكويت، لبنان، 
 عمان، قطر، فمسطين وسوريا . 

وحافظت السعودية عمى الصدارة في استقطاب االستثمارات االجنبية المباشرة خالل ىذا العام حيث قدرت 
كانت  أينرغم انخفاضيا مقارنة بالسنة السابقة ليا % 23.65دوالر   بحصة  مميون 12.182قيمة التدفقات الييا 

مميون دوالر   9566.7، ثم االمارات محافظة عمى نفس المرتبة بقيمة %36.83مميون دوالر وبحصة  16308
عد التدفقات السالبة التي عرفتيا % ب11.71مميون دوالر ببحصة  6031ثم  مصر بقيمة %،  18.57وبحصة 

مميون دوالر متجاوزة كل من لبنان والسودان المتان احتمتا الرتبة الثالثة والرابعة في  483 –والمقدرة بـ  2011م عا
 .2011قيمة التدفقات لسنة 

مميون دوالر مستمرة في  21573.5قدرت بـــ   2012اما التدفقات الصادرة من الدول العربية عام 
مميون دوالر  وتباينت ىذه التدفقات بين الدول فرادى  191474.9وبرصيد قدره  االنخفاض عن السنوات السابقة،

% والعراق بقيمة  2.39مميون دوالر وبحصة من االجمالي العربي قدره  404حيث نجدىا ارتفعت في البحرين  بـ 
 2011تو عام مميون دوالر بعد االنخفاض الشديد الذي عرف 2509% وليبيا بـــ2.26مميون دوالر وبحصة  489.5

مميون  4402مصدر ليا بــــ  كأكبرمميون دوالر والسعودية  884.3مميون دوالر وسمطنة عمان  406والمغرب بـــ
 العربي . اإلجمالي% من 11.75بحصة  ماراتواالدوالر 

ونالحظ انخفاض التدفقات الصادرة من الدول العربية فرادى كمصر واالردن ،الكويت ، قطر، تونس، اليمن 
مميون دوالر عمى التوالي ، فيما بقت منعدمة في   8.5و  13.4،  1840.1،  6741.3، 5.4، 211،5قيمة ب

 كل من جيبوتي وسورية، وسالبة في الجزائر وموريتانيا.

مميون  38594.3انخفض اجمالي تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الى  2013وفي سنة 
مميون دوالر محتمة االمارات الرتبة االولى  741384مميون دوالر، وبرصيد  12907.6دوالر  بقيمة تغير قدر 
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مميون دوالر وقدرت  8865مميون دوالر منافسة  لمسعودية التي انخفضت فييا ىذه التدفقات بقيمة  9764.9بقيمة 
% بسبب كبر حجم اقتصادىما 22.96و حصة السعودية % 25.30حصة االمارات من اجمالي الدول العربية بـ 

ال تفرض ضريبة عمى الدخل او تممك والتسييالت ايضا التي تقدميما لممستثمرين االجانب اذ ان السعودية مثال 
عقارات او عمى االجور، وال تفرض ضريبة عمى القيمة المضافة، وتتيح لممستثمرين األجانب إمكانية تممك المشاريع 

مميون دوالر محافظة عمى  4256ثم جاءت مصر في الرتبة الثالثة بقيمة  ، في قطاعات محددة%  100بنسبة 
،ثم 2661.1ثم لبنان  3728.7ثم البحرين بقيمة  2012نفس الترتيب لمسنة السابقة ليا رغم انخفاضيا مقارنة ب 

-و 133-و  840-والعراق  تدفقات سالبة بقيمة  مميون دوالر في حين عرفت قطر واليمن 1687.9السودان 
 مميون دوالر عمى التوالي . 3119.8

فبمغ اجمالي ىذه التدفقات في الدول العربية   2013اما  التدفقات الصادرة من  الدول العربية في سنة 
بعد االنخفاض الشديد الذي  2012مميون دوالر مقارنة بسنة  20924.4مميون دوالر مرتفعا بقيمة  42497.9

مميون دوالر، وتباين اداء الدول العربية فرادى حيث ارتفعت ىذه التدفقات في   223492.6عرفتو،  وبرصيد قدره 
و  6اغمب الدول العربية باستثناء ليبيا و المغرب  التي شيدتا انخفاضا ممحوظا مقارنة بالعام السابق ليا بقيمة 

وسوريا لسنوات عديدة مميون دوالر عمى التوالي ، فيما بقيت ىذه التدفقات معدومة في جيبوتي والصومال  332
 مميون دوالر عمى التوالي . 268-، 48.3-وسالبة في فمسطين والجزائر بقيمة 

انخفضت قيمة تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة  الى الدول العربية بقيمة  2014وفي عام 
لتدفقات الى كل دولة مميون دوالر، وذلك بسبب انخفاض ىذه ا 770826.0مميون دوالر وبرصيد  31176.9
و بسبب انخفاض تدفقات االستثمار  ركود االستثمارات المباشرة في دول التعاون الخميجي بشكل عام،عربية والى 

االجنبي المباشر عمى المستوى العالمي وما افرزتو ازمة منطقة اليورو من تداعيات والتي ادت الى ىشاشة 
 لمخاط الجيوسياسية، وشيدت الدول العربية ىذا االنخفاض رغم ان االقتصاد العالمي وعدم اليقين السياسي وا

لمجموعـة مـن المشاريع الكبيرة في مجال اليياكل األساسية والمراحل النيائية إلنتاج النفط والغاز في  تنفيذىا جـاري
تشيد  مؤشرات سمبية وبقيت اليمن العديد من الدول العربية ، وخاصة بمصافي النفط والصناعات البتروكيميائية، 

 مميون دوالر . 578-من حيث  ىذا النوع من التدفقات مقدرة بــــ 

فنالحظ انيا شيدت انخفاضا  2014اما تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية عام 
تباينة بين ارتفاع مميون دوالر م 251708.3مميون دوالر وبرصيد  16952.2محسوسا، حيث قدرت قيمتيا الكمية 

وانخفاض في الدول العربية كل واحدة عمى حدا، فنجدىا ارتفعت في االردن  والجزائر، العراق المغرب وعمان، وفي 
مميون دوالر بعد ان  393-السعودية وفمسطين واالمارات واليمن، وانخفضت في البحرين انخفاضا شديدا وصل الى 

 مميون دوالر عمى التوالي. 10468.3-و  252.7يت الى مميون دوالر وفي مصر والكو  531.9كان 
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فنالحظ ان تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الى الدول  2016و  2015اما خالل السنتين 
مميون دوالر ، برصيد  6055.3بفارق قدر بــــ   2015مميون دوالر عام  25121.6العربية انخفضت الى 

بسبب تراجع أداء االلقتصاد العالمي ،  2016مميون دوالر عام  834843و 2015عام مميون دوالر  796885.5
وارتياب المستثمرين في السياسات والتطورات المحمية في العديد من الدول،  إضافة إلى ذلك تم تصفية بعض 

حيث قدرت بــ  2016واخذت بعد ذلك اتجاه تصاعدي سنة االستثمارات الكبيرة بدل من إضافة استثمارات جديدة، 
 .2008مميون دوالر، اال انيا لم ترقى الى ثمث قيمة التدفقات القياسية التي بمغتيا عام  32149.5

  9604.8بقيمة 2016عربيا في استقطاب ىذا النوع من االستثمارات عام  األولىو احتمت االمارات الرتبة 
بقة ليا، ثم تمتيا مصر حيث قدرت تدفقات مميون دوالر عن السنة السا 1053مميون دوالر مرتفعة بحوالي 

مميون  1181.6مرتفعة بـ  2016مميون دوالر عام  8106.8الواردة الييا حوالي  المباشرة األجنبيةاالستثمارات 
شركة  15200وذلك بسبب  تأسيس شركات جديدة في مصر  والتي  بمغ عددىا نحو   2015دوالر مقارنة بسنة 

شركة  7008% مقارنة بعدد 110مميار جنيو بنسبة زيادة بمغت  25.1قيمتيا نحو برؤوس أموال مصدرة بمغت 
، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 2012 -2011مميار جنيو خالل العام المالي  11.9برؤوس أموال مصدرة 

ثم  % خالل السنوات الست الماضية حسب تقارير صادرة عن  وزارة االستثمار والتعاون الدولي في مصر،18.3
مميون دوالر مقارنة بـ العام السابق اين سجمت حوالي  688مميون دوالر متراجعة ب  7453تمتيا السعودية  بقيمة 

تماشيا مع  االتجاه المنخفض   لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر %  8-مميون دوالر  اي بنسبة تغير  8141
 في العالم.

قدر بــــ  2016فنجدىا عرفت انخفاضا طفيفا عام  2016-2015اما التدفقات الصادرة خالل السنتين  
 2015مميون دوالر ، برصيد بمغ عام  37251التي كانت تبمغ فيو  2015مميون دوالر مقارنة بعام  36226.4

مميون دوالر، وتباينت التدفقات االستثمارية  325023حوالي  2016مميون دوالر و سنة  293181.5حوالي 
مميون  46الى  103.2في كل من الجزائر من من الدول العربية بين الدول حيث نجدىا انخفضت الصادة  األجنبية

مميون دوالر وفمسطين الى  4527الى  5367مميون دوبمر والكويت من  880.1-الى  3191دوالر والبحرين من 
مارات الى الخارج احتمت الصدارة في تصدير االستث واإلماراتوكذا اليمن  12963.9الى  تواإلمارا 44.8-

وليبيا  واألردن، في حين نجدىا ارتفعت في كل من مصر والعراق 2016% عام 48.30% و 53.67بحصة 
 دية وتونس بقيم مختمفة.وقطر والسعو 

المباشرة إلى الدول العربية لالنخفاض حيث  األجنبية االستثماراترجعت التدفقات من  2017وفي سنة 
% 2دة إلى الدول العربية ما نسبتو ر %، وقد مثمت االستثمارات الوا 11.5وبنسبة  مميون دوالر 28470.3قدرت 

مميون دوالر، وقد تواصل تركز االستثمار االجنبي المباشر الوارد في  871404.9، وبرصيد من اإلجمالي العالمي
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التدفقات  ليإجما% من  61.8عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من االمارات ومصر عمى نحو 
مميون دوالر ثم  7391مميون دوالر  تمتيا مصر  10354.2بنحو  اإلماراتالواردة إلى الدول العربية وتصدرت 

مميون دوالر  وفي المقابل عرفت االستثمارات الصادرة من الدول  2628مميون دوالر ثم لبنان  2651.4المغرب 
ثم من الكويت  مميون دوالر 13955.5ن االمارات م أكبرىا مميون دوالر 31983.9نخفاضا إلى العربية ا

 مميون دوالر. 348954.3، وبرصيد قدره مميون دوالر 5625ر ثم السعودية مميون دوال 8112.4بــ

نجد دول  أننا إال، المباشرة في الدول العربية األجنبيةوبالرغم من التذبذب المالحظ في تدفقات االستثمارات 
الخميج العربية من أكثر دول منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، حيث 

-2000كان لإلمارات العربية المتحدة و المممكة العربية السعودية نصيب األسد من تمك التدفقات خالل الفترة 
تصادية التي اعتمدتيا ىذه الدول عمى المدى الطويل التي تؤكد وىذا يتوافق مع استراتيجيات التنمية االق 2016

عمى أىمية االستثمار األجنبي المباشر، وتيدف ىذه االستراتيجيات إلى تقديم الحوافر لجذب االستثمار األجنبي 
ادر لتعزيز التنمية المستدامة من خالل االستثمارات االكثر فعالية و الذي يساعد في خمق الوظائف وتنويع مص

الدخل وبالتالي الحد من االعتماد عمى النفط كمصدر وحيد لمدخل، ولذلك سعت منطقة الخميج لجذب االستثمار 
 األجنبي المباشر من خالل تحسين بيئة األعمال وتطوير األنظمة وتطوير المشاريع المشتركة. 

لصادر من الدول العربية  ( يبينان تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ا20-1( و) 19-1والجدول رقم )
، والمذان عمى أساسيما قمنا بالتحميل السابق لتطور حجم االستثمار 2016-2008والوارد الييا  خالل الفترة 

 األجنبي المباشر في الدول العربية بعد حدوث اكبر واشير األزمات المالية العالمية في االونة االخيرة.
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( : تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد الى الدول العربية خالل الفترة 19-1الجدول رقم )
2008-2016 . 

 الوحدة : مميون دوالر 

 
: بيانات االستثمار االجنبي المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، المصدر

 /fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research متاح عمى

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المنطقة / االقتصاد

1 429 807.4 1 867 532.7 1 921 305.5 1 338 531.8 1 425 376.6 1 574 711.5 1 567 676.5 1 371 919.4 1 179 064.3 1 485 205.3 العالم
 28 470.3  32 149.5  25 121.6  31 176.9  38 594.3  51 501.9  44 276.6  69 963.6  78 300.0  88 163.4 الدول العربية
 1 203.0  1 635.0 -  584.0  1 506.7  1 684.0  1 499.4  2 580.4  2 301.2  2 753.8  2 631.7 الجزائر
  518.9   243.4   64.9  1 518.6  3 728.7  1 545.2   98.4   155.9   257.2  2 638.3 البحرين

  8.6   8.0   5.1   4.7   4.2   10.4   23.1   8.3   13.8   4.6 جزر القمر
  165.0   160.0   124.0   153.0   286.0   110.0   79.0   36.5   74.7   228.9 جيبوتي

 7 391.7  8 106.8  6 925.2  4 612.0  4 256.0  6 031.0 -  483.0  6 385.6  6 711.6  9 494.6 مصر
- 5 032.4 - 6 255.9 - 7 574.2 - 10 176.4 - 3 119.8  3 400.4  1 882.3  1 396.2  1 598.3  1 855.7 العراق
 1 664.8  1 553.0  1 600.3  2 178.5  1 946.8  1 548.3  1 485.9  1 688.6  2 413.1  2 826.3 األردن
  300.5   418.7   310.5   953.5  1 433.6  2 872.6  3 259.1  1 304.6  1 113.6 -  6.0 الكويت

 2 628.0  2 610.2  2 353.2  2 907.1  2 661.1  3 111.3  3 137.1  3 708.4  4 378.9  4 002.1 لبنان
- - - -   702.0  1 425.0 -  1 909.0  3 310.0  3 180.0 ليبيا

 2 651.4  2 157.2  3 254.8  3 561.2  3 298.1  2 728.4  2 568.4  1 573.9  1 951.7  2 487.1 المغرب
 1 867.4  1 680.1 - 2 171.7  1 287.4  1 612.5  1 365.4  1 628.0  1 243.0  1 485.0  2 952.0 سمطنة عمان
  986.0   773.9  1 070.9  1 040.4 -  840.4   395.9   938.5  4 670.3  8 124.7  3 778.6 دولة قطر

 1 421.0  7 453.0  8 141.0  8 012.0  8 865.0  12 182.0  16 308.0  29 233.0  36 458.0  39 456.0 السعودية
  384.0   334.0   303.0   261.0   258.0   107.3   102.0   112.0   108.0   87.0 الصومال
  80.0 -  17.0 -  71.0   44.0 -  793.0   161.0 - - - - جنوب السودان

  203.2   296.7   102.9   159.7   175.7   58.4   349.3   206.3   300.5   51.5 دولة فمسطين
 1 065.3  1 063.8  1 728.4  1 251.3  1 687.9  2 311.0  1 734.4  2 063.7  1 726.3  1 653.1 السودان

- - - - - -   804.2  1 469.2  2 569.5  1 465.6 سورية
  879.5   885.0  1 002.7  1 063.8  1 116.5  1 603.2  1 147.9  1 512.5  1 687.8  2 758.6 تونس

 10 354.2  9 604.8  8 550.9  11 071.5  9 764.9  9 566.7  7 152.1  8 796.8  1 134.3  5 063.0 اإلمارات
-  269.9 -  561.0 -  15.4 -  233.1 -  133.6 -  531.0 -  518.4   188.6   129.2  1 554.6 اليمن

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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( : تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة  من الدول العربية خالل الفترة 20-1الجدول رقم ) 
2008-2016. 

 
متاح ، ضمان االستثمار وائتمان الصادراتموقع المؤسسة العربية لبيانات االستثمار االجنبي المباشر، : المصدر

 /fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research عمى

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المنطقة / االقتصاد

1 429 972.2 1 473 283.3 1 621 889.9 1 262 007.5 1 380 874.8 1 369 507.7 1 563 807.1 1 373 658.4 1 101 886.7 1 703 548.1 العالم
 31 983.9  36 226.4  37 251.0  16 952.2  42 497.9  21 573.5  29 546.3  21 100.5  18 923.3  44 187.5 الدول العربية

-  4.0   46.0   103.2 -  18.3 -  268.3 -  41.3   533.5   220.5   214.8   318.0 الجزائر
  229.0 -  880.1  3 191.0 -  393.6   531.9   516.0 -  920.2   334.0 - 1 791.5  1 620.5 البحرين
  199.0   206.6   181.7   252.7   301.0   211.1   625.5  1 175.5   571.1  1 920.2 مصر

  77.8   304.3   147.7   241.5   227.1   489.5   366.0   124.9   71.9   33.6 العراق
  6.6   3.2   1.0   83.4   15.6   5.4   30.8   28.5   72.4   12.8 األردن

 8 112.4  4 527.9  5 367.1 - 10 468.3  16 648.0  6 741.3  10 772.9  5 889.8  8 581.8  9 090.6 الكويت
  567.3   641.9   661.7  1 255.0  1 980.9  1 025.7   936.6   486.8  1 125.8   986.6 لبنان
  110.0   440.0   394.8   77.0   6.0  2 509.0   131.0  2 722.0  1 165.0  5 888.2 لبيبيا

  9.7   1.0   0.2   27.7   18.6 -  2.7   1.5   16.8 -   3.0 موريتانيا
  960.4   579.7   653.3   436.3   332.0   406.1   179.0   588.8   470.3   485.2 المغرب
  396.0   356.3   335.5  1 357.6   933.7   884.3  1 222.0  1 498.0   109.0   585.0 سمطنة عمان

 1 694.8  7 901.9  4 023.4  6 748.4  8 021.4  1 840.1  10 108.5  1 863.2  3 214.6  3 657.8 دولة قطر
 5 625.0  8 936.0  5 390.0  5 396.0  4 943.0  4 402.0  3 430.0  3 907.0  2 177.0  3 498.0 السعودية
-  18.6 -  44.8   73.3   187.5 -  48.3   29.1 -  128.1   84.4   69.3 -  4.3 دولة فمسطين
  57.5   241.6   31.1   21.8   21.5   13.4   21.3   74.1   77.0   42.2 تونس

 13 955.5  12 963.9  16 691.6  11 735.9  8 828.3  2 536.0  2 178.0  2 015.0  2 722.9  15 820.3 اإلمارات
  5.6   0.8   4.4   11.6   5.4   8.5   57.8   71.3   71.9   229.9 اليمن

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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 .2017-2000المباشر في الدول العربية خالل الفترة  األجنبيالثالث: تطور مشروعات االستثمار  المطمب

الواردة الى الدول العربية والمشاريع  األجنبيةسنتناول في ىذا المطمب دراسة تطور المشاريع االستثمارية 
االستثمارية العربية المباشرة في الخارج واىم الشركات العربية المستثمرة في العالم لمعرفة مدى استحواذ وامتالك 

المباشرة عالميا ومعرفة عددىا وتكاليفيا والوظائف التي ستحققيا وعدد الشركات  األجنبيةالدول العربية لالستثمارات 
 ابعة ليا موضحين اىم البمدان المستقطبة لالستثمارات العربية في العالم .الت

 .2017-2003الجديدة الواردة الى الدول العربية خالل الفترة  األجنبيةأوال:  المشاريع االستثمارية 

الجديدة الواردة الى الدول  األجنبية( المتعمق بالمشاريع االستثمارية 21-1نالحظ من خالل الجدول )       
مشروعا استثماريا جديدا  13.002ان الدول العربية عرفت انشاء ما يقارب  2017-2003العربية خالل الفترة 

موفرة مميون دوالر  1.136.100رية بنحو شركة مقَدرة تكمفتيا االستثما 10.321وتخص تمك المشروعات حوالي 
 فرصة عمل . 1.919.201ما يزيد عن 

اين عدد ىذه المشروعات الى الدول العربية فرادى، مستحوذة االمارات عمى اكبر عدد من ىذه المشاريع وتب
 414,263مميون دوالر  موفرة   161,644مشروعا بتكمفة استثمارية قدرت بــ  4,823حيث استحوذت عمى 

 170.608ع بتكمفة مشرو 1.456شركة،  ثم تمتيا السعودية بــ  3,959فرصة عمل وتخص ىذه المشروعات 
ثم جاءت بعدىما المغرب في ، شركة 1.035فرصة عمل وتخص ىذه المشروعات  164.919مميون دوالر موفرة 

فرصة عمل  263.696مميون دوالر موفرة  68.308مشروع استثماري جديد وبتكمفة  978المرتبة الثالثة  بحوالي 
 223.391مشروع استثماري جديد وبتكمفة  968لي لتمييا مصر في المرتبة الرابعة بحواشركة ،  761وتخص 

، شركة 686فرصة عمل وتخص  259.562% من اجمالي الدول العربية موفرة 19.66مميون دوالر أي بنسبة  
الدول  % من اجمالي8.03مميون دوالر اي بنسبة  91.293مشروع وبتكمفة  796احتمت قطر المرتبة الخامسة بـــف

مشروعا استثماريا جديدا   679شركة ، ثم البحرين بــ  670% منصب شغل وتخص 4.84العربية موفرة ما يقارب 
 608منصب شغل، وبعدىا سمطنة عمان بــ   86.334مميون دوالر موفرة  36.247شركة وبتكمفة   549لـــــ 

  102.947الدول العربية موفرة ما يقارب % من اجمالي 4.74مميون دوالر اي بنسبة  53.953مشروع وبتكمفة 
 شركة. 442منصب شغل وتخص 

المراتب الالحقة عمى التوالي بعدد مشاريع العراق  ،االردن ،الجزائر، الكويت ،ثم بعدىا احتمت كل من تونس
مشروعا استثماريا جديدا وتصدرت كل من فمسطين الصومال وجيبوتي المراتب  427 -330معتبرة تراوحت بين 

 في المشاريع االستثمارية الواردة الييا .  ألخيرةا
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(: المشاريع االستثمارية االجنبية الجديدة الواردة الى الدول العربية خالل الفترة 21-1جدول رقم )
2003-2017 

 
 25 موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،بيانات االستثمار االجنبي المباشر، : المصدر
 متاح عمىد،  10:13 سا ،2018 مارس

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

ىا استقطبت الدول العربية مشاريع استثمارية لوحد  2017( نالحظ ان سنة 22-1ومن خالل الجدول رقم )     
مميون دوالر 70604قدره   وبإجمالي% من المشاريع العالمية، 4.3مشروع بنسبة  809جديدة من دول العالم قدرىا 

 2013شركة، ونالحظ انخفاض عدد المشاريع في الدول العربية منذ  627فرصة شغل تابعة لــ 99.885موفرة 
بالرغم من انيا شيدت التداعيات السمبية لألزمات المالية إال ان جل  2012 - 2008ترة مقارنة بالف 2017الى

 . وأوروبا أمريكاالتي وقعت في  لألحداثالشركات وجيت مشاريعا الى الدول العربية نظرا 

 

تكلفة بالمليون دوالرعدد المشاريعالدولة المستقبلة وظائفال عدد الشركاتعدد ال

968223,391259,562686مصر

1,456170,608164,9191,035السعودية

4,823161,644414,2633,959اإلمارات 

79691,29393,048670قطر

97868,308263,696761المغرب

42166,051107,665345الجزائر

33064,34951,832253العراق

60853,953102,947442سلطنة عمان

35548,44471,558279األردن

67936,24786,334549البحرين

16031,65431,355148ليبيا

16528,37040,621137سوريا

42728,06697,730349تونس

25215,50442,639223لبنان

5313,69514,50049اليمن

36312,87541,583295الكويت

718,89816,84757السودان

335,4228,20329موريتانيا

315,0295,42829جيبوتي

151,2143,1749فلسطين

181,0861,29717الصومال

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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المباشرة الجديدة الواردة الى الدول العربية  ( : تطور المشاريع االستثمارية االجنبية22-1جدول رقم )
 .2017-2003من دول العالم خالل الفترة 

 
 26 موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،بيانات االستثمار االجنبي المباشر، : المصدر
 متاح عمىد،  15:30 سا ،2018 مارس

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

 32,749.5قدر بحوالي  2017عام ( نالحظ ان اجمالي المشاريع الروسية 7-1ومن خالل الممحق رقم )
الصدارة في مجال االستثمار في الدول العربية  معظميا في مصر بحوالي  محتمة % 46.38مميون دوالر اي بنسبة 

ثم تمتيا المشاريع السعودية في اغمب الدول العربية ، مميون دوالر 2616.5مميون دوالر، وفي العراق  30,011.0
ن مميون دوالر واالرد  3,921.6% استحوذت مصر منيا  6.74مميون دوالر ، اي بنسبة  4,761.7بقيمة 

%  استحوذت 5.59مميون دوالر اي بنسبة  3,951.1مميون دوالر، ثم تمتيم المشاريع االماراتية بقيمة  529.0
مميون دوالر ،ثم جاءت كل من الصين والواليات المتحدة األمريكية  2700السعودية عمى اكبر المشاريع منيا بقيمة 

لمشاريع الصينية كانت في المغرب ومصر واالمريكية مميون دوالر عمى التوالي اغمب ا 3.324.2و  3,659.9بــ 
مميون دوالر اغمبيا في االمارات، وقد  2.151.2و  2.531.8في االمارات والسعودية، ثم اليابان والكويت بــ 

قيمة قيمةمن العالم %ال قيمةمن العالم %ال قيمةمن العالم %ال من العالم %ال

20178094.370,6048.799,8854.16275.7

20167744.193,92210.2114,8094.56175.4

20157694.143,8645.095,5963.96105.2

20148214.263,3467.4109,3824.46445.4

20139554.657,7066.1102,0644.17256.0

20121,0735.747,2126.4115,9325.27646.7

20111,1685.761,1796.2126,0534.68737.3

20101,0445.663,3436.7139,1635.37967.2

20091,1596.7110,94510.4166,1966.38928.7

20081,3247.0171,56512.1289,9638.09899.0

20077195.055,9106.5117,0904.36157.0

20068506.6113,74813.9179,1587.06368.3

20056415.977,54812.2123,7846.25137.3

20044364.258,1718.967,9243.53635.7

20034604.847,0406.172,2023.63946.7

عدد الشركات المستثمرة

تطور المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الجديدة الواردة إلى الدول العربية من دول العالم

عدد الوظائفالتكلفة بالمليون دوالرعدد المشاريع

السنوات

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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مميون دوالر ، والجزائر اكبر الشركات  1,005.1استقطب المغرب اكبر عدد من الشركات السويسرية بقيمة  
 مميون دوالر . 714.3التركية بقيمة 

 .  2017-2003ثانيا:  المشاريع االستثمارية العربية المباشرة في الخارج خالل الفترة 

عدد مشروعات االستثمارات المباشرة  ( ان7-1( والشكل رقم )23-1نالحظ من خالل الجدول رقم )
مشروعا عام  120حيث ارتفع من  2016-2003العربية في الخارج شيدت تذبذبا خالل الفترة ما بين عامي 

ثم تراجع عدد المشروعات مع ظيور تداعيات االزمة المالية العالمية الى  2008مشروعا عام  554الى  2003
 344، لكنو تراجع مرة اخرى الى 2012مشروع عام  601الى  ثم عاود الصعود 2010مشروعا عام  389

بسبب انخفاض اسعار النفط ، وقدرت التكمفة االستثمارية االجمالية لمشروعات االستثمار   2015مشروع عام 
مميون دوالر موفرة ما يزيد عن مميون فرصة  589.945.6حوالي  2016-2003العربية في العالم خالل الفترة 

 مشروعا استثماريا . 5.045 عمل لحوالي

 2016-2003(: مشروعات االستثمار االجنبي المباشر العربية في العالم خالل الفترة 23-1جدول رقم )

   
 27 موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،بيانات االستثمار االجنبي المباشر، : المصدر
 متاح عمىد،  21:25 سا ،2018 مارس

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

 

اجمالي فرص العمل اجمالي االستثمار بالمليون دوالر  المشروع السنة

13.44 6616.5 120 2003

18.306 9394.7 117 2004

67.631 36978.2 190 2005

147.627 85744.6 408 2006

74.883 39271.4 289 2007

192.071 114.132 554 2008

97.008 63.565 419 2009

65.681 26.226.1 389 2010

72.159 37.069.6 510 2011

82.261 33.717.1 601 2012

72.358 36.425.3 524 2013

82.069 28.435 462 2014

63.615 51.084.5 344 2015

29.662 21.284.6 118 2016

1.078.771 589.945.6 5045 االجمالي

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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(: تطور عدد مشروعات االستثمار االجنبي المباشر العربي في العالم خالل الفترة 7-1الشكل رقم )
2003-2016. 

     
 (.23-1العتماد عمى معطيات الجدول رقم )با  exelمخرجات برنامج  :المصدر

تركزت تقريبا في  واجنبيةدولة عربية  148وتوزعت مشروعات االستثمار المباشر العربي في الخارج عمى 
كما تحدة والواليات الم واألردنومصر والمممكة المتحدة وسمطنة عمان والبخرين وقطر  واإلماراتاليند والسعودية 

%  9.2( حيث بمغت نسبة المشروعات العربية في اليند 9-1(، والشكل رقم )8-1ىو موضح في الشكل رقم )
 273%  ب 5.4 اإلماراتمشروع ، وفي  375%  بـــ 7.4مشروع ، وفي السعودية  462بعدد مشاريع قدر بــــ 
مشروع ، اما عمان والبحرين  233%بـــ  4.6مشروع ، وفي المممكة المتحدة  237% بــ4.7مشروع وفي مصر 
 ،مشروع عمى التوالي 226،221،211ـ %  عمى التوالي بعدد مشاريع قدر بـــ 4.5،4.4،4.2وقطر فبمغت نسبة 

، وتبقى مشاريع  2016-2003مشروع خالل المدة  141%  بعدد مشاريع  2.8وفي االردن والواليات المتحدة 
 مشروع. 2525% بعدد مشاريع قدر ب  50بة عربية اخرى في دول عديدة من العالم بنس
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 الخارج موزعة عمى الدول .  ي( : مشروعات االستثمار المباشر العربية ف8-1الشكل رقم )

  
المؤسسة العربية لضمان  ،االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربيةول نشرة فصمية ح المصدر:

 . 9ص  ،2016، الكويت، 2016 يونيو -افريل االستثمار وائتمان الصادرات

 .2006-2003(: اهم الدول المستقبمة لممشروعات العربية في العالم ما بين 9-1الشكل رقم )

 
المؤسسة العربية لضمان  ،االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربيةول نشرة فصمية ح المصدر:

 . 9ص  ،2016، الكويت، 2016يونيو  -افريل االستثمار وائتمان الصادرات
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 .2016-2003ثالثا: اهم الشركات العربية المستثمرة في العالم خالل الفترة 

انو ىناك العديد من الشركات العربية المستثمرة  في العالم  خالل  (10-1نالحظ من خالل الشكل رقم )
التي يقع مقرىا في لندن في المممكة المتحدة وىي شركة  االماراتية NMCمن بينيا مجموعة  2016-2003الفترة 

خاصة متخصصة في فرعين االول توفير الرعاية الطبية والثاني لمتجارة ، لذا اصبحت تشغل المستشفيات ومراكز 
مشروع ، ثم شركة دبي  242الجراحة والصيدليات وكذا توزع سمع صيدالنية وبيطرية  وغيرىا وىي منتشرة بــ 

تنوع نشاطيا ما بين العقار واالستثمار واالعالم والصحة والتعميم والتكنولوجيا والطاقة واالبحاث  بـــ التي ي القابضة 
مشروع  108مشروع ، ثم مجموعة الندمارك  أحد أكبر شركات قطاع البيع في التجزئة في الشرق األوسط بـــ  133

ي الخميج والتابعة ليا اشير المحالت المعروفة باسم والتي تعد من اضخم الشركات اليندية ف   EMKEثم مجموعة
مشروعا ثم شركة سابك السعودية لمصناعات  85بـــ   GAC، ثم مجموعة مشروع  95لولو ىيبر ماركت  بــ

االساسية الرائدة في مجال انتاج الكيماويات المتنوعة والتي تدير عممياتيا التصنيعية عمى المستوى العالمي في 
مشروع ثم شركة  81نتجات المتخصصة بعدد مشاريع قدره مكيماويات والمغذيات الزراعية والمعادن والمجال البترو 

مشروع ، ثم مجموعة  80دبي العالمية والتي تضم عشر شركات من بينيا الشركة المشيورة موانئ دبي العالمية بــ 
مشروع  ثم شركة اعمار  60لجوي بــ المجموعة المتخصصة في مجال إدارة الشركات في مجال النقل ااالمارات 
دارة الفنادق بــ  العقاري الرائدة عالميا في مجال التطوير الشركة العقارية  مشروعا ثم الرشاقة الكويتية  56والضيافة وا 

 في الرائدة الشركة مشروع ، ثم مجموعة ماجد الفطيم  52مشروع ، تمييا مجموعة دلة البركة السعودية بــ 54بـــ 
دارة تطوير مجال  و األوسط الشرق مستوى عمى والترفيو التجزئة ومنشآت المتكاممة والمدن التسوق، مراكز وا 
 مشروع 44بــ االسالمي دبي بنك ثم مشروع 46بــ الكويتية الشايع مجموعة  ثم 52 قدره مشاريع بعدد وآسيا أفريقيا
 وفواز الكويتي التمويل بيت تمييا مشروع 42بــ اناروت فنادق ثم مشروع 42 بـــ الخارجية ااتجارة المغربي فالبنك
 التوالي عمى  مشروع 38 و 38 بــ الراجحي ومصرف الفطيم مجموعة ثم التوالي عمى مشروع 40و 41 بــ الحكير
 مشروع. 3615بــ الخارج في تستثمر  اخرى عربية شركات ىناك



الفصل األول:                      واقع االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية في ظل  
األزمات المالية العالمية                            

 

202 
 

2016-2003العالم   بعدد المشاريع   خالل الفترة ( اهم الشركات العربية المستثمرة  في 10-1رقم ) الشكل 

 
المؤسسة العربية لضمان االستثمار  ،االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربيةول نشرة فصمية ح المصدر:

 . 9ص  ،2016، الكويت، 2016يونيو  -افريل وائتمان الصادرات

 .2017-2003خالل الفترة تطور حجم االستثمارات العربية البينية   المطمب الرابع:

 إنتاجيا، مستوى اإلنتاجية، ورفع القطاعات تعد االستثمارات العربية البينية عامال ميما لتنمية وتطوير
 ليذا نجد ان اغمب حكومات الدول العربية تعمل جاىدة العادة  العربية، الدول في جديدة صناعات وخمق

 تدفقاتبيا ، نظرا ألن  العربي اإلستثمار وىمست لرفع العربية، الدول داخل وتوطينيا المياجرة العربية اإلستثمارات
ورفع  اإلنتاجية ىياكميا تطوير في مصمحتيا يخدم ال مما ضعيفة، إلييا العربية غير المباشرة األجنبية اإلستثمارات

 البينية. فييا بما الخارجية مستوى تجارتيا

 2017-2003خالل الفترة  : المشاريع االستثمارية العربية البينية أوال

تعرف االستثمارات العربية البينية بانيا تمك التدفقات الرأسمالية التي يكون مصدرىا مواطنون عرب        
طبيعيون ومؤسسات عربية من خارج الدول العربية المضيفة، والتي توظف في مشاريع خاصة او عامة او مختمطة 

 1تدار عمى اسس تجارية.

( ان عدد مشاريع االستثمارات العربية البينية 11-1( والشكل رقم )24-1)لجدول رقم نالحظ من خالل ا
مميون دوالر  336718، وذلك  بتمكفة استثمارية قدرت بـــ 2017-2003مشروعا استثماريا بين الفترة  2724بمغ 

                                                             
1
 .15  مييع سانق  ص 2017تقيٌي مناخ لالستثماي فً لدي ل لدعينٌ  دسن   
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شركة استثمارية، حيث قدر عدد مشاريع االستثمارات العربية  1,186منصب شغل تابعة  588575موفرة حوالي 
 8971مميون دوالر ، موفرة ما يقارب  4183مشروع بتكمفة استثمارية قدرت بـــ 69حوالي  2003البينية عام 

شروع بتكفة استثمارية مقدرة بــ م 63تقمص عدد المشاريع الى  2004شركة، وفي عام  53منصب شغل تابع ل 
شيدت المشاريع    2006- 2005شركة ، وخالل  51فرصة عمل تابع ل  8569مميون دوالر  موفرة  1975

 2007عمى التوالي اال انو انخفض عام   221و  118االستثمارية العربية البينية نموا في عدد المشاريع قدر ب 
 % . 17.36حوالي  2006% بعدما بمغت عام  5.50مشروعا .بحصة قدرت بـــ 108الى  

ارتفع عدد المشاريع االستثمارية البينية قبل ظيور نتائج االزمة المالية العالمية  لتأخذ  2008وفي عام 
خاصة بعدما ظيرت تداعيات الربيع العربي بشكل عام في المنطقة وبدأت تاثيرات  2009اتجاىا تنازليا بعدىا عام 

 64.721يتكمفة استثمارية  2008مشروع عام  256حيث نالحظ ان عدد المشاريع قدر بـــ   االحداث في الظيور،
وىي في االرتفاع الى غاية  2009شركة ، ومنذ  164فرصة عمل تابعة لــ  98.883مميون دوالر موفرة حوالي 

 241دريجيا الى مشروعا لنالحظ انخفاضو ت 353اين عرفت اكبر عدد من المشاريع البينية  مقدرة ب   2012
وزاد عدد  2016مشروع عام  142ثم الى   2015عام  157و  2014مشروع عام  163و  2013مشروع عام 

فرصة  24.524مميون دوالر موفرا  12.582مشروع بتكمفة  172ووصل الى  2017المشاريع البينية العربية عام 
 شركة .  93عمل تابع لــ 
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 .2017-2003(: تطور المشاريع االستثمارية العربية البينية  حالل الفترة 24-1جدول رقم )

  
 30 موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،بيانات االستثمار االجنبي المباشر، : المصدر
 متاح عمىد،  23:50  سا ،2018 مارس

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

 .2017-2003الل الفترة خع االستثمارية العربية البينية  ( : تطور المشاري11-1رقم )شكل 

 
 (.24-1باالعتماد عمى معطيات الجدول ) Excel: مخرجات برنامج المصدر

تكلفة بالمليون دوالرعدد المشاريعالسنوات وظائفال عدد الشركاتعدد ال

201717212,58224,52493

201614222,16426,58591

201515713,91620,870104

201416311,39833,87896

201324113,71532,420136

201235320,54346,781158

201125814,24429,237143

201021217,19939,829139

200919133,93848,400146

200825664,72098,883164

200710817,83126,87287

200622156,27091,487137

200511832,03951,26981

2004631,9758,56951

2003694,1838,97153

2,724336,718588,5751,679االجمالي
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( ان االمارات تعتبر اكبر دولة مصدرة 9-1الممحق رقم )و ( 8-1نالحظ من خالل الممحق رقم )و 
مميون دوالر ، مستحوذة  164840بمغت  مشروعا بتكمفة استثمارية اجمالية 1308لالستثمارات العربية البينية بـــ 

مشروعا اماراتيا من اجمالي المشاريع العربية المستثمرة فييا والبالغ عددىا  286السعودية عمى اكبر عدد منيا بــ 
مميون دوالر من اجمالي تكاليف المشاريع  20,704مشروع عربي بالسعودية وبتكمفة استثمارية قدرىا  445

مشروع اماراتي بتكمفة الستثمارية قدرىا  165مميون دوالر، ومستحوذة عمان عمى  32,167بالسعودية البالغ 
مميون دوالر محتمة الصدارة في تكاليف االستثمار  46918مشروع بتكمفة  129مميون دوالر ومصر عمى  5355

د المشاريع مشروع بمصر وقدر عد 62مشروع باالمارات و 72كما نالحظ ان السعودية عندىا  ،العربي البيني
مميون دوالر  11.002مشروعا .مستحوذة مصر عمى استثمارات سعودية بتكمفة  306السعودية في الدول العربية 

 كميون دوالر. 3351مميون دوالر واالردن  6849واالمارات حوالي 

 25بمصر و  23مشروع بالبحرين، و 48مشروع باالمارات و 77مشروع بالسعودية  42اما الكويت فمدييا 
،  2717كاليف استثمارية قدرىا تمشروع كويتي  موزعا عمى العديد من الدول العربية ، ب 303باالردن من اصل 

مشروع موزع عمى  154مميون دوالر عمى التوالي، أما بالنسبة لقطر فمدييا  1121، 6034، 7900، 8782
 1241مشروع قطري بتكمفة  28عمى  ماراتمميون دوالر مستحوذة اال 31242الدول العربية  بتكمفة اجمالية قدرىا 

 مميون دوالر. 160مشروع بتكمفة  16والكويت عمى  مشروع، 25والسعودية وعمان عمى  مميون دوالر

مشروع  144بــ 2017-2003ثم جاءت لبنان في المرتبة الخامسة من حيث غدد المشاريع خالل الفترة 
مشروع بسوريا ، بتكاليف استثمارية  17مشروع بالعراق و  18مشروع بمصر و  19مشروع باالمارات و  30منيا 

مشروع  122و  137جاءت البحرين ومصر بـ  ، وبعدىامميون دوالر عمى التوالي 298، 3744، 2499، 1221
مميون دوالر عمى التوالي مسنحوذة السعودية واالمارات عمى اكبر عدد من  13783و 38815عمى التوالي بتكمفة 

ثم تأتي بعدىا مشاريع اردنية وعمانية وتونسية ومغربية موزعة عمى الدول العربية مقدرة ب  أيضا،ىذه المشاريع 
 مشروعا عربيا عمى التوالي. 21، 51، 56، 89

وتبقى المشروعات اليمينية والعراقية والجزائرية والميبية والسورية والفمسطينية والسودانية معتبرة جدا   وتكاد 
في تونس وواحد في  3مشاريع استثمارية فقط واحد في العراق و 5الحظ ان الجزائر عندىا تكون معدومة ، حيث ن

مميون دوالر اكثر من االمارات من ناحية  24337مشروعا عربيا وبتكمفة  99اليمن في حين نجدىا مستقطبة ل 
 مميون دالر. 22319التكاليف االستثمارية التي استقطبت 

 .2017-2003ريع االستثمارات العربية البينية خالل الفترة : التوزيع القطاعي لمشاثانيا

( ان مشاريع االستثمارات 11-1( والممحق رقم )10-1)رقم والممحق( 25-1)حظ من خالل الجدول رقمنال
مميون دوالر موفرة  336718مشروعا بتكمفة كمية  2724العربية البينية  تتنوع في العديد من القطاعات لــ 
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مشروعا بتكمفة استثمارية  267شركة، حيث استحوذ قطاع العقارات عمى  1186منصب عمل تابع لـ  588575
شركة، استحوذت االمارات عمى اكبر  145منصب شغل تابعة  272.009مميون دوالر موفرة  192.430قدرت 

لي مشاريع العقارات الى % من اجما52.88مميون دوالر اي بنسبة  101761.1المشاريع في ىذا القطاع بحوالي 
مميون  57448.5الى مصر في قطاع العقارات  ةالستثمارية العربياالدول العربية وقدر اجمالي تكمفة المشاريع 

وقدر عدد المشاريع في قطاع الفحم  % من اجمالي مشاريع ىذا لقطاع في الدول العربية، 29.85دوالر، بنسبة 
شركة  30منصب شغل تابع ل  8221مميون دوالر موفرة  32502فة مشروعا عربيا بتكم 49والغاز الطبيعي 

 61.76مميون دوالر اي بنسبة  20075.6استحوذت االمارات أيضا عمى اكبر تدفقات بتكاليف استثمارية قدرىا 
% من اجمالي مشاريع الفحم والغاز الى الدول العربية،  وقدر اجمالي تكمفة المشاريع االستثمارية الى مصر 

وفي قطاع الفندقة والسياحة  % من اجمالي ىذا القطاع في الدول العربية،  29.26مميون دوالر بنسبة  9512.3
شركة ، استحوذت أيضا منيا  74منصب عمل يخص  37908مميون دوالر موفرة  24166مشروع بتكمفة  176

ن اجمالي مشاريع الفندقة % م61.83مميون دوالر وبحصة  14942.7االمارات استثمارا مباشرة صادرة  بتكمفة 
مميون  3327.9و 3923.3والسياحة الى الدول العربية غالبيتيا في السعودية ولبنان بتكاليف استثمارية قدرىا 

 دوالر عمى التوالي.

 58من حيث حجم التكاليف االستثمارية بعدد مشاريع المعادن جاء في المرتبة الرابعة ونالحظ ان قطاع 
شركة   56شركة، ثم قطاع الغذاء والتبغ لــ  37فرصة عمل تابع لــ  33116مميون دوالر موفرا  16152وتكمفة 

مشروع  ويعتبر اكبر قطاع تقوم الشركات  باالستثمار فيو اال  569مشروع ثم الخدمات المالية بــ  190بما يقارب 
شركة، بتكاليف استثمارية  190مميون دوالر تابع ل  9230فتو قميمة مقارنة بالقطاعات األخرى حيث بمغت ان تكم

مميون دوالر عمى لتوالي بتكاليف  3270.8، 3400.6، 7007.8لممشاريع اإلماراتية في الدول العربية بــ 
 العربية األخرى.مميون دوالر مقارنة بالدول  9709.6استثمارية عالية في الجزائر قدرىا 

ويأتي  بعد ذلك كل من قطاع االتصاالت ، قطاع البناء ومواد البناء ، المواد الكيميائية والطاقات المتجددة 
مميون دوالر عمى التوالي بعدد  5120، 6050، 6431، 7930، 8469والتخزين بتكاليف استثمارية قدرت بـــ 

عرف قطاع البناء والتشييد ارتفاع تكاليف ، كما لي مشروع عمى التوا 34، 19، 36، 55، 135مشروعات  
مميون دوالر ، وكذا المواد  1566مميون دالر و السعودية  3115.7مشروعاتو المصرية في الدول العربية بحوالي 

ي مميون دوالر المصرية، أما مشاريع الطاقات المتجددة البحرينية  فتكاليفيا كانت مرتفعة ف 2166الكيميائيية بتكمفة 
 مميون دوالر .3500الدول العربية  بالدول بمغت 

خدمات االعمال، وسائل النقل، المنسوجات،  الترفيو، قطاع المنتجات االستيالكية،من  كل بعد ذلك وجاء
مشروعا  19، 22، 47، 273، 104، 193، 25، 190الرعاية الصحية، البالستيك والمنتجات الصيدالنية بعدد 
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مميون دوالر عمى  958، 1036، 1464، 1523، 1569، 1916، 2084، 2272رت بـــ بتكاليف استثمارية قدو 
فرصة   6491، 1726،   9494، 25008،   8658، 6193، 5038، 7875، 41185 حوالي التوالي موفرة

 شركة عمى التوالي. 16، 15، 18، 54، 51، 112، 12، 62عمل في ىذه القطاعات عمى التوالي تابعة لــ 

، المكونات االلكترونية، وسيراميك الزجاج، جيات وخدمات تكنولوجيا المعموماتاع البرمقطثم جاء 
 مشاريع عمى 8، 12، 31، 36، 17، 18، 94وااللكترونيات، واالالت الصناعية، والسيارات، والمشروبات بــ 

 % من اجمالي0.11%،0.12%،  0.12%، 0.16%، 0.17%، 0.18 %،0.26 التوالي بحصص قدرت بـــ
المطاط،  غير السيارات، أخرىوالمعدات، مركبات  اآلالتكل من قطاع الطباعة والتغميف، ، وبعدىا جاء التكاليف

مشروع وباجمالي تكاليف ليذه القطاعات  47مالي جمكونات السيارات، التكنولوجيا الحيوية والمنتجات الخشبية بــا
 شركة.  36لــ  فرصة عمل تابعة 10090مميون دوالر موفرين حوالي  1192
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 .2016-2003( التوزيع القطاعي لمشاريع االستثمارات العربية البينية خالل الفترة 25-1جدول رقم )

 
 30 موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،بيانات االستثمار االجنبي المباشر، : المصدر
 متاح عمىد،  23:50  سا ،2018 مارس

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

القطاع
عدد 

المشاريع

التكلفة 

)مليون 
عدد الشركاتعدد الوظائف

267192,430272,009145العقارات

4932,5028,22130الفحم والنفط والغاز الطبيعي

17624,16637,90874الفنادق والسياحة

5816,15233,11637المعادن

19010,29149,58756الغذاء والتبغ

5699,23012,662190الخدمات المالية

1358,46911,36270االتصاالت

557,93012,56131مواد البناء والتشييد

366,4316,45720مواد كيميائية

196,0501,6669الطاقة البديلة أو المتجددة

345,1209,13514التخزين 

1902,27241,18562منتجات استهالكية

252,0847,87512الترفيه والتسلية

1931,9165,038112خدمات األعمال

1041,5696,19351وسائل النقل

2731,52325,00854المنسوجات

471,4649,49418الرعاىة الصحية

221,0361,72615البالستيك

199586,49116المنتجات الصيدالنية

949234,17563خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

186774,24710مكونات الكترونية

175682,8469سيراميك وزجاج

365244,29215االلكترونيات االستهالكية

314602,32319اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

123981,80711 السيارات

83841,1017مشروبات

93416685الورق والطباعة والتغليف

92591,6748معدات وماكينات األعمال

22025,0212المعادن

131217339وسائل نقل غير السيارات

4851,1304مكونات السيارات

2643122مطاط

2431112الفضاء

1353001الفضاء والدفاع

3281161التكنولوجيا الحيوية

111131المحركات والتوربينات

13121المنتجات الخشبية

2,724336,718588,5751,186اإلجمالي

إجمالي مشاريع االستثمارات العربية البينية ) حسب التوزيع القطاعي( 

 بالمليون دوالر ما بين عامي 2003 و2017 

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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 .2017-2003اهم الشركات العربية المستثمرة في الدول العربية خالل الفترة  ثالثا:

مشاريع االستثمار العربي في الدول العربيـة تابعـة لشـركات عربيـة  ( ان26-1نالحظ من خالل الجدول رقم )
كبيــرة مســتثمرة فــي العديــد مــن دول العــالم تتواجــد باالمــارات والســعودية والبحــرين والكويــت وقطــر ومصــر ولبنــان ومــن 

مميـون دوالر  أي  21,626.1مشـروعا وتكمفـة اسـتثمارية قـدرىا   13شركة الخميج لمتنمية )تعمير ( ب بينيا مؤسسة 
فرصة عمل تابعـة لشـركتين، وشـركة اعمـار االماراتيـة  7,136% من اجمالي التكاليف، موفرة ما يقارب 6.42بنسبة 

شـركات، ومجموعـة  10فرصة عمل تابعـة لـــ 31395% موفرة 5.35أي بحصة  18032.1مشروعا وبتكمفة  32بـ 
 32092%، مـوفرة  4.18مميـون دوالر أي بحصـة  14090.9 مشروع وتكمفة استثمارية 52ماجد الفطيم االماراتية 

مشـــاريع بتكـــاليف  4شـــركات، ثـــم تـــأتي شـــركة المعبـــر الدوليـــة لالســـتثمارات االماراتيـــة بـــــ  6فرصــة عمـــل فيمـــا يخـــص 
فرصـة عمـل لمـا يخـص شـركة واحـدة، ثـم شـركة ريـل اسـتيت  7750مميون دوالر موفرة  11626.8استثمارية مقدرة بــ

جـي تابعـة لشـركتين ، ثـم تـأتي كـل مـن شـركة  10893.2مشـروعات وبتكمفـة اسـتثمارية  4متواجدة بقطر بــ العقارية ال
مشـاريع والتـي تنشـط  4مشـروعا، ثـم مجموعـة الحبتـور لمترفيـو والسـياحة االماراتيـة بــ  16إف أتش المالية البحرينية بــ 

والتشـغيل والتخـزين والتسـويق، والتكريـر واإلسـالة  االستكشـاف والتنقيـب واإلنتـاج، في مراحل مختمفة ضمن القطـاع فـي
وغيرىـا مـن . % مـن اجمـالي التكـاليف عمـى التـوالي 2.70%،  3.01%، 3.23والتوزيع والبيع  وبحصص قدرت بـ 
 87عمـى حصـة االسـد مـن المشـاريع فـي الـدول العربيـة قـدر بــ  الندمارك االماراتيةالشركات االخرى مستحوذة  شركة 

 .مميون دوالر 5851.5مشروع  وبتكمفة  79االماراتية لمطيران بـ   EMKE GROUPاريا ثم شركة مشروعا استثم
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 .2016-2003(: الشركات العربية المستثمرة في الدول العربية خالل الفترة 26-1الجدول رقم )

 
 االستثمار وائتمان الصادرات،موقع المؤسسة العربية لضمان بيانات االستثمار االجنبي المباشر، : المصدر

 متاح عمىد،  15:30  سا ،2018 افريل 3

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

عدد المشاريعالشركة األم
المقر الرئيسي 

للشركة

التكلفة 

)مليون دوالر(
عدد الوظائف

عدد الشركات 

التابعة

1Al Khaleej Development (Tameer)1321,626.17,1362البحرين

2Emaar Properties3218,032.131,39510اإلمارات

3Majid Al Futtaim Group (MAF Group)5214,090.932,0926اإلمارات

4Al Maabar International411,626.87,7501اإلمارات

5Barwa Real Estate410,893.26,8932قطر

6Gulf Finance House (GFH)1610,151.210,8572البحرين

7Al Habtoor Group49,119.04,3583اإلمارات

8Dana Gas108,033.71,7011اإلمارات

9DAMAC Holding147,968.010,9932اإلمارات

10Al-Futtaim Group346,939.513,6207اإلمارات

11EMKE Group795,851.519,3894اإلمارات

12Rotana Hotels325,744.66,0532اإلمارات

13Qatar Petroleum (QP)25,600.03,7252قطر

14Dubai Aluminium (Dubal)15,400.03,0001اإلمارات

15Orascom Group185,170.37,5817مصر

16International Petroleum Investment Company (IPIC)35,013.01,0373اإلمارات

17Emirates International Investment Company15,000.03,0001اإلمارات

18Qatari Diar114,741.29,1442قطر

19Kuwait Finance House194,676.96,6796الكويت

20Bonyan International Investment34,035.93,8881اإلمارات

21Aref Investment Group14,000.03,0001الكويت

22Emaar13,900.03,0001اإلمارات

23AlSaqqaf Group43,712.51,8731السعودية

24Sisban Holding13,600.03,0001السعودية

25Terra Sola13,500.09301البحرين

26Crescent Petroleum43,029.61,5172اإلمارات

27Make Oil13,000.06041لبنان

28Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA)72,835.75353اإلمارات

29Abu Dhabi Investment House (ADIH)62,775.19,8171اإلمارات

30ACWA Power International102,772.14662السعودية

31Al Fawares Construction and Development12,610.03,0001الكويت

32Hospitality Management Holdings142,430.92,2193اإلمارات

33Landmark Group872,408.913,11514اإلمارات

34Dubai Islamic Bank (DIB)172,361.03,7183اإلمارات

35The Land Holding22,150.03,0651قطر

36Sorouh Real Estate22,039.71,0941اإلمارات

37Spinneys131,924.02,5082لبنان

38Mabanee11,866.05831الكويت

39Qatar Electricity and Water Company11,820.01781قطر

40Gulf Holding Company (GHC)31,800.09,0001الكويت

41Dubai World101,766.83,9495اإلمارات

42Al-Tuwairqi Group (ATG)51,732.34,3581السعودية

43Dubai Holding131,654.72,9586اإلمارات

44Zain (Mobile Telecommunications Company) (MTC)201,635.71,5898البحرين

45Agility111,626.84,0421الكويت

46Emirates Telecommunications (Etisalat)51,582.91,1654اإلمارات

47Al Mazaya Holding91,497.04,4932الكويت

48DP World41,470.03,0471اإلمارات

49Bayan Holding21,465.81,7501الكويت

50Ooredoo (Qatar Telecom)71,429.09974قطر

Others2,10996,607.4306,714961

2,721336,717.6588,575اإلجمالي 

الشركات العربية المستثمرة في الدول العربية  ما بين عامي 2003 و2017  

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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 خالصة الفصل األول

 

عمى الرغم أنو من خالل تحميمنا لالستثمار األجنبي المباشر والمناخ االستثماري في الدول العربية تبين لنا 
من ادخال العديد من التعديالت عمى القوانين والتشريعات ومن منح اعفاءات متنوعة في معظم الدول العربية بيدف 

ال ان االقتصاديات العربية لم تنجح في ان تصبح مواقع جذب ميمة لالستثمار تشجيع وجذب المستثمرين الدوليين إ
االجنبي المباشر مقارنة بغيرىا من االقتصاديات النامية، فالبيانات المعطاة سابقا بينت ضآلة نصيب المنطقة 

عالميا في اجمالي تدفقات العربية من تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة وتباينا من حيث االداء وتركزا جغرافيا 
االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية في ظل األزمات المالية العالمية مما يدفع بنا إلى ضرورة 
البحث في العناصر والعوامل الييكمية التي تحول دون االرتقاء إلى المستوى المأمول من حيث جذب االستثمار 

ستكشافيا ومتابعة تقييميا كفيل برسم خارطة طريق عمى المستويين المحمي واالقميمي لرفع االجنبي المباشر ألن ا
   متدفقات الراسمالية االجنبية. لقدرة جذب الدول العربية 

وبناءا عمى ىذا النقص سنقوم في الفصل الالحق بتحميل ىذه الوضعية واكتشاف نقاط القوة والضعف التي 
جنبية المباشرة من خالل تحديد فجوة جاذبية الدول العربية وميزانيا ومحاولة الحد من تعرقل جذب االستثمارات األ

العوائق التي تعيق انتقاليا، وعرض التجربة اإلماراتية في الفصل األخير في مجل جذب االستثمارات األجنبية 
 المباشرة لالستفادة قدر اإلمكان منيا في تحسين مناخيا االستثماري. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 :الثاني الفصل

تقييم جاذبية الدول العربية لالستثمارات األجنبية 
 المباشرة في ظل األزمات المالية العالمية
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 الثانيالفصل  تمهيد

آثار سمبية إال أنو يمعب دورا ىاما في تحقيؽ التنمية  لوأف االستثمار األجنبي المباشر  بالرغـ مف      
االقتصادية وذلؾ بفضؿ خصائصو اإليجابية التي تتمثؿ أساسا في نقؿ رؤوس األمواؿ والميارات وأحدث 

 تقنيات اإلنتاج وغير ذلؾ مف العوامؿ التي تساىـ في خمؽ حركية وديناميكية لدى الدوؿ المستضيفة.

قامت الدوؿ العربية بمجموعة ىامة مف اإلصالحات االقتصادية التي تعبر عف ومف ىذا المنطمؽ       
مدى مواكبتيا لمرحمة االنفتاح االقتصادي في زمف العولمة بيدؼ إظيار مدى استعدادىا الستضافة 
االستثمار األجنبي المباشر وذلؾ عف طريؽ إحداث العديد مف التغييرات التي مف شأنيا أف تحفز أكثر 

مف المؤشرات التي تقيس مدى جاذبية الدوؿ العربية  ة، ليذا تـ وضع مجموعريف األجانبالمستثم
 يلالستثمارات األجنبية المباشرة والتي مف خالليا يتضح لنا مدى صالبة وقوة ومتانة مناخيا االستثمار 

تماشيا مع معرفة مقدرتيا عمى الجذب ومستويات اإلصالح التي وصمت إلييا لمقاومة األزمات المالية و 
وقد ساعدت عممية المزاوجة  ،متطمبات مناخ االستثمار وبيئة األعماؿ التي ينشدىا المستثمروف األجانب

الصادر عف المؤسسة العربية لضماف  2013لسنة الحديث  مؤشر ضمافو التقميدية  اتمؤشر البيف 
وقد خصصنا ىذا ، ؿ العربيةفي الدو  االستثمار وائتماف الصادرات مف الوصوؿ إلى تحميؿ مناخ االستثمار

 الفصؿ لتوضيح ذلؾ مف خالؿ تقسيمو إلى: 

وضعية الدول العربية في المؤشرات الدولية لقياس جاذبية الدولة لالستثمارات األجنبية المبحث األول: 
 .0202-0222المباشرة خالل الفترة 

 .0202-0202 الفترة خالل العربية الجاذبية وميزان فجوة الثاني: المبحث
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 األجنبية لالستثماراتالمؤشرات الدولية لقياس جاذبية الدولة  وضعية الدول العربية فيالمبحث األول: 
 .0202-0222المباشرة خالل الفترة 

سوؼ نقوـ في ىذا المبحث بدراسة جاذبية الدوؿ العربية لالستثمار األجنبي المباشر عف طريؽ 
 .االوؿفي الفصؿ  النظري بشرحيا والتي قمنا التقميدية والحديثة مجموعة مف المؤشرات 

 المطمب األول: المؤشرات التقميدية لقياس جاذبية المنطقة العربية لالستثمار األجنبي المباشر.

ما يمي وضعية الدوؿ العربية في عدد مف المؤشرات الدولية واإلقميمية المختارة نستعرض في    
)اي قبؿ صدور مؤشر ضماف لجاذبية االستثمار( لتقييـ مدى نجاعة  2012-2005خالؿ الفترة 

المجيودات المبذولة في ىذا المجاؿ مف طرؼ الحكومات مف اجؿ تحسيف المناخ االستثماري وجذب 
 المزيد مف االستثمارات األجنبية مف عدمو.

 اوال: مؤشرات تقويم المخاطر القطرية:

 المرتبطة بوضع الدوؿ العربية مف خالؿ: ونستعرض فييا المؤشرات

 المؤشر المركب لممخاطر القطرية في الدول العربية :  .1

سجمت كؿ مف الكويت،  2008-2005( نالحظ انو ما بيف سنوات 1-2مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
-2005االمارات، عماف، البحريف، السعودية وليبيا درجة مخاطرة منخفضة جدا في ىذا المؤشر وما بيف 

سجمت كؿ مف قطر، الجزائر، المغرب، االردف وتونس درجة مخاطرة منخفضة  لتعتدؿ درجة  2007
مع اليمف ومصر وسوريا، وجاءت كؿ مف السوداف ولبناف والعراؽ  في   2008المخاطرة في االردف عاـ 

 درجة المخاطرة المرتفعة في اغمب السنوات ومرتفعة جدا في العراؽ ، والصوماؿ. 

تبيف اف ثماف دوؿ عربية تغير موقعيا وفقا لدرجات المخاطر، فقد تقدمت قطر  2009وفي عاـ 
مف مجموعة المخاطر المنخفضة الى مجموعة المخاطر المنخفضة جدا، ولبناف مف درجة مخاطر مرتفعة 

ا  مف الى درجة مخاطر معتدلة في حيف تراجعت كؿ مف االمارات ،البحريف ، السعودية ، الكويت وليبي
درجة مخاطر منخفضة جدا الى درجة مخاطر منخفضة، والعراؽ مف درجة مخاطر معتدلة الى مرتفعة ، 

في حيف كما نالحظ اف ثالث دوؿ عربية  سجمت تقدما ضمف مجموعاتيا شممت االردف ، سوريا ومصر، 
الصوماؿ،  شيدت ست دوؿ عربية تراجعا  ضمف مجموعاتيا شممت كال مف تونس ، الجزائر ، السوداف

 عماف والمغرب.
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المؤشر المركب لممخاطر القطرية في الدول ( : تصنيف الدول العربية في 0-0جدول رقم )
 .0200 -0222العربية خالل الفترة 

  
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات المصدر: 

 مختمفة.

 القطرية في الدول العربيةمؤشر الكوفاس لممخاطر  .2

( اف كؿ مف االمارات، قطر، الكويت، البحريف، السعودية، 2-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
، واالردف، مصر، Aعماف، تونس، الجزائر، المغرب جاءت في مجموعة ذات الدرجة االستثمارية 

مما يدؿ انب لمبيئة السياسية  ،Bة جيبوتي، سوريا، لبناف، ليبيا، ومريتانيا واليمف جاءت في درجة المضارب
جاءت والسوداف والصوماؿ والعراؽ   واالقتصادية غير المستقرة تأثير أكبر في سجؿ السداد السيء اصال،

-2005، وجميع الدوؿ العربية التي يغطييا المؤشر حافضت عمى تصنيفيا مابيف Dفي درجة المضاربة 
والتي تؤدي البيئة السياسية واالقتصادية  Cدرجة المضاربةتراجعت اليمف مف  2008، إال انو عاـ 2007

مما يعني اف تؤدي  Dالى درجة المضاربة شديدة التقمب الى تدىور أكبر في سجؿ لسداد السيء اصال 
درجة المخاطرة العالية لمبيئة السياسية واالقتصادية في دولة ما الى جعؿ سجؿ السداد السيء جدا أكثر 

 سوءا. 

 

 

 

 

 

العراق والسودان االمارات الكوٌت البحرٌن، السعودٌة ،لٌبٌا

من،مصر ،سورٌة،االردن، لبنان اٌل الجزائر،المغرب، تونس

مرتفعة جدامرتفعةمعتدلةمنخفضةمنخفضة جداالسنة/ درجة المخاطرة

السودان والصومالالعراق،الٌمن، سورٌةاالردن، تونس،لبنان،مصرالكوٌت،لٌبٌا،البحرٌن الجزائر والمغرباالمارات،السعودٌة، سلطنة عمان، قطر 2011

منالبحرٌن،تونس الجزائر،المغرباالمارات،السعودٌة، سلطنة عمان، قطر ،الكوٌت، لٌبٌا2010 ٌا،مصر اٌل الصومالالسودان،العراق ولبناناالردن،سور

ٌا، االردن والعراققطر،الجزائر ،المغرب، تونسالكوٌت، االمارات، سلطنة عمان، البحرٌن،السعودٌة ولٌبٌا2008 من ، مصر ، سور الصومالالسودان ولبناناٌل

الصومال العراق ،السودان ولبنان ٌا من ، مصر ، سور اٌل قطر،الجزائر ،المغرب، االردن ، تونس الكوٌت، االمارات، سلطنة عمان، البحرٌن،السعودٌة ولٌبٌا 2007

ٌاقطر،الجزائر ،المغرب، االردن ، تونسالكوٌت، االمارات، سلطنة عمان، البحرٌن،السعودٌة ولٌبٌا2006 من ، مصر ، سور العراق والصومالالسودان ولبناناٌل

ٌاقطر،الجزائر ،المغرب، االردن ، تونسالكوٌت، االمارات، سلطنة عمان، البحرٌن،السعودٌة ولٌبٌا2005 من ، مصر ، سور العراق والصومالالسودان ولبناناٌل

الصومالالعراق والسودانقطر وسلطنة عمان2009
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( : تصنيف الدول العربية في مؤشر الكوفاس لممخاطر القطرية في الدول 0-0قم )جدول ر 
 العربية

 مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات مختمفة.المصدر:  
 :لممخاطر القطرية براد ستريتمؤشر وكالة دان اند  .2

( اف االمارات العربية المتحدة جاءت في مجموعة المخاطر 3-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
في حيف تراجعت الى درجة  2010وكذلؾ سنة  2007-2005المنخفضة جدا في ىذا المؤشر خالؿ 

، وفي 2005مقارنة بػ  2006كؿ الدوؿ عمى ترتيبيا خالؿ  وحافظت، 2009-2008منخفضة خالؿ 
ة المخاطرة المعتدلة الى درجة المخاطرة المنخفضة، تقدمت البحريف وعماف وليبيا مف درج 2007عاـ 

وتراجعت العراؽ ولبناف في التصنيؼ، وسجمت السعودية تحسنا في تصنيفيا بانتقاليا مف مجموعة الدوؿ 
، وانتقمت اإلمارات مف 2008ذات المخاطر الطفيفة الى مجموعة الدوؿ ذات المخاطر المنخفضة عاـ 

نخفضة جدا الى مجموعة الدوؿ ذات المخاطر المنخفضة، وانتقمت مجموعة الدوؿ ذات المخاطر الم
 الدوؿ ذات المخاطر المنخفضة الى مجموعة الدوؿ ذات المخاطر الطفيفة، مجموعةسمطنة عماف مف 

سجمت لبناف تحسنا في تصنيفيا منتقمة مف مجموعة الدوؿ ذات المخاطر المرتفعة الى مجموعة الدوؿ و 
نتقمت العراؽ مف اعمى درجات المخاطرة الى مجموعة الدوؿ ذات المخاطرة ذات المخاطر المعتدلة وا

تحسنت  2011المرتفعة جدا، وتراجعت كؿ مف المغرب والسعودية والكويت الى المخاطر الطفيفة ، وفي 
العديد مف الدوؿ العربية مف مخاطر منخفضة ومعتدلة الى منخفضة جدا في حيف تراجعت ليبيا ويوريا 

 رتفعة الى مرتفعة جدا.مف مخاطر م

 

 

 

BوC درجة المضاربة A السنة /درجة المخاطرة الدرجة االستثمارٌة

صومال والعراق السودان وال االردن،مصر،جٌبوتً، سورٌا،لبنان االمارات، قطر، الكوٌت، البحرٌن

ٌمن لٌبٌا،مورٌتانٌا وال السعودٌة ،عمان،تونس، الجزائر، المغرب

صومال والعراق السودان وال االردن،مصر،جٌبوتً، سورٌا،لبنان االمارات، قطر، الكوٌت، البحرٌن

ٌمن لٌبٌا،مورٌتانٌا وال السعودٌة ،عمان،تونس، الجزائر، المغرب

صومال والعراق السودان وال االردن،مصر،جٌبوتً، سورٌا،لبنان االمارات، قطر، الكوٌت، البحرٌن

ٌمن لٌبٌا،مورٌتانٌا وال السعودٌة ،عمان،تونس، الجزائر، المغرب

االردن،مصر،جٌبوتً، سورٌا،لبنان االمارات، قطر، الكوٌت، البحرٌن

ٌمن لٌبٌا،مورٌتانٌا وال السعودٌة ،عمان،تونس، الجزائر، المغرب

االردن،مصر،جٌبوتً، سورٌا،لبنان االمارات، قطر، الكوٌت، البحرٌن

لٌبٌا،مورٌتانٌا  السعودٌة ،عمان،تونس، الجزائر، المغرب

االردن،مصر،جٌبوتً، سورٌا،لبنان االمارات، قطر، الكوٌت، البحرٌن

لٌبٌا،مورٌتانٌا  السعودٌة ،عمان،تونس، الجزائر، المغرب

2008

2009

2010

السودان والعراق

ٌمن السودان والعراق وال

ٌمن السودان والعراق وال

2005

D درجة المضاربة

2006

2007
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 (: تصنيف الدول العربية في مؤشر وكالة دان اند برادستريت لممخاطر القطرية.2-0جدول رقم )

 
 في الدوؿ العربية لسنوات مختمفة مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمارالمصدر:  

 مؤشر اليورومني لممخاطر القطرية .4
تقدمت البحريف مف مجموعة الدوؿ  2006( انو في سنة 4-2رقـ ) نالحظ مف خالؿ الجدوؿ

ذات المخاطر المعتدلة الى مجموعة الدوؿ ذات المخاطر المنخفضة وانتقمت مصر مف مجموعة الدوؿ 
تقدمت السعودية  2007ذات المخاطر المرتفعة الى مجموعة الدوؿ ذات المخاطر المعتدلة، وفي عاـ 

، وؿ ذات المخاطر المعتدلة الى مجموعة الدوؿ ذات المخاطر المنخفضةوسمطنة عماف مف مجوعة الد
تقدـ تصنيؼ كؿ مف قطر، الكويت، عماف، السعودية، االمارات مف درجة المخاطرة  2011وفي عاـ 

المنخفضة إلى درجة المخاطرة المنخفصة جدا وتراجعت جيبوتي وموريتانيا في التصنيؼ إلى درجة 
 المخاطرة المرتفعة جدا.

 مؤشر اليورومني لممخاطر القطرية.( : تصنيف الدول العربية في 4-0جدول رقم )

 
 مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات مختمفة.المصدر:  

شبه مرتفعة

الجزائر وسورٌا السعودٌة، البحرٌن،عمان،  الكوٌت قطر  االمارات 2005

لٌبٌا االردن ومصر المغرب وتونس

الجزائر،لٌبٌا البحرٌن، السعودٌة، عمان قطر،الكوٌت   2006

سورٌا مصرواالردن تونس والمغرب االمارات

لبنان، الجزائر، سورٌا السعودٌة، مصر واالردن عمان، البحرٌن، قطر، الكوٌت،تونس 2007

المغرب االمارات

لبنان،الجزائر وسورٌة عمان، مصر واالردن البحرٌن، االمارات، السعودٌة،قطر 2008

الكوٌت، تونس، المغرب

ٌمن والسودان ال الجزائر وسورٌا السعودٌة،المغرب،الكوٌت 2009

العراق عمان، مصر، االردن

الجزائر،سورٌا،لٌبٌا ٌمن السودان، العراق وال االردن، السعودٌة، عمان،  2010

الكوٌت،مصر،المغرب

لٌبٌا وسورٌا قطر، السعودٌة، االمارات،  2011

/سلطنة عمان، الكوٌت، المغرب

/

لٌبٌا

/

/

/

ٌمن السودان وال /

/

/

/

/

مرتفعة جدا

ٌمن والسودان ال

اعلى درجات المخاطرة

ٌمن والسودان ال

ٌمن والسودان ال

البحرٌن، االمارات، تونس،قطر

مرتفعهمحتملة او طفٌفةمعتدلةمنخفضةمنخفضة جداالسنة/ درجة المخاطرة

لبنان ولٌبٌا

العراق

العراق

العراق

العراق

/

/

ٌمن السودان/تونس، لبنان، الجزائر ،مصرالبحرٌن، االردن العراق ال

لبنان البحرٌن، االمارات، تونس،قطر

لٌبٌا

لبنان

لبنان

منخفضة جدا

مصر االردن الجزائر  جٌبوتً لٌبٌا البحرٌن السعودٌة قطر االمارات الكوٌت 2005

ٌمن مورٌتانٌا السودان لبنان سورٌا ال عمان تونس المغرب

االردن، الجزائر،مورٌتانٌا، السودان السعودٌة، عمان، تونس، االمارات، قطر، الكوٌت 2006

ٌمن، جٌبوتً، لٌبٌا لبنان، سورٌا، ال المغرب، مصر البحرٌن

االردن، الجزائر،مورٌتانٌا، السودان تونس المغرب االمارات، قطر، الكوٌت 2007

ٌمن، جٌبوتً، لٌبٌا لبنان، سورٌا، ال مصر السعودٌة، عمان، البحرٌن

االردن، الجزائر،مورٌتانٌا، السودان تونس المغرب االمارات، قطر، الكوٌت 2008

مصر السعودٌة، عمان، البحرٌن

2009

2010

الصومال العراق، السودان سورٌة المغرب، االردن تونس قطر الكوٌت عمان السعودٌة 2011

جٌبوتً، مورٌتانٌا ٌمن لٌبٌا،ال لبنان، الجزائر، مصر االمارات

/

//

/ /

/

الصومال والعراق

/

/

مرتفعة جدا

الصومال والعراق

الصومال والعراق

الصومال والعراق

/

معتدلةالسنة/ درجة المخاطرة مرتفعهمنخفضة

/

البحرٌن

//

/

/
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 مؤشر االنستيتيوشنال انفستور لمتقييم القطري: .2

تحسنت البحريف مف مجموعة المخاطر  2006( انو في سنة 5-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
المعتدلة الى مجموعة المخاطر المنخفضة، وتحسنت مصر مف درجة المخاطرة المرتفعة الى درجة 

تقدمت البحريف والسعودية وسمطنة عماف مف مجموعة المخاطر  2007المخاطرة المعتدلة، وفي عاـ 
ف االردف ليبيا، اليمف ، سوريا ولبناف مف المعتدلة الى مجموعة المخاطر المنخفضة، تراجعت كؿ م

تراجعت  2009، وفي عاـ  2008مجموعة المخاطر المرتفعة  الى مجموعة المخاطر المرتفعة جدا عاـ 
االمارات، السعودية وعماف الى درجة مخاطرة منخفضة والمغرب ومصر والجزائر الى درجة مخاطر 

تحسنت العراؽ مف درجة  2010وفي عاـ بسبب االضطرابات االقتصادية التي مست امارة دبي معتدلة، 
 مخاطرة مرتفعة جدا الى درجة مخاطرة مرتفعة.

   (: تصنيف الدول العربية في مؤشر االنستيتيوشنال انفستور لمتقييم القطري.2-0جدول رقم )

 
 مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات مختمفة.مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير المصدر:  

 ثانيا: التقييم االئتماني السيادي.

تثمارية فورية دولتاف عربيتاف عمى تقييـ سيادي بدرجة اس 2007و 2006تحصمت في سنة 
ة جدا وقدرة سداد قوية جدا ىما االمارات وقطر، ودولتاف عربيتاف حصمتا عمى ودرجة مخاطرة منخفض

ة جدا وقدرة سداد قوية جدا ىما السعودية مخاطرة منخفضدي بدرجة استثمارية عالية جدا ودرجة تقييـ سيا
والكويت، وحصمتا دولتاف عمى تقييـ سيادي بدرجة استثمارية عالية ودرجة مخاطرة منخفضة جدا وقدرة 

توسطة ومخاطر سداد قوية جدا ىما البحريف وسمطنة عماف ، ودوؿ عربية واحدة تونس بدرجة استثمارية م
وسطة مع وجود والمغرب واالردف بدرجة مضاربة مت منخفضة وقدرة سداد معقولة وثالث دوؿ عربية مصر

منخفضة جدا

جٌبوتً مورٌتانٌا السودان  ٌمن  مصر الجزائر االردن لٌبٌا ال عمان السعودٌة البحرٌن االمارات قطر الكوٌت 2005

العراق الصومال سورٌة لبنان تونس المغرب

جٌبوتً مورٌتانٌا المغرب مصر الجزائر االردن  عمان البحرٌن السعودٌة االمارات قطر الكوٌت 2006

السودان العراق الصومال ٌمن سورٌا ولبنان لٌبٌا ال تونس

جٌبوتً مورٌتانٌا المغرب مصر الجزائر االردن  تونس السعودٌة عمان البحرٌن  2007

السودان العراق الصومال ٌمن سورٌا ولبنان لٌبٌا ال قطر الكوٌت

لبنان جٌبوتً السودان لٌبٌا المغرب مصر الجزائر   تونس السعودٌة عمان البحرٌن  2008

العراق الصومال االردن لٌمن وسورٌة قطر الكوٌت

السودان العراق الصومال جٌبوتً سورٌة لبنان  االردن تونس الجزائر  االمارات قطر الكوٌت 2009

مورٌتانٌا الٌمن لٌبٌا مصر المغرب البحرٌن السعودٌة  عمان

السودان الصومال لبنان سورٌة العراق جٌبوتً تونس الجزائر المغرب قطر البحرٌن الكوٌت 2010

ٌمن ومورٌتانٌا ال لٌبٌا مصر االردن السعودٌة عمان االمارات 

االمارات

/

مرتفعة جدا معتدلةالسنة/ درجة المخاطرة مرتفعهمنخفضة

/

االمارات

/
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بوادر لمخاطر السداد وليناف واليمف بدرجة مضاربة عالية ومخاطر عالية وتعرض اكثر انكشافا في 
 1مخاطر السداد.

والكويت عمى  تقييـ سيادي بدرجة حصمت كؿ مف االمارات وقطر والسعودية  2008وفي عاـ 
استثمارية فورية ودرجة مخاطرة منخفصة جدا وقدرة سداد قوية جدا، وحصمتا دولتاف عمى تقييـ سيادي 
بدرجة استثمارية عالية ودرجة مخاطرة منخفضة وقدرة سداد قوية ىما البحريف وسمطنة عماف مع احتماؿ 

ى درجة حصمت دوؿ عربية واحدة ىي تونس عموت ،كؿ طفيؼ في حاؿ بروز عوامؿ سمبيةالتأثر بش
استثمارية متوسطة ومخاطر منخفضة وقدرة سداد معقولة ، ومصر والمغرب حصمتا عمى درجة مضاربة 

ثير ىذه العوامؿ دة تأمتوسطة وعدـ استقرار يؤثر عمى قدرة السداد ببروز عوامؿ سمبية مع احتماؿ زيا
عمى درجة مضاربة ذات مخاطر متوسطة مع وجود  ردفاأل، وتحصمت األعمىالسمبية عمى التصنيؼ 

بوادر لمخاطر السداد ولبناف واليمف تحصمتا عمى درجة مخاطر عالية ذات مخاطر عالية واكثر انكشافا 
 2في مخاطر السداد.

تحصمت دولتاف عربيتاف ىما تونس وليبيا عمى درجة استثمارية متوسطة ومخاطر  2009وسنة  
عقولة، وثالث دوؿ مصر المغرب واالردف عمى درجة مضاربة ذات مخاطر منخفضة وقدرة سداد م

متوسطة مع عدـ استقرار يؤثر في القدرة عمى السداد ببروز عوامؿ سمبية مع احتماؿ زيادة تاثير ىذه 
العوامؿ السمبية عمى التصنيؼ األعمى، وتحصمت لبناف واليمف بدرجة مضاربة عالية ومخاطر عالية 

 3شافا في مخاطر السداد.وتعرض اكثر انك

 ومخاطر متوسطة استثمارية درجة عمى تونس وليبيا حصمت دولتاف ىمات 2010وفي سنة 
 مضاربة ذات درجة وسورية عمى األردف المغرب، ىي مصر، دوؿ معقولة، وأربع سداد وقدرة منخفضة

 االستحقاؽ مواعيد في االلتزامات سداد عمى القدرة في يؤثر استقرار عدـ مع متوسطة، مخاطر درجة
تحصمت و األعمى،  التصنيؼ عمى السمبية العوامؿ ىذه تأثير درجة زيادة احتماؿ مع سمبية عوامؿ ببروز

 4.السداد مخاطر في انكشافا أكثر وتعرض عالية ومخاطر عالية مضاربة واليمف عمى درجة دولتاف لبناف

عمى درجة مضاربة ذات  االردف ومصر ،تحصمت كؿ مف تونس والمغرب 2011ـ وفي عا
مخاطر متوسطة مع عدـ استقرار يؤثر في القدرة عمى سداد االلتزامات في مواعيد االستحقاؽ ببروز 

                                                             
1

 .33، مرجع سابق، ص 6002تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  
2

 266، مرجع سابق ص6004تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  
3

 221، مرجع سابق، ص 6005تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة   
4

 .211، مرجع سابق، ص 6020تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  
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عوامؿ سمبية مع احتماؿ زيادة درجة تأثير ىذه العوامؿ المبية عمى التصنيؼ االعمى وتحصمت لبناف 
 1مخاطر السداد. واليمف عمى درجة مضاربة عالية وخاطر عالية اكثر انكشافا في 

وعمى الرغـ مف وجود عالقة دقيقة بيف التقييـ االئتماني لدولة ما والمتغيرات االقتصادية والمالية 
واالجتماعية والسياسية السائدة في تمؾ الدولة فاف الواقع العممي يشير إلى حقيقة مؤداىا اف تقديرات خبراء 

تمعب دورا ىاما في تقييـ بعض المتغيرات غير  تحميؿ المخاطر القطرية في وكاالت تصنيؼ العالمية
الكمية مثؿ تقييـ درجة االستقرار السياسي وكذلؾ في تحديد وتوزيع األوزاف واألىمية النسبية لمختمؼ 
المتغيرات الداخمة في تكويف نظاـ التصنيؼ المطبؽ ،األمر الذي دفع جيات ذات صمة لمطالبة وكاالت 

نشاء جية دولية تضطمع بمراقبتيا وخاصة مع التصنيؼ العالمية بتوحيد منيج يات عمؿ تمؾ الوكاالت وا 
نشوب األزمة المالية العالمية االمريكية وظيور براىيف عدة تثبت وقوع بعضيا في أخطاء فنية جسيمة 

 أدت إلى خسائر ضخمة عمى المستوى الدولي والعالمي.

لعربية انعكست بطبيعة الحاؿ عمى والشؾ اف التطورات السياسية المستمرة في عدد مف الدوؿ ا
البيئة االستثمارية لممنطقة العربية بشكؿ عاـ وحتى انيا بمغت حدودىا القصوى بتحقيؽ ثورات في دوؿ 
مثؿ تونس ومصر وليبيا واليمف، وبطبيعة الحاؿ تختمؼ األثار الناجمة عف تمؾ األحداث مف دوؿ ألخرى 

يجابا وفقا لييكميا السياسي واالقت صادي واالجتماعي وطبيعة التكويف المؤسسي والتغيرات التي سمبا وا 
 باألحداثوسرعتيا التي يجب اف تتنبأ بدقة  أفعالياتشيدىا الدولة محميا وخارجيا ومدى مناسبة ردود 

المحيطة بيا بؿ وتسبقيا، كما ستختمؼ درجة تأثير تمؾ األحداث عمى المدى القصير والمتوسط والطويؿ 
واالىـ مف ذلؾ اف  أخرىوحجمو وطريقة حسابو تختمؼ مف مرحمة الى  ألثراخصوصا واف طبيعة 

يستمـز رصد كؿ المؤشرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تتأثر بالتطورات الحادثة  األثرحساب 
 2عمى ارض الواقع ايا كانت طبيعتيا وحجميا.

 ثالثا: مؤشرات مختارة

 وسنتناوؿ فييا المؤشرات التالية :

 مؤشر جاهزية البنية الرقمية .1

( اف االمارات العربية المتحدة تحصمت عمى التريب االوؿ 6-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
عالميا  36نقطة، ثـ تمتيا تونس محتمة الترتيب  0.54برصيد  2005عربيا والثامف والعشروف عالمياعاـ 

وبعدىا جاءت كؿ مف الكويت  نقطة، 0.25عالميا وبرصيد  39نقطة ثـ قطر في الرتبة  0.33برصيد 
                                                             

1
 11، مرجع سابق6022تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  
2

 .22نفس المرجع، ص  
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عمى التوالي وفي االخير المغرب والجزائر في  63، 49، 47،  46واالردف والبحريف ومصر في الرتبة 
 عالميا وبرصيد سالب.  87و  77الرتبة 

تراجع ترتيب االمارات عالميا بمركز واحد وتونس تحسنت بمركز وقطر ببثالث  2006وفي عاـ 
 63ومف الرتبة  57إلى  47وارتبة  54إلى الرتبة  46الردف ومصر تراجعت مف الرتبة مراكز والكويت وا

 عمى التوالي، البحريف تراجعت بمركز واحد في حيف تحسنت المغرب والجزائر.  77إلى الرتبة 

وقد حافظت االمارات عمى  ،ة المؤشر ألوؿ مرةدخمت السعودية وعماف وليبيا وسوري  2007وفي 
ثـ االردف  45والبحريف في الرتبة  35، تونس  32عالميا تمتيا قطر  29ر عربيا بالترتيب تصدرىا المؤش

عمى التوالي ثـ جاءت كؿ مف الكويت وسمطنة عماف ومصر في الرتبة  48و  47والسعودية في الرتبة 
 110و 105و  97و  74عمى التوالي ثـ المغرب وموريتانيا وليبيا وسوريا في الرتبة  63و  53و  52

حسنا فيما سجمت تلكويت، مصر والمغرب احيث سجمت كؿ مف قطر، البحريف، االردف،  ،التواليعمى 
 وتونس عمى ترتيبيا. االماراتالجزائر وموريتانيا تراجعا ممحوظا وحافظت 

 29ثـ تمتيا قطر في الرتبة   27تحسف ترتيب االمارات عالميا باحتالليا الرتبة  2008وفي سنة 
عمى التوالي ثـ االردف وعماف الكويت في  40، 38فتونس والسعودية  لترتيب   37في الرتبة ثـ البحريف 

عمى التوالي ، ثـ جاءت مصر والمغرب وسوريا  وليبياوالجزائر  وموريتانيا في  57و  50و  44الرتبة 
 عمى التوالي  . 109و 108و 101و 94و  86و  76الرتبة 

عالميا ، تمتيا  23تصدرىا المؤشر عربيا في الرتبة  حافظت االمارات عمى 2009وفي عاـ 
 44، االردف  39و  38فالسعودية وتونس في الرتبة  30ثـ قطر في الرتبة  29البحريف  في الرتبة 

عمى التوالي ثـ كؿ مف  88و  76عمى التوالي فالكويت والمغرب في الرتبة  70و  50وعماف ومصر 
عارفة االمارات والبحريف والسعودية 105،113، 102،103في المراتب موريتانيا ،ليبيا، سوريا، الجزائر 

 .بليبيا والمغر  قطر، الكويت، ،ي حيف تراعت كؿ مف تونس، الجزائر، سورياومصر وموريتانيا تحسنا ف

نقطة   4.80عربيا، حيث بمغ رصيدىا  لممؤشر تصدرىا عمى اإلمارات حافظت 2010وفي عاـ 
 إلى لتصؿ نقطة، 4.79 رصيدىا الى بتحسف مراكز خمسة قفزت  التي قطر تمتيا عالميا 24وترتيبيا 
 السعودية عالميا، تمتيا30  عربيا و الثالث المركز لتحتؿ نقطة 4.64 ب البحريف ثـ عالميا،25 الترتيب

 إلى مراكز بأربع قفزت تونس نقطة، ثـ4.44 برصيد عالميا 33  الترتيب إلى مراكز  5قفزت التي
 حمت ثـ نقطة 4.25 ب عالميا 41  الترتيب في عماف فسمطنة نقطة، 4.35 برصيد عالميا 35 الترتيب
 المراكز في وعالميا عربيا التوالي عمى والكويت مصر ثـ عالميا، 50 و عربيا السابع الترتيب في األردف
 التقرير في مرة ألوؿ إضافتيا تمت التي لبناف ثـ عالميا، 83  المغرب في الرتبة ثـ ،عالميا 75 و  74



بية المباشرة في ظل الفصل الثاني:           تقييم جاذبية الدول العربية لالستثمارات االجن
األزمات المالية العالمية .               

 

222 
 

المركز  إلى وموريتانيا ليبيا، سورية، الجزائر، مف كؿ ترتيب تراجع حيف في عالميا، 95 الترتيب لتحتؿ
 تونس، السعودية، في الترتيب كؿ مف قطر، تحسنت وقد التوالي،  عمى 130 و 124،126، 117
 عربية ىي اإلمارات، دوؿ 8لػ  العالمي الترتيب تراجع المقابؿ وفي والمغرب، الكويت عماف، سمطنة

 عمى قفزة أكبر حققت عماف سمطنة أف ويالحظ وموريتانيا ليبيا سورية، الجزائر، مصر، األردف، البحريف،
 .عالميا  41  الترتيب لتبمغ مراكز 9 قفزت حيث والرصيد، الترتيب حيث مف العربية المنطقة مستوى

 جاهزية البنية الرقمية.( تصنيف الدول العربية في مؤشر 6-0جدول رقم )

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات المصدر:  

 مختمفة.

 مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية .0

لقد اضحى قطاع تجارة التجزئة مف القطاعات الجاذبة لالستثمارات األجنبية المباشرة في عدد 
العربية والسيما خالؿ السنوات القميمة الماضية، حيث تزايدت معدالت دخوؿ الشركات متزايد مف الدوؿ 

العالمية المتخصصة في ىذا المجاؿ والسيما الفرنسية والبريطانية منيا الى دوؿ الخميج التي تعد أسواقيا 
وتونس وييدؼ التقميدية في المنطقة، وكذلؾ الى أسواؽ عربية جديدة نسبيا مثؿ مصر والمغرب والجزائر 

المؤشر بشكؿ رئيسي الى مساعدة الشركات الدولية لتجارة التجزئة عمى ترتيب اولويات استراتيجياتيا 
االستثمارية في دوؿ االسواؽ الناشئة والعالـ النامي وكذلؾ مساعدتيا عمى اتخاذ قرارات استثمارية توسعية 

دولة  30والدقيقة ورسـ االستراتيجية السميمة في فير المعمومات الصحيحة اصمة نموىا مف خالؿ تو ومو 
 1دوؿ عربية . 7ناشئة حوؿ العالـ منيا 

                                                             
1

 226، مرجع سابق، ص 6020تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  

الدول/السنوات

الرصٌد ترتٌب ال الرصٌد ترتٌب ال الرصٌد ترتٌب ال الرصٌد  ترتٌب ال الرصٌد ترتٌب ال الرصٌد ترتٌب  ال

4.8 24 4.85 23 4.76 27 4.55 29 4.42 29 0.54 28 االمارات

4.35 35 4.22 39 4.34 38 4.33 32 4.24 35 0.33 36 تونس

4.79 25 4.53 30 4.68 29 4.42 35 4.21 36 0.25 39 قطر

3.74 75 3.62 76 3.98 57 4.01 52 3.8 54 0.06 46 الكوٌت

4 50 4.09 44 4.19 44 4.08 47 3.74 57 0.03 47 االردن

4.64 30 4.58 29 4.38 37 4.13 45 3.89 50 0 49 البحرٌن

3.76 74 3.67 70 3.76 76 3.74 63 3.44 77 -0.29 63 مصر

3.57 83 3.43 88 3.59 86 3.67 74 3.45 76 -0.51 77 المغرب

3.17 117 3.05 113 3.14 108 3.38 88 3.41 80 -0.72 87 الجزائر

2.98 130 3.19 102 3.12 109 3.21 97 3.25 87 / / مورٌتانٌا

3.03 126 3.16 103 3.28 101 3.1 105 / / / / لٌبٌا 

3.06 124 3.13 105 3.41 94 3.06 110 / / سورٌا 

4.25 41 3.91 50 4.08 50 3.97 53 / / / / عمان 

4.44 33 4.3 38 4.28 40 4.07 48 / / / / السعودٌة

200820092010 200520062007
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واحتمت   2006( اف االمارات دخمت المؤشر ألوؿ مرة عاـ 7-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 16ثـ تمتيا االمارات في الرتبة  11عالميا، وتصدرت تونس الترتيب  عالميا في الرتبة  16الرتبة 

، مسجمة كؿ مف تونس، 28في الرتبة   والمغرب 20ثـ مصر في الرتبة  17لسعودية في الرتبة فا
تصدرت  2007في حيت تراجعت المغرب نسبيا، وفي سنة  2005السعودية ومصر تحسنا مقارنة بالعاـ 
المغرب  و  14فمصر في الرتبة  11عالميا تمتيا تونس في الرتبة  10السعودية الترتيب العربي في المرتبة 

، تحسنا ىي السعودية ، مصر والمغربدوؿ عربية  3مسجمة  25والجزائر  18ثـ االمارات  15في الرتبة 
 تونس عمى ترتيبيا. وحافظتفيما تراجعت االمارات تراجعا طفيفا ودخمت الجزائر المؤشر لممرة االولى 

 6رب في المرتبة عالما ثـ المغ 5تصدرت مصر الترتيب العربي في المرتب   2008وفي سنة 
عمى التوالي،  20و  18عالميا عمى التوالي، ثـ تونس واالمارات   12و  7والسعودية والجزائر في الرتبة 

شاىدة كؿ مف الزائر زمصر زالمغرب والسعودية  تحسنا فيما تراجعت كؿ مف االمارات بمركزيف وتونس 
 مراكز. 7ب 

عالميا ، تمتيا السعودية في  4بتبوئيا المرتبة تصدرت االمارات التريب العربي   2009وفي سنة 
دوؿ  4مسجمة  19فالمغرب  15ثـ مصر  14وتونس في الرتبة  11والجزائر في المرتبة  5المرتبة 

مراكز والمغرب  10عربية تحسنا ممحوظا ىي االمارات، السعودية، الجزائر وتونس فيما تراجعت مصر بػ 
 مركزا. 13

دوؿ ضمف مؤشر صادر عف شركة  10ضمف قائمة افضؿ  2009وقد دخمت السعودية عاـ 
A.T.Kearney  30،  الذي استحدث مؤشرا جديدا حوؿ تجارة التجزئة لممالبس لتقييـ اكثر مف  شركة 

دوؿ في ضوء اربعة عوامؿ شممف حجـ السوؽ، افاؽ النمو ،  10سوقا دوليا لممالبس لتحديد قائمة افضؿ 
 1ء المالبس ذات االسماء التجارية الشييرة عالميا.ثراء المستيمؾ واستعداده لشرا

تمت اضافة دولة الكويت الوؿ مرة ضمف الدوؿ النامية والناشئة التي يغطييا  2010وفي عاـ 
المؤشر لتتصدر الترتيب عربيا حيث حمت في المركز الثاني عالميا وذلؾ بفضؿ بقاء السوؽ المحمي قويا 

لعالمية ،فعمى الرغـ مف صغر حجـ السوؽ الكويتي وعدد سكانو مقارنة رغـ االزمة المالية واالقتصادية ا
بالدوؿ االخرى اال اف الغالبية العظمى مف سكاف الكويت تعيش في المدف والحضر ويتمتعوف بقوة شرائية 

ب مرتفعة نسبيا ، وحمت السعودية في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بتقدميا مركزا واحدا في الترتي
العالمي ، حيث ظات محافظة عمى وضعيا رغـ االزمة كفرصة كبيرة لشركات التجزئة كونيا اكبر 

مميوف نسمة ويتمتع ىؤالء  28اقتصاد بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي مف حيث عدد السكاف الذي بمغ 
                                                             

1
 230،مرجع سابق ، ص 6005تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسة  
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مراكز  3جعت ورغـ اف االمارات حمت في المركز الثالث عربيا وتراالسكاف بقوة شرائية مرتفعة نسبيا 
عالميا لتحؿ في المركز السابع وذلؾ جراء انخفاض عدد السائحيف وتراجع الطمب عمى المنتجات الفخمة 
فانيا مازالت تمثؿ فرصا كبيرة لشركات قطاع التجزئة خاصة في مجاالت الصحة والتجميؿ وااللكترونيات 

مف سمع التجزئة وكوف معظـ سكانيا في نسبة إلى ارتفاع نصيب الفرد مف الثروة وارتفاع نسبة مشترياتو 
مراكز في  3عالميا متقدمة  11مناطؽ الحضرية، اما تونس فقد حمت في المرتبة الرابعة عربيا و لا

عالميا متقدمة مركزيف عالميا ثـ المغرب  13بة الخامسة عربيا و تيب العالمي ، تمتيا مصر في المرتالتر 
 1عالميا. 21حمت الجزائر في المركز  عالميا متقدمة باربعة مراكز في حيف 15

 مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية(: ترتيب الدول العربية في 2-0جدول رقم )

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات المصدر:  

 مختمفة.

 مؤشر تنافسية السفر والسياحة . .2
(  اف قطر تصدرت قائمة الدوؿ العربية في ىذا المؤشر عاـ 8-2)نالحظ مف خالؿ الجدوؿ 

 39عالميا تمتيا عمى التوالي كؿ مف تونس  37بحصوليا ضمف المؤشر الكمي عمى الترتيب  2008
، ثـ مصر والمغرب وسمطنة 53و  48، ثـ جاءت البحريف واالردف عمى التوالي في الرتبة 40واالمارات 

عمى التوالي،  85و 82عمى التوالي ثـ السعودية والكويت في الرتبة  76 ،67،  66عماف في الرتبة 
شاىدة كؿ مف قطر وتونس واالمارات، البحريف واالردف ومصر والمغرب والكويت ، الجزائر وموريتانيا 

 ،عربيا فيما دخمت كؿ مف السعودية تراجعات بنسب متفاوتة في ترتيبيا عالميا رغـ تحسف ترتيب بعضيا
 .2007وريا وليبيا ضمف تغطية المؤشر ألوؿ مرة مقارنة بسنة عماف، س

 33تصدرت االمارات المؤشر بحصوليا ضمف المؤشر الكمي عمى الترتيب  2009وفي سنة 
، 64، مصر 54، االردف 44، تونس، 41، البحريف 37عالميا، تمتيا عمى التوالي كؿ مف قطر بالترتيب 

                                                             
1

 .221، 226، مرجع سابق ، ص ص 6020تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسة  

2010 2009 2008 2007 2006 2005 الدول/السنوات

7 4 االمارات

11 14 تونس

13 15 مصر

15 19 المغرب

21 11 الجزائر
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، موريتانيا 115، الجزائر 112،ليبيا، 95، الكويت 85سورية ، 75، المغرب، 71، السعودية 68عماف 
، شاىدة االمارات ، البحريف، مصر،عماف، السعودية وسوريا تحسنا بنسب متفاوتة في ترتيبيا 127

عالميا، في حيف تراجعت سبع دوؿ عربية في الترتيب عالميا وعربيا بما يرجع إلى تدىور رصيدىا شممت 
لكويت، ليبيا، الجزائر، موريتانيا، وعمى الرغـ مف تحسف رصيد االردف وقطر كال مف تونس، المغرب، ا

 تراجع ترتيب االردف في حيف استقرت قطر في ترتيبيا .

دخمت لبناف ألوؿ مرة ضمف الدوؿ العربية التي يشمميا المؤشر، وتصدرت  2010وفي سنة 
، 47، تونس 42، قطر 40ف بالترتيب عالميا تمتيا عمى التوالي كؿ مف: البحري 30االمارات الترتيب 

، 105، سوريا  95،الكويت 78، المغرب 75، مصر 70،لبناف 64، االردف 62، السعودية 61عماف 
مسجمة االمارات ، البحريف ،سمطنة عماف، السعوددية، الجزائر 136، موريتانيا 124، ليبيا 113الجزائر 

ونس، االردف، مصر ،المغرب، اجعت كؿ مف قطر، تتحسنا بنسب متفةتة في ترتيبيا عالميا ، في حيف تر 
 ليبيا، موريتانيا، نظرا لتدىور رصيدىا . ،سورية

 مؤشر تنافسية السفر والسياحة .(: تصنيف الدول العربية في 2-0جدول رقم ) 

 مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات مختمفة.المصدر:   

 مؤشر جاهزية الحكومة االلكترونية  .4
مركزا في  29حوالي   2010( اف البحريف قفزت خالؿ سنة 9-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ)

ثـ تمتيا كؿ مف االمارات التي تراجعت  ، باحتالؿ الرتبة االولى عربيا13الترتيب العالمي لتحتؿ الترتيب 
، 51، فاالردف  50مراكز الى الترتيب  7مت ب ثـ الكويت التي تقد 49مركزا لتحتؿ الترتيب  17ب 

في حيف  66مركزا خالؿ العاـ لتصؿ الى الترتيب  58فتونس التي قفزت  62ثـ قطر  58تمتيا السعودية 
 93مركز لتحتؿ الترتيب  19تراجعت لبناف بنحو  86مراكز لتحتؿ الرتيب  7تراجعت مصر بمقدار 

 عالميا. 

الرصٌد ترتٌب ال الرصٌد ترتٌب  ال الرصٌد ترتٌب ال الرصٌد  ترتٌب ال

4.78 30 4.57 33 4.39 40 5.09 18 االمارات 

4.45 42 4.49 37 4.44 37 4.71 36 قطر

4.47 40 4.42 41 4.29 48 4.45 47 البحرٌن

4.39 47 4.37 44 4.41 39 4.75 34 تونس

4.14 64 4.25 54 4.21 53 4.52 46 االردن

3.96 75 4.09 64 3.96 66 4.24 58 مصر

4.18 61 4.01 68 3.77 76 / / سلطنة عمان

4.17 62 3.89 71 3.68 82 / / السعودٌة

3.93 78 3.86 75 3.91 67 4.27 57 المغرب

3.49 105 3.73 85 3.58 94 سورٌة

3.68 95 3.63 95 3.67 85 4.08 67 الكوٌت

3.25 124 3.38 112 3.45 104 / / لٌبٌا

3.37 113 3.31 115 3.5 102 3.67 93 الجزائر

2.8 136 3.07 127 3.1 122 3.71 92 مورٌتانٌا

4.03 70 / / / / / / لبنان

الدولة

200820092010 2007
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 (: ترتيب الدول العربية في مؤشر جاهزية الحكومة االلكترونية. 9-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2009: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر

 160، ص 2009االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت، 

 مؤشر التنافسية العالمية .5
خمس  2008اف قطر قفزت خالؿ عاـ ( 11-2( و )10-2)نالحظ مف خالؿ الجدوالف رقـ 
، وبذلؾ تصدرت مؤشر التنفسية العالمية عربيا مقارنة بسنة 26مراكز في الترتيب العالمي لتحتؿ الترتيب 

ثـ  27مراكز لتحتؿ الترتيب  8، وتمتيا في المراتب العشر االولى كؿ مف السعودية التي قفزت 2007
، وكمتاىما قفزت 36تمييا تونس  35، فالكويت 31رتيب مراكز الى الت6االماراتت التي قفزت أيضا ب

 9وتراجعت المغرب نحو  48خمسة مراكز، وفي حيف تحسنت االردف بمقدار مركز واحد لتحتؿ الترتيب 
إال انب ممتييما حافظ عمى ترتيبو عربيا ثـ سورية التي قفزت مركزيف لتحتؿ  73مراكز لتحتؿ الترتيب 

 .78الترتيب 

، وبذلؾ تصدرت مؤشر التنافسية  22مراكز لتحتؿ الترتيب  10قفزت قطر ب   2009وفي سنة 
، 23مراكز لتحتؿ الترتيب  8العالمية عربيا وتمتيا في المراتب العشر االولى كؿ مف االمارات التي قفزت 

2010 2009 الدولة/ السنوات

13 42 البحرٌن

49 32 االمارات

50 57 الكوٌت

51 50 االردن

58 70 السعودٌة

62 53 قطر

66 124 تونس

82 84 عمان

86 79 مصر

93 74 لبنان

114 120 لٌبٌا

126 140 المغرب

131 121 الجزائر

133 119 سورٌا

136 151 العراق

154 161 السودان

157 168 مورٌٌتانٌا

164 164 الٌمن

170 157 جٌبوتً

184 183 الصومال
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 40ثـ تونس  39، تمتيا الكويت 38، فالبحريف  28ثـ السعودية التي تراجعت بمركز واح الى الترتيب 
 11وقفزت مصر نحو  50في حيف تراجعت االردف بمقدار مركزيف لتحتؿ الترتيب  41مطنة عماف فس

 . 2008ثـ المغرب الذي حافظ عمى نفس ترتيب  70مركزا لتحتؿ الترتيب 

عاـ  17مراكز في الترتيب العالمي لتحتؿ الترتيب  5واستمرت قطر في قفزىا في المراتب ب 
فسية العالمية عربيا وتمتيا في المراتب العشر االولى عربيا كؿ مف ، وبذلؾ تصدرت مؤشر التنا2010

ثـ  25ثـ االمارات التي تراجعت مركزيف الى الترتيب  21مراكز لتحتؿ الترتيب  7تي قفزت للسعودية اا
ثـ االردف  37، البحريف 35، الكويت 34تمتيا  سمطنة عماف  32مراكز الى الترتيب  8تونس التي قفزت 

 11ثـ مصر التي تراجعت  75فالمغرب التي تراجعت مركزيف الى  65مركز الى  15جعت التي ترا
ثـ سوريا التي  92في حيف دخمت لبناف ألوؿ مرة ضمف التقرير في المركز  86فالجزائر  81مركزا الى 

 8جعت وأخيرا موريتانيا التي ترا 100ثـ ليبيا التي تراجع ترتيبيا الى  97مراكز الى  3تراجع ترتيبيا 
 . 135مراكز ليصؿ ترتيبيا الى 

-0222( : ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية بين سنتي 02-0جدول رقم )
0222. 

 
 مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات مختمفةالمصدر:  

49 49 28 30

52 52 39 35

46 44 24 31

35 31 21 26

29 47 34 32

30 53 35 36

45 52 39 35

37 45 34 27

42 35 25 37

38 29 17 31

40 70 38 42

48 61 31 38

74 46 32 43

54 46 28 37

54 64 46 49

47 63 47 48

70 80 70 64

76 85 67 73

63 85 79 77

74 88 83 81

82 100 71 80

80 104 71 78

102 97 49 81

126 113 61 99

105 123 67 88

102 114 75 91

109 128 121 125

120 130 130 131

الجزائر

لٌبٌا

مورٌتانٌا 

عمان

البحرٌن

االردن

المغرب

مصر

سورٌة

2008

الكوٌت

قطر

تونس

السعودٌة

االمارات 

فرعٌة المؤشرات ال

تقدم العلمًمعززات الكفاءةالمتطلبات االساسٌة عوامل االبتكار وال ترتٌب عالمٌا ال

الدولة

2007
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-0229ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية بين سنتي  ( :00-0جدول رقم )
0202. 

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات المصدر:  

 مختمفة

 مؤشر سهولة اداء األعمال .6
اداء األعماؿ  ( اف البحريف تراجع ترتيبيا في مؤشر سيولة12-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ)

الى  52وتراجعت الكويت أيضا مف الرتبة   28الى الرتبة  18مف الرتبة  2011- 2008خالؿ الفترة 
الى  52، في حيف نجد االمارات تحسنت مف الرتبة 111الى الرتبة  101، واالردف مف الرتبة 74الرتبة 
الى الرتبة  37ف الرتبة ، وتراجعت قطر م11الى الرتبة  16ة ف الرتب، والسعودية م37الرتبة 

ولبناف تراجعت  94الى الرتبة  116كذلؾ مصر مف الرتبة  55الى  73وتحسنت تونس مف الرتبة 50
وحافظت عماف عمى مركزىا في الترتيب عالميا وتبوأت كؿ مف المغرب،  113الى الرتبة  99مف الرتبة 

64 63 40 39

60 68 36 35

36 28 17 22

23 26 13 17

45 56 35 40

34 50 31 32

33 38 30 28

26 27 28 21

25 21 9 23

27 21 8 25

52 53 25 41

47 48 24 34

60 44 22 38

55 33 21 37

51 66 46 50

65 73 57 65

88 91 57 73

79 88 64 75

71 80 78 70

68 82 89 81

100 112 72 94

115 117 83 97

122 117 61 83

108 107 80 86

111 110 68 88

135 127 88 100

125 129 125 127

134 138 131 135

الجزائر

لٌبٌا

مورٌتانٌا 

عمان

البحرٌن

االردن

المغرب

مصر

سورٌة

2010

الكوٌت

قطر

تونس

السعودٌة

االمارات 

فرعٌة المؤشرات ال

تقدم العلمًمعززات الكفاءةالمتطلبات االساسٌة عوامل االبتكار وال ترتٌب عالمٌا ال

الدولة

2009
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والصوماؿ وفمسطيف مراتب متدنية جدا في  الجزائر، سوريا  العراؽ  والسوداف وموريتانيا واليمف وجيبوتي
اغمب الدوؿ العربية العديد مف اإلصالحات  إجراءىذا المؤشر خالؿ األزمات المالية العالمية بالرغـ مف 

والتعديالت في المؤشرات الفرعية ليذا المؤشر مف بدء المشروع واستخراج التراخيص ودفع الضرائب 
الحدود ....وغيرىا إال اف ترتيبيا بقي متدني جدا عمى المستوى  وتسوية حاالت االعسار، التجارة عبر

 العالمي.

 ( : ترتيب الدول العربية في مؤشر سهولة اداء األعمال.00-0جدول رقم )

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات لمصدر:  ا
 مختمفة.

 

 

 

 

2011 2010 2009 2008 الدولة/ السنوات

28 25 18 18 البحرٌن

40 37 47 46 االمارات

74 69 52 52 الكوٌت

111 107 104 101 االردن

11 12 15 16 السعودٌة

50 39 37 37 قطر

55 58 73 73 تونس

57 57 60 57 عمان

94 99 116 مصر

113 109 101 99 لبنان

/ / / / لٌبٌا

114 114 130 / المغرب

136 136 134 / الجزائر

144 144 138 / سورٌا

166 166 150 / العراق

154 153 149 / السودان

165 167 161 / مورٌٌتانٌا

105 104 103 / الٌمن

158 157 157 / جٌبوتً

/ / / / الصومال

135 133 137 / فلسطٌن
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 .0202-0202خالل الفترة الستثمار المنطقة العربية ل جاذبيةلقياس  مؤشر ضمان :الثاني المطمب

وسوؼ نتناوؿ فيو الوضع اإلجمالي لجاذبية الدوؿ العربية في مؤشر ضماف لجاذبية االستثمار منذ ظيوره 
في المؤشرات االحدى عشر  ووضعية الدوؿ العربية في المكونات األساسية ليذا المؤشر ووضعيتيا

 رعية كما يمي:الف

 مان لجاذبية االستثمار خالل الفترةالي لجاذبية الدول العربية في مؤشر ضأوال: الوضع اإلجم

 0202-0202. 

 نصيب ضآلة سبب تفسير إلى الجديد لقياس جاذبية الدوؿ العربية  يطمح المركب اف المؤشر
 اإلجمالي % مف3.5يتجاوز  لـ والذي العالـ في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات مف العربية المنطقة
 النامية، الدوؿ الى الوارد إجمالي مف % 9.5 ونحو، 2013و 2000عامي  بيف ما الفترة خالؿ العالمي
 والقوة الضعؼ جوانب ورصد والدراسات البحوث إنجاز مف تمكف شاممة معرفية بيانات قاعدة وبناء

 واستحواذ الدوؿ بعض في الجغرافي التركز أسباب وتفسير المنطقة دوؿ في االستثمار لمناخ المحددة
 مناخ لتحسيف السبؿ أفضؿ حوؿ مقترحات وتقديـ التدفقات، مف األىـ الحصة عمى الخدمات قطاع

 1.المضيؼ البمد في واستدامتيا واالجتماعية االقتصادية التنمية عمى االستثمارات أثر وتحديد االستثمار،

حمت مجموعة الدوؿ العربية في  2013( نالحظ انو في سنة 13-2مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
المرتبة الخامسة عمى مستوى العالـ مف بيف سبع مجموعات جغرافية بمتوسط لقيمة المؤشر العاـ لمجاذبية 

، تصدرت دوؿ الخميج بشكؿ عاـ 68نقطة ومتوسط لترتيب الدوؿ داخؿ المجموعة يبمغ  37.2يبمغ 
 األولىنقطة، حيث حمت في المرتبة  100 إجمالينقطة مف  47.2يمة عربي بق أداءبأفضؿ  األداء
نقطة، وحمت دوؿ المشرؽ العربي )مصر ولبناف  42.6متوسط حوؿ المتوسط العالمي البالغ  بأداءعربيا 
نقطة وبمستوى متوسط يقؿ قميال  100 إجمالينقطة مف  39.1( في المرتبة الثانية عربيا بقيمة واألردف

لعالمي ثـ جاءت دوؿ المغرب العربي )ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ( في المرتبة الثالثة عف المتوسط ا
 وأخيرانقطة وبمستوى ضعيؼ يقؿ عف المستوى العالمي،  100 إجمالينقطة مف  33.9عربيا بقيمة 

 26.7 حمت دوؿ الدخؿ المنخفض )سوريا وموريتانيا واليمف والسوداف( في المرتبة الرابعة عربيا بقيمة
  نقطة وبمستوى ضعيؼ. 100 إجمالينقطة مف 

 7 بيف مف العالـ مستوى عمى الرابعة المرتبة في العربية الدوؿ مجموعة حمت 2014وفي سنة 
 داخؿ الدوؿ لترتيب ومتوسط نقطة، 36.7 يبمغ لمجاذبية العاـ المؤشر لقيمة بمتوسط جغرافية مجموعات

                                                             
1

 4، مرجع سابق، ص 6021تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  
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 بدرجة المباشر االجنبي لالستثمار العربية الدوؿ جاذبية تراجعت 2013 بعاـ ، ومقارنة71 يبمغ المجموعة
 اإلمارات، السعودية،( الخميج دوؿ العربية، وتصدرت الدوؿ في المؤشر قيمة انخفاض نتيجة طفيفة

 نقطة 100 إجمالي مف نقطة 45.8 بقيمة األداء عاـ بشكؿ )والبحريف عماف سمطنة قطر، الكويت،
 في  )واألردف ولبناف العربي )مصر المشرؽ دوؿ حمت كما جيد، أداء وبمستوى  2014 العاـ خالؿ
 العربي المغرب دوؿ وجاءت متوسط، وتحسف ادائيا بمستوى نقطة، 39.3 بقيمة عربيا الثانية المرتبة

 رغـ ضعيؼ اداء وبمستوى نقطة 34.5 بقيمة عربيا الثالثة المرتبة في والمغرب( والجزائر وتونس ليبيا(
 في )والسوداف واليمف وموريتانيا وسورية العراؽ( جدا الضعيؼ االداء دوؿ حمت وأخيرا ادائيا تحسف
 بعاـ مقارنة لالستثمار جاذبيتيا تراجع مع جدا ضعيؼ وبمستوى نقطة 25.8 بقيمة عربيا الرابعة المرتبة

2013 . 

حمت مجموعة الدوؿ العربية لمسنة الثانية عمى التوالي في المرتبة الرابعة عمى  2015عاـ  وفي
نقطة، ومتوسط لترتيب  40.2مجموعات جغرافية بمتوسط لقيمة المؤشر يبمغ  7مستوى العالـ مف بيف 

ؿ فقد ارتفعت جاذبية الدو  2014دوؿ، ومقارنة بعاـ  109مف أصؿ  68الدوؿ داخؿ المجموعة يبمغ 
العربية لالستثمار االجنبي المباشر بدرجة طفيفة نتيجة ارتفاع قيمة المؤشر في الدوؿ العربية، كما تزعمت 

نقطة  49.5دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية لمسنة الثالثة عمى التوالي ترتيب الدوؿ العربية بقيمة 
شرؽ العربي) مصر ولبناف واألردف( نقطة وبمستوى أداء نسبي متوسط، وحمت دوؿ الم 100مف إجمالي 

نقطة وبمستوى نسبي منخفض، رغـ تحسف  100نقطة مف إجمالي  40.5في المرتبة الثانية عربيا بقيمة 
، كذلؾ جاءت دوؿ المغرب العربي )تونس والجزائر والمغرب( في  2014أدائيا مقارنة بمؤشر عاـ 
نقطة وبمستوى أداء نسبي منخفض، والتي  100نقطة مف إجمالي  38.7المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 

تحسف أداؤىا وجاذبيتيا مقارنة بالسنوات السابقة، وأخيرا حمت دوؿ االداء الضعيؼ جدا )العراؽ وموريتانيا 
ضعيؼ  نقطة، وبمستوى 100 إجمالينقطة مف  27.2واليمف والسوداف( في المرتبة الرابعة عربيا بقيمة 

 تيا لالستثمار بنسبة طفيفة.جدا، حيث يالحظ ارتفاع جاذبي

عمى  الرابعة المرتبة في التوالي عمى الثالثة لمسنة العربية الدوؿ مجموعة حمت 2016وفي عاـ 
 لترتيب ومتوسط نقطة، 41.2 يبمغ المؤشر لقيمة بمتوسط جغرافية مجموعات 7 بيف مف العالـ مستوى
 الدوؿ جاذبية انخفضت فقد 2015 بعاـدوؿ، ومقارنة  109 مف أصؿ 67 يبمغ المجموعة داخؿ الدوؿ
 كما العربية، الدوؿ في المؤشر قيمة انخفاض نتيجة طفيفة بدرجة المباشر األجنبي لالستثمار العربية
 بقيمة العربية الدوؿ ترتيب التوالي عمى الرابعة لمسنة العربية الخميج لدوؿ التعاوف مجمس دوؿ تزعمت
 مصرولبناف( العربي المشرؽ دوؿ وحمت متوسط، نسبي أداء وبمستوى 100 إجمالي مف نقطة 50.7
 منخفض، نسبي وبمستوى نقطة 100 إجمالي مف نقطة 41.6 بقيمة عربيا الثانية المرتبة في  )واألردف
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  )والمغرب والجزائر تونس( العربي المغرب دوؿ جاءت كذلؾ بالسنوات السابقة، مقارنة أدائيا تحسف رغـ
 والتي منخفض، نسبي أداء وبمستوى نقطة 100 إجمالي مف نقطة 39.9 بقيمة عربيا الثالثة المرتبة في

  )والسوداف واليمف وموريتانيا العراؽ جدا ) الضعيؼ األداء دوؿ حمت أخيرا و  وجاذبيتيا أداؤىا تحسف
 .ضعيؼ جدا وبمستوى نقطة، 100 إجمالي مف نقطة 27.6مة بقي عربيا الرابعة المرتبة في

 العالـ عمى مستوى الرابعة احتالليا المرتبة في العربية الدوؿ استمرت مجموعة 2017وفي عاـ 
 تحسنت فقد 2016 التوالي، ومقارنة بعاـ عمى الخامس لمعاـ جغرافية مستقرة  مجموعات 7 بيف مف

العربية،  الدوؿ في المؤشر قيمة ارتفاع نتيجة المباشر األجنبي لالستثمار العربية الدوؿ جاذبية نسبياً 
 تصدرت عاـ بشكؿ الخميج دوؿ أف لمجاذبية العاـ المؤشر نتائج توضح العربية المجموعات مستوى وعمى
 العربي المشرؽ دوؿ حمت نقطة كما 52.6 ػب  2016 بعاـ مقارنة طفيؼ بشكؿ ارتفع أداؤىا كما األداء
 ػعربيا ب الثالثة المرتبة في المغرب دوؿ نقطة، وجاءت 41.8ادائيا ارتفاع مع الثانية عربيا المرتبة في

 نقطة متراجعة عف السنوات السابقة. 24.4المنخفض بػػ األداء دوؿ أخيرا حمت ثـ نقطة  39.3

 مستوى عمى الرابعة المرتبة العربية عمى احتالليا الدوؿ حافضت مجموعة 2018وفي سنة 
 الدوؿ لترتيب ومتوسط نقطة،  40.9يبمغ  المؤشر لقيمة بمتوسط جغرافية مجموعات 7 بيف مف العالـ
 ،حسب اخر تقرير لممؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات 68 يبمغ المجموعة داخؿ

 ارتفاع نتيجة طفيفة بدرجة المباشر األجنبي لالستثمار العربية الدوؿ جاذبية ارتفعت 2017 بعاـ ومقارنة
 فضؿأ عاـ بشكؿ متصدرة دوؿ الخميج العربية المجموعات مستوى وعمى العربية، الدوؿ في المؤشر قيمة
 بعدما وذلؾ عربيا األولى المرتبة في حمت حيث نقطة 100 مف إجمالي نقطة 52.3 بقيمة عربي أداء
 عربيا الثانية المرتبة فيالعربي  المشرؽ دوؿ حمت ، كما 2017 بعاـ مقارنة طفيؼ بشكؿ أداؤىا ارتفع
 المرتبة العربي في المغرب دوؿ وجاءت ، 2017 عاـ بمؤشر مقارنة أدائيا ارتفاع مع نقطة، 42 بقيمة
 .المنخفض األداء دوؿ أخيرا حمت ثـ نقطة 39.2 بقيمة عربيا الثالثة
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 .0202-0202الوضع اإلجمالي لجاذبية الدول العربية خالل الفترة ( : 02-0جدول رقم ) 

مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات مختمفة وعمى المصدر: 
  االستثمار األجنبي المباشر الصادرة عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات.بيانات 

االستثمار خالل الفترة المكونات الرئيسية لمؤشر ضمان لجاذبية وضعية الدول العربية في : ثانيا
0202-0202. 

 وسوؼ نعرضو مف خالؿ التطرؽ إلى المؤشرات الرئيسية التالية:

 . األساسيةمؤشر مجموعة المتطمبات  .0

( اف الدوؿ العربية جاءت في المرتبة الخامسة عمى مستوى 14-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
لجاذبية االستثمار لعاـ   األساسيةمجموعة المتطمبات  يف  سبع مجموعات جغرافية في مؤشرالعالـ مف ب

نقطة ومتوسط لترتيب الدوؿ داخؿ  46.2بمتوسط لقيمة المؤشر لمجموعة الدوؿ العربية يبمغ  2013
نقطة تمتيا دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة  60.4لدوؿ الخميج بقيمة ، بتفوؽ نسبي 73المجموعة يبمغ 

نقطة ودوؿ المغرب العربي في المرتبة الثالثة  52اقؿ مف المتوسط العالمي بػ الثانية عربيا باداء متوسط 
نقطة  43.1نقطة وفي المركز االخير جاءت مجموعة الدوؿ العربية ذات الدخؿ المنخفض  49.7بقيمة 

 ةوالتي تقؿ كثيرا عف المتوسط العالمي والعربي، وحافظت الدوؿ العربية عمى ترتيبيا عالميا في المرتب
نقطة ومتوسط لترتيب  50.3بمتوسط لقيمة المؤشر لمجموعة الدوؿ العربية بمغ  2014عاـ لخامسة ا

نقطة تفوؽ المتوسط العالمي  61.4، تصدرت دوؿ الخميج االداء العربي بػػ 73الدوؿ داخؿ المجموعة 
بقة واقؿ مف نقطة بمستوى اقؿ مف السنة السا 49.2نقطة ثـ تمتيا دوؿ المشرؽ العربي بػ 57.3البالغ 

نقطة ثـ دوؿ االداء  47.4المتوسط العربي والعالمي، ثـ جاءت دوؿ المغرب العربي في المرتبة الثالثة بػػ
 نقطة.  39.5المنخفض ب
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 سبع بيف مف العالـ مستوى ايضا عمى  الرابعة المرتبة في العربية الدوؿ جاءت 2015وفي عاـ 
 لترتيب ومتوسط نقطة، 51.9 يبمغ العربية الدوؿ لمجموعة المؤشر لقيمة بمتوسط مجموعات جغرافية

العربية  الدوؿ في المؤشر قيمة ارتفعت فقد 2014 عاـ بمؤشر ومقارنة،  68 يبمغ المجموعة داخؿ الدوؿ
الخميج االداء العربي في ىذا  العالمي، وتصدرت دوؿ المتوسط أداء عف نسبيا طفيؼ بشكؿ اال انو يقؿ

 المغرب دوؿ تمييا نقطة 57.4 البالغ العالمي المتوسط جيد حوؿ بأداء نقطة، 61.2 المؤشر بقيمة
 حمت العالمي، ثـ المتوسط مف أقؿ ضعيؼ  وباداء نقطة 52.3 بقيمة عربيا الثانية المرتبة في العربي
 المتوسط مف ضعيؼ أيضا أقؿ وبأداء نقطة 49 وبقيمة عربيا الثالثة المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ

 نقطة ، 39.8بقيمة المنخفض ألداء ا دوؿ مجموعة جاءت عربيا واألخير الرابع المركز وفي العالمي،
 في العربية الدوؿ العربي، واستمر ترتيب المتوسط عف وكذلؾ العالمي المتوسط عف كثيرا تقؿ والتي

 بمتوسط  2016 لعاـ في ىذا المؤشر  جغرافية مجموعات بيف سبع مف العالـ مستوى عمى الرابعة المرتبة
، 70يبمغ  المجموعة داخؿ الدوؿ لترتيب ومتوسط نقطة،51.4يبمغ  العربية الدوؿ لمجموعة المؤشر لقيمة

 طفيؼ يقؿ بشكؿو  نقطة 0.5بقيمة العربية الدوؿ في المؤشر قيمة انخفضت فقد بالعاـ السابؽ  ومقارنة
 العربي بقيمة  الترتيب قائمة صدرتت حيث الخميج، لدوؿ العالمي بتفوؽ نسبي المتوسط أداء عف نسبيا
 المرتبة في العربي المغرب دوؿ تمييا نقطة 56.9 البالغ العالمي المتوسط جيد حوؿ نقطة بأداء 59.9
 في العربي المشرؽ دوؿ حمت ثـ العالمي المتوسط مف ضعيؼ أقؿ وبأداء نقطة 51.8 بقيمة عربيا الثانية
 المركز العالمي، وفي المتوسط مف اقؿ ضعيؼ أيضا وبأداء نقطة 48.6 وبقيمة عربيا الثالثة المرتبة
 عف كثيرا تقؿ ، والتي نقطة 40.5بقيمة  المنخفض األداء دوؿ مجموعة جاءت عربيا واألخير الرابع

 .العربي المتوسط عف وكذلؾ العالمي المتوسط

نقطة ومتوسط لترتيب  51.4بمغ متوسط قيمة المؤشر لمجموعة الدوؿ العربية  2017 وفي عاـ
نقطة،  56.5، يقؿ بشكؿ طفيؼ نسبيا عف اداء المتوسط العالمي البالغ  69الدوؿ داخؿ المجموعة يبمغ 

  41نقطة وترتيب  60.5العربي، حيث تصدرت قائمة الترتيب العربي بقيمة  ءمتفوقة دوؿ الخميج االدا
، تمييا دوؿ المغرب العربي في المرتبة الثانية عربيا 42وترتيب  2016نقطة عاـ  59.9بعد اف بمغت 

، ثـ حمت دوؿ المشرؽ 2016عاـ  71وبترتيب  51.8بعد اف كانت  68نقطة وترتيب  52.6بقيمة 
، وفي المركز الرابع واالخير عربيا  2016عاـ  48.6نقطة مقابؿ  49ة الثالثة بػػ العربي في المرتب

 .2016عاـ  56.9نقطة مقابؿ  38.8جاءت مجموعة دوؿ االداء المنخفض 

 يبمغ العربية الدوؿ لمجموعة المؤشر لقيمة بمتوسط  2018وارتفعت نسبيا قيمة المؤشر عاـ 
 المتطمبات مجاؿ في األداء ، وارتفع 70 يبمغ المجموعة داخؿ الدوؿ لترتيب ومتوسط نقطة، 51.7

 بأف األداء العربي عمما الخميج، دوؿ عدا المؤشر يرصدىا التي الجغرافية المجموعات بقية في األساسية
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 أننا إالالعالمي، ورغـ انخفاض قيمة المؤشر في دوؿ الخميج  األداء متوسط عف نسبيا بشكؿ طفيؼ يقؿ
 في العربي المغرب دوؿ تمييا نقطة، 60.3 بقيمة العربي الترتيب قائمة بتصدرىا النسبي تفوقيا نالحظ 
 المركز وفي الثالثة، المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ حمت نقطة، ثـ  52.8بقيمة  عربيا الثانية المرتبة
 .المنخفض األداء دوؿ مجموعة جاءت عربيا واألخير الرابع

وترتيب  الدوؿ العربية عالميا في ىذا المؤشر يؤكد اآلثار السمبية لتراجع أسعار النفط عمى 
االقتصاديات العربية ، ما يتطمب مف حكومات الدوؿ العربية  القياـ بإصالحات اقتصادية جذرية لمواجية 

بذؿ المزيد مف الجيد،  التراجع المؤكد في اإليرادات العامة، وتفاقـ العجز في الموازنة العامة، وضرورة
إلصالح بيئة األعماؿ، وجعميا أكثر سيولة ويسرا وتنقيتيا مف الفساد، ومواصمة االىتماـ بإصالح البيئة 
القانونية والتشريعية، مف أجؿ خمؽ بيئة ومناخ أعماؿ تنافسي يدفع بقطاع األعماؿ الخاص نحو األماـ، 

ث يصبح القطاع الخاص ىو قاطرة النمو في الدوؿ ليؤدي الدور المنوط بو وفقا لخطط التنمية، بحي
 العربية، حتى تتبوأ مقعدىا المناسب بيف دوؿ العالـ. 

( : أداء مجموعات الدول في مجموعة المتطمبات األساسية أو المسبقة خالل الفترة 04-0جدول رقم)
0202-0202. 

الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات مختمفة وعمى  إعدادمف المصدر: 
 االستثمار األجنبي المباشر الصادرة عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات.بيانات 

 مؤشر مجموعة العوامل الكامنة . .0

كبار المستثمريف في اتخاذ قراراتيـ وخصوصا ترتكز ىذه المجموعة عمى العوامؿ التي يستند ليا      
 الشركات متعددة الجنسيات اتجاه االستثمار في بمد معيف مف عدمو وتضـ المجموعة خمسة مؤشرات

الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة
46.27350.37351.951.47051.46951.770

61.259.94260.54160.343غ.م61.4غ.م60.4دول الخميج العربي
49.048.68249.08050.181غ.م49.2غ.م52دول المشرق العربي
52.351.87152.66852.870غ.م47.4غ.م49.7دول المغرب العربي

39.840.510238.810239.1102غ.م39.5غ.م43.1دول االداء المنخفض
57.456.95556.55557.255غ.م57.3غ.م57.4

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
المتطمبات الرئيسية

201320142015201620172018

المنطقة العربية

المتوسط العالمي
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، ومؤشر عناصر التكمفة ومؤشر الموارد البشرية والطبيعيةمؤشر حجـ السوؽ وفرص النفاذ اليو  تتمثؿ في
 1االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات . ومؤشر االداء الموجيستي وأخيرا  مؤشر

دوؿ العربية حمت في المرتبة الرابعة عمى مستوى ل( اف ا15-2و نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 2013العالـ مف بيف سبع مجموعات جغرافية في مجموعة العوامؿ الكامنة لجاذبية االستثمار لعاـ 

توسط لترتيب الدوؿ داخؿ المجموعة منقطة و  39.6بمتوسط لقيمة المؤشر لمجموعة الدوؿ العربية يبمغ 
نقطة  51.1االخرى بتصدرىا الترتيب العربي بدرجة  ة، متفوقة دوؿ الخميج عمى الدوؿ العربي59يبمغ 

عة دوؿ المغرب العربي في و نقطة، ثـ تأتي مجم 41.6ي البالغ وبأداء جيد يفوؽ عمى المتوسط العالم
باداء متوسط حوؿ المتوسط العالمي ، وحمت مجموعة دوؿ المشرؽ نقطة  36.9الرتبة الثانية بدرجة 

نقطة بأداء متوسط حوؿ المتوسط العالمي ، كما حمت مجموعة  36.4العربي في المرتبة الثالثة بدرجة 
 نقطة باداء ضعيؼ جدا. 27.7دوؿ الدخؿ المنخفض في المرتبة الرابعة بقيمة 

 45.7 يبمغ العربية الدوؿ لمجموعة المؤشر لقيمة ارتفعت قيمة المؤشر بمتوسط 2014وفي عاـ 
 بشكؿ الخميج لدوؿ النسبي التفوؽ استمرار مع 67 يبمغ المجموعة داخؿ الدوؿ، لترتيب ومتوسط نقطة،
 العالمي المتوسط عمى يتفوؽ جيد بأداء نقطة 55.8 بدرجة العربي الترتيب وذلؾ بتصدرىا قائمة عاـ

 بأداء نقطة 46.4 بدرجة الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ نقطة، ثـ حمت مجموعة 50البالغ  
 42.5 بدرجة الثالثة المرتبة في العربي المغرب دوؿ مجموعة العالمي، وجاءت المتوسط مف أقؿ ضعيؼ
 الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ مجموعة ثـالعالمي،  المتوسط مف أقؿ أيضا ضعيؼ بأداء نقطة
لمؤشر لمجموعة الدوؿ العربية عاـ اجدا، ثـ ارتفعت متوسط قيمة  ضعيؼ بأداء نقطة 35.6 بقيمة

 النسبي ، مع استمرار التفوؽ63 يبمغ المجموعة  الدوؿ داخؿ لترتيب ومتوسط ،نقطة 47.1وبمغ  2015
 عمى قميال يزيد متوسط بأداء نقطة 58.5 بدرجة العربي الترتيب عاـ بتصدرىا قائمة بشكؿ الخميج لدوؿ

 نقطة. 50.9 البالغ العالمي المتوسط

 7 بيف مف العالـ مستوى عمى الرابعة المرتبة في العربية الدوؿ ترتيب جاء 2016وفي عاـ 
المؤشر  لقيمة الكامنة مرتفعا عف السنة السابقة بمتوسط العوامؿ مجموعة مؤشر في جغرافية مجموعات
 ، واستمر65يبمغ  المجموعة الدوؿ داخؿ لترتيب ومتوسط نقطة، 48.3 يبمغ العربية الدوؿ لمجموعة
 61.4 بدرجة العربي الترتيب قائمة الخميج دوؿ تصدرت حيث عاـ، بشكؿ الخميج لدوؿ النسبي التفوؽ
 العربي المشرؽ دوؿ نقطة، وحمت مجموعة 52.8 البالغ العالمي المتوسط يزيد عمى متوسط بأداء نقطة
 دوؿ مجموعة العالمي، وجاءت المتوسط مف أقؿ  متوسط بأداء نقطة  47.8بدرجة الثانية المرتبة في
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 العالمي، كما المتوسط مف بكثير بأداء ضعيؼ أقؿ نقطة 44.1بدرجة  الثالثة المرتبة في العربي المغرب
 .جدا بأداء ضعيؼ نقطة 32.2بقيمة  الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ مجموعة حمت

 2017الدوؿ العربية في مؤشر مجموعة العوامؿ الكامنة لعاـ انخفض اداء  2017وفي عاـ 
نقطة ومتوسط لترتيب الدوؿ داخؿ المجموعة  47.4بمتوسط لقيمة المؤشر لمجموعة الدوؿ العربية يبمغ 

 63.4، مستمرا  التفوؽ النسبي لدوؿ الخميج بشكؿ عاـ ، حيث تصدرت الترتيب العربي بدرجة 63يبمغ 
نقطة ثـ حمت مجموعة دوؿ المشرؽ  51.3د قميال عمى المتوسط العالمي البالغ نقطة باداء متوسط يزي

 العربي في المرتبة الثانية بفارؽ كبير تمتيا دوا المغرب العربي ثـ دوؿ االداء المنخفض .

 2018 لعاـ الكامنة العوامؿ العربية عمى نفس مستواىا في مؤشر مجموعة  الدوؿ وحافظت
المجموعة  داخؿ الدوؿ لترتيب ومتوسط نقطة، 47.4 يبمغ العربية الدوؿ لمجموعةالمؤشر  لقيمة بمتوسط

 إلى النتائج تشير حيث عاـ، بشكؿ الخميج لدوؿ النسبي التفوؽ استمرار أيضا نقطة، ويالحظ  64 يبمغ
 المتوسط عمى قميال يزيد متوسط بأداء نقطة 63.1 بدرجة العربي الترتيب قائمة الخميج دوؿ تصدر
 تمتيا كبير بفارؽ الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ مجموعة حمت ثـ نقطة، 51.4 البالغ العالمي

 أفضؿ الخميج حققت اداءً  المنخفض، ونالحظ اف دوؿ األداء دوؿ مجموعة وأخيرا العربي المغرب دوؿ
 . العربية المجموعات بقية مف

 .0202-0202العوامل الكامنة خالل الفترة  (: أداء مجموعات الدول في مجموعة02-0جدول رقم )

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات المصدر: 

االستثمار األجنبي المباشر الصادرة عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف مختمفة وعمى بيانات 
 الصادرات.

الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة
39.65945.76747.1636348.36547.46347.464

61.43563.43363.133غ.مع.م58.5غ.م55.8غ.م51.1دول الخميج العربي

47.86446.66446.865غ.مع.م47.3غ.م46.4غ.م36.4دول المشرق العربي

44.17541.47541.476غ.مع.م43.2غ.م42.5غ.م36.9دول المغرب العربي

32.210328.710028.7100غ.مع.م32.9غ.م35.6غ.م27.7دول االداء المنخفض

52.85551.35551.455غ.مع.م50.9غ.م50غ.م41.6

العوامل الكامنة

201320142015201620172018 مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

المنطقة العربية

المتوسط العالمي
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 الخارجية االيجابية.مؤشر مجموعة العوامل  .2

يقصد بيا العناصر المختمفة التي تعزز مقومات الدولة عمى صعيد اندماجيا في االقتصاد 
العالمي وكذلؾ امتالكيا لمقومات التميز والتقدـ التكنولوجي وتضـ المجموعة مؤشريف ىما اقتصادات 

 1التكتؿ ومؤشر عوامؿ التمييز والتقدـ التكنولوجي .

 7(  اف الدوؿ العربية حمت في المرتبة السادسة مف بيف 16-2الجدوؿ رقـ )ونالحظ مف خالؿ 
بمتوسط  2013مجموعات جغرافية في مؤشر مجموعة العوامؿ الخارجية االيجابية لجاذبية االستثمار لعاـ 

، 73نقطة ومتوسط لترتيب الدوؿ داخؿ المجموعة يبمغ  8.4لقيمة المؤشر لمجموعة الدوؿ العربية يبمغ 
العربي في مجموعة العوامؿ الخارجية االيجابية  تراوح بيف المتوسط  ءيدؿ عمى ضعؼ االدا مما

متوسط  أداءنقطة وبمستوى  11.2العربي بقيمة  األداءوالضعيؼ جدا، وقد تصدرت دوؿ المشرؽ العربي 
نقطة  9.8بقيمة  ثـ تمتيا دوؿ الخميج العربي في المرتبة الثانية نقطة، 14.3حوؿ المتوسط العالمي البالغ 

 أداءنقطة وبمستوى  8.3متوسط ، وجاءت دوؿ المغرب العربي في المرتبة الثالثة بقيمة  أداءبمستوى 
 نقطة وبمستوى اداء ضعيؼ جدا.  4.4ضعيؼ واخير دوؿ الخؿ المنخفض في المرتبة الرابعة بقيمة 

 المرتبة في العربية الدوؿ حمت، حيث ،تحسف ترتيب الدوؿ العربية عالميا 2014وفي عاـ 
مجموعات جغرافية في مؤشر مجموعة العوامؿ الخارجية االيجابية لجاذبية االستثمار   7بيف مف الخامسة
 المجموعة داخؿ الدوؿ لترتيب ومتوسط نقطة،16.8 يبمغ العربية الدوؿ لمجموعة المؤشر لقيمة بمتوسط

 األداء ضعؼ يالحظ اإليجابية الخارجية العوامؿ مجموعة في العربية الدوؿ بأداء يتصؿ وفيما ،73 يبمغ
 العربي األداء الخميج دوؿ جدا، بتصدر والضعيؼ األداء ما بيف المتوسط تراوح حيث بشكؿ عاـ العربي
 دوؿ حمت ثـ نقطة، 23.6 البالغ العالمي بالمتوسط مقارنة متوسط أداء وبمستوى نقطة 23.1 بقيمة

 العربي المغرب دوؿ متوسط، وحمت أداء بمستوى درجة 20.7 بقيمة المرتبة الثانية يف العربي المشرؽ
 المرتبة في المنخفض االداء دوؿ حمت وأخيرا متوسط أداء وبمستوى درجة 15.2 بقيمة الثالثة المرتبة في

 جدا. ضعيؼ أداء وبمستوى نقاط 8 بقيمة الرابعة

 مؤشر في جغرافية مجموعات7 بيف مف الخامسة عمى المرتبة العربية الدوؿ وقد حافضت 
 لمجموعة المؤشر لقيمة بمتوسط 2015 لعاـ االستثمار لجاذبية اإليجابية الخارجية العوامؿ مجموعة
 2014 بعاـ ، ومقارنة 70 يبمغ المجموعة داخؿ الدوؿ لترتيب ومتوسط نقطة، 23.3 يبمغ العربية الدوؿ

 تراوح االداء حيث عاـ بشكؿ العربي ضعؼ األداءنقطة، ونالحظ  6.5 ربمقدا العربية الدوؿ ارتفع أداء
 متوسط أداء وبمستوى نقطة 30 بقيمة العربي األداء الخميج دوؿ جدا بتصدر والضعيؼ المتوسط بيف ما
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 26.7 بقيمة الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ حمت ثـ نقطة،  29.7البالغ العالمي بالمتوسط مقارنة
 وبمستوى درجة 22.4 بقيمة الثالثة المرتبة في العربي المغرب دوؿ وحمتمتوسط،  اداء بمستوى درجة
 أداء وبمستوى نقطة 11.6 بقيمة الرابعة المرتبة في األداء المنخفض دوؿ حمت ضعيؼ، وأخيرا أداء

 .جدا ضعيؼ

 7 بيف مف الرابعة المرتبة في العربية عالميا، حيث حمت ، تحسف ترتيب الدوؿ 2016وفي عاـ 
االستثمار مقارنة باسنة السابقة  لجاذبية اإليجابية الخارجية العوامؿ مجموعة مؤشر في جغرافية مجموعات
 المجموعة داخؿ الدوؿ لترتيب ومتوسط نقطة، 24 يبمغ العربية الدوؿ لمجموعة المؤشر لقيمة وبمتوسط

 والضعيؼ المتوسط بيف ما األداء تراوح حيث عاـ بشكؿ العربي األداء اال اننا نالحظ ضعؼ ،  69 يبمغ
 العالمي بالمتوسط مقارنة متوسط أداء وبمستوى نقطة 30.1 بقيمة العربي األداء الخميج دوؿ جدا بتصدر

 بمستوى أداء درجة 27.2 بقيمة الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ حمت ثـ نقطة، 29.8 البالغ
 ضعيؼ، وأخيرا أداء وبمستوى درجة 29.5 بقيمة الثالثة المرتبة في العربي المغرب دوؿ متوسط، وحمت

 .جدا ضعيؼ أداء وبمستوى نقطة 12.9 بقيمة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ حمت

نقطة ، ومتوسط لترتيب  24.7بمغ متوسط قيمة المؤشر لمجموعة الدوؿ العربية  2017 في عاـو 
 2016بنفس متوسط الترتيب،  ومقارنة بسنة  2018نقطة عاـ  24.3، و71الدوؿ داخؿ المجموعة يبمغ 

 32.8نالحظ تحسف اداء الدوؿ العربية بتصدر دوؿ الخميج االداء العربي ايضا في ىذا المؤشر بقيمة 
،  ثـ حمت دوؿ 2017نقطة عاـ  32.7قطة وبمستوى اداء متوسط مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ ن

المشرؽ العربي في المرتبة الثانية ثـ دوؿ المغرب العربي في المرتبة الثالثة واخيرا حمت دوؿ االداء 
 دوؿ نالحظ تصدر 2017المنخفض في المرتبة الرابعة بفارؽ كبير عف بقية المجموعات،  ومقارنة بسنة 

 البالغ العالمي بالمتوسط مقارنة متوسط أداء وبمستوى نقطة 32.4 بقيمة العربي األداء أخرى مرة الخميج
 الثالثة المرتبة في العربي المغرب دوؿ ثـ الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ حمت ثـ نقطة، 32.6
 .المجموعات بقية عف كبير بفارؽ الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ حمت وأخيرا
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(: أداء مجموعات الدول في مجموعة العوامل الخارجية اإليجابية خالل 06-0جدول رقم )
 .0202-0202الفترة 

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات المصدر: 

المباشر الصادرة عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف االستثمار األجنبي مختمفة وعمى بيانات 
 الصادرات.

 عشر الفرعية لضمان االستثمار. األحد: وضع الدول العربية في المؤشرات ثالثا

حد عشر مؤشرا فرعيا ، االمباشر مف خالؿ  األجنبييقيس المؤشر العاـ جاذبية الدوؿ لالستثمار 
وىي مؤشر  الرأسماليةلقدرة دولة ما عمى جذب التدفقات  األساسيةيرصد كؿ منيا مقوما مف المقومات 

،  األعماؿ أداءاستقرار االقتصاد الكمي ،مؤشر القدرات التمويمية ،مؤشر البيئة المؤسسية ،مؤشر بيئة 
الموجيستي  األداءمؤشر عناصر التكمفة ، مؤشر مؤشر حجـ السوؽ ، مؤشر الموارد البشرية والطبيعية و 

 .واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ، ومؤشرا التكتؿ االقتصادي والتميز والتقدـ التكنولوجي

 مؤشر استقرار االقتصاد الكمي:  .0

يعد استقرار االقتصاد الكمي عنصرا ميما لجذب االستثمار حيث يتـ قياس ىذا االستقرار ودرجتو 
تغيرات اساسية ىي مدى تقمب معدؿ نمو الناتج المحمي االجمالي الحقيقي ومعدؿ التضخـ وفؽ سبعة م

وتقمبات سعر الصرؼ الحقيقي الفعاؿ وعدد أزمات سعر الصرؼ خالؿ السنوات العشر االخيرة ونسبة 
الي ونسبة الحساب الجاري الى الناتج المحمي االجمالي ،نسبة الميزانية العمومية الى الناتج المحمي  االجم

الترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمةالترتيبالقيمة
8.47316.87323.37024.06924.77124.371

30.14832.85032.451غ.م30غ.م23.1غ.م9.8دول الخميج العربي
27.26028.46327.963غ.م26.7غ.م20.7غ.م11.2دول المشرق العربي
23.57423.97623.675غ.م22.4غ.م15.2غ.م8.3دول المغرب العربي

12.910410.410610.1106غ.م11.6غ.م8غ.م4.4دول االداء المنخفض
29.85532.75532.655غ.م29.7غ.م23.6غ.م14.3

العوامل الخارجية
20132014201620172018 2015

المنطقة العربية

المتوسط العالمي

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
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انو في (  17-2حظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) الديف العاـ االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي ، ونال
نقطة، وقد  69العربي في ىذه المؤشر يتساوى تقريبا مع المتوسط العالمي عند  األداء جاء 2013عاـ 

جيد جدا، وحمت دوؿ المغرب العربي في  وبأداءنقطة  78.4العربي بقيمة  األداءتصدرت دوؿ الخميج 
بة الثالثة نقطة وبمستوى اداء متوسط، ثـ جاءت دوؿ المشرؽ العربي في المرت 70.1المرتبة الثانية بقيمة 

وى اداء ضعيؼ جدا كما حمت دوؿ الدخؿ المنخفض في المرتبة الرابعة االخيرة تنقطة وبمس 60.7بقيمة 
اداء ضعيؼ جدا ايضا، وقد حققت جميع المجموعات العربية اداء وى تنقطة وبمس 59.4عربيا بقيمة 

جيدا جدا في مؤشر استقرار أسعار الصرؼ، وحققت دوؿ الخميج افضؿ اداء في ثالث متغيرات اساسية 
ىي اداء الحساب الجاري والمعامالت الخارجية، وكذلؾ اداء الميزانية الحكومية ونسبة الديف العاـ 

المحمي اإلجمالي ، في مقابؿ اداء جيد لدوؿ المغرب العربي واداء ضعيؼ جدا لدوؿ اإلجمالي إلى الناتج 
المشرؽ العربي في ذات المؤشرات، وتراوح اداء مجموعات الدوؿ العربية مابيف المتوسط و الضعيؼ جدا 
في مؤشرات تقمب سعر الصرؼ الحقيقي الفعاؿ ، معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ،ومعدؿ 

 التضخـ .

 .0202( : المتغيرات االساسية لمؤشر االستقرار االقتصادي الكمي لسنة 02-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .44ص ، 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 العربي في ىذا المؤشر األداء( اف 18-2الجدوؿ رقـ )نالحظ مف خالؿ  0142وفي سنة 
 تصدرت فقد العربية الجغرافية المجموعات صعيد نقطة ايضا، وعمى 69 حوؿ العالميمع  تقريبا يتساوى

 أفضؿ العالمي، وحققت المتوسط مف جدا أفضؿ جيد وبأداء نقطة 81.7 بقيمة العربي األداء الخميج دوؿ

االستقرار االقتصادي الكميمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
نسبة  الدين العام نسبة عجز او فائض نسبة عجز او فائض عدد أزماتتقمب سعر معدل التضخمتقمب معدل نمو الناتجالقيمة

االجمالي    الى الناتجالميزانية العمومية الحساب الجاري سعر الصرفالصرف الحقيقي الفعالالمحمي االجمالي الحقيقي
المحمي االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي 

68.972.965.074.395.649.542.382.3المنطقة العربية
78.476.162.581.1100.071.663.694.1دول الخميج العربي

60.767.471.381.693.850.237.988.3دول المشرق العربي
70.158.771.767.091.82622.759.9دول المغرب العربي

59.464.157.662.593.833.129.675.3دول االداء المنخفض
6979.37774.491.942.937.180.8المتوسط العالمي



بية المباشرة في ظل الفصل الثاني:           تقييم جاذبية الدول العربية لالستثمارات االجن
األزمات المالية العالمية .               

 

242 
 

 أزمات وعدد الفعاؿ الحقيقي الصرؼ سعر استقرار ىي أساسية متغيرات اربعة في توى جيد جداسأداء بم
 المحمي الناتج إلى اإلجمالي العاـ الديف ونسبة الخارجية، والمعامالت الجاري الحساب أداء الصرؼ، سعر

 متوسط، أداء وبمستوى نقطة 69.7 بقيمة الثانية المرتبة في العربي المغرب دوؿ اإلجمالي، وحمت
 الجاري والحساب العامة الموازنة واداء الصرؼ سعر بتقمب خاصة مؤشرات أربعة جيدا في اداء وحققت
 أداء وبمستوى نقطة 61.2 بقيمة الثالثة المرتبة في حمت فقد العربي المشرؽ دوؿ العاـ، اما والديف

 وضعيؼ النمو معدؿ تقمبات في متوسط بيف ما الفرعية المتغيرات في ادائيا مستوى وتراوح جدا ضعيؼ
 الرابعة المرتبة في المنخفض االداء دوؿ حمت العامة، كذلؾ الموازنة وأداء الصرؼ سعر في مؤشرات جدا

 جميع في جدا ضعيفاً  اداؤىا جاء حيف في جدا، ضعيؼ أداء وبمستوى نقطة 59.7 بقيمة عربيا األخيرة
 الصرؼ. سعر متغيري عدا فيما المتغيرات

 .0204لمؤشر االستقرار االقتصادي الكمي لسنة  األساسية(: المتغيرات 02-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .43.ص،2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

العربي في ىذا المؤشر يتفوؽ  األداء( اف 19-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 0152وفي سنة 
 وعمى صعيد، نقطة 70 بقيمة  عالمي نقطة مقارنة بمتوسط  72.2عف يزيد بما العالمي المتوسط عمى

جدا  جيد وبأداء نقطة 83.1 بقيمة العربي ألداء ا الخميج دوؿ تصدرت فقد العربية الجغرافية المجموعات
 متغيرات أساسية ثالثة جدا في أداء جيدا أفضؿ العربية الخميج دوؿ العالمي، وحققت افضؿ مف المتوسط

 والمعامالت الجاري الحساب وأداء الصرؼ أزمات سعر وعدد الفعاؿ الحقيقي الصرؼ سعر استقرار ىي
 متوسط، وبمستوى أداء نقطة 74.8 بقيمة  الثانية المرتبة في العربي المغرب الخارجية، وحمت دوؿ

االستقرار االقتصادي الكميمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
نسبة  الدين العام نسبة عجز او فائض نسبة عجز او فائض عدد أزماتتقمب سعر معدل التضخمتقمب معدل نمو الناتجالقيمة

االجمالي    الى الناتجالميزانية العمومية الحساب الجاري سعر الصرفالصرف الحقيقي الفعالالمحمي االجمالي الحقيقي
المحمي االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي 

8668.750.733.381.275.990.8المنطقة العربية

91.671.874.956.692.885.2100دول الخميج العربي

7375.545.625.488.188.791.8دول المغر العربي

94.374.031.711.458.27089دول المشرق العربي

84.756.437.225.975.65880.2دول االداء المنخفض

92.375.444.827.279.578.990.5المتوسط العالمي 69.9

61.2
59.7

81.7
69.7

69.5
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 الثالثة المرتبة في حمت فقد العربي المشرؽ دوؿ العاـ، أما الديف مؤشر في جدا جيد أداء وحققت
 في متوسط بيف ما الفرعية المتغيرات في أدائيا مستوى وتراوح ضعيؼ، أداء وبمستوى نقطة  63.2بقيمة
 الحساب أداء و الصرؼ سعر مؤشرات في جدا وضعيؼ العامة الموازنة أداء و النمو معدؿ تقمبات
  60.7 بقيمة عربيا االخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض االداء دوؿ حمت العاـ، كذلؾ والديف الجاري
 عدا فيما المتغيرات جميع في أداؤىا  ضعيفا جدا جاء حيف في جدا، ضعيؼ  وبمستوى أداء نقطة

 الجاري . والحساب الصرؼ سعر متغيري

 .0202االقتصادي الكمي لسنة المتغيرات االساسية لمؤشر االستقرار (: 09-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .43.ص،2015االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 نقطة 68.7 نقطة حيث بمغ قيمة 0.5المتوسط العالمي بػػ  العربي األداءفاؽ  2016وفي عاـ 
 تصدرت فقد العربية الجغرافية المجموعات صعيد وعمىنقطة ،  68.3 العالمي البالغ بالمتوسط مقارنة
 دوؿ وحققت .العالمي المتوسط مف جدا، افضؿ جيد وبأداء نقطة 75.7 بقيمة العربي األداء الخميج دوؿ

 الفعاؿ الحقيقي الصرؼ سعر استقرار ىي سية أسا متغيرات ثالثة جدًا في جيداً  أداء أفضؿ العربية الخميج
 في العربي المشرؽ دوؿ الخارجية، وحمت والمعامالت الجاري الحساب وأداء الصرؼ سعر وعدد أزمات

 معدؿ تقمب مؤشر جدا في جيد  داءا حققت حيث جيد، وبمستوى أداء نقطة 71.3 بقيمة الثانية المرتبة
 الثالثة المرتبة في حمت فقد العربي المغرب الناتج، اما دوؿ مف الموازنة عجز فائض أو ونسبة الناتج نمو
 60.1 بقيمة عربيا األخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ حمت كذلؾ  ، نقطة  63.6 بقيمة

 (.20-2نقطة وىو ما يوضحو الجدوؿ رقـ )

االستقرار االقتصادي الكميمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
نسبة  الدين العام نسبة عجز او فائض نسبة عجز او فائض عدد أزماتتقمب سعر معدل التضخمتقمب معدل نمو الناتجالقيمة

االجمالي    الى الناتجالميزانية العمومية الحساب الجاري سعر الصرفالصرف الحقيقي الفعالالمحمي االجمالي الحقيقي
المحمي االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي 

76.580.455.134.188.784.993.8المنطقة العربية

73.492.075.556.89490.8100دول الخميج العربي
89.784.146.022.784.696.4100دول المغرب العربي

8075.941.510.45884.491.8دول المشرق العربي
68.663.441.327.674.967.681.4دول االداء المنخفض

77.982.750.828.188.782.993.9المتوسط العالمي 70.9

74.8
60.7

83.1
63.2

72.2
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 .0206المتغيرات االساسية لمؤشر االستقرار االقتصادي الكمي لسنة  ( :02-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .43.ص،2016االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 البالغ العالمي المتوسط مف نقطة  67.5البالغ العربي األداء متوسط اقترب 2017وفي عاـ 
استقرار  ىي متغيرات أساسية ثالثة في بأدائيا وتميزت العربي األداء الخميج دوؿ نقطة، وتصدرت 68.7
الخارجية،  والمعامالت الجاري الحساب و أداء الصرؼ وعدد أزمات سعر الفعاؿ الحقيقي الصرؼ سعر
 فائض الناتج نسبة نمو معدؿ تقمب مؤشر في أداؤىا وتميز الثانية المرتبة في العربي المغرب دوؿ وحمت

 المتغيرات في بأداء  ضعيؼ الثالثة المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ وجاءتالناتج،  مف الموازنة عجز أو
 متغيري في الجيد أدائيا رغـ األخيرة الرابعة المرتبة في حمت التي المنخفض األداء دوؿ كذلؾ الفرعية،

 1الجاري. والحساب الصرؼ سعر عدد أزمات

 البالغ العالمي سط المتو مف نقطة 66.3 البالغ العربي األداء متوسط اقترب 2018وفي سنة 
 المحمي الناتج نمو معدؿ تقمب في بأدائيا وتميزت العربي األداء المغرب دوؿ نقطة، وقد تصدرت 69.4

 دوؿ اإلجماؿ، وحمت المجمي الناتج إلى العمومية الميزانية فائض أو  عجز ونسبة الحقيقي اإلجمالي
 فائض الحساب عجز أو فائض ونسبة التضخـ مؤشري في وتميز أداؤىا الثانية المرتبة في العربي الخميج
 الفرعية، المتغيرات في بأداء ضعيؼ الثالثة المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ الناتج، وجاءت مف الجاري
 أزمات عدد متغير في الجيد رغـ أدائيا األخيرة الرابعة المرتبة في حمت التي المنخفض األداء دوؿ كذلؾ
 2.الصرؼ سعر

                                                             
1

 .16، مرجع سابق ، ص 6023تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية  لسنة  
2

 .10، مرجع سابق، ص6024عربية لسنة تقرير مناخ االستثمار في الدول ال 

االستقرار االقتصادي الكميمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
نسبة  الدين العام نسبة عجز او فائض نسبة عجز او فائض عدد أزماتتقمب سعر معدل التضخمتقمب معدل نمو الناتجالقيمة

االجمالي    الى الناتجالميزانية العمومية الحساب الجاري سعر الصرفالصرف الحقيقي الفعالالمحمي االجمالي الحقيقي
المحمي االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي الى الناتج المحمي االجمالي 

7485.056.539.079.692.991.8المنطقة العربية
73.795.476.054.692.295.4100دول الخميج العربي
92.883.548.532.583.798.8100دول المغرب العربي
82.176.841.721.858.193.689دول المشرق العربي
54.376.544.333.373.784.275.3دول االداء المنخفض

79.481.356.939.778.99392.7المتوسط العالمي 68.3

63.6
60.1

75.7
71.3

68.7
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 المفرط االعتماد استمرار إلى تقمب معدؿ النمو الناتج المحمي االجمالي الحقيقي باألساس ويعود
 وليبيا والعراؽ الخميجي التعاوف مجمس دوؿ في اإلجمالي المحمى الناتج تكويف في ومشتقاتو النفط عمى

 التجارة مجاالت في التعاوف عبر بيا األخرى المرتبطة العربية الدوؿ وكذلؾ مباشر بشكؿ وذلؾ والجزائر
 مرتبطا بتقمبات العربية الدوؿ غالبية في النمو يجعؿ ما وىو وغيرىا، والمساعدات والعمالة واالستثمار

 العربية الدوؿ غالبية في كبير التضخـ بشكؿ العالمية، كما يعد ارتفاع معدؿ األسواؽ في النفط أسعار
 إلى يؤدي وانو خصوصا األجنبي المستثمر جاذبية مف تقمؿ التي العوائؽ مف النفطية غير الدوؿ والسيما
 يرفع وبالتالي الدولة، تمؾ داخؿ األجنبي لالستثمار الحقيقية القيمة وبالتالي لمنقود الشرائية القوة انخفاض

 .المستقبؿ في عمييا والعوائد قيمة استثماراتيـ بشأف لممستثمريف بالنسبة التأكد عدـ مستوى مف

االجمالي يعد مف العوامؿ  المحمي الناتج إلى العمومية الميزانية عجز نسبة الى اف ارتفاع إضافة
 غير العربية الدوؿ مف العديد في واضح وبشكؿ تظير التي لالستثمار المنفرة المباشرة غير السمبية
 بشكؿ االقتصادي لموضع بالنسبة التأكد وعدـ والغموض التضخـ معدالت زيادة في ا تساىـ ألنو النفطية

 الموازنة عجز حدة مف تزيد قد التي االجتماعية االضطرابات أجواء مع تزامف ما اذا خصوصا عاـ
 .المستقبؿ في السمبية وتبعاتو

 مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويمية :  .0

يكشؼ مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويمية المقومات المالية الالزمة في االقتصاد لجذب 
مف خالؿ رصد لثالثة متغيرات اساسية  ىي معدؿ عرض النقد بمفيومو الواسع الناتج المحمي االستثمار 

االجمالي، االئتماف المحمي الممنوح لمقطاع الخاص كنسبة مف الناتج المحمي االجمالي، القيمة السوقية 
 1لمشركات المدرجة في سوؽ الماؿ كنسبة مف الناتج المحمي االجمالي .

جاء في ىذا المؤشر  2013( اف اداء الدوؿ العربية عاـ 21-2لجدوؿ رقـ )نالحظ مف خالؿ ا
 14.3نقطة حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ  17.7اقؿ مف االداء العالمي البالغ 

مما يدؿ عمى وجود ضعؼ عمى صعيد توفير االئتماف لمقطاع الخاص حيث يقؿ المتوسط العربي  نقطة ،
نقطة ، بفارؽ ممحوظ في حيف يقترب اداء متغيري عرض  25نقطة عف الموسط العالمي  15.5لممؤشر 

العربية  الماؿ مف المتوسطات العالمية، تصدرت دوؿ المشرؽ العربي الدوؿ ألسواؽالنقود والقيمة السوقية 
نقطة بزيادة عف المتوسط العالمي ، ثـ حمت دوؿ  42.2االداء الجيد بقيمة  وحمت منفردة في مجموعة

نقطة وبمستوى اداء متوسط ثـ جاءت دوؿ المغرب العربي في  15.7الخميج في المرتبة لثانية بقيمة 
لدخؿ المنخفض في المرتبة نقطة وبمستوى اداء متوسط، واخيرا حمت دوؿ ا 12.7المرتبة الثالثة بقيمة 

                                                             
1

 16، مرجع سابق،  ص6023تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة   
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نقطة بمستوى اداء ضعيؼ جدا، وعمى صعيد المتغيرات االساسية لممؤشر  6.6الرابعة واالخيرة بقيمة 
يالحظ اف السيولة المالية المعبر عنيا بمعدؿ عرض النقود بمفيومو الواسع إلى الناتج المحمي اإلجمالي 

قدرتيا عمى تمويؿ ميز اداء االسواؽ المالية و فيما ت ،عربيا في دوؿ المشرؽ العربي األفضؿكانت 
عبر عنيا القيمة السوقية لمشركات المدرجة في سوؽ الماؿ كنسبة مف الناتج المحمي ماالستثمار وال

اما المتغير الخاص باالئتماف المحمي الممنوح لمقطاع ، ؿ المغرب العربياإلجمالي في دوؿ المشرؽ ودو 
إلجمالي فمـ يشيد بموغ اية مجموعة عربية مستوى االداء الجيد وضمت الخاص كنسبة مف الناتج المحمي ا

 لمشرؽ العربي ودوؿ المغرب لعربي.مجموعة االداء المتوسط كال مف دوؿ ا
 .0202(: المتغيرات االساسية لمؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويمية لسنة 00-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .47ص، 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 18.8جاء اداء الدوؿ العربية في ىذا المؤشر اقؿ مف المتوس العالمي البالغ   2014وفي سنة 
مما ، نقطة13.8 بمغ  المؤشر لقيمة متوسطاً  العربيةمحققة الدوؿ  إلجمالي نقطة 100 إجمالي مف نقطة

 يقؿ حيث الخاص لمقطاع االئتماف توفير صعيد عمى العربي األداء في عاـ يدؿ عمى استمرار الضعؼ
 يقترب حيف في ممحوظ نقطة بفارؽ 23.8 العالمي المتوسط نقطة عف 13.8لممؤشر العربي المتوسط

يتعمؽ  وفيما العالمية،  المتوسطات مف المالي ألسواؽ السوقية والقيمة النقود عرض متغيري أداء
 مجموعة في منفردة وحمت العربية الدوؿ العربي المشرؽ دوؿ تصدرت فقد العربية الجغرافية بالمجموعات

 العربي الخميج دوؿ نقطة، حمت 18.8 البالغ العالمي المتوسط عف بزيادة نقطة 26.1 بقيمة الجيد األداء
 المرتبة في العربي المغرب دوؿ جاءت ثـ متوسط أداء وبمستوى نقطة  15.6بقيمة الثانية المرتبة في

 الرابعة المرتبة في المنخفض االداء دوؿ حمت ، وأخيرا متوسط أداء وبمستوى نقطة 13.3 بقيمة الثالثة

القيمة السوقية لمشركات المدرجة في سوق المال كنسبة من الناتج المحمي االجمالي  
القيمة السوقية لمشركات االئتمان المحمي الممنوح لمقطاع معدل عرض النقد بمفهومه

المدرجة في سوق المالالخاص كنسبة من الناتج المحمي االجمالي             الواسع الى الناتج المحمي االجمالي 
كنسبة  من الناتج المحمي االجمالي

22.615.54.9المنطقة العربية
دول الخميج العربي

دول المشرق العربي
دول المغرب العربي

دول االداء المنخفض
21.2 12.7

6.6
17.7 21.425المتوسط العالمي

1.1
6.7

قيمة المؤشر
مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

14.3
15.7
24.2

12.95.6
13.5

7.0
3.2

43.921.8
19.220.47.4
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 يالحظ لممؤشراألساسية  المتغيرات صعيد جدا، وعمى ضعيؼ أداء وبمستوى درجات 4.8 بقيمة واألخيرة
 كانت اإلجمالي المحمي الناتج إلى الواسع بمفيومو النقد عرض بمعدؿ عنيا المعبر المالية السيولة أف

 االستثمار تمويؿ عمى وقدرتيا المالية األسواؽ أداء تميز فيما العربي، المشرؽ دوؿ في عربيا األفضؿ
 دوؿ في المحمي اإلجمالي الناتج مف كنسبة الماؿ سوؽ في المدرجة لمشركات السوقية القيمة عنيا والمعبر
 الخاص لمقطاع الممنوح المحمي باالئتماف الخاص المتغير أما العربي، المغرب ودوؿ العربي المشرؽ
 اداء وجاء الجيد، األداء مستوى عربية مجموعة أية بموغ يشيد فمـ اإلجمالي المحمي الناتج مف كنسبة
جدا مثمما يوضحو  ضعيفا اداؤىا جاء التي المنخفض االداء دوؿ عدا فيما متوسطا المجموعات جميع

 1.(22-2الجدوؿ رقـ )
 .0204المتغيرات االساسية لمؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويمية لسنة  (:00-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .45ص،2014وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 مف إجمالي نقطة 21.4 بمتوسط متواضع المجاؿ ىذا في العالمي جاء االداء 2015وفي عاـ 
 العربية الدوؿ حققت حيث العالمي االداء مف أقؿ المؤشر ىذا في العربي الداءنقطة، وجاء ا 100

 صعيد عمى العربي ألداء ا في عاـ نقطة، مما يدؿ عمى وجود ضعؼ  14.3بمغ المؤشر لقيمة متوسطا
 البالغ العالمي المتوسط عف نقطة 9.1 لممؤشر العربي المتوسط يقؿ حيث الخاص لمقطاع االئتماف توفير

 مف الماؿ ألسواؽ السوقية والقيمة النقود عرض متغيري أداء يقترب حيف في ممحوظ بفارؽ نقطة 23.3
 الدوؿ العربي المشرؽ دوؿ تصدرت فقد العربية الجغرافية بالمجموعات يتعمؽ العالمية، وفيما المتوسطات

 البالغ العالمي المتوسط عف بزيادة نقطة 25.5 بقيمة الجيد ألداء ا مجموعة في منفردة وحمت العربية
 ثـ متوسط أداء وبمستوى نقطة 15.7 بقيمة الثانية المرتبة في العربي المغرب دوؿ نقطة، وحمت 21.4

                                                             
1

 11، مرجع سابق، ص 6021تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  

القيمة السوقية لمشركات المدرجة في سوق المال كنسبة من الناتج المحمي االجمالي  
القيمة السوقية لمشركات االئتمان المحمي الممنوح لمقطاع معدل عرض النقد بمفهومه

المدرجة في سوق المالالخاص كنسبة من الناتج المحمي االجمالي             الواسع الى الناتج المحمي االجمالي 
كنسبة  من الناتج المحمي االجمالي

19.213.88.5المنطقة العربية
دول الخميج العربي

دول المشرق العربي
دول المغرب العربي

دول االداء المنخفض
19.5 13.3

4.8
18.8 21.823.8المتوسط العالمي

1.0
10.7

قيمة المؤشر
مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

13.8
15.6
26.1

9.14.2
14.5

13.2
6.0

43.621.3
15.117.614.1
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 دوؿ حمت متوسط، وأخيرا وبمستوى أداء نقطة 15 بقيمة الثالثة المرتبة في العربي الخميج دوؿ جاءت
 جدا. ضعيؼ أداء وبمستوى درجات 3.8 بقيمة ألخيرةوا الرابعة المرتبة في المنخفض األداء

 عرض بمعدؿ عنيا المعبر المالية السيولة يالحظ أف لممؤشر األساسية المتغيرات وعمى صعيد 
 فيما العربي، دوؿ المشرؽ في عربيا ألفضؿ ا كانت لجمالي إ ا المحمي الناتج إلى الواسع بمفيومو النقد

 المدرجة لمشركات السوقية القيمة عنيا والمعبر االستثمار تمويؿ عمى وقدرتيا المالية االسواؽ تميز أداء
 أما العربي، الخميج ودوؿ العربي المشرؽ دوؿ في إلجمالي ا المحمي الناتج مف كنسبة الماؿ سوؽ في

 يشيد فمـ اإلجمالي المحمي الناتج مف كنسبة الخاص لمقطاع الممنوح المحمي باالئتماف لخاصا المتغير
 االداء دوؿ عدا فيما متوسطا المجموعات جميع أداء وجاء الجيد، مستوى األداء عربية مجموعة أية بموغ

 1.(23-2و الجدوؿ رقـ )جاء أداؤىا ضعيفا جدا، وىو ما يوضح التي المنخفض
 .0202المتغيرات االساسية لمؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويمية لسنة ( 02-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .45 ص، 2015وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 إجمالي مف نقطة 15 بمتوسط جاء  المجاؿ ىذا في العالمي األداء أف رغـ 2016وفي عاـ 
 العربية الدوؿ حققت حيث العالمي األداء مف جاء أقؿ المؤشر ىذا في العربي األداء فإف نقطة 100
 عمى العربي األداء في عاـ ضعؼ نقطة، مما يدؿ عمى اف ىناؾ  11.5بمغ المؤشر  لقيمة متوسطا
 المتوسط عف نقطة 16.9 لممؤشر العربي المتوسط يقؿ حيث الخاص لمقطاع االئتماف توفير صعيد
 ألسواؽ السوقية والقيمة النقود عرض متغيري أداء يقترب حيف في ممحوظ بفارؽ نقطة 28 البالغ العالمي
 مجموعة في منفردة وحمت العربية الدوؿ العربي المشرؽ دوؿ تصدرت العالمية، وقد المتوسطات مف الماؿ
 في الخميج دوؿ نقطة، وحمت 15 البالغ العالمي المتوسط عف بزيادة نقطة 16.7 بقيمة الجيد األداء
 الثالثة المرتبة في العربي المغرب دوؿ جاءت ثـ متوسط أداء وبمستوى نقطة 13.5 بقيمة الثانية المرتبة

                                                             
1

 .11، مرجع سابق، ص 6021تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  

القيمة السوقية لمشركات المدرجة في سوق المال كنسبة من الناتج المحمي االجمالي  
القيمة السوقية لمشركات االئتمان المحمي الممنوح لمقطاع معدل عرض النقد بمفهومه

المدرجة في سوق المالالخاص كنسبة من الناتج المحمي االجمالي             الواسع الى الناتج المحمي االجمالي 
كنسبة  من الناتج المحمي االجمالي

19.314.29.4المنطقة العربية
دول الخميج العربي

دول المشرق العربي
دول المغرب العربي

دول االداء المنخفض
21.8 15.7

3.8
21.4 21.823.3المتوسط العالمي

1.0
10.7

قيمة المؤشر
مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

14.3
15.0
25.5

73.5
17.4

13.1
7.8

42.321
14.716.313.9
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 واألخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ حمت ، وأخيرا متوسط أداء وبمستوى نقطة 13 بقيمة
 .جدا أداء ضعيؼ وبمستوى درجات 3.4بقيمة

 عرض بمعدؿ عنيا المعبر المالية السيولة يالحظ أف لممؤشر األساسية المتغيرات وعمى صعيد
 فيما العربي، المشرؽ دوؿ في عربيا األفضؿ كانت اإلجمالي المحمي الناتج سع إلى الوا بمفيومو النقد
 المدرجة لمشركات السوقية القيمة عنيا والمعبر االستثمار تمويؿ عمى وقدرتيا المالية األسواؽ أداء تميز
أما  العربي، الخميج ودوؿ العربي المشرؽ دوؿ في اإلجمالي المحمي الناتج مف كنسبة الماؿ سوؽ في

 يشيد فمـ اإلجمالي المحمي الناتج مف كنسبة الخاص لمقطاع الممنوح المحمي باالئتماف الخاص المتغير
 األداء دوؿ عدا فيما متوسطا المجموعات جميع وجاء أداء الجيد، األداء مستوى عربية مجموعة بموغ أية

 1(.24-2جدا وىو ما يوضحو الجدوؿ رقـ ) ضعيفاً   أداؤىا جاء التي المنخفض

 .0206المتغيرات االساسية لمؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويمية لسنة (: 04-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .45 ص، 2016وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 والقدرات المالية الوساطةنقطة  في مؤشر  13.2بمغ متوسط االدء العربي   2017وفي عاـ 
 صعيد عمى ضعيفا العربي األداء، حيث جاء نقطة  15.8اقؿ مف المتوسط العالمي البالغ   التمويمية
 مف الماؿ ألسواؽ السوقية والقيمة النقود عرض أدا متغيري اقترب حيف في الخاص لمقطاع االئتماف توفير

 البالغ العالمي المتوسط عف بزيادة العربية الدوؿ العربي المشرؽ دوؿ العالمية، وتصدرت المتوسطات
 العربي المغرب دوؿ جاءت ثـ الثانية المرتبة في الخميج دوؿ حمت، و نقطة  22.3نقطة بدرجة  15.5

 المتغيرات صعيد واألخيرة، وعمى الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ حمت وأخيرا الثالثة المرتبة في
 النقد عرض معدؿ( المالية السيولة في عربيا األفضؿ العربي المشرؽ دوؿ كانت فقد لممؤشر األساسية

                                                             
1

 .11، مرجع سابق، ص6022ار في الدول العربية لسنة تقرير مناخ االستثم 

القيمة السوقية لمشركات المدرجة في سوق المال كنسبة من الناتج المحمي االجمالي  
القيمة السوقية لمشركات االئتمان المحمي الممنوح لمقطاع معدل عرض النقد بمفهومه

المدرجة في سوق المالالخاص كنسبة من الناتج المحمي االجمالي             الواسع الى الناتج المحمي االجمالي 
كنسبة  من الناتج المحمي االجمالي

13.316.94.5المنطقة العربية
دول الخميج العربي

دول المشرق العربي
دول المغرب العربي

دول االداء المنخفض
12.5 13.0

3.4
15 14.328المتوسط العالمي

1.0
5.7

قيمة المؤشر
مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

11.5
13.5
16.7

5.13.3
18.3

5.9
3.8

24.521.8
13.722.76.6
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 تمويؿ عمى وقدرتيا المالية األسواؽ تميز اداء فيما  )اإلجمالي المحمي الناتج الواسع إلى بمفيومو
 دوؿ اإلجمالي( في المحمي الناتج مف كنسبة الماؿ سوؽ في المدرجة لمشركات السوقية القيمة ( االستثمار

 لمقطاع الممنوح المحمي باالئتماف يتعمؽ فيما متوسطا المجموعات كؿ أداء كاف فيما العربي، الخميج
 1جدا. أداؤىا ضعيفاً  جاء التي المنخفض األداء دوؿ عدا فيما اإلجمالي المحمي الناتج مف كنسبة الخاص

مقارنة بمتوسط  نقطة 14.4العربي في ىذا المؤشر بمتوسط  األداء تحسف 2018عاـ  وفي
 االندماج عمميات مجموعة مف الحصة صعيد عمى العربي ضعيفا األداءوجاء نقطة،  16.4عالمي بمغ 
 لمقطاع الممنوح المحمي واالئتماف النقود، عرض متغيري أداء يقترب حيف في العالـ في واالستحواذ
 العربي المشرؽ دوؿ العالمية، وقد تصدرت المتوسطات مف اإلجمالي المحمي الناتج مف كنسبة الخاص
 الخميج دوؿ نقطة، ثـ حمت 16.4 البالغ العالمي المتوسط عف وبزيادة نقطة 23.7 بقيمة العربية الدوؿ
 في المنخفض األداء دوؿ حمت وأخيرا الثالثة المرتبة في العربي المغرب دوؿ جاءت ثـ الثانية المرتبة في

 .واألخيرة الرابعة المرتبة
 السيولة في عربيا األفضؿ العربي المشرؽ دوؿ كانت لممؤشر األساسية المتغيرات صعيد وعمى

 الخميج دوؿ أداء تميز اإلجمالي، فيما المحمي الناتج إلى الواسع بمفيومو النقد عرض معدؿ أي المالية
 كؿ أداء وكاف العالـ، في واالستحواذ االندماج عمميات مجموعة مف مؤشر الحصة في العربي

 المحمي الناتج مف كنسبة الخاص لمقطاع الممنوح المحمي باالئتماف يتعمؽ فيما متوسطا المجموعات
 2.جدا جاء أداؤىا ضعيفاً  التي المنخفض األداء دوؿ عدا اإلجمالي

 مؤشر البيئة المؤسسية:  .2

يتأثر مناخ االستثمار بشدة باألوضاع المؤسسية والتنظيمية والسيما القوانيف  والتشريعات ومدى 
تطبيقيا وضماف استمراريتيا وثباتيا واتساقيا مع القوانيف الدولية ومجمؿ السياسات النقدية والمالية ، كما 

مرحمة تقييـ خيارات المنطقة يعطي االصالح الييكمي والمؤسسي والقانوني الثقة لممستثمر االجنبي في 
الجغرافية المستيدفة باالستثمار ، حيث ينخفض حجـ المخاطرة والتكاليؼ المحتممة نتيجة لوضوح قوانيف 
واساليب عمؿ البيئة االستثمارية المستيدفة بجانب التقميؿ مف حالة عدـ التأكد عند مواجية المستثمر 

ومف ىذا ، واستمرارية العممية االستثماريةتؤثر في سير  االجنبي مستقبال لعوائؽ تنظيمية او قانونية
المنطمؽ تعتبر البيئة المؤسسية في البمد المضيؼ مف اىـ العوامؿ المؤثرة عمى جاذبية الدولة لالستثمار 

                                                             
1

 11، مرجع سابق، ص6023تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة   
2

 .12، مرجع سابق، ص 6024تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  
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وىو ما تؤكده التجارب السابقة في العالـ وما تعتبره المؤسسات المالية والتنموية الدولية احد اىـ التحديات 
 1.ت واسترجاع ثقة المستثمر االجنبيتواجييا دوؿ الربيع العربي عمى صعيد تثبي التي

في  2013( اف اداء الدوؿ العربية كاف متواضعا جدا عاـ 25-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )و 
بمتوسط  نقطة مقارنة 38.9حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ  مجاؿ البيئة المؤسسية،

نقطة بأداء  48.7نقطة ، وقد حمت دوؿ الخميج العربي في المرتبة االولى عربيا بقيمة  55.5عالمي بمغ 
نقطة وباداء  37.2متوسط حوؿ المتوسط العالمي تمتيا دوؿ المغرب العربي في المرتبة الثانية بقيمة 

اداء ضعيؼ واخيرا حمت دوؿ نقط وب 36ضعيؼ وحمت دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثالثة بقيمة 
 نقطة وباداء ضعيؼ جدا. 27.9قيمة الدخؿ المنخفض في المرتبة الرابعة واالخيرة ب

-0202: أداء مجموعات الدول العربية في مؤشر البيئة المؤسسية خالل الفترة (02-0جدول رقم )
0202. 

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنوات مختمفة وعمى  :المصدر
 االستثمار األجنبي المباشر الصادرة عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات.بيانات 

 حققت حيث المؤسسية البيئة مجاؿ في جدا متواضعا العربية الدوؿ أداء كاف 2014وفي عاـ 
 نقطة، وقد حمت 49.9 بمغ عالمي بمتوسط مقارنة نقطة 33.6 بمغ المؤشر لقيمة متوسطاً  العربية الدوؿ
 تمتيا حوؿ المتوسط العالمي متوسط بأداء نقطة52.2 بقيمة عربيا األولى المرتبة في العربي الخميج دوؿ
 في العربي المغرب دوؿ ضعيؼ، وحمت وبأداء نقطة 35.3 بقيمة الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ

 الرابعة المرتبة في المنخفض االداء دوؿ حمت وأخيرا ضعيؼ، وبأداء نقطة 29.6 بقيمة الثالثة المرتبة
 جدا. ضعيؼ وبأداء نقطة 13.6 بقيمة واألخيرة

                                                             
1

 .11، مرجع سابق، ص6023مناخ االستثمار  

دول الخميج العربي
دول المشرق العربي
دول المغرب العربي

18.0دول االداء المنخفض
55.549.950.951.453.253.8المتوسط العالمي

27.913.614.114.217.9

37.3
37.229.635.436.340.140.9

3635.334.334.036.5

39.339.6
48.752.252.152.854.654.6

38.933.636.136.6المنطقة العربية

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
مؤشر البيئة المؤسسية 

201320142015201620172018
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 العنؼ وغياب السياسي االستقرار مؤشرات في جيدا اداء الخميج دوؿ تحقيؽ الالفت مف وكاف
 بقية اداء تراوح فيما الفساد، عمى والسيطرة القانوف وسيدة الحكومية واالجراءات السياسات وفعالية

 تراجع فقد 2013 بعاـ جدا، ومقارنة والضعيؼ المتوسط بيف المؤشرات جميع في الجغرافية المجموعات
خميج مثمما دوؿ ال المؤسسية ما عددا  في البيئة مؤشر في العربية المجموعات الجغرافية جميع اداء

 1( .26-2يوضحو الجدوؿ رقـ  )

 .0204المتغيرات االساسية لمؤشر البيئة المؤسسية عام  :(06-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .47 ص، 2014وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 الدوؿ حققت حيث المؤسسية البيئة مجاؿ نوعا ما في العربية الدوؿ تحسف أداء 2015وفي عاـ 
 الخميج دوؿ حمتو  نقطة،  50.9بمغ عالمي بمتوسط مقارنة نقطة 36.1بمغ المؤشر متوسطا لقيمة العربية
 المغرب دوؿ تمتيا العالمي المتوسط حوؿ متوسط بأداء نقطة 52.1 بقيمة عربيا األولى المرتبة في العربي
 الثالثة المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ وحمت وبأداء ضعيؼ نقطة 35.4 بقيمة الثانية المرتبة في العربي
 بقيمة واألخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء  دوؿ حمت أخيرا ضعيؼ، و وبأداء نقطة 34.3 بقيمة

 جدا. وبأداء ضعيؼ نقطة 14.1

 واإلجراءات السياسات فعالية مؤشرات في جيدا أداء الخميج دوؿ تحقيؽ الالفت مف وكاف
 جميع في الجغرافية المجموعات بقية أداء تراوح فيما الفساد، عمى والسيطرة القانوف وسيادة الحكومية
 فيما المشرؽ ودوؿ الخميج دوؿ أداء تراجع 2014 بعاـ ومقارنة، جدا والضعيؼ المتوسط بيف المؤشرات

 (.27-2مثمما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) الضعيؼ ألداء ا ودوؿ المغرب دوؿ أداء تحسف

 

                                                             
1

 12، مرجع سابق، ص 6021تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  

المنطقة العربية
دول الخميج العربي
دول المغرب العربي
دول المشرق العربي
دول األداء المنخفض

المتوسط العالمي

52.2
35.3
29.6
13.6
49.9

22.1
31.5
25.2
12.6
52.5

73

48.1
39.8

19
62.844.5

10.3
27.1
32.4
51.757.34

44.51
24.59
16.16
52.438 49.2

15.9
32.2
39.7

33.621.846.931.536.5
60.7
38.426.7

48.23
23.93
20.62
7.38

المشاركة 
والمحاسبة

مؤشر البيئة 
المؤسسية

نوعية األطر 
التنظيمية

سيادة القانون
السيطرة 

عمى الفساد
فعالية السياسات 

واالجراءات الحكومية
االستقرار 

السياسي وغياب 
المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي لقيمة 

المؤشر
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 .0202المتغيرات األساسية لمؤشر البيئة المؤسسية عام ( : 02-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .47 ص، 2015وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 لقيمة متوسطاً حققت  العربية الدوؿ اف( 28-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2016وفي عاـ 
 المرتبة في العربي الخميج دوؿ حمتو  نقطة، 51.4 بمغ عالمي بمتوسط مقارنة قطةن 36.6بمغ المؤشر
 36.3 بقيمة الثانية المرتبة في العربي المغرب دوؿ تمتيا متوسط بأداء نقطة 52.8 بقيمة عربيا األولى
ضعيؼ،  وبأداء نقطة  34.1بقيمة الثالثة المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ وحمت وبأداء ضعيؼ نقطة
، جدا ضعيؼ  وبأداء نقطة14.6 بقيمة  واألخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ حمت وأخيرا

 القانوف وسيادة الحكومية واالجراءات السياسات فعالية مؤشرات  في جيداً  أداء الخميج دوؿوحققت 
 المتوسط بيف المؤشرات جميع في الجغرافية المجموعات بقية أداء تراوح فيما الفساد، عمى والسيطرة
 العربية المجموعات بقية أداء تحسف فيما المشرؽ دوؿ أداء تراجع 2015 بعاـ جدا، ومقارنة والضعيؼ

  .المؤشر في

 .0206لمؤشر البيئة المؤسسية عام المتغيرات األساسية (: 02-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .47 ص، 2016وائتماف الصادرات، الكويت ، 

المنطقة العربية
دول الخميج العربي
دول المغرب العربي
دول المشرق العربي
دول األداء المنخفض

المتوسط العالمي

52.1
34.3
35.4
14.1
50.9

21.4
34.7
31.7
15.8
52.5

70.9

36.4
46.8

19.4
62.844.5

9.8
31.5
35.4
53.257.22

30.18
41.68
16.21
52.438 49.2

14.6
39.5
37.2

36.121.846.931.536.5
61.4
38.426.7

48.44
28.4
25.15
8.85

المشاركة 
والمحاسبة

مؤشر البيئة 
المؤسسية

نوعية األطر 
التنظيمية

سيادة القانون
السيطرة 

عمى الفساد
فعالية السياسات 

واالجراءات الحكومية
االستقرار 

السياسي وغياب 
المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي لقيمة 

المؤشر

المنطقة العربية
دول الخميج العربي
دول المغرب العربي
دول المشرق العربي
دول األداء المنخفض

المتوسط العالمي

70.2
59.7
62.2
59.4
68.1

20.3
35.7
31

15.3
52.7

69.4

33.1
43.7

16.7
61.450

13.2
34.4
38.8
58.157.25

30.91
39.39
17.68

5241.3 51.2
16.9
39.9
38.6

6423.944.638.839.1
61.4
4231.9

51.02
30.54
26.83
8.18

المشاركة 
والمحاسبة

مؤشر البيئة 
المؤسسية

نوعية األطر 
التنظيمية

سيادة القانون
السيطرة 

عمى الفساد
فعالية السياسات 

واالجراءات الحكومية
االستقرار 

السياسي وغياب 
المجموعة الجغرافية حسب الترتيب التنازلي لقيمة 

المؤشر
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قد تـ رصد مجموعة كبيرة مف المتغيرات او المؤشرات الفرعية المعنية عمى وجو  2017وعاـ 
الخصوص  بمتابعة اداء الدوؿ وتتضمف عددا مف المتغيرات مف اىميا المشاركة والمحاسبة واالستقرار 

مى السياسي وفعالية السياسات واالجراءات الحكومية ونوعية االطر التنظيمية وسيادة القانوف والسيطرة ع
الفساد ، وجاء اداء الدوؿ العربية متواضعا جدا في مجاؿ البيئة المؤسسية ، حيث حققت دوؿ المنطقة 

نقطة وحمت دوؿ الخميج العربي  53.2نقطة مقارنة بمتوسط عالمي بمغ  39.3متوسطا لقيمة المؤشر بمغ 
تمتيا دوؿ المغرب العربي نقطة بأداء اعمى مف المتوسط العالمي  54.6في المرتبة االولى عربيا بقيمة 

نقطة  36.5نقطة  ثـ دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثالثة  40.1في المرتبة الثانية بفارؽ كبير بقيمة 
جيدا في مؤشرات  أداءواخيرا حمت دوؿ االداء المنخفض في المرتبة الرابعة واالخيرة ، محققة دوؿ الخميج 

اعمى مف المتوسط  بأداءنقطة  67.9قيمة المؤشر بمغ االستقرار السياسي وغياب العنؼ بمتوسط ل
 داءاألثـ تمتيا دوؿ المشرؽ واخيرا دوؿ  43.5نقطة ثـ دوؿ المغرب العربي بػػػ 60.3العالمي المقدر بػػػ 
نقطة عمى التوالي، ومحققة اداء جيد في مؤشر فعالية السياسات  15.5و  32.3المنخفض بقيمة 

نقطة وبأداء اعمى مف المتوسط العالمي المقدر  59.1لقيمة المؤشر بمغ  واالجراءات الحكومية بمتوسط
 35.4نقطة وفي المرتبة الثالثة دوؿ المشرؽ العربي بػػػ 39.7نقطة ثـ دوؿ المغرب العربي بػػػ  50.8بػػػ

وؿ لدوؿ االداء المنخفض ، وفيما يخص نوعية االطر التنظيمية احتمت كذلؾ د 13.1والمرتبة االخيرة  بػػػ
نقطة  38.6نقطة ، ثـ دوؿ المغرب المشرؽ العربي بػػػ 57.5الخميج الصدارة بمتوسط لقيمة المؤشر بمغ 
نقطة ، محتمة  18نقطة ودوؿ االداء المنخفض ب  31.1وفي المرتبة الثالثة دوؿ المغرب العربي 

 نقطة . 51.9در بػػػػ المجموعات الثالثة االخيرة متوسطات لقيمة المؤشر اقؿ مف المتوسط العالمي المق

وبالنسبة لمؤشري سيادة القانوف والسيطرة عمى الفساد فاألداء كاف جيدا لمدوؿ الخميجية بمتوسط 
 41.5نقطة و 52.3نقطة عمى التوالي بأكثر مف المتوسط العالمي البالغ  50.8و  60لقيمة المؤشر 

ريف، وىو اقؿ مف المتوسط العالمي لممؤشنقطة عمى التوالي ، فيما جاء اداء المجموعات العربية االخرى 
 .(29-2ما يوضحو الجدوؿ رقـ )

 بمتوسط مقارنة نقطة 39.6 بمغ المؤشر متوسطا لقيمة المنطقة دوؿ حققت 2018وفي عاـ 
 اعمى بأداء نقطة 54.6 بقيمة عربيا األولى المرتبة في العربي الخميج دوؿ نقطة، حمت 53.8 بمغ عالمي

في  العربي المشرؽ دوؿ ثـ كبير بفارؽ الثانية المرتبة في العربي المغرب دوؿ تمتيا العالمي المتوسط مف
 الالفت مف واألخيرة، وكاف الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ وحمت ضئيؿ، بفارؽ الثالثة المرتبة
 واإلجراءات السياسات وفعالية العنؼ وغياب السياسي االستقرار مؤشرات جيدا في أداء الخميج دوؿ تحقيؽ

  .الفساد عمى والسيطرة القانوف وسيادة التنظيمية األطر ونوعية الحكومية
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 .0202و  0202المتغيرات األساسية لمؤشر البيئة المؤسسية عامي (: 09-0جدول رقم )

مف اعداد الباحثة باالعتمد عمى بيانات االستثمار االجنبي المباشر، المؤسسة العربية لضماف  :المصدر
 االستثمار وائتماف الصادرت، الكويت.

 ىذا في وضعيا أف المؤسسية، إال البيئة لتطوير جيود مف العربية الدوؿ بعض بذلتو وبالرغـ ما
 تباينات وجود عف فضال االستثمار جذب في المنافسة الدوؿ مف لمعديد بالنظر متواضعا الزاؿ المجاؿ
 بالنسبة الجاذبية لميزاف السمبي والوضع األداء ضعؼ يفسر وىذا المنطقة، دوؿ بيف المجاؿ ىذا في كبيرة
 بمختمؼ أشكاليا المنطقة في المؤسسية اإلصالحات تكثيؼ يستدعي ضرورة ما العوامؿ وىو ليذه

 .ومجاالتيا

 مؤشر بيئة اداء االعمال:  .4

األجنبي  لالستثمار الدوؿ لجاذبية الحاكمة العوامؿ مف األعماؿ أداء بيئة المعروؼ أف مف    
 األعماؿ، والتعامؿ ىي بدء منتقاة أساسية متغيرات سبع مف انطالقا الفرعي المؤشر ضمف سيا قيا ويتـ
 المستثمريف وحماية االئتماف، عمى والحصوؿ الكيرباء عمى والحصوؿ الممكية وتسجيؿ البناء تراخيص مع

 المؤشر عف ومتغيراتو مكوناتو في يختمؼ لمجاذبية العاـ المؤشر الوارد ضمف العقود،  وىذا المؤشر وتنفيذ
 مصدر نفس عمى يعتمد كاف إف و الدولي البنؾ مجموعة عف سنويا يصدر الذي األعماؿ أداء لبيئة العاـ

 بالنسبة خصوصا والدولي العربي المستوييف عمى نتائجيما في يختمفا أف الطبيعي مف وبالتالي البيانات
 الدوؿ نالحظ اف أداء المؤشر لنتائج التحميمية القراءة ظؿ وفي ،والعالـ المنطقة دوؿ وترتيب لوضعية
 والحصوؿ الممكية وتسجيؿ البناء تراخيص مع التعامؿ متغيرات في العالمي المتوسط مف أفضؿ العربية
 عمى الحصوؿ و المشروع بدء مكونات في المتوسط مف اقؿ األداء كاف فيما العقود وتنفيذ الكيرباء عمى

 بحصوليا المؤشر في المدرجة العربية المجموعات الخميج دوؿ المستثمريف، وتصدرت وحماية االئتماف

المنطقة العربية 
دول الخميج 
دو المشرق

دول المغرب 
دول االداء النخفض

المتوسط العالمي

المجموعات الجغرافية

36.4

7.0

31.5
50.8
31.5
27.1
103
6.0

33.0
51.9
33.3
29.6
103

20.8

42.6
60.0
40.5
40.9
102
19.5

44.0
61.1
42.4
42.5
102

25.6

46.9
63.0
40.0
46.4
100
28.5

44.8
61.8
37.9
43.3
101
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39.3
58.6
39.6
35.3
103
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39.4
58.2
39.4
36.6
103

17.7

43.7
67.9
43.5
32.3
100
16.2

45.3
68.3
45.8
35.6
100

58.2

31.8
27.3
45.2
37.2
98

24.3
23.5

36.8 39.631.3
26.2
46.6

51.7

54.6
37.3
40.9
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53.8

52.8
37.2
34.1
14.5

20182017

قيمة المؤشر

20182017

المؤشرات الفرعية
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السيطرة عمى الفسادسيادة القانوننوعية األطر التنظيميةفعالية السياسات واالجراءات االستقرار السياسي وغياب العنفالمشاركة والمحاسبة
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 ثـ الثانية المرتبة في العربي المغرب دوؿ حمت ثـ العالمي، المتوسط مف افضؿ بأداء نقطة 70.2 عمى
 .1المنخفض  األداء دوؿ حمت أخيرا و الثالثة لمرتبةا في المشرؽ دوؿ

 ؤشرفي ىذا الم 2013جاء اداء الدوؿ العربية  سنة نالحظ انو ( 30-2مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
 متصدرة نقطة، 51.5نقطة مقارنة مع متوسط عالمي بمغ  39.7بمغ المتوسط العربي ، حيث ضعيؼ

نقطة باداء متوسط ثـ حمت  47.1لمجموعات العربية المدرجة في المؤشر بحصوليا عمى ادوؿ الخميج 
نقطة في نفس االداء، ثـ جاءت الدوؿ المغاربية في  46.7دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثانية بقيمة 

دخؿ المنخفض في المرتبة نقطة  واخيرا حمت دوؿ ال 35.9الضعيؼ بػػ المرتبة الثالثة ضمف االداء 
 نقطة. 27الرابعة بمستوى ضعيؼ جدا بدرجة 

وجاء اداء الدوؿ العربي في متغير كفاءة اإلجراءات الحكومية مقبوؿ حيث زاد المتوسط العربي 
في حيف جاء اداء بقية المتغيرات  57.6نقطة عف المتوسط العالمي بشكؿ طفيؼ البالغ  59.8البالغ 

 .ف المتوسط العالمي الثالثة اقؿ بكثير م

 . 0202(: المتغيرات االساسية لمؤشر بيئة اداء األعمال لسنة 22-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .50ص، 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

تـ تسجيؿ اداء متوسط لمدوؿ ( انو 31-2الجدوؿ رقـ )نالحظ مف خالؿ  2014وفي سنة 
نقطة ، وقد تصدرت  67.6عالمي بمغ  نقطة مقارنة مع متوسط 61العربية حيث بمغ المتوسط العربي 

                                                             
1

 .11، مرجع سابق،  ص6023تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة   

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المغرب العربً

دول المشرق العربً

دول األداء المنخفض

51.50المتوسط العالمً

المؤشرات الفرعٌة

39.7

47.1

46.7

39.9

27

51.6

39.0

30.5

32.1

32.2

14.8

48.2

34.9

48.6

34.3

39.3

11.7

57.6

33.3

33.1

58.1

21.0

27.4

48.5

59.8

67.6

57.2

56.0
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كفاءة 

اإلجراءات 
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والعقود فً 
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االسواق
قٌمة المؤشر
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نقطة باداء متوسط ، ثـ حمت  68.8دوؿ الخميج المجموعات العربية المدرجة في المؤشر بحصوليا عمى 
نقطة وبمستوى اداء متوسط ايضا، ثـ حمت دوؿ  60.9انية بقيمة دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة اث

نقطة ، وحمت دوؿ االداء المنخفض في المرتبة  56.5المغرب المغرب العربي في المرتبة الثالثة  ب
اداء الدوؿ العربية جاء في متغير بدء االعماؿ وتسجيؿ الممكية وحماية ، وجاء نقطة 55الرابعة بػػ

وفي متغير الحصوؿ عمى الكيرباء جاء جيد افضؿ مف المتوسط العالمي فيما كاف المستثمريف مقبوؿ ، 
 غيرات .تمف المتوسط في بقية الم االداء اقؿ

 . 0204المتغيرات االساسية لمؤشر بيئة اداء األعمال لسنة  ( :20-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .49ص، 2014وائتماف الصادرات، الكويت ، 

نقطة باداء متوسط اقؿ مف  61.2فجاء متوسط االداء العربي في ىذا المؤشر  2015اما سنة 
العربية المدرجة في المؤشر بحصوليا نقطة ، وتصدرت دوؿ الخميج المجموعات  66المتوسط العالمي 

نقطة حيث جاءت في مجموعة االداء المتوسط ثـ حمت دوؿ المغرب العربي في المرتبة  66.9عمى 
نقطة  57.6ة بقيمة لثثـ دوؿ المشرؽ في المرتبة الثا نقطة وبمستوى اداء ضعيؼ 60.1الثانية بقيمة 

 في المرتبة الرابعة بمستوى اداء ضعيؼ جدا. وبمستوى اداء ضعيؼ ايضا، وحمت دوؿ االداء المنخفض

 افضؿ جيد وأداء المستثمريف وحماية األعماؿ بدء متغيرات في العربية لمدوؿ جاء اداء مقبوؿو
 الكيرباء عمى والحصوؿ الممكية وتسجيؿ البناء تراخيص مع التعامؿ متغيرات في العالمي المتوسط مف
 مع التعامؿ مؤشرات في الخميج دوؿ المتغيرات، وتميز أداء بقية في المتوسط مف اقؿ األداء كاف فيما

 االداء دوؿ وتميز أداء جيد بأداء المستثمريف وحماية الكيرباء عمى والحصوؿ الممكية وتسجيؿ التراخيص
 (.32-2مثمما يوضحو الجدوؿ رقـ ) الكيرباء عمى الحصوؿ مؤشر في المنخفض

 

 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المغرب العربً

دول المشرق العربً

دول األداء المنخفض

67.60المتوسط العالمً

تنفٌذ العقود

المؤشرات الفرعٌة
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 . 0202لمؤشر بيئة اداء األعمال لسنة  األساسية( : المتغيرات 20-0جدول رقم )

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر
 .49ص، 2015وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 األعماؿ مؤشر بيئة أداء في العربية الجغرافية المجموعات جميع ارتفع أداء 2014 بعاـ ومقارنة
 .% 1.5بمغت  تحسف نسبة أفضؿ كصاحبة المقدمة في الخميج دوؿ وجاءت

، جاء اداء متوسط لمدوؿ العربية بشكؿ عاـ في المؤشر حيث بمغ المتوسط  2016وفي سنة 
نقطة ، متصدرة دوؿ الخميج المجموعت العربية  68.1نقطة مقرنة مع متوسط عالمي يبمغ  64العربي 

نقطة باداء متوسط ، ثـ حمت دوؿ المغرب العربي في النرتية  70.2حصوليا عمى المدرجة في المؤشر ب
نقطة  59.7نقطة وبمستوى اداء ضعيؼ ثـ دوؿ المشرؽ في المرتبة الثالثة بقيمة  62.2الثانية بقيمة 

وبمستوى اداء ضعيؼ وحمت دوؿ االداء المنخفض في المرتبة الرابعة وبفارؽ بسيط وبمستوى اداء 
 ضعيؼ.

مف المتوسط العالمي كاف في متغيرات التعامؿ مع التراخيص افضؿ اداء لمدوؿ العربية  ا جاءكم
وتسجيؿ الممكية والحصوؿ عمى الكيرباء وتنفيذ العقود فيما كاف االداء قريبا مف المتوسط في مكوف بدء 

ونالحظ تميز اداء المشروع واقؿ مف المتوسط في متغيري الحصوؿ عمى االئتماف وحماية المستثمريف، 
دوؿ الخميج في مؤشر التعامؿ مع التراخيص وتسجيؿ الممكية والحصوؿ عمى الميرباء وتنفيذ العقود باداء 

مثمما  جيد ، كما تميز اداء دوؿ االداء المنخفض في مؤشري تسجيؿ الممكية والحصوؿ عمى الكيرباء
 (.33-2يوضحو الجدوؿ )
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 .0206ساسية لمؤشر بيئة اداء األعمال لسنة المتغيرات اال( : 22-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .48، 2016وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 األعماؿ مؤشر بيئة أداء في العربية الجغرافية المجموعات جميع ارتفع أداء 2015 بعاـ ومقارنة
 .% 5.26بمغت  تحسف نسبة أفضؿ كصاحبة المقدمة في االداء المنخفض دوؿ وجاءت

تراجعت قيمة مؤشر بيئة اداء  2017( نالحظ اف في سنة 34-2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
نخفضت في كؿ المجموعات انقطة، و  64.6نقطة ومتوسط عالمي  62.2االعماؿ في الدوؿ العربية إلى 

وجاء اداء الدوؿ العربية افضؿ مف المتوسط العالمي في متغيرات التعامؿ مع  ، العربية عدا دوؿ الخميج
التراخيص وتسجيؿ الممكية والحصوؿ عمى الكيرباء وتنفيذ العقود فيما كاف االداء اقؿ مف المتوسط في 

جموعات مخميج اللتثمريف ، وتصدرت دوؿ امكونات بدء المشروع والحصوؿ عمى االئتماف وحماية المس
 أداءىا في افضؿ مف المتوسط  وتميز بأداءنقطة  72.2العربية المدرجة في المؤشر بحصوليا عمى 

العقود بمتوسط المؤشر  وتنفيذ الكيرباء عمى والحصوؿ الممكية وتسجيؿ التراخيص مع التعامؿ مؤشرات
 أداء تميز كما لمي  ،نقطة عمى التوالي بأكثر مف المتوسط العا 81.4نقطة و  85.1نقطة و  80.2بمغ 
نقطة  76.9نقطة  77.8الكيرباء بػػػ  عمى والحصوؿ الممكية تسجيؿ مؤشري في المنخفض األداء دوؿ

 عمى التوالي .

 بدء مؤشري في الخميج دوؿ قبؿ مف عاجمة إصالحات إجراء عف ضرورة المؤشر كشؼ ىذا 
 حماية مؤشر في عاجمة بإصالحات المجموعات بقية قياـ وكذلؾ االئتماف عمى والحصوؿ األعماؿ

 االئتماف. عمى والحصوؿ األعماؿ وبدء المستثمريف
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 .0202المتغيرات االساسية لمؤشر بيئة اداء األعمال لسنة  (:24-0جدول رقم )

 
جداوؿ احصائية صادرة عف المؤسسة العربية لضماف  مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر

 .2017الصادرات ، الكويت، االستثمار وائتماف 

 ااداء المنطقة العربية تحسف تحسن( اف  35-2رقـ ) نالحظ مف خالؿ الجدوؿ 2018وفي عاـ 
توى اكبر مف المتوسط سنقطة بم 73.8جموعات العربية بػػمتصدرت دوؿ الخميج ال نقطة، 63.3طفيؼ بػػ
نقطة وفي االخير دوؿ االداء  59.6ي بػنقطة ثـ المشرؽ العرب 60.8تيا دوؿ المغرب العربي بػ مالعالمي ت

 تسجيؿ متغيري في العالمي المتوسط مف أفضؿ العربية الدوؿ أداء جاءنقطة، و  52.2المنخفض بػ
 في الخميج دوؿ المكونات، وتميز  أداء بقية في المتوسط مف اقؿ األداء كاف فيما العقود وتنفيذ الممكية،
 .العقود وتنفيذ األعماؿ، بدء مؤشري في الفتا المنخفض األداء دوؿ أداء كاف فيما المكونات جميع

 .0202المتغيرات االساسية لمؤشر بيئة اداء األعمال لسنة  (:22-0جدول رقم )

 
: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات االستثمار االجنبي المباشر، المؤسسة العربية لضماف المصدر

 .2018الكويت، االستثمار وائتماف الصادرات، 

المنطقة العربية

دول الخميج العربي
دول المغرب العربي
دول المشرق العربي

دول األداء المنخفض
64.60المتوسط العالمي

62.2

72.2
58.3
60.8
51.3

78.778.077.377.234.837.678.0

28.5
51.1

81.4
80.24
68.69
78.26
74.7

37.1
47.0

31.1

74.3

85.148.4
37.4
35.4
11.8
56.4

78.1
77.1
76.0
76.9

71.1
67.3
77.8
75.0

80.2
78.7
72.7
78.2
76.7

78.4
78.1
83.8
75.5
80.6

تسجيل الممكيةالتعامل مع تراخيص البناءسهولة بدء األعمال تنفيذ العقودالحصول عمى االئتمانالحصول عمى الكهرباءقيمة المؤشر حماية المستثمرين
المجموعة الجغرافية حسب 

الترتيب التنازلي لقيمة المؤشر

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المغرب العربً

دول المشرق العربً

دول األداء المنخفض

65.60المتوسط العالمً

تنفٌذ العقود

المؤشرات الفرعٌة

63.3

73.8

59.6

60.8

52.272.8

67.1

46.6

62.9

38.1

42.3

31.9

50.6

78.4

72.7

75.9

57.7

58.1

37.0

49.8

37.4

45.7

10.8

57.1

81.7

73.6

74.2

81.8

54.7

74.1

64.9

82.8

47.1

46.8

64.8

79.2

70.3

79.1

73.0

65.4

58.7

72.7

78.0

81.4

80.2

77.3

71.8

سهولة بدء 

األعمال

التعامل مع 

تراخٌص 

البناء

الحصول على الكهرباءتسجٌل الملكٌة قٌمة المؤشر
الحصول على 

االئتمان

حماٌة 

المستثمرٌن

المجموعات الجغرافٌة

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر
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 تنفيذ اتمؤشر  في الخميج دوؿ قبؿ مف عاجمة إجراء إصالحات عف ضرورة المؤشرىذا  يكشؼ
وبدء االعماؿ والحصوؿ عمى االئتماف، باالظافة لذلؾ ضرورة قياـ الدوؿ العربية االخرى بوضع  العقود

 اصالحات في مؤشرات تسجيؿ الممكية وحماية المستثمريف .

 باستثناء العربية الدوؿ في رئيسيا تحديا تمثؿ الزالت ومنو نستنتج اف مكونات بيئة اداء االعماؿ 
 العديد في جاذبية إيجابي ميزاف تحقيؽ مف كمجموعة المنطقة دوؿ تتمكف لـ ولذا الدوؿ، مف محدود عدد
 لبيئة أداء المختمفة المؤشرات في مف إصالحات انجازه تـ ما رغـ وذلؾ المجاؿ بيذا المتعمقة المحاور مف

 .الماضية القميمة السنوات خالؿ والسيما األعماؿ

 إليه: النفاذ وسهولة وفرص السوق حجم مؤشر .2

 األجنبي، لالستثمار الجاذبة الرئيسية المقومات مف يعد إليو النفاذ وسيولة وفرص السوؽ حجـ
ستة  قياس خالؿ مف المقومات تمؾ ليرصد المؤشر ىذا تصميـ تـ العممية، وقد والتجارب الدراسات بحسب
 نسبة التجاري، األداء مؤشر المحمي، الطمب تقمبات لمفرد، الحقيقي المحمي الطمب :ىي حاكمة متغيرات
 .الحدود عبر التجارة كمفة أخيرا و الجمركية، التعرفة تطبيؽ اإلجمالي، المحمي الناتج الخارجية إلى التجارة

كاف لدى الدوؿ العربية وضعية  2013سنة في ( انو 36-2رقـ )ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ 
قريبة مف المتوسط العالمي قيما يتعمؽ بمؤشر حجـ السوؽ وفرص وسيولة النفاذ اليو حيث يبمغ المتوسط 

نقطة ، تصدرت دوؿ الخميج الدوؿ العربية باداء  33.8نقطة فيما يبمغ المتوسط العالمي  30.7العربي 
نقطة ثـ حمت  33.8نقطة مقارنة بمتوسط عالمي بمغ  39.1لمرتبة االولى عربيا بقيمة جيد بحموليا في ا

نقطة باداء متوسط وجاءت دوؿ المغرب العربي في  28.7دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثانية بقيمة 
العربية  المرتبة الثالثة باداء ضعيؼ واخيرا حمت دوؿ الدخؿ المنخفض في المرتبة الرابعة، وتحظى الدوؿ

بوضعية قريبة مف متوسط االداء العالمي في متغيرات تقمبات الطمب الحمي ومتوسط دخؿ الفرد بمعيار 
القوة الشرائية ونسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي في حيف كانت الوضعية اسوء مف 

لى االسواؽ العالمية واالنفتاح عمى المتوسط العالمي في متغيرات الطمب المحمي الحقيقي لمفرد والنفاذ إ
العالـ الخارجي، وتميز اداء دوؿ الخميج في مؤشر متوسط دخؿ الفرد بمعيار القوة الشرائية باداء جيد جدا 
وكذلؾ في مؤشرات الطمب المحمي الحقيقي لمفرد ونسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي 

داء جيد، وتراوح اداء المجموعات العربية االخرى ما بيف المتوسط والنفاذ إلى االسواؽ العالمية با
 والضعيؼ جدا في بقية المكونات االخرى.
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(: المتغيرات االساسية لمؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه لسنة 26-0جدول رقم )
0202. 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .53، 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

( تحسف اداء الدوؿ العربية في مؤشر 37-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2014وفي سنة 
وؿ العربية وضعية قريبة مف المتوسط حجـ السوؽ وفرص وسيولة النفاذ اليو حيث نالحظ انو لدى الد

نقطة، متصدرة دوؿ  45.2نقطة فيما يبمغ المتوسط العالمي  40.3العالمي، اذ يبمغ المتوسط العربي 
نقطة مقارنة بمتوسط عالمي  48الخميج الدوؿ العربية باداء جيد بحموليا في المرتبة االولى عربيا بقيمة 

نقطة باداء متوسط وجاءت  43.2ربي في المرتبة الثانية بقيمة نقطة ثـ حمت دوؿ المشرؽ الع 45.2بمغ 
دوؿ المغرب العربي في المرتبة الثالثة باداء ضعيؼ واخيرا حمت دوؿ االداء المنخفض في المرتبة 

 الرابعة.

وحضيت الدوؿ العربية بوضعية قريبة مف متوسط االداء العالمي في متغيرات تقمبات الطمب 
الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي وتطبيؽ التعرفة الجمركية في حيف كانت  المحمي ونسبة التجارة

الوضعية اسوء مف المتوسط العالمي في متغيرات الطمب المحمي الحقيقي لمفرد واالداء التجاري واالنفتاح 
ذلؾ في و لمحمي الحقيقي لمفرد باداء جيد عمى العالـ الخارجي، بتميز اداء دوؿ الخميج في مؤشر الطمب ا

مؤشرات نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي ، وتميز اداء دوؿ المشرؽ العربي في متغير 
لضعيؼ جدا واالعربية االخرى ما بيف المتوسط تقمبات الطمب المحمي، في حيف تراوح اداء المجموعات 

 في بقية المكونات االخرى.

 

المنطقة العربٌة

دول الخليج العربي

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

1.656.9

33.820.369.223.016.96.167.5

24.22.268.63.712.4

2.870.7

25.96.569.812.914.22.549.5

28.78.564.310.814.8

2.655.7

39.131.875.153.519.63.151.6

30.714.870.424.715.8

المجموعات الجغرافٌة

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر

قٌمة المؤشر

المؤشرات الفرعٌة

الطلب المحلً 

الحقٌقً للفرد

تقلبات الطلب 

المحلً

متوسط دخل 

الفرد بمعبار 

القوة الشرائٌة

نسبة التجارة 

الخارجٌة الى الناتج 

المحلً االجمالً

النفاذ الى االسواق 

العالمٌة

مؤشر االنفتاح 

على العالم 

الخارجً
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لمؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه لسنة  (: المتغيرات االساسية22-0جدول رقم )
0204. 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .51، ص 2014وائتماف الصادرات، الكويت ، 

مؤشر ( تحسف اداء الدوؿ العربية في 38-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2015وفي سنة 
عربي بمغ  طلعالمي بمتوسحجـ السوؽ وفرص وسيولة النفاذ اليو، وعرفت وضعية قريبة مف المتوسط ا

نقطة ،  تصدرت الدوؿ الخميجية الدوؿ العربية باداء  49.8نقطة مقارنة بمتوسط عالمي بمغ  44.4
نقطة، ثـ حمت  49.8 مقارنة بمتوسط عالمي بمغ 52.2متوسط بحموليا في المرتبة االولى عربيا بقيمة 

نقطة باداء متوسط ، وجاءت دوؿ المغرب العربي في  46.8دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثانية بقيمة 
 المرتبة لثالثة باداء ضعيؼ واخيرا حمت دوؿ االداء المنخفض في المرتبة الرابعة باداء ضعيؼ جدا.

المي في متغير نسبة التجارة وحضيت الدوؿ العربية بوضعية افضؿ  مف متوسط االداء الع
الخارجية إلى الناتج امحمي اإلجمالي  في حيف كانت الوضعية  اقؿ مف المتوسط العالمي في متغيرات 
الطمب المحمي الحقيقي لمفرد وتقمبو واالداء التجاري وتطبيؽ التعريفة الجمركية واالفتاح عمى العالـ 

ب الحمي الحقيقي لمفرد باداء جيد وكذلؾ في مؤشرات الخارجي، بتميز اداء دوؿ الخميج في مؤشر الطم
نسة التجارة الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي ، وتميز اداء دوؿ المشرؽ العربي في متغير نسبة 
التجارة الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي، وتراوح اداء المجموعات العربية االخرى ما بيف المتوسط 

 ة المكونات االخرى.والضعيؼ جدا في بقي

 

 

 

المنطقة العربٌة

دول الخليج العربي

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

60.552.1

45.218.766.320.217.076.972.9

31.928.067.27.313.7

72.772.6

37.07.652.812.514.264.070.9

43.28.175.016.214.8

71.267.7

48.027.668.813.719.682.376.1

40.313.066.312.116.0

المجموعات الجغرافٌة

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر

قٌمة المؤشر

المؤشرات الفرعٌة

الطلب المحلً 

الحقٌقً للفرد

تقلبات الطلب 

المحلً

مؤشر االداء 

التجاري

نسبة التجارة 

الخارجٌة الى الناتج 

المحلً االجمالً

تطبٌق التعرٌفة 

الجمركٌة

مؤشر االنفتاح 

على العالم 

الخارجً
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 .0202المتغيرات االساسية لمؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه لسنة : ( 22-0جدول )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .51، 2015وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 44.3( اف المتوسط العربي في ىذا المؤشر بمغ 39-2الجدوؿ )نالحظ مف  2016وفي عاـ 
تصدرت دوؿ الخميج الدوؿ العربية باداء متوسط بحموليا في المرتبة االولى نقطة،  48.5نقطة مقارنة ب
نقطة، ثـ جاءت دوؿ  46.4نقطة، ثـ دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثانية بقيمة  48.7عربيا بقيمة 

المرتبة الثالثة باداء ضعيؼ واخيرا حمت دوؿ االداء المنخفض في المرتبة الرابعة  المغرب العربي في
 باداء ضعيؼ جدا.

وحضيت الدوؿ العربية بوضعية افضؿ مف متوسط االداء العالمي في متغير نسبة التجارة 
يرات الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي في حيف كانت الوضعية اقؿ مف المتوسط العالمي في متغ

الطمب المحمي الحقيقي لمفرد وتقمبو واالداء التجاري وتطبيؽ التعريفة الجمركية واالنفتاح عمى العالـ 
الخارجي بتميز اداء دوؿ الخميج في مؤشر الطمب المحمي الحقيقي لمفرد باداء جيد وكذلؾ في مؤشري 

فيما تراوح اداء المجموعات االخرى االداء التجاري ونسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحمي اإلجمالي 
 العربية بيف المتوسط والضعيؼ جدا في بقية المكونات .

 

 

 

 

 

المنطقة العربٌة

دول الخليج العربي

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

55.248.4

49.818.385.428.618.376.072.6

31.25.264.311.716.5

63.472.3

44.25.485.626.315.756.875.2

46.88.188.128.719.8

67.968.1

52.231.581.719.223.082.075.7

44.415.679.320.419.4

المجموعات الجغرافٌة

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر

قٌمة المؤشر

المؤشرات الفرعٌة

الطلب المحلً 

الحقٌقً للفرد

تقلبات الطلب 

المحلً

مؤشر االداء 

التجاري

نسبة التجارة 

الخارجٌة الى الناتج 

المحلً االجمالً

تطبٌق التعرٌفة 

الجمركٌة

مؤشر االنفتاح 

على العالم 

الخارجً
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 .0206المتغيرات االساسية لمؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه لسنة  :(29-0جدول )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .51، ص 2016وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 بمؤشر يتعمؽ فيما العالمي المتوسط مف قريبة ليا وضعية  العربية فاف الدوؿ 2017وفي عاـ 
 متغير في العالمي األداء متوسط مف أفضؿ النفاذ اليو وتحظى بوضعية وفرص وسيولة السوؽ حجـ
 كانت حيف في ،نقطة 18اإلجمالي بمتوسط المؤشر بمغ  المحمي الناتج إلى الخارجية التجارة نسبة

نقطة  16.9وتقمبو  بػػػػ  لمفرد الحقيقي المحمي الطمب متغيرات في العالمي المتوسط مف أقؿ الوضعية
  69.5،  75.9نقطة،  21.5الخارجي بػػػ  العالـ عمى واالنفتاح الجمركية التعرفة وتطبيؽ التجاري واألداء

 العالمي، المتوسط مف وبمعدؿ أعمى متوسط بأداء العربية الدوؿ الخميج دوؿ نقطة عمى التوالي متصدرة 
 حمت وأخيرا الثالثة المرتبة في العربي المغرب دوؿ وجاءت الثانية، المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ وحمت
 الطمب مؤشر في عالميا الخميج دوؿ أداء كبير، وتميز وبفارؽ الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ

 الخارجية إلى التجارة ونسبة األداء التجاري مؤشري في وكذلؾ نقطة ، 36.8لمفرد بػػػ  الحقيقي المحمى
تقمبات  مؤشر في المشرؽ دوؿ نقطة  عمى التوالي ، وتفوقت 23.2و  20.1اإلجمالي  المحمي الناتج
الي  وىو ما يوضحو الجدوؿ رقـ نقطة عمى التو  75.1و  76.2الجمركية  التعرفة وتطبيؽ المحمي الطمب

(2-40). 

 

 

 

 

المنطقة العربٌة

دول الخليج العربي

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

56.170.0

48.519.971.78.017.376.784.3

36.82.370.71.913.6

66.881.1

43.55.968.42.714.659.278.2

46.46.671.22.516.2

69.878.1

48.734.859.14.622.683.581.9

44.316.066.03.217.7

المجموعات الجغرافٌة

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر

قٌمة المؤشر

المؤشرات الفرعٌة

الطلب المحلً 

الحقٌقً للفرد

تقلبات الطلب 

المحلً

مؤشر االداء 

التجاري

نسبة التجارة 

الخارجٌة الى الناتج 

المحلً االجمالً

تطبٌق التعرٌفة 

الجمركٌة

مؤشر االنفتاح على 

العالم الخارجً



بية المباشرة في ظل الفصل الثاني:           تقييم جاذبية الدول العربية لالستثمارات االجن
األزمات المالية العالمية .               

 

266 
 

 .0202المتغيرات االساسية لمؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه لسنة :(42-0جدول رقم )

 
جداوؿ احصائية صادرة عف المؤسسة العربية لضماف  مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر

 .2017االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت، 

نقطة،  50.4نقطة اقؿ مف المتوسط العالمي البالغ  42.9بمغ المتوسط العربي   2018وفي عاـ 
الخميج الدوؿ العربية بوضعية اقؿ مف متوسط االداء العالمي في جميع المتغيرات ، بتصدر دوؿ  وحظيت

قطة ، وحمت دوؿ المشرؽ ن 51.4قميال مف المتوسط العالمي  الدوؿ العربية باداء متوسط  وبمعدؿ اعى
نقطة،  29.9فدوؿ االداء المنخفض في االخير  40.1نقطة ثـ دوؿ المغرب  46.3في المرتبة الثانية 

رات نسبة التجارة الخارجية وتميز اداء دوؿ الخميج في مؤشر الطمب المحمي الحقيقي لمفرد وكذلؾ في مؤش
إلى الناتج المحمي اإلجمالي وتطبيؽ التعريفة الجمركية واالنفتاح عمى العالـ الخارجي ، وتفوقت دوؿ 
المشرؽ العربي في مؤشر مؤشر االداء التجاري وتفوقت دوؿ المغرب العربي في مؤشر تقمبات الطمب 

عاجمة مف قبؿ دوؿ المغرب العربي في المحمي . ويكشؼ حجـ السوؽ عف ضرورة اجراء اصالحات 
مؤشر تطبيؽ التعرفة الجمركية وكذلؾ قياـ دوؿ االداء المنخفض باصالحات عاجمة في مؤشري تطبيؽ 

 التعرفة الجمركية واالنفتاح عمى العالـ الخارجي.

 

 

 

 

 

المنطقة العربية

دول الخميج العربي

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمي

57.5

78.7

73.2

69.5

72.7

70.9

18.6

75.9

75.0

75.1

66.9

84.6

71.9

18.0

23.2

17.1

15.4

12.7

69.7

21.5

20.1

29.7

26.9

13.4

28.4

63.4

62.0

76.2

71.4

49.7

50.4

16.9

36.8

7.0

6.1

2.6

20.7

43.1

51.5

46.1

39.9

30.6

مؤشر حجم السوق 
وفرص وسهولة النفاذ

الطمب المحمي 
الحقيقي لمفرد

األداء التجاريتقمبات الطمب المحمي
المجموعة الجغرافية حسب الترتيب 

التنازلي لقيمة المؤشر

نسبة التجارة 
الخارجية إلى الناتج 

المحمي اإلجمالي

 تطبيق التعرفة 
الجمركية

االنفتاح عمى العالم 
الخارجي
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 .0202( : المتغيرات االساسية لمؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه لسنة 40-0جدول )

 
بيانات االستثمار األجنبي المباشر، المؤسسة العربية لضماف  مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر

 .2018االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت، 

ويكشؼ المؤشر عف ضرورة اجراء اصالحات عاجمة مف قبؿ دوؿ المغرب العربي في مؤشر 
وؿ االداء المنخفض باصالحات عاجمة في مؤشرات تقمب الطمب لؾ قياـ دذتطبيؽ التعريفة الجمركية وك

 فتاح عمى العالـ الخارجي.نالمحمي واالداء التجاري وتطبيؽ التعريفة الجمركية واال

 مؤشر الموارد البشرية والطبيعية.  .6

 ىناؾ العديد مف أنماط االستثمار في العالـ تستيدؼ الموارد الطبيعية أو تعطي أولوية لتواجد
خاص بالموارد  العنصر البشري الكؼء والمدرب في البمد المستيدؼ باالستثمار، ليذا تـ إدراج مؤشر

البشرية والطبيعية يقيس تمؾ المقومات وفؽ ستة متغيرات نوعية وكمية ىي نصيب عوائد الموارد الطبيعية 
مبالغيف، سنوات التعميـ سنوات الدراسة ل مف إجمالي الناتج المحمي، متوسط نمو إنتاجية العمؿ، متوسط

 1المتوقعة لالطفاؿ، و اخيرا مؤشر التنمية البشرية .

(  نالحظ اف االداء العربي في مؤشر الموارد البشرية والطبيعي 42-2مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
 45.6،حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ 2013جاء متطابقا مع االداء العالمي عاـ 

نقطة، وتقدمت دوؿ الخميج الدوؿ العربية ومجموعة االداء  46.7رنة مع متوسط عالمي بمغ نقطة مقا
نقطة  45.6نقطة ، وحمت دوؿ المغرب العربي في المرتبة الثانية عربيا بقيمة  60.7الجيد بقيمة 

                                                             
1

 .13، مرجع سابق، ص6023تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة   

المنطقة العربٌة

دول الخليج العربي

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

دول األداء المنخفض

72.6المتوسط العالمً

54.9

67.4

63.0

59.0

26.9

19.5

66.4

78.7

70.5

41.9

63.2

70.0

18.5

26.3

14.0

16.4

11.6 61.2

73.4

31.5

30.7

47.3

41.1

13.4

45.6

70.1

70.1

75.9

76.1

50.4

16.3

35.0

6.8

6.0

3.1

21.3

42.9

51.4

46.3

40.1

29.9

المجموعات الجغرافٌة

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر

المؤشرات الفرعٌة

مؤشر حجم السوق

الطلب المحلً 

الحقٌقً للفرد

تقلبات الطلب 

المحلً
األداء التجاري

نسبة التجارة 

الخارجٌة إلى الناتج 

المحلً اإلجمالً

 تطبٌق التعرفة 

الجمركٌة

االنفتاح على العالم 

الخارجً
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يؼ ثـ نقطة باداء ضع 41وبمستوى اداء متوسط، كما حمت دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثالثة بقيمة 
 نقطة وبمستوى اداء ضعيؼ جدا.  26.3اخيرا جاءت دوؿ الدخؿ المنخفض في المرتبة الرابعة بقيمة 

ونالحظ تقدـ واضح لمدوؿ العربية في متغير نصيب عوائد الموارد الطبيعية مف اجمالي الناتج 
نقطة بما يزيد  19.4نقطة المتوسط العالمي البالغ  50.4المحمي حيث يتجاوز المتوسط العربي البالغ 

عف الضعؼ بكثير وذلؾ بفضؿ توافر النفط في دوؿ الخميج وليبيا والجزائر وموارد تعدينية اخرى في 
موريتانيا واليمف والسوداف ،كما جاء االداء العربي افضؿ نسبيا مف العالمي في متغير نصيب الفرد العامؿ 

ؿ العربية في بقية المتغيرات الخاصة بالموارد مف الناتجبمعيار القوة الشرائية ، في حيف جاء اداء الدو 
البشرية بعيد سبيا  عف المتوسط العالمي والسيما في جودة نظاـ التعميـ وتغطية الحراؾ االجتماعي، حيث 

 نقطة لممتوسط العالمي. 43.1نقطة مقارنة مع  31.9بمغ المتوسط العربي 

 . 0202المتغيرات االساسية لمؤشر الموارد الطبيعية والبشرية لعام  (:40-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .55، ص 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

( اف االداء العربي جاء قريبا مف االداء 43-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  2014وفي عاـ 
نقطة مقارنة مع متوسط عالمي بمغ  48.3العالمي حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ 

 ، ثـ حمت دوؿ المشرؽ العربي 54.5نقطة ، وقد تصدرت الدوؿ الخميجية الترتيب العربي بقيمة  51.1
نقطة باداء ضعيؼ اقؿ مف المتوسط  48.7ثـ دوؿ المغرب العربي  49.8في المرتبة الثانية عربيا بقيمة 

 نقطة وباداء ضعيؼ جدا. 39.5العالمي ، واخيرا جاءت دوؿ االداء المنخفض في المرتبة الرابعة بقيمة 

ؤشرجودة نظام التعميم ومسنوات التعميم المتوقعةمؤشر التعميم 
تغطية الحراك االجتماعيلألطفالفي مؤشرموسط سنوات الدراسةنصيب الفرد العامل من الناتجنصيب عوائد الموارد الطبيعية 

التنمية البشريةلمبالغينبمعيار القوة الشرائية من اجمالي الناتج المحمي

50.44047.355.431.9المنطقة العربية

61.842دول الخميج العربي

60.930.4دول المشرق العربي

69.128.3دول المغرب العربي

27.921.3دول االداء المنخفض

63.543.1

22.6

60.2

مؤشر الموارد الطبيعية  والبشرية

25.5

46.719.435.358.8المتوسط العالمي

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
قيمة المؤشر

45.6

60.774.773.155.0

4111.926.957.8

45.643.828.749.8

26.349.511.3

53.6

57.7

58

48.5
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وجاء اداء الدوؿ العربية متميزا في مؤشر نصيب عوائد الموارد الطبيعية مف اجمالي الناتج 
نقطة فيما  14.7نقطة المتوسط العالمي البالغ  37جاوز المتوسط العربي البالغ المحمي اإلجمالي حيث يت

يزيد عف الضعؼ بكثير ، وجاء االداء العربي قريبا مف االداء العالمي في متغيري سنوات التعميـ المتوقعة 
 رات.شكؿ واضح في بقية المؤشالمستوى العالمي بلالطفاؿ ومؤشر التنمية البشرية فيما جاء اقؿ مف 

 . 0204المتغيرات االساسية لمؤشر الموارد الطبيعية والبشرية لعام  (:42-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .55، ص 2014االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 المؤشر قريبا ىذا في العربي ألداءجاء ا (44-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )  2015ـ وفي عا
 متوسط مع مقارنة نقطة 49.1 بمغ المؤشر متوسطا لقيمة العربية الدوؿ حيث حققت العالمي االداء مف

 عوائد متغير نصيب في العالمي المتوسط مف العربي افضؿ وقد جاء االداء نقطة،  51 بمغ عالمي
 نقطة  46.8 البالغ العربي المتوسط يتجاوز حيث اإلجمالي المحمى الناتج إجمالي مف الطبيعية الموارد

بفضؿ توافر النفط والموارد التعدينية في  بكثير الضعؼ عمى يزيد بما نقطة 19.8 البالغ العالمي المتوسط
  العديد مف الدوؿ العربية.

 لألطفاؿ المتوقعة التعميـ سنوات متغيري في العالمي األداء مف قريبا العربي األداء كما جاء
 .المؤشرات بقية في واضح بشكؿ العالمي المستوى مف اقؿ جاء فيما البشرية، التنمية ومؤشر

 جيد بأداء العربية الدوؿ الخميج دوؿ تقدمت فقد العربية الجغرافية بالمجموعات يتعمؽ فيما أما
 دوؿ وكذلؾ نقطة  49.3بقيمة عربيا الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ وحمت نقطة، 58.5 بقيمة

 العالمي، وأخيرا المتوسط مف اقؿ ضعيؼ بأداء نقطة 46.4 بقيمة الثالثة المرتبة في العربي المغرب
 .جدا ضعيؼ أداء وبمستوى نقطة  36.8بقيمة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ جاءت

 

مؤشر الموارد الطبيعية  والبشرية
سنوات التعميم المتوقعة 

لألطفالمؤشرموسط سنوات الدراسةنصيب الفرد العامل من الناتجنصيب عوائد الموارد الطبيعية 
التنمية البشريةلمبالغينبمعيار القوة الشرائية من اجمالي الناتج المحمي

54.548.834.552.574.461.3دول الخميج العربي

49.86.956.153.660563.3دول المشرق العربي

48.727.651.844.058.957دول المغرب العربي

42.6دول االداء المنخفض

3746.843.155.5المتوسط العربي

31.1

61.557.4

24.9

51.114.757.956.9المتوسط العالمي

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
قيمة المؤشر

48.3

39.548.552.2

56.6
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 . 0202( :المتغيرات االساسية لمؤشر الموارد الطبيعية والبشرية لعام 44-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .53، ص 2015االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

المؤشر  ىذا في العربي األداء( جاء 45-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  2016وفي عاـ 
 مع مقارنة نقطة 49.6المؤشر بمغ  لقيمة متوسطاً  العربية الدوؿ حققت حيث، العالمي األداء مف قريبا

 دوؿ نقطة، وحمت 63بقيمة  جيد بأداء العربية الدوؿ الخميج دوؿ نقطة، تقدمت 50.7 بمغ عالمي متوسط
 بقيمة الثالثة المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ وكذلؾ نقطة 48.4 عربيا الثانية المرتبة في العربي المغرب 
 المرتبة في المنخفض األداء دوؿ جاءت ،وأخيرا العالمي المتوسط مف اقؿ ضعيؼ بأداء نقطة 46.3
 في العالمي المتوسط مف افضؿ العربي جدا، وجاء األداء ضعيؼ أداء وبمستوى نقطة 32.7بقيمة الرابعة
 العربي المتوسط يتجاوز حيث اإلجمالي المحمى الناتج مف إجمالي الطبيعية الموارد وائدع نصيب متغير
 األداء، وجاء  بكثير الضعؼ عمى يزيد بما نقطة 18.9 البالغ العالمي المتوسط نقطة 45.1 البالغ
 بشكؿ العالمي المستوى مف اقؿ جاء فيما البشرية، التنمية مؤشر في العالمي األداء مف قريبا العربي
 المؤشرات .  بقية في طفيؼ بشكؿ واقؿ العمؿ إنتاجية مؤشر في واضح

 

 

 

مؤشر الموارد الطبيعية  والبشريةمؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

سنوات التعميم المتوقعة قيمة المؤشر
لألطفالمؤشرموسط سنوات الدراسةنصيب الفرد العامل من الناتجنصيب عوائد الموارد الطبيعية 

التنمية البشريةلمبالغينبمعيار القوة الشرائية من اجمالي الناتج المحمي

58.536.938.352.575.561.3دول الخميج العربي

49.3105153.660.863.3دول المشرق العربي

46.422.552.841.654.955.3دول المغرب العربي

36.863.337.821.725.541.2دول االداء المنخفض

49.146.843.343.056.455.5المتوسط العربي

5119.853.457.26157.4المتوسط العالمي

دول المشرق العربي

26.6دول االداء المنخفض
46.751.15150.74444.3المتوسط العالمي

26.339.536.832.726.5

40.0
45.648.746.448.438.638.7دول المغرب العربي

4149.849.346.340.0

45.645.5
60.754.558.563.064.564.2دول الخميج العربي

45.648.349.149.6المنطقة العربية

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
مؤشر الموارد البشرية والطبيعية

201320142015201620172018
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 . 0206المتغيرات االساسية لمؤشر الموارد الطبيعية والبشرية لعام  (:42-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .53، ص 2016، وائتماف الصادرات، الكويت 

( جاء األداء العربي في ىذا المؤشر قريبا 46-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )  2017ـ وفي عا
األداء العربي أفضؿ مف المتوسط العالمي في متغير نصيب عوائد الموارد ، وجاء جدا مف األداء العالمي 

في حيف جاء األداء العربي الطبيعية مف إجمالي الناتج المحمى اإلجمالي بما يزيد عمى الضعؼ فقط، 
المستوى العالمي في مؤشر  نقطة ، واقؿ مف 61.2قريبا مف األداء العالمي في مؤشر التنمية البشرية 

 .نقطة واقؿ بشكؿ طفيؼ في بقية المؤشرات 58.8إنتاجية العمؿ بػػػ 

ت دوؿ وتقدمت دوؿ الخميج الدوؿ العربية في المؤشر وبفارؽ كبير عف المتوسط العالمي، وحم
األداء  المشرؽ العربي في المرتبة الثانية عربيا ثـ دوؿ المغرب العربي بفارؽ قميؿ وأخيرا جاءت دوؿ

المنخفض في المرتبة الرابعة وبمستوى أداء ضعيؼ جدا مما يوضح ضرورة إجراء إصالحات مف قبؿ 
حات في جميع وكذلؾ قياـ دوؿ األداء المنخفض بإصال دوؿ الخميج في مؤشر نمو إنتاجية العمؿ

عوائد الموارد الطبيعية مف إجمالي الناتج المحمي،  ومقارنة بعاـ  المؤشرات الفرعية فيما عدا نصيب
 المشرؽ العربي. تراجع أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر فيما عدا دوؿ 2016

 الكـ إال حيث مف البشرية الكوادر مستوى عمى نقص مف تعاني ال المنطقة دوؿ غالبية أف ورغـ
 الكوادر لتمؾ والميارى التعميمي المستوى في والمتمثمة الكيؼ عمى صعيد قائمة الزالت مشكمة ىناؾ أف
 عوامؿ بسبب وذلؾ األخرى العالـ دوؿ مف بالعديد مقارنة مستوى إنتاجيتيا في تدني إلى  يؤدي ما وىو

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

سنوات التعميم المتوقعة قيمة المؤشر
لألطفالمؤشرموسط سنوات الدراسةنصيب الفرد العامل من الناتجنصيب عوائد الموارد الطبيعية 

التنمية البشريةلمبالغينبمعيار القوة الشرائية من اجمالي الناتج المحمي

66.422.362.680.356.1دول الخميج العربي

1044.658.265.350.4دول المشرق العربي

48.422.552.442.558.548.8دول المغرب العربي

32.763.338.623.031.713.6دول االداء المنخفض

49.645.136.248.161.343.1المتوسط العربي

50.718.950.561.264.150.2المتوسط العالمي

63

مؤشر الموارد الطبيعية  والبشرية

46.3

دول المشرق العربي

26.6دول االداء المنخفض
46.751.15150.74444.3المتوسط العالمي

26.339.536.832.726.5

40.0
45.648.746.448.438.638.7دول المغرب العربي

4149.849.346.340.0

45.645.5
60.754.558.563.064.564.2دول الخميج العربي

45.648.349.149.6المنطقة العربية

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
مؤشر الموارد البشرية والطبيعية

201320142015201620172018
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 ىذا األساسية ويؤكد مرحمتو وخصوصا في مراحمو بكؿ التعميـ نوعية في التحسف عدـ أىميا عديدة
 .لألطفاؿ المتوقعة التعميـ وبسنوات لمبالغيف الدراسة سنوات بمتوسط الخاص الجاذبية ميزاف سمبية  الوضع

 . 0202المتغيرات االساسية لمؤشر الموارد الطبيعية والبشرية لعام  (:46-0جدول رقم )

 
جداوؿ احصائية صادرة عف المؤسسة العربية لضماف  باالعتماد عمىمف اعداد الباحثة : المصدر

 .2017االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

( اف االداء العربي جاء افضؿ مف االداء 47-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )  2018وفي عاـ 
نقطة، وجاء االداء العربي  44.3المتوسط العالمي  نقطة في حيف بمغ 45.5العالمي حوؿ بمتوسط 

افضؿ مف المنوسط العالمي في متغير نصيب عوائد الموارد الطبيعية مف اجمالي الناتج المحمي اإلجمالي 
بما يزيد عف اضعؼ وفي متغير متوسط نمو انتاجية العمؿ، وجاء االداء العربي قريب مف االداء العالمي 

ية فيما جاء اقؿ مف المستوى العالمي بشكؿ واضح في مؤشر التعميـ ، وتقدمت في مؤشر التنمية البشر 
دوؿ الخميج الدوؿ العربية في المؤشر وبفارؽ كبير عف المتوسط العالمي وحمت دوؿ المشرؽ العربي في 

عة المرتبة الثانية عربيا ثـ دوؿ المغرب بفارؽ قميؿ واخيرا جاءت دوؿ االداء المنخفض في المرتبة الراب
 وبمستوى اداء ضعيؼ جدا.

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

سنوات التعميم المتوقعة 
لألطفالمؤشرموسط سنوات الدراسةنصيب الفرد العامل من الناتجنصيب عوائد الموارد الطبيعية قيمة المؤشر

التنمية البشريةلمبالغينبمعيار القوة الشرائية من اجمالي الناتج المحمي

64.555.363.362.779.852.5دول الخميج العربي

406.555.759.964.246.2دول المشرق العربي

38.617.268.843.859.750.2دول المغرب العربي

26.545.84725.132.112.9دول االداء المنخفض

45.636.658.849.261.241المتوسط العربي

4415.161.961.664.649.8المتوسط العالمي

مؤشر الموارد الطبيعية  والبشرية
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 في والمشرؽ والمغرب العربي الخميج دوؿ قبؿ مف إجراء إصالحات  ضرورة المؤشر ويوضح
 فيما الفرعية المؤشرات جميع في بإصالحات المنخفض األداء دوؿ قياـ وكذلؾ نمو إنتاجية العمؿ مؤشر
 المحمي. الناتج إجمالي مف الطبيعية الموارد عوائد نصيبا عد

 . 0202( :المتغيرات االساسية لمؤشر الموارد الطبيعية والبشرية لعام 42-0جدول رقم )

 
بيانات االستثمار االجنبي المباشر، المؤسسة العربية لضماف  مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر

 .2018االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

 التكمفة عناصر مؤشر .2

 ورئيسيا حاكما مؤشرا آلخر بمد مف واختالفيا استثماري مشروع ألي اإلنتاج عناصر تكمفة تعد
 مؤشر ويقيس المجاؿ، ىذا في العالـ دوؿ بيف كبير تبايف وجود مع السيما األجنبي االستثمار لجذب

 األرباح مف كنسبة والمساىمات العمؿ ىي ضريبة المتغيرات مف رئيسية اربعة أنواع التكمفة عناصر
جمالي  بالساعات الضرائب لدفع الالـز الوقت التجارية، األرباح مف كنسبة الضريبة معدؿ التجارية، وا 

 إلى نمطية حاوية لكؿ دوالر مف المتغير ىذا قياس طريقة تغيير تـ حيث واالستيراد التصدير تكمفة سنويا،
 1.الموثقة االلتزامات وفؽ التصدير تكمفة

( اف االداء العربي في ىذا المؤشر جاء قريبا مف االداء 48-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
مع  ةنقطة مقارن 69.1متوسطا لقيمة المؤشر بمغ  ةالعالمي المرتفع اصال، حيث حققت الدوؿ العربي

نقطة، تصدرت دوؿ الخميج لدوؿ العربية وجاءت وحيدة في مجموعة االداء  67.5متوسط عالمي بمغ
نقطة ثـ حمت دوؿ  68.2مشرؽ العربي في المرتبة الثانية بقيمة جاءت دوؿ ال، كما 74.6جيد بقيمة ال

                                                             
1

 14رجع سابق،  ص، م6023تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة   

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
سنوات التعميم المتوقعة 

لألطفالمؤشرموسط سنوات الدراسةنصيب الفرد العامل من الناتجنصيب عوائد الموارد الطبيعية قيمة المؤشر
التنمية البشريةبمعيار القوة الشرائية 

64.270.662.779.852.5دول الخميج العربي
4023.259.964.246.2دول المشرق العربي
38.722.543.859.750.2دول المغرب العربي

26.617.225.132.112.9دول االداء المنخفض
45.539.449.261.241المتوسط العربي
44.330.461.664.649.8المتوسط العالمي

36.6

15.1

مؤشر الموارد الطبيعية  والبشرية

55.3

6.5

45.8

17.2
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 63.2نقطة واخيرا حمت دوؿ الدخؿ المنخفض بقيمة  67.3المغرب العربي في المرتبة الثالثة بقيمة 
نقطة، وقد حضيت الدوؿ العربية باداء افضؿ مف المتوسط العالمي في متغيري الضرائب وتكمفة االستيراد 

صدير في حيف جاء االداء العربي اقؿ مف العالمي في مؤشر ظروؼ سوؽ العمؿ او التكاليؼ غير والت
المباشرة، متميزة دوؿ الخميج في مؤشر الضرائب بمستوى جيد جدا مقارنة بالمتوسط العالمي وجاء اداء 

اء دوؿ المغرب كؿ المجموعات فيما عدا دوؿ الدخؿ المنخفض جيدا في مؤشر تكمفة االستيراد كما جاء اد
 جيدا في مؤشر ظروؼ سوؽ العمؿ في حيف راوح االداء بيف لمتوسط والضعيؼ في بقية المؤشرات.  

 .0202: المتغيرات االساسية  لمؤشر عناصر التكمفة لسنة  (42-0)جدول رقم 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .57، ص 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

اعمى مف االداء  جاء االداء العربي اف (49-2)دوؿجنالحظ مف خالؿ ال 2014وفي عاـ 
نقطة مقارنة  80.7العالمي المرتفع ايضا لسنتيف متتاليتيف محققة الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ 

نقطة، تصدرت دوؿ الخميج الدوؿ العربية وجاءت وحيدة في مجموعة  76.3مع متوسط عالمي بمغ 
نقطة ثـ  79.9في المرتبة الثانية بقيمة نقطة، وجاءت دوؿ المشرؽ العربي  91.1الجيد جدا بقيمة  األداء

 72.1دوؿ المغرب العربي بقيمة  وأخيرانقطة  75.5المنخفض في المرتبة الثالثة بقيمة  األداءحمت دوؿ 
نقطة، وقد حضيت الدوؿ العربية باداء افضؿ مف المتوسط العالمي في جميع المتغيرات والسيما دوؿ 

وقت الالـز لدفع التجارية وال األرباحمعدؿ الضريبة  كنسبة مف  في متغيري بأدائياالخميج التي تميزت 
دوؿ المشرؽ جيدا في مؤشري معدؿ  أداءبمستوى جيد جدا مقارنة بالمتوسط العالمي، وجاء الضرائب 

 الضريبية وتكمفة االستيراد والتصدير.

 

 

مؤشر ضمان
تكمفة التصدير واالستيرادالضرائبظروف سوق العملالقيمةلجاطبية االستثمار

69.144.571.990.7المنططقة العربية 
74.636.293.993.7دول الخميج العربي
68.242.969.592.2دول المشرق العربي
67.357.450.693.8دول المغرب العربي

53.245.262.182.3دول الدخل المنخفض
67.551.265.585.8المتوسط العالمي

المتغيرات االساسية لمؤشر عناصر التكمفة
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 .0204(: المتغيرات االساسية  لمؤشر عناصر التكمفة لسنة 49-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .55، ص 2014االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

االداء العربي في ىذا المؤشر جاء اعمى   2015( انو في عاـ 50-2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
نقطة مقارنة مع  81.7مف االداء العالمي ايضا حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ 

، تصدرت دو الخميج الدوؿ العربية وجاءت وحيدة في مجموعة االداء الجيد  77.3متوسط عالمي بمغ 
نقطة ثـ حمت دوؿ  81ربي في المرتبة الثانية بقيمة نقطة، وجاءت دوؿ المشرؽ الع 91.1جدا بقيمة 

نقطة، وقد  72نقطة واخيرا دوؿ المغرب العربي بقيمة  75.6االداء المنخفض في المرتب الثالثة بقيمة 
حضيت الدوؿ العربية باداء افضؿ مف المتوسط العالمي في جميع المتغيرات وال سيما دوؿ الخميج ، 

ري معدؿ الضريبة كنسبة مف االرباح التجارية والوقت الالـز لدفع لضرائب متميزة ىذه االخيرة في متغي
المشرؽ جيد في مؤشري  بالساعات سنويا بمستوى جيد جدا مقارنة بالمتوسط العالمي، وجاء اداء دوؿ

 بة وتكمفة االستيراد والتصدير . معدؿ الضري

 

 

 

 

 

 

تكمفة التصديرالقيمة

وفق االلتزامات الموثقة

دول المشرق العربي

دول االداء المنخفض

كنسبة من األرباح التجارية 

87.9

93.5

92.3

76.6

90.1

85.3

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

المتغيرات االساسية لمؤشر عناصر التكمفة

76.362.668.688.8المتوسط العالمي

75.557.956.384

72.16969.686.9دول المغرب العربي

79.959.376.991.1

91.175.996.698.4دول الخميج العربي

80.767.276.990.8المنطقة العربية

إجمالي معدل الضريبة 
كنسبة من األرباح التجارية

زمن دفع الضرائب
 بالساعات  سنويًا

ضريبة العمل والمساهمات
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 .0202التكمفة لسنة (: المتغيرات االساسية  لمؤشر عناصر 22-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .55، ص 2015االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

لعربي في ىذا المؤشر جاء االداء ا 2016( نالحظ انو في سنة 51-2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 75.2، حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ أصالالعالمي المرتفع  لألداءبا مساويا تقري

نقطة، تصدرت دوؿ الخميج الدوؿ العربية وجاءت وحيدة في  75.8نقطة مقارنة مع متوسط عالمي بمغ 
 81نقطة، وجاءت دوؿ المشرؽ العربية في المرتبة الثانية بقيمة  85.2الجيد جدا بقيمة  األداءمجموعة 

نقطة واخيرا دوؿ المغرب العربي  67.3المنخفض في المرتبة الثالثة بقيمة  األداءنقطة ثـ حمت دوؿ 
نقطة ، وقد تميز اداء دوؿ الخميج في متغيري معدؿ الضريبة كنسبة مف االرباح التجارية  66.4بقيمة 

العالمي، وتميزت دوؿ  والوقت الالـز لدفع الضرائب بالساعات سنويا بمستوى جيد جدا مقارنة بالمتوسط
 المشرؽ العربي في مؤشر معدؿ الضريبة بمستوى جيد. 

 .0206لمؤشر عناصر التكمفة لسنة   األساسية( : المتغيرات 20-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .55، ص 2016 االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ،

تكمفة التصديرالقيمة

وفق االلتزامات الموثقة

دول المشرق العربي

دول االداء المنخفض

كنسبة من األرباح التجارية 

88.5

93.4
92.6

74.7

92.8

85.2

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

المتغيرات االساسية لمؤشر عناصر التكمفة

77.362.572.389.3المتوسط العالمي

75.650.155.089.9

7269.671.686.6دول المغرب العربي

8160.579.791.2
91.175.996.898.3دول الخميج العربي

81.766.679.592.5المنطقة العربية

إجمالي معدل الضريبة 
كنسبة من األرباح التجارية

زمن دفع الضرائب
 بالساعات  سنويًا

ضريبة العمل والمساهمات

تكمفة التصديرالقيمة

وفق االلتزامات الموثقة

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

دول االداء المنخفض

كنسبة من األرباح التجارية 

61.1

69.9
65.1

41.0

76.8

49.9

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

المتغيرات االساسية لمؤشر عناصر التكمفة

66.458.990.366.4

75.862.574.789.4المتوسط العالمي

67.368.773.186.5

74.660.981.191.2
85.275.896.998.3دول الخميج العربي

75.266.480.992.5المنطقة العربية

إجمالي معدل الضريبة 
كنسبة من األرباح التجارية

زمن دفع الضرائب
 بالساعات  سنويًا

ضريبة العمل والمساهمات
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( نالحظ اف االداء العربي في ىذا المؤشر جاء 52-2الجدوؿ رقـ )ومف خالؿ   2017وفي عاـ 
الخميج الدوؿ العربية  نقطة، تصدرت دوؿ 75.8نقطة مقارنة بػػ 70.6اقؿ مف االداء العالمي بمتوسط  

نقطة وجاءت دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثانية ثـ دوؿ  83.9وتفوقت عمى المتوسط العالمي بقيمة 
وقد تميز اداء دوؿ الخميج في  المغرب العربي في المرتبة الثالثة واخيرا جاءت دوؿ االداء المنخفض،

يدا ودوؿ المتوسط العالمي وجاء اداء دوؿ المشرؽ جغالبية المتغيرات فيما عدا تكمفة التصدير مقارنة ب
 معدؿ الضريبة.ا في مؤشر ضالمغرب منخف

.0202لمؤشر عناصر التكمفة لسنة   األساسية(: المتغيرات 20-0جدول رقم )

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى جداوؿ احصائية صادرة عف المؤسسة العربية لضماف : المصدر

 .2017الصادرات ، الكويت، االستثمار وائتماف 

نقطة، تصدرت دوؿ الخميج  76جاء االداء العربي اقؿ مف األداء العالمي عند  2018وفي عاـ 
نقطة وجاءت دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة  83.2الدوؿ العربية وتفوقت عمى المتوسط العالمي بقيمة 

ءت دوؿ االداء المنخفض، وتميز أداء دوؿ الثانية ثـ دوؿ المغرب العربي في المرتب الثالثة واخيرا جا
الخميج في غالبية المتغيرات فيما عدا تكمفة التصدير مقارنة بالمتوسط العالمي وجاء اداء دوؿ المشرؽ 

 (.53-2مثمما يوضحو الجدوؿ رقـ ) في مؤشر معدؿ الضريبة جيدا ودوؿ المغرب منخفضا

 

 

 

 

تكمفة التصديرالقيمة

وفق االلتزامات الموثقة

دول المشرق العربي

دول المغرب العربي

دول االداء المنخفض

78.3 75.862.973.888.9المتوسط العالمي

57.468.271.685.344.4

63.050.558.290.573.4

69.360.980.290.677.8

65.4

83.975.896.698.269.3دول الخميج العربي

70.666.380.192.1المنطقة العربية

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

المتغيرات االساسية لمؤشر عناصر التكمفة
مؤشر عناصر التكمفة

ضريبة العمل والمساهمات
إجمالي معدل الضريبة 

كنسبة من األرباح التجارية
زمن دفع الضرائب
كنسبة من األرباح التجارية  بالساعات  سنويًا



بية المباشرة في ظل الفصل الثاني:           تقييم جاذبية الدول العربية لالستثمارات االجن
األزمات المالية العالمية .               

 

278 
 

 .0202عناصر التكمفة لسنة  ( : المتغيرات االساسية  لمؤشر22-0جدول رقم )

 
الباحثة باالعتماد عمى بيانات االستثمار االجنبي المباشر ،المؤسسة العربية   إعداد: مف المصدر

 .2018لضماف االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت، 
في  إصالحيةفي اتخاذ خطوات  اإلسراعالمنخفض عمييا  األداءؼ ىذا المؤشر اف دوؿ شويك

في حيف يتعيف عمى دوؿ المغرب العربي التحرؾ  وتكمفة التصدير واالستيراد مجاؿ زمف دفع الضرائب
 التجارية.  األرباحعمى صعيد معدؿ الضريبة كنسبة مف 

 الموجيستي األداء مؤشر .2

 والمرافؽ التحتية البنية جودة عمى األجنبي االستثمار جذب عمى الدولة قدرة تتوقؼ         
 االستثمارية المشروعات تأسيس في حاكما عنصرا كونيا الموجستية، والخدمات النقؿ مجاالت في والسيما
 .وخارجيا داخميا المشروعات لتمؾ التنافسية القدرة وتعزيز مختمؼ أنواعيا عمى

 كفاءة: ىي متغيرات ثمانية مف يتكوف الذي الموجيستي األداء مؤشر تـ إدراج المنطمؽ ىذا مف
 جودة الجوي، الشحف أداء والنقؿ، لمتجارة التحتية البنية كفاءة أداء التخميص الجمركي، إجراءات وشفافية
 أداء مؤشر البرية، الطرؽ نوعية اإلجراءات، زمف إنجاز األداء، وتعقب تتبع الموجستية، الخدمات وكفاءة
 .الجوي النقؿ

جاء قريبا  2013ؤشر سنة مفي ىذا ال ( نالحظ اف االداء العربي54-2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
نقطة  22.1يمة المؤشر بمغ قحيث حققت الدوؿ العربية متوسطا ل ،أصالمف االداء العالمي المنخفض 

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار

تكمفة التصديرالقيمة

وفق االلتزامات الموثقة

دول المغرب العربي

دول االداء المنخفض

74.4

المنطقة العربية

دول الخميج العربي

دول المشرق العربي

7662.468.770.8المتوسط العالمي

57.567.566.359.337.1

61.848.949.380.368.7

67.857.075.768.070.7

61.1

83.274.795.594.568.3

69.964.775.878.0

المتغيرات االساسية لمؤشر عناصر التكمفة
مؤشر عناصر التكمفة

ضريبة العمل والمساهمات
إجمالي معدل 

الضريبة 
كنسبة من 

األرباح التجارية
زمن دفع الضرائب
كنسبة من األرباح التجارية  بالساعات  سنويًا
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نقطة، تصدرت دوؿ الخميج المجموعات العربية وجاءت وحيدة في مجموعة  26.3مع متوسط عالمي بمغ 
متوسط العالمي ، وعمى صعيد المتغيرات االربعة نقطة وبفارؽ واضح عف ال 36.8االداء الجيد بقيمة 

المكونة لممؤشر جاء اداء الدوؿ العربية اقؿ مف المتوسط العالمي في جميع المتغيرات بفوارؽ متباينة 
 نقطة . 37نقطة مقارنة مع متوسط  عالمي بمغ  27.6اكبرىا في االتصاالت االلكترونية بمتوسط عربي 

مؤشر النقؿ الجوي بمستوى جيد جدا وبدرجة اقؿ في النقؿ البري  وقد تميز اداء دوؿ الخميج في
واالتصاالت االلكترونية والياتفية بمستوى جيد في حيف جاء اداء بقيمة المجموعات العربية نا بيف 

 المتوسط والضعيؼ جدا في المكونات الفرعية .

 .0202لسنة ( : المتغيرات االساسية  لمؤشر االداء الموجيستي  24-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .59، ص 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

اف االداء العربي في ىذا المؤشر جاء  (55-2 )نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 2014وفي سنة 
نقطة  29.3اقؿ مف االداء العالمي المنخفض اصال حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ 

نقطة، كما جاء االداء العربي قريب مف المتوسط العالمي في  39.7مقارنة مع متوسط عالمي بمغ 
ضعيفا وضعيفا جدا في بقية المتغيرات، متصدرة دوؿ  متغيرات الشحف الدولي والنقؿ الجوي فيما كاف

نقطة وبفارؽ محدود  39.2الخميج المجموعات العربية وجاءت وحيدة في مجموعة االدء المتوسط بقيمة 
 28وجاءت دوؿ المغب اعربي في المرتبة الثانية بقيمة نقطة،  39.7جدا عف المتوسط العالمي البالغ 
نقطة باداء ضعيؼ ثـ دوؿ االداء المنخفض في  28رؽ العربي بقيمة نقطة باداء ضعيؼ ثـ دوؿ المش

 باداء ضعيؼ جدا. 19المرتبة الرابعة واالخيرة بقيمة 

مؤشر ضمان
االتصاالت الهاتفيةاالتصاالت االلكترونيةالنقل الجويالتقل البريالقيمةلجاطبية االستثمار

710.127.643.9المنططقة العربية 

1523.346.363.1دول الخميج العربي
4525.234.8دول المشرق العربي
22.820.345.4دول المغرب العربي

21.58.720.4دول الدخل المنخفض
1012.93745.4المتوسط العالمي 26.3

22.1

36.8
17.3
17.6
8.2

المتغيرات االساسية لمؤشر  االداء الموجيستي
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 .0204(: المتغيرات االساسية  لمؤشر االداء الموجيستي  لسنة 22-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .56، ص 2014االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

( اف االداء العربي جاء اقؿ مف االداء 56-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2015وفي عاـ 
نقطة مقارنة مع  28.5ة المؤشر بمغ العالمي المنخفض اصال حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيم

نقطة، واقؿ منو ايضا في جميع المتغيرات بنسب متفاوتة ابرزىا كفاءة  37.5متوسط عالمي بمغ 
التخميص الجمركي وتتبع وتعقب االداء وزمف انجاز المعامالت، متصدرة دوؿ الخميج المجموعات العربية 

وبزيادة عف المتوسط العالمي، وحمت  43.3لجيد بقيمة في ىذا المؤشر العاـ ووحيدة في مجموعة االداء ا
نقطة باداء ضعيؼ ثـ دوؿ المغرب العربي بقيمة  27.9دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثانية بقيمة 

باداء ضعيؼ  8.3نقطة باداء ضعيؼ ثـ دوؿ االداء المنخفض في المرتبة الرابعة واالخيرة بقيمة  26.4
بادائيا في مؤشر النقؿ الجوي وكاشفة دوؿ االداء الضعيؼ عف ضرورة االسراع جدا ، متميزة دوؿ الخميج 

 في تنفيذ اصالحات في جميع متغيرات المؤشر.

 .0202( : المتغيرات االساسية  لمؤشر االداء الموجيستي  لسنة 26-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .57، ص 2015االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

مؤشر اداء النقل الجويكثافة الطرق البرٌةزمن انجاز  المعامالت تتبع وتعقب وكفاءةجودةالشحن الجوياداء القيمة

االداءالخدمات الموجيستية

556.72.8

55155.6

441.91.5

434.41.6

302.31

569.64.4

دول المغرب العربي
دول المشرق العربي
دول االداء المنخفض

46.8

44.6

56.2

47.4

43.5

29.1

57.9

المتغيرات االساسية لمؤشر االداء الموجيستي

39.745.64840.7المتوسط العالمي
1918.622.129.120.2
2826.736.643.824.1

28.333.628.541.028.6

30.5
39.246.445.547.343.5دول الخميج العربي
29.332.633.540.3المنطقة العربية

مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار
كفاءة اداء البنية التحتية كفاءة اداء

لمتجمرة والنقل التخميص الجمركي

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

6.6المتوسط العالمً

8.9

20.5

2.8

2.1

1.2

41.4

13.5

51.0

6.4

12.9

2.0

4.0

1.6

8.8

7.7

44.3

35.8

53.0

36.7

33.2

11.4

50.1

10.3

43.1

40.9

54.1

43.6

47.6

13.9

52.6

8.3

37.5

31.0

50.2

28.3

27.9

6.5

43.4

28.5

43.3

27.9

26.4

34.0

51.8

32.2

31.6

31.1

36.2

47.0

25.6

39.8

56.5

39.7

 كفاءة أداء 

التخلٌص 

الجمركً

كفاءة أداء البنٌة 

التحتٌة للتجارة 

والنقل

أداء الشحن الدولً
جودة  وكفاءة الخدمات 

اللوجٌستٌة

  تتبع وتعقب 

األداء

زمن إنجاز 

اإلجراءات

 كثافة الطرق 

)لكل 100 كم 

مربع أو نسبتها 

من إجمالً 

أداء النقل الجوي

المجموعة الجغرافٌة 

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر

مؤشراألداء 

اللوجستً
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( نالحظ اف االداء العربي جاء اقؿ مف االداء 57-2)ومف خالؿ الجدوؿ رقـ  2016وفي سنة 
نقطة ، وذلؾ في جميع المتغيرات فيما عدا  49.1عالمي  طنقطة مقارنة بمتوس 39.4العالمي بمتوسط 

مؤشر النقؿ الجوي الذي حققت فيو الدوؿ العربية اداء افضؿ مف االداء العالمي ،وقد تصدرت دوؿ 
 39.6وحمت دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثانية بقيمة ، نقطة 43.3الخميج المجموعات العبية بقيمة 

نقطة وفي االخير دوؿ االداء المنخفض، متميزة دوؿ الخميج في  35بي ب نقطة ثـ دوؿ المغرب العر 
 جميع المتغيرات الفرعية .

 .0206( : المتغيرات االساسية  لمؤشر االداء الموجيستي  لسنة 22-0جدول رقم )

 
، المؤسسة العربية لضماف 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .57، ص 2016االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 بمغ المؤشر في العربي األداء اف متوسط نالحظ(  58-2) ـومف خالؿ الجدوؿ رق 2017وفي 
 مؤشر عدا فيما المتغيرات جميع نقطة في  52.5 البالغ العالمي األداء مف أقؿ نقطة، حيث جاء 44.5
العالمي  ما يعكس تطور ىذا القطاع   األداء مف افضؿ أداء العربية الدوؿ فيو حققت الذي الجوي النقؿ

واضح  بشكؿ العالمي المتوسط عمى وتفوقت العربية المجموعات الخميج دوؿ في الدو العربية ، وتصدرت
  الخميج دوؿ عف كبير بفارؽ الثانية المرتبة في العربي لمشرؽا دوؿ وحمت نقطة ، 66.1بمتوسط قدره 

 . واألخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ العربي ثـ المغرب دوؿ جاءت نقطة ثـ 49.9بمؼ 

 متباينا أداء العربية المجموعات بقية وسجمت الفرعية المتغيرات جميع في الخميج دوؿ أداء وتميز
المتغيرات، مما يوضح ضرورة  غالبية في فقد سجمت أداء ضعيفا جدا المنخفض األداء دوؿ عدا فيما
 .المؤشر متغيرات جميع تشمؿ تنفيذ إصالحات في باإلسراع ضعيؼ األداء دوؿ قياـ 

 

 

 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

6.6المتوسط العالمً

8.9

20.5

2.8

2.1

1.2

45.1

18.5

55.3

41.5

73.5

33.8

24.4

12.1

43.2

5.2

46.0

42.4

59.5

50.4

33.6

17.4

52.5

10.4

45.4

42.4

62.9

42.0

44.1

10.9

55.6

11.4

49.1

36.0

54.4

37.6

32.9

9.6

48.6

39.4

60.1

39.6

35.0

36.6

57.4

33.3

33.3

33.8

41.9

52.4

27.0

41.6

56.3

39.3

 كفاءة أداء 

التخلٌص 

الجمركً

كفاءة أداء البنٌة 

التحتٌة للتجارة 

والنقل

أداء الشحن الدولً
جودة  وكفاءة الخدمات 

اللوجٌستٌة

  تتبع وتعقب 

األداء

زمن إنجاز 

اإلجراءات

 كثافة الطرق 

)لكل 100 كم 

مربع أو نسبتها 

من إجمالً 

أداء النقل الجوي

المجموعة الجغرافٌة 

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر

مؤشراألداء 

اللوجستً
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 .0202(: المتغيرات االساسية  لمؤشر االداء الموجيستي  لسنة 22-0جدول رقم )

 
جداوؿ احصائية صادرة عف المؤسسة العربية لضماف  باالعتماد عمىمف اعداد الباحثة : المصدر

 .2017االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

ىذا ات نف بيافإ  2018ماورد في اخر تقرير لممؤسسة العربية لضماف االستثمار عاـ ومف خالؿ 
الدولي بتحديث البيانات بسبب عدـ قياـ البنؾ  2017تتطابؽ تقريبا مع بيانات  في ىذه السنة المؤشر

 بية.ذبالنسبة لجميع الدوؿ لمفترة التي يرصدىا المؤشر العاـ لمجا

العربية  الدوؿ مف العديد اال اف الموجستي لألداء العاـ المؤشر في النسبي التحسف مف الرغـ وعمى
 البنية أداء ومؤشر الجمركي التخميص أداء كفاءة مؤشر مستوى عمى سالب جاذبية ميزاف تشكو مف
 الموجستية العمميات وتعقب تتبع الموجستية ومؤشر الخدمات وكفاءة جودة ومؤشر والنقؿ لمتجارة التحتية
 مع وخصوصا لالستثمار الدولة جاذبية عمى بالطبع يؤثر سمبا ما وىو البرية الطرؽ كثافة ومؤشر
 عمى المعتمدة أو التصديري التوجو ذات االستثمارات والسيما واالستثمار التجارة بيف ما الكبير االرتباط

 .الخارج مف إنتاج مستمزمات

 المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت مؤشر .9

قريب ممف االداء العالمي المنخفض اصال حيث  2013جاء االداء العربي في ىذا المؤشر عاـ 
نقطة،  26.3 متوسط عالمي بمغنقطة مقارنة مع  22.1مؤشر بمغ حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة ال

نقطة  36.8صدرة دوؿ الخميج المجموعات العربية وجاءت وحيدة في مجموعة االداء الجيد بقيمة مت
اداء الدوؿ لعربية اقؿ ف المتوسط العالمي  نقطة، وجاء 26.3ط العالمي البالغ وبفارؽ واضح عف المتوس

 1نقطة. 37ة بمتوسط عالمي بمغ في جميع المتغيرات بفوارؽ متباينة اكبرىا في االتصاالت االلكتروني
 

                                                             
1

 .14، مرجع سابق، ص 6021-6026تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنتي   

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

50.4المتوسط العالمً

47.7

64.2

54.6

37.9

2.6

41.7

25.5

57.3

43.3

72.5

37.9

30.9

13.0

46.1

13.8

51.0

45.7

64.9

50.3

38.6

18.9

54.9

12.2

50.5

48.9

73.5

54.2

37.2

16.7

52.3

16.9

52.5

38.3

59.6

41.8

22.7

15.6

50.3

44.5

66.1

49.9

36.9

41.8

64.1

45.0

33.5

42.1

44.2

61.8

38.2

48.6

66.9

49.6

 كفاءة أداء 

التخلٌص 

الجمركً

كفاءة أداء البنٌة 

التحتٌة للتجارة 

والنقل

أداء الشحن الدولً
جودة  وكفاءة الخدمات 

اللوجٌستٌة

  تتبع وتعقب 

األداء

زمن إنجاز 

اإلجراءات

 كثافة الطرق 

)لكل 100 كم 

مربع أو نسبتها 

من إجمالً 

أداء النقل الجوي

المجموعة الجغرافٌة 

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر

مؤشراألداء 

اللوجستً
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 المؤشر ىذا في العربي األداء( جاء 59-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  2014وفي عاـ 
 مقارنة نقطة 29.8 بمغ المؤشر لقيمة متوسطا العربية الدوؿ حققت حيث،  العالمي األداء مف أقؿ ايضا
 نسبة متغيرات في العالمي المتوسط مف قريبا كاف العربي االداءو  ،نقطة 37.9 بمغ عالمي متوسط مع

 لكؿ النقاؿ الياتؼ اشتراكات متغير في العالمي المتوسط عمى وتفوؽ بؿ السكاف مف االنترنت مستخدمي
 المجموعات الخميج دوؿ تصدرت فقد العربية الجغرافية بالمجموعات يتعمؽ وفيماف، السكا مف 100
 في العربي المشرؽ دوؿ حمت، ثـ نقطة 46.1 بقيمة الجيد األداء مجموعة في وحيدة وجاءت العربية
 ثـ ضعيؼ بأداء نقطة 26.6 بقيمة العربي المغرب دوؿ ثـ متوسط بأداء نقطة  30.9بقيمة الثانية المرتبة
 بأداء الخميج دوؿ جاءت، و جدا ضعيؼ بأداء12  بقيمة واالخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض االداء دوؿ
 كؿ سجمت فيما االنترنت مستخدمي نسبة في جيد وبمستوى النقاؿ الياتؼ اشتراكات متغير في جدا جيد

 .المتغيرات كؿ في جدا والضعيؼ المتوسط بيف ما يتراوح أداءً  الخميج دوؿ عدا فيما العربية المجموعات

 .0204أداء مجموعات الدول في مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لعام   (:29-0) جدول رقم

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .59، ص 2014وائتماف الصادرات، الكويت، 

 المؤشر ىذا في جاء االداء العربي ( اف60-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  2015وفي عاـ 
 سطS متو مع مقارنة نقطة 31.8 بمغ المؤشر لقيمة متوسطاً  العربية محققة الدوؿ العالمي مف األداء أقؿ

 مستخدمي نسبة متغيرات في العالمي المتوسط مف قريبا العربي نقطة، وكاف االداء39.2  بمغ عالمي
 مف 100لكؿ النقاؿ الياتؼ متغير اشتراكات في العالمي المتوسط عمى وتفوؽ بؿ االنترنيت مف السكاف

 بقيمة الجيد مجموعة األداء في وحيدة وجاءت العربية المجموعات ىاتصدر الخميج ب، وتميزت دوؿ السكاف
 دوؿ ثـ متوسط بأداء نقطة 31.5 بقيمة الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ نقطة، ثـ حمت 47.3
 خيرةواال الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ ثـ ضعيؼ  بأداء نقطة 26.9  بقيمة العربي المغرب

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

اشتراكات الهاتف النقال 

لكل 100 من السكان

37.9

مؤشراالتصاالت 

وتكنولوجٌا المعلومات

إشتراكات النطاق العرٌض 

)البرودباند(

اشتراكات الهاتف الثابت 

لكل 100 نسمة

نسبة مستخدمً اإلنترنت 

من السكان

29.8

46.1

30.9

26.6

12.0

46.9

68.0

47.1

47.5

43.5

20.9 11.3

34.0

42.2

71.3

44.2

32.4

13.8

45.7

9.8

17.4

11.3

7.5

1.8

28.6

20.1

27.8

20.9

19.1

المجموعة الجغرافٌة
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 الياتؼ اشتراكات متغير في جدا جيد بأداء  الخميج دوؿ تميزت، كما جدا ضعيؼ بأداء 12.3 بقيمة
 يتراوح أداء خرىالا العربية المجموعات كؿ سجمت فيما اإلنترنت مستخدمي نسبة في جيد وبمستوى النقاؿ

 .المتغيرات كؿ في جدا والضعيؼ المتوسط بيف ما

 0202الدول في مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لعام  : أداء مجموعات(62-0)جدول رقم 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .59، ص 2015وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 جاء شرؤ الم ىذا في العربي األداء( اف 61-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2016وفي سنة 
 نقطة  33بمغ المؤشر لقيمة متوسطاً  العربية الدوؿ حققت حيث أصال المنخفض العالمي األداء مف أقؿ

 متغير في العالمي المتوسط مف اعمى العربي األداء، وكاف نقطة 39.7 بمغ عالمي متوسط مع مقارنة
 لمتجارة التحتية البنية أداء وكفاءة الطرؽ كثافة متغيرات في العالمي المتوسط مف وقريبا لجويا النقؿ
 بقيمة الجيد األداء مجموعة في وحيدة وجاءت العربية المجموعاتبتصدرىا  الخميج دوؿ، وتميزت والنقؿ
 دوؿ ثـ متوسط، بأداء نقطة 31.9 بقيمة الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ حمت، و نقطة 49.9
 واألخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ ثـ ضعيؼ، بأداء نقطة 27.4 بقيمة العربي المغرب
 سجمت فيما المتغيرات غالبية في جدا جيد بأداء الخميج دوؿ تميزت، وقد جدا ضعيؼ بأداء 12.6 بقيمة

 .المتغيرات كؿ في والضعيؼ الجيد بيف ما اوحتر ي أداء والمغرب المشرؽ مجموعتا

 

 

 

 

 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

اشتراكات الهاتف النقال 

لكل 100 من السكان

39.2

مؤشراالتصاالت 

وتكنولوجٌا المعلومات

إشتراكات النطاق العرٌض 

)البرودباند(

اشتراكات الهاتف الثابت 

لكل 100 نسمة

نسبة مستخدمً اإلنترنت 

من السكان

31.8

47.3

31.5

26.9

12.3

48.4

66.9

42.2

44.2

43.9

28.6 6.2

34.0

48.1

75.1

51.2

38.2

12.8

48.2

11.6

18.6

13.2

9.2

1.6

30.5

18.9

28.5

19.4

16.1

المجموعة الجغرافٌة
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 .0206أداء مجموعات الدول في مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لعام  : (60-0) جدول رقم

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .59، ص 2016وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 ىذا في العربي األداء متوسط  2017و في سنة يتضح لنا ان ( 62-2) ومف خالؿ الجدوؿ رقـ
 مف أعمى  ، اال انو كافنقطة 40.2البالغ العالمي المتوسط مف وجاء أقؿ نقطة  33.3 بمغ المؤشر
 51.5نقطة و  55.4النقاؿ بػػ الياتؼ واشتراكات االنترنت مستخدمي نسبة متغيري في العالمي المتوسط
 المؤشر في كبير بفارؽ العالمي المتوسط عمى وتفوقت العربية المجموعات الخميج دوؿ وتصدرت، نقطة  

 نقطة  31.7الخميج بػػػ  دوؿ عف كبير بفارؽ الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ وحمتنقطة  50.7بػػػ 
 وسجمت متميز بأداء الخميجتميزت دوؿ المنخفض،  األداء دوؿ ثـ نقطة  28.5العربي بػػ المغرب دوؿ ثـ

 النقاؿ، والياتؼ اإلنترنت مستخدمي نسبة في العالمي المتوسط قريبا مف أداء العربي المشرؽ مجموعة
 . 45.7نقطة و  9.9والنقاؿ بػػػ باند البرود اشتراكات في عالميا العربي المغرب دوؿ تفوقت فيما

 0202: أداء مجموعات الدول في مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لعام (60-0) جدول رقم

 
جداوؿ احصائية صادرة عف المؤسسة العربية لضماف  مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر

 .2017االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

اشتراكات الهاتف النقال 

لكل 100 من السكان

39.7

مؤشراالتصاالت 

وتكنولوجٌا المعلومات

إشتراكات النطاق العرٌض 

)البرودباند(

اشتراكات الهاتف الثابت 

لكل 100 نسمة

نسبة مستخدمً اإلنترنت 

من السكان

33.0

49.9

31.9

27.4

12.6

48.8

68.4

42.7

43.3

42.8

27.8 6.1

33.3

50.1

80.1

47.8

40.0

14.5

50.1

13.8

22.2

17.5

9.4

1.8

31.9

18.5

28.4

18.6

15.0

المجموعة الجغرافٌة

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

اشتراكات الهاتف 

النقال لكل 100 من 

السكان

40.2

مؤشراالتصاالت وتكنولوجٌا 

المعلومات

إشتراكات النطاق العرٌض 

)البرودباند(

اشتراكات الهاتف الثابت 

لكل 100 نسمة

نسبة مستخدمً اإلنترنت 

من السكان

33.3

50.7

31.7

28.5

12.1

51.5

72.9

45.7

45.7

43.8

27.9 6.0

33.2

53.8

83.9

52.4

44.0

17.2

52.7

15.4

23.7

22.0

9.9

1.9

32.8

18.3

28.4

18.4

14.2

المجموعة الجغرافٌة
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 في العربي األداء متوسط ( كما نالحظ 63-2جاء مف مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2018وفي سنة 
 سبةن متغيريف ، وجاء اعمى فينقطة40.9  البالغ العالمي المتوسط مف أقؿ وجاء نقطة 34 المؤشر ىذا

 عمى وتفوقت العربية المجموعات الخميج دوؿ تصدرت، و النقاؿ الياتؼ واشتراكات اإلنترنت مستخدمي
 ثـ الخميج دوؿ عف كبير بفارؽ الثانية المرتبة في العربي المشرؽ دوؿ وحمت كبير بفارؽ العالمي المتوسط

 فيما المتغيرات غالبية فيىا داءأب الخميج دوؿ ، متميزةالمنخفض األداء دوؿ ثـ العربي المغرب دوؿ
 تفوقت فيما اإلنترنت، مستخدمي نسبة في العالمي المتوسط مفا قريب أداء العربي المشرؽ مجموعة سجمت
 .النقاؿ اشتراكات في عالميا العربي المغرب دوؿ

 0202أداء مجموعات الدول في مؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لعام  : (62-0) جدول رقم

 
مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات االستثمار االجنبي المباشر، المؤسسة العربية لضماف : المصدر

 .2018االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

 اإلنتاجية القطاعات جميع وتطور نمو في المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع لدور نظرا
 األجنبية، لالستثمارات الدوؿ جاذبية عمى والمؤثرة العناصر اليامة مف أصبح فقد اقتصاد أي في والخدمية

 أربعة رصد خالؿ مف المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع لقياس أداء فرعي مؤشر إدراج تـ ولذا
 السكاف، مف اإلنترنت مستخدمي نسبة نسمة، 100 لكؿ الثابت الياتؼ ىي اشتراكات رئيسية متغيرات
 .)البرودباند( العريض النطاؽ خدمات اشتراكات السكاف، مف 100 لكؿ النقاؿ الياتؼ اشتراكات

 التقدـ مستوى عمى جاذبية سالب ميزاف  العربية التكنولوجي عرفت الدوؿ التقدـ مستوى والنخفاض
 بشكؿ العممي والبحث والتكنولوجية البشرية التنمية عمى اإلنفاؽ تدني مع السيما ومتغيراتو التكنولوجي

 الفجوة وتزايد والخدمية، اإلنتاجية القطاعات وبيف بينيا والربط والتطوير البحث وبرامج خطط وغياب عاـ،
 .المجاؿ ىذا في والمتقدمة الناشئة الدوؿ وبيف بينيا

 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

اشتراكات الهاتف 

النقال لكل 100 من 

السكان

40.9

مؤشراالتصاالت 

وتكنولوجٌا المعلومات

إشتراكات النطاق العرٌض 

)البرودباند(

اشتراكات الهاتف الثابت 

لكل 100 نسمة

نسبة مستخدمً اإلنترنت 

من السكان

34.0

50.8

33.9

29.5

12.3

47.2

68.2

37.1

45.6

42.7

24.6 5.8

32.4

55.4

84.5

56.6

47.2

17.1

54.4

15.7

23.2

23.0

11.6

2.0

34.0

17.7

27.2

18.7

13.6

المجموعة الجغرافٌة
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 التكتل اقتصاديات مؤشر  .02

 العالـ، في المباشرة األجنبية االستثمارات حركة في محوري بدور الجنسية المتعددة الشركات تقوـ
 مؤشر إدراج تـ السياؽ ىذا وفي االستثمارات، جذب عمى قدرتيا في ميما عنصرا يعد معيا الدوؿ وارتباط

المنتمية  الجنسيات المتعددة الشركات عدد :ىي رئيسية متغيرات ثالثة عمى يرتكز الذي التكتؿ اقتصاديات
 المباشر األجنبي االستثمار رصيد الدولة، داخؿ والتنمية االقتصادي التعاوف منظمة مف دولة 24 إلى

 .الدولة التي أبرمتيا االستثمار تشجيع اتفاقيات لعدد التراكمي الرصيد العالمي، اإلجمالي مف كنسبة الوارد

( نالحظ اف اداء المتوسط العربي في ىذا المؤشر جاء اقؿ بشكؿ 64-2فمف خالؿ الجدوؿ رقـ )
نقطة مقارنة مع  6.5واضح مف االداء العالمي، حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة المؤشر بمغ  

نقطة، تصدرت دوؿ المشرؽ المجموعات العربية ومجموعة الدوؿ ذات االداء  11.8متوسط عالمي بمغ 
نقطة ثـ دوؿ  7.1تمتيا دوؿ المغرب العربي بحوليا في المرتبة القانية بقيمة  نقاط 10.6الجيد بقيمة

 نقطة. 3.2نقطة واخيرا دوؿ الدخؿ المنخفض بقيمة  6.1الخميج العربي بحموليا في المرتبة الثالثة بقيمة 

ي وعمى صعيد المتغيرات الخمسة المكونة لممؤشر جاء اداء الدوؿ العربية اقؿ مف المتوسط العالم
في جميع المتغيرات بفوارؽ متباينة اكبرىا في المؤشرات الثالثة ذات لصمة بتواجد الشركات متعدة 

و  8.8نقطة مقارنة مع متوسط عالمي تراوح مابيف  2.6إلى  1.6الجنسيات بمتوسط عربي تراوح مابيف 
جنبي المباشر كنسب نقطة ، وقد تميز اداء دوؿ المشرؽ ودوؿ الخميج في مكوف رصيد االستثمار اال 9.2

مف الناتج المحمي اإلجمالي كما تميز اداء دوؿ المشرؽ والغرب في مكوف عدد االتفاقيات االستثمارية 
المعقودة مع دوؿ العالـ االخر، وكذلؾ تميز اداء دوؿ المغرب والخميج ي مكوف نصيب الفرد مف حجـ 

 داخؿ الدوؿ .عمميات الشركت متعددة الجنسية المنتمية لالتحاد االوروبي 

 .0202اقتصاديات التكتل لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر (64-0)جدول رقم

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .61، ص 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

الرصٌد التراكمً لعدد اتفاقٌات تشجٌع رصٌد االستثمار االجنبً المباششر الوارد

االستثمار التً ابرمتها الدولة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً

المنطقة العربٌة
422

دول الخلٌج العربً
7.116

3.844دول المشرق العربً

2.225دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض
1.312

7.425المتوسط العالمً 11.89.28.98.8

مؤشراقتصادٌات التكتل

نصٌب لفرد من حجم 

عملٌات الشركات متعددة 

الجنسٌات المنتمٌة 

لالتحاد األوروبً داخل 

الدولة

عدد الشركات المتعددة 

الجنسٌات المنتمٌة 

لالتحاد األوروبً داخل 

الدولة

عدد الشركات المتعددة 

الجنسٌات المنتمٌة للوالٌات 

المتحدة داخل الدولة

1.6

6.13.72.01.9

1.0

1.5

1.1

1.91.7

3.2

2.6

3.6

1.0

10.61.4

6.5

7.1

2.0

3.2

المجموعة الجغرافٌة
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 ىذا في العربي المتوسط أداء( اف 65-2رقـ )نالحظ مف خالؿ الجدوؿ  2014وفي عاـ 
 بمغ المؤشر لقيمة متوسطاً  العربية الدوؿ حققت حيث أصال المنخفض العالمي األداء مفاقؿ  جاء المؤشر
 المجموعات العربي المشرؽ دوؿ تصدرت، نقطة 15.6 بمغ عالمي متوسط مع مقارنة نقطة 12.3
 في العربي المغرب دوؿ حمت، ثـ نقطة  17.7بقيمة المتوسط األداء مجموعة في وحيدة وجاءت العربية
 بأداء نقطة 12.8 بقيمة الثالثة المرتبة في الخميج دوؿ ثـ ضعيؼ بأداء نقطة  13.6بقيمة الثانية المرتبة
 اداء، وقد جاء جدا ضعيؼ بأداء  7.3بقيمة واالخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض االداء دوؿ ثـ ضعيؼ
 التي االستثمار تشجيع اتفاقيات لعدد التراكمي لمرصيد بالنسبة العالمي المتوسط مف قريب العربية الدوؿ
 مؤشر في المنخفض األداء ودوؿ الخميج دوؿ اداء ارتفع فقد 2013 بعاـ ومقارنة، الدولة أبرمتيا

 .والمغرب المشرؽ دوؿ اداء تراجع فيما التكتؿ اقتصاديات
 .0204اقتصاديات التكتل لعام  أداء مجموعات الدول في مؤشر : (62-0) جدول رقم

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .61، ص 2014وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 ىذا في العربي المتوسط اداء( اف 66-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2015وفي سنة 
 نقطة 12.4 بمغ المؤشر متوسطا لقيمة العربية الدوؿ حققت حيث العالمي مف األداء أقؿ جاء المؤشر
 جيد بأداء العربية المجموعات العربي المشرؽ نقطة، متصدرة دوؿ 15.7 بمغ عالمي متوسط مع مقارنة
 الخميج دوؿ حمت نقطة، ثـ 15.6بقيمة أيضا جيد بأداء العربي المغرب دوؿ ثـ نقطة،  18.2بقيمة
 الرابعةالالمرتبة في المنخفض األداء دوؿ ثـ متوسط بأداء نقطة 11.8 بقيمة الثالثة المرتبة في العربي
 بالنسبة العالمي المتوسط مف أفضؿ العربية الدوؿ جدا، وقد جاء أداء بأداء ضعيؼ 6.5 بقيمة واالخيرة
 عربية دولة لكؿ اتفاقية 33 بمتوسط الدولة أبرمتيا التي االستثمار تشجيع اتفاقيات لعدد التراكمي لمرصيد

، العالمي المستوى عمى سطS المتو في اتفاقية31.6 بنحو مقارنة التقرير يرصدىا التي 16 الدوؿ مف

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

15.69.86.030.9المتوسط العالمً

مؤشراقتصادٌات التكتل

عدد الشركات المتعددة 

الجنسٌات المنتمٌة ل24 

دولة من منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمٌة  

داخل الدولة

  رصٌد االستثمار 

األجنبً المباشر الوارد 

للدولة كنسبة من 

اإلجمالً العالمً

  الرصٌد التراكمً لعدد 

اتفاقٌات تشجٌع االستثمار 

التً أبرمتها الدولة

31.4

12.81.77.829.1

1.3

36.0

19.5

1.849.9

7.3

1.6

2.2

1.0

17.71.5

12.3

13.6

3.8

2.7

المجموعة الجغرافٌة
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 الخميج دوؿ وكانت التكتؿ اقتصاديات شرؤ م في المجموعات جميع أداء ارتفع 2014 بعاـ ومقارنة
 .% 7 مف تقترب بنسبة تحسف أفضؿ صاحبة

 .0202اقتصاديات التكتل لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر(66-0) جدول رقم

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .61، ص 2015وائتماف الصادرات، الكويت ، 

فنالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ   2016المؤشر سنة اما بالنسبة الداء الدوؿ العربية في ىذا       
 الدوؿ حققت حيث ايضا، العالمي األداء مف أقؿ جاء المؤشر ىذا في العربي المتوسط أداء( اف 2-67)

 دوؿ، محتمة نقطة  15.9بمغ عالمي متوسط مع مقارنة نقطة 12.8 بمغ المؤشر لقيمة متوسطاً  العربية
 المغرب دوؿ ثـ نقطة، 18.3 بقيمة جدا جيد بأداء العربية المجموعاتالصدارة في  يعربال المشرؽ
 12.6 بقيمة الثالثة المرتبة في العربي الخميج دوؿ ثـ نقطة، 15.6 بقيمة أيضا جدا جيد بأداء العربي
 ضعيؼ بأداء 6.8 بقيمة واألخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ ثـ أيضا جدا جيد أداءب نقطة
 اتفاقيات لعدد التراكمي لمرصيد بالنسبة العالمي المتوسط مف أفضؿ العربية الدوؿ أداء، وقد جاء جدا

 يرصدىا التي 16 الدوؿ مف عربية دولة لكؿ اتفاقية 34.2 بمتوسط الدولة أبرمتيا التي االستثمار تشجيع
 .العالمي المستوى عمى المتوسط في اتفاقية 32.3 بنحو مقارنة التقرير

 

 

 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

15.79.65.931.6المتوسط العالمً

مؤشراقتصادٌات التكتل

عدد الشركات المتعددة 

الجنسٌات المنتمٌة ل24 

دولة من منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمٌة  

داخل الدولة

  رصٌد االستثمار 

األجنبً المباشر الوارد 

للدولة كنسبة من 

اإلجمالً العالمً

  الرصٌد التراكمً لعدد 

اتفاقٌات تشجٌع االستثمار 

التً أبرمتها الدولة

33.0

11.82.22.530.7

1.3

40.9

17.3

2.350.4

6.5

2.2

4.0

1.0

18.22.0

12.4

15.6

2.0

1.8

المجموعة الجغرافٌة
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 .0206اقتصاديات التكتل لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر(62-0)جدول رقم 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .61، ص 2016االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 بقيمة العربي جاء  المتوسط اف  أداء (68-2) نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 2017وفي عاـ 
 العربية الدوؿ نقط، حيث جاء أداء 15.9 البالغ العالمي األداء مف المؤشر أقؿ ىذا في نقطة  1.1

الدولة  أبرمتيا التي االستثمار تشجيع اتفاقيات لعدد التراكمي لمرصيد بالنسبة العالمي المتوسط مف أفضؿ
 دوؿ ثـ العربي، المغرب دوؿ ثـ ، العربية المجموعات العربي المشرؽ دوؿ نقطة ، متصدرة  35.2بػػ 

، واألخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ ثـ بفارؽ كبير  الثالثة المرتبة في العربي الخميج
 فيما التكتؿ اقتصاديات مؤشر في المجموعات جميع أداء  نالحظ ارتفع 2017مع   2016 عاـ وبمقارنة

 .المنخفضدوؿ االداء  عدا

 0202اقتصاديات التكتل لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر(62-0)جدول رقم 

 
جداوؿ احصائية صادرة عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت، : المصدر
2017  . 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

15.99.95.532.3المتوسط العالمً

مؤشراقتصادٌات التكتل

عدد الشركات المتعددة 

الجنسٌات المنتمٌة ل24 

دولة من منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمٌة  

داخل الدولة

  رصٌد االستثمار 

األجنبً المباشر الوارد 

للدولة كنسبة من 

اإلجمالً العالمً

  الرصٌد التراكمً لعدد 

اتفاقٌات تشجٌع االستثمار 

التً أبرمتها الدولة

34.2

12.62.42.433.1

1.3

41.1

18.1

2.250.9

6.8

2.3

2.4

1.1

18.32.0

12.8

15.6

2.0

2.4

المجموعة الجغرافٌة

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

15.99.95.132.6المتوسط العالمً

مؤشراقتصادٌات التكتل

عدد الشركات المتعددة 

الجنسٌات المنتمٌة ل24 

دولة من منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمٌة  

داخل الدولة

  رصٌد االستثمار 

األجنبً المباشر الوارد 

للدولة كنسبة من 

اإلجمالً العالمً

  الرصٌد التراكمً لعدد 

اتفاقٌات تشجٌع 

االستثمار التً أبرمتها 

الدولة

13.32.52.335.2

1.2

35.2

42.6

17.9

2.151.1

6.7

2.4

4.1

1.1

18.42.1

13.1

16.0

1.9

1.7

المجموعة الجغرافٌة



بية المباشرة في ظل الفصل الثاني:           تقييم جاذبية الدول العربية لالستثمارات االجن
األزمات المالية العالمية .               

 

291 
 

 13.4 بقيمة جاء العربي المتوسطاف ( 69-2، نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2018وفي عاـ 
 مف أفضؿ  العربية الدوؿ أداء، وجاء نقطة  16 البالغ العالمي األداء مف أقؿ المؤشر ىذا في نقطة

، وقد الدولة أبرمتيا التي االستثمار تشجيع اتفاقيات لعدد التراكمي لمرصيد بالنسبة العالمي المتوسط
 ثـ العربي، المغرب دوؿ حمت ثـ العالـ، عمى وتفوقت العربية المجموعات العربي المشرؽ دوؿ تصدرت

 .واألخيرة الرابعة المرتبة في المنخفض األداء دوؿ ثـ الثالثة المرتبة في العربي الخميج دوؿ
 0202اقتصاديات التكتل لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر (69-0) جدول رقم

 
المباشر، المؤسسة العربية لضماف بيانات االستثمار االجنبي  مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر

 .2018االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

 لتحسيف المنخفض األداء دوؿ تحرؾ ومف خالؿ البيانات المتوفرة في الجدوؿ يتضح ضرورة
أقؿ ألف  بدرجة ولكف والخميج العربي المشرؽ دوؿ وكذلؾ العالـ في الجنسيات متعددة لمشركات جاذبيتيا

ات ادنى مف يمجموعات دوؿ المنطقة العربية جاء اداءىا في مؤشر عدد الشركات المتعددة الجنسكؿ 
المتوسط العالمي وحتى في مؤشر رصيد االستثمار االجنبي المباشر الوارد لمدولة كنسبة مف االجمالي 

 .العالمي

 التكنولوجي والتقدم التميز عوامل مؤشر .00

 ميزة عف تبحث التي االستثمارات جذب في ميما دورا التكنولوجي والتقدـ التميز عوامؿ تمعب
 خمسة يتضمف الذي المؤشر تصميـ تـ لذلؾ ونتيجة الربحية، لتعظيـ كوسيمة المنتج وتميز لتنويع تنافسية
 المعرفة، ومؤشر األعماؿ، بيئة تطور ومؤشر السوؽ، تطور مؤشر :ىي المتغيرات مف رئيسية أنواع

 .اإللكترونية الحكومة ومؤشر الىاي، نظاـ وعبر المباشرة التصميـ طمبات إجماليفي  والمشاركة

جاء االداء العربي في ىذا المؤشر  2013( نالحظ انو في سنة 70-2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 
نقطة مقارنة  9.6ؤشر بمغ اقؿ بشكؿ واضح عف االداء العالمي محققة الدوؿ العربية متوسطا لقيمة الم

نقطة  12.1نقطة، تصدرت دوؿ الخميج العربي فيو االداء العربي بقيمة  15.9عالمي بمغ  مع متوسط

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

6.81.11.218.1

16.010.24.932.9

16.14.11.642.7

13.72.72.236.1

13.42.41.835.8

18.82.12.052.1

مؤشراقتصادٌات التكتلالمجموعة الجغرافٌة

عدد الشركات المتعددة 

الجنسٌات المنتمٌة ل24 

دولة من منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمٌة  داخل 

الدولة

  رصٌد االستثمار 

األجنبً المباشر الوارد 

للدولة كنسبة من 

اإلجمالً العالمً

  الرصٌد التراكمً لعدد 

اتفاقٌات تشجٌع االستثمار 

التً أبرمتها الدولة
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في نفس  11.6وبمستوى اداء متوسط ، ثـ حمت دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة الثانية عربيا بقيمة 
فوراؽ مستوى دوؿ الخميج، كما جاء اداء الدوؿ العربية اقؿ مف المتوسط العالمي في جميع المتغيرات ب
إلى  1متباينة في المتغيرات المكونة لممؤشر اقميا مؤشر جودة الجامعات بمتوسط عربي تراوح مابيف 

 .3.8نقطة مقارنة مع متوسط عالمي بمغ  1.10

 .0202عوامل التميز والتقدم التكنولوجي لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر (22-0) جدول رقم

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .62، ص 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

( اف  اداء المتوسط العربي جاء اقؿ مف 71-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2014وفي عاـ 
نقطة مقارنة مع متوسط  18.7المؤشر بمغ  االداء العالمي حيث حققت الدوؿ العربية متوسطا لقيمة

نقطة ، متصدرة دوؿ الخميج كالعادة المجموعات الجغرافية  وجاءت وحيدة في مجموعة  27عالمي بمغ 
نقطة باداء ضعيؼ ثـ دوؿ المغرب  22نقطة ، ثـ دوؿ المشرؽ العربي بقيمة  27.5االداء المتوسط بقيمة

ابعة واالخيرة منخفض  في المرتبة الر لداء ضعيؼ ثـ دوؿ االداء انقطة با 15.8في المرتبة الثالثة بقيمة 
عيؼ جدا، كما جاء اداء الدوؿ العربية اقؿ مف المتوسط العالمي في جميع المتغيرات باداء ض 8.4بقيمة 

 بفوراؽ متباينة في المتغيرات المكونة لممؤشر.

 .0204عوامل التميز والتقدم التكنولوجي لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر(20-0) جدول رقم

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر
 .63، ص 2014وائتماف الصادرات، الكويت ، 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

1.00

3.83

مؤشر الحكومة 

االلكترونٌة

42.87

61.11

49.45

33.70

19.73

52.96

مؤشر جودة 

الجامعات

1.05

1.10

1.09

1.00

1.01

4.75

مؤشر تسجٌالت 

النماذج الصناعٌة

مؤشر 

تسجٌالت 

العالمات 

التجارٌة

1.031.11

1.011.10

1.011.11

1.081.15

1.011.09

6.196.89

مؤشر تطبٌقات النماذج 

الصناعٌة

1.03

1.01

1.01

1.09

5.1015.331.011.00

15.9044.584.393.78

11.6037.241.161.03

9.0031.621.071.01

9.6027.891.061.02

12.1029.101.021.03

قٌمة المؤشرالمجموعة الجغرافٌة
مؤشر البٌئة 

التكنولوجٌة

مؤشر طلبات 

براءة االختراع

مؤشر معاهدة التعاون 

بشأن براءات االختراع 

الدولٌة

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

22.11

53.70

مؤشر الحكومة 

االلكترونٌة

44.60

66.88

46.76

37.50

1.01

3.50

طلبات تسجٌل 

العالمات التجارٌة 

)المباشرة وعبر نظام 

الهاي(

الحصة من طلبات البراءات 

فً العالم )ادخاالت المرحلة 

الوطنٌة المباشرة ومعاهدة 

التعاون بشان البراءات(

1.201.00

1.141.04

1.311.05

1.231.01

1.041.00

5.804.80

المشاركة فً اجمالً 

طلبات التصمٌم 

)المباشرة وعبر نظام 

الهاي(

2.80

3.72

6.23

1.07

8.409.709.299.59

27.0039.4043.4037.70

22.0029.5037.0431.89

15.8020.2022.5020.33

18.7025.5031.0021.80

27.5040.2051.7627.91

قٌمة المؤشرالمجموعة الجغرافٌة
مؤشر تطور 

السوق

مؤشر تطور 

بٌئة األعمال
مؤشر المعرفة
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 المكونة المتغيرات عدد تقميص( نالحظ انو تـ 72-2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 2015عاـ وفي 
 طمبات متغيري بحذؼ وذلؾ متغيرات في ىذا العاـ، 5والى  2014متغيرات عاـ  7إلى  8فم لممؤشر
 العالـ في البراءات طمبات مف الحصة متغير وكذلؾ الىاي نظاـ وعبر المباشرة التجارية العالمات تسجيؿ

 بيانات بنقص تتعمؽ السباب وذلؾ  (اءاتبر ال بشأف التعاوف ومعاىدة المباشرة الوطنية المرحمة إدخاالت (
 1.الرئيسي المصدر مف المؤشر في المدرجة الدوؿ بعض

كما نالحظ اف األداء العربي جاء اقؿ مف االداء العالمي في ىذا المؤشر محققة الدوؿ العربية 
نقطة، وتصدرت دوؿ الخميج  35.7نقطة مع متوسط عالمي بمغ  28متوسطا لقيمة المؤشر بمغ 

ربي ، ثـ تمتيا دوؿ لمشرؽ الع37.7المجموعات العربية وجاءت وحيدة في مجموعة االداء المتوسط بقيمة 
ثـ دوؿ الدخؿ المنخفض  25.3نقطة ثـ جاءت دوؿ المغرب العربي بقيمية  30.3في المرتبة الثانية 

ونالحظ وجود تميز لدوؿ الخميج عمى صعيد تطور بيئة االعماؿ والحكومة االكترونية في نقطة ،  13.7
المنخفض في جميع  مقابؿ تراجع واضح لدوؿ المغرب العربي في مؤشر تطور بيئة االعماؿ ودوؿ االداء

 المتغيرات االساسية لممؤشر.

 .0202عوامل التميز والتقدم التكنولوجي لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر( 20-0)جدول رقم 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .63، ص 2015 وائتماف الصادرات، الكويت ،

 ىذا في العربي جاء المتوسط 2016انو في سنة  ظ( نالح73-2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 مع مقارنة نقطة 28.8 بمغ المؤشر لقيمة متوسطاً  محققة الدوؿ العربية العالمي األداء مف أقؿ شرؤ الم

 كبير لعدد بالنسبة العالمي المتوسط مف اقؿ العربية الدوؿ أداء، وقد جاء نقطة 35.7 بمغ عالمي متوسط
 المجموعات الخميج دوؿ تصدرت، اإللكترونية الحكومة متغير عدا فيما لممؤشر المكونة المتغيرات مف

 في العربي المشرؽ دوؿ حمت، ثـ نقطة 37.5 بقيمة الجيد األداء مجموعة في وحيدة وجاءت العربية
                                                             

1
 .26،مرجع سابق، ص  6021تقرير مناخ االستثمار  في الدول العربية لسنة  

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

22.69

54.47

مؤشر الحكومة 

االلكترونٌة

48.06

67.63

48.84

41.98

1.00

3.99

المشاركة فً اجمالً 

طلبات التصمٌم 

)المباشرة وعبر نظام 

الهاي(

1.07

1.06

1.13

1.13

13.7013.309.996.24

35.7044.4038.8635.98

30.3034.8036.1530.76

25.3033.3024.5825.64

28.0032.8031.5624.05

37.7044.7043.5431.77

قٌمة المؤشرالمجموعة الجغرافٌة
مؤشر تطور 

السوق

مؤشر تطور 

بٌئة األعمال
مؤشر المعرفة
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دوؿ   ثـ ةنقط 26.90 بقيمة الثالثة المرتبة في العربي المغرب دوؿ ـث نقطة 31.10 بقيمة الثانية المرتبة
 عمى الخميج لدوؿ تميز وجود الحظ، كما نجدا ضعيؼ بأداء 15.5 الرابعة المرتبة في المنخفضاالداء 
 بيئة تطور مؤشر في العربي المغرب لدوؿ واضح تراجع مقابؿ في اإللكترونية، الحكومة تطور صعيد

 .لممؤشر األساسية المتغيرات جميع في المنخفض األداء ودوؿ األعماؿ

 .0206عوامل التميز والتقدم التكنولوجي لعام  : أداء مجموعات الدول في مؤشر (22-0) جدول رقم

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .63، ص 2016 وائتماف الصادرات، الكويت ،

 29بمغ اداء المتوسط العربي  2018( نالحظ انو خالؿ سنة 74-2ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
نقطة، كما انو جاء اقؿ في جميع المتغيرات المكونة لممؤشر  39.7نقطة اقؿ مف المتوسط العالمي البالغ 

العالمي، وقد تصدرت دوؿ فيما عدا متغير الحكومة اإللكترونية حيث كاف قريبا في ادائو مف المتوسط 
الخميج المجموعات العربية وبزيادة طفيفة عف المتوسط العالمي ثـ حمت دوؿ المشرؽ العربي في المرتبة 
الثانية ثـ دوؿ المغرب العربي في المرتبة الثالثة واخيرا دوؿ االداء المنخفض  بأداء ضعيؼ جدا ، مما 

 المتغيرات بنسب متفاوتة.في جميع  2017يوضح تراجع األداء مقارنة بعاـ 

 0202 يعوامل التميز والتقدم التكنولوجي لعام : أداء مجموعات الدول في مؤشر(24-0) جدول رقم
.0202و

بيانات االستثمار االجنبي المباشر، المؤسسة العربية لضماف  مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر
 .2018االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

المنطقة العربٌة

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

دول األداء المنخفض

المتوسط العالمً

25.90

54.40

مؤشر الحكومة 

االلكترونٌة

50.14

68.38

50.93

45.19

0.00

0.86

المشاركة فً اجمالً 

طلبات التصمٌم 

)المباشرة وعبر نظام 

الهاي(

0.02

0.02

0.03

0.03

15.5018.8017.2519.54

35.7047.2035.1630.28

31.1039.1032.3322.70

26.9039.0022.7722.10

28.8036.5026.6422.03

37.5045.9031.9822.90

قٌمة المؤشرالمجموعة الجغرافٌة
مؤشر تطور 

السوق

مؤشر تطور 

بٌئة األعمال
مؤشر المعرفة

29.029.6المنطقة العربٌة

40.541.1دول الخليج العربي

31.932.7دول المشرق العربي

26.827.3دول المغرب العربي

11.511.9دول األداء المنخفض

39.740.0المتوسط العالمً

46.2

20.7

58.6

51.3

73.8

52.0

46.2

20.7

58.6

20182017

51.3

73.8

52.0

1.1

3.2

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

3.4

20182017

1.1

1.1

1.1

26.7

14.4

39.3

27.6

33.4

32.1

28.2

15.2

40.7

20182017

26.2

31.9

29.9

46.3

38.3

22.4

7.7

45.9

43.8

36.1

20.7

6.2

45.9

51.1

40.1

38.6

15.0

51.4

51.7

40.3

39.3

15.0

51.7

201820172018

38.0

2017

37.6

20182017

28.630.7

المجموعات الجغرافٌة

حسب الترتٌب 

التنازلً لقٌمة المؤشر
قٌمة المؤشر

المؤشرات الفرعٌة

المعرفةتطور بٌئة األعمالتطور السوق

المشاركة فً إجمالً 

طلبات التصمٌم

 )المباشرة وعبر نظام 

الهاي(

الحكومة اإللكترونٌة
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 .0202-0202: فجوة وميزان الجاذبية العربية  خالل الفترة المبحث الثاني

سنتناوؿ في ىذا المطمب فجوة وميزاف الجاذبية لمدوؿ العربية خالؿ فترة بروز مؤشر ضماف 
 لجاذبية االستثمار والذي مف خاللو سنتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ لممنطقة العربية.

 .0202-0202العربية خالل الفترة  : فجوة الجاذبيةالمطمب األول

وفي حيازة  األساسيةيمكف تعريؼ فجوة الجاذبية بالفارؽ او االختالؼ في توافر المتطمبات 
المباشرة بيف  األجنبية االستثماراتالتي يتطمبيا استقطاب  اإليجابيةالعوامؿ الكامنة والعناصر الخارجية 

طمح الجاذبية اف يعبر عف االختالؼ او الفرؽ بيف دولة او مجموعة جغرافية مرجعية كما يمكف لمص
الفعمي لمدولة المعنية  واألداءالمتوقع مف قبؿ دولة ما مف حيث جذب التدفقات االستثمارية االجنبية  األداء

 . األداءوىو ما يطمؽ عميو فجوة 

تحسيف ففجوة الجاذبية تعبر عف التحدي الذي تواجيو الدولة او المجموعة الجغرافية مف اجؿ 
الدولة  أداء، ويتـ قياسيا كنسبة مئوية تقيس الفرؽ بيف األجنبيموقعيا التنافسي في استقطاب االستثمار 

او المجموعة الجغرافية المعنية ودولة او مجموعة دوؿ مرجعية )او دوؿ مقارنة ( منسوبا إلى اداء الدولة 
 المرجعية .

( انو عند المقارنة مع متوسط قيمة 75-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 0132ففي سنة 
 49.1المؤشر العاـ لجاذبية الدوؿ لالستثمار لمجموعة دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية الذي بمغ 

 نقطة كالتالي:  28نقطة  تكوف فجوة الجاذبية لممنطقة العربية التي بمغ فييا متوسط قيمة المؤشر 

 

       فجوة الجاذبية العربية= 

    
 =42% 

وعمى مستوى المؤشر العاـ بمغت فجوة الجاذبية العربية باالستناد إلى متوسط نتائج دوؿ منظمة 
، ويتفرع ىذا الفارؽ النسبي بدوره إلى فجوة %43التعاوف االقتصادي والتنمية كمجموعة جغرافي مرجعية 

وفجوة العوامؿ  % 29.7وفجوة العوامؿ الكامنة بنسة  % 32.4المتطمبات االساسية او المسبقة وقيمتيا 
، والتي تبرز بشكؿ صريح ضخامة التحديات التي تواجو %68او المؤثرات الخارجية االيجابية 

االقتصاديات العربية مف اجؿ جذب المزيد مف التدفقات الرأسمالية، وكاف وضع الدوؿ العربية بالنسبة 
عاوف االقتصادي والتنمية احسف مف منطقتيف جغرافيتيف فقط ىما افريقيا لفجوة الجاذبية مع دوؿ منظمة الت

(، % 50.6( وجنوب اسيا )ثاني اعمى فجوة بقيمة % 57.2)بأعمى فجوة مع نفس دوؿ المقارنة بمغت 
حيث قاربت تمؾ الفجوة ضعؼ فجوة جاذبية منطقة شرؽ اسيا والمحيط الياديء)اقرب مجموعة مف دوؿ 
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(، كما نالحظ اف وضع الدوؿ العربية في العناصر الكامنة افضؿ نسبيا %26.8بمغ المقارنة بفجوة ت
، اما بالنسبة لفجوة المؤثرات الخارجية %29.7مقارنة بالمجموعات الجغرافية االخرى بفجوة بمغت 

مى فجوة االيجابية )عوامؿ التنوع واالبتكار والتطوير ( فقد حمت الدوؿ العربية في المرتبة االخيرة بثاني اع
،فمف الواضح اف ىذا المحور ىو الذي يقود فجوة جاذبية المجموعات  %80بعد دوؿ افريقيا  68%

 1الجغرافية عموما والمنطقة العربية عمى وجو الخصوص.

(: فجوة الجاذبية بالمقارنة مع جاذبية مجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي 22-0جدول رقم )
 ( .%) 0202والتنمية سنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .64، ص 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

( انو عند المقارنة مع متوسط قيمة 76-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 0142وفي سنة 
 56.9ؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية الذي بمغ المؤشر العاـ لجاذبية الدوؿ لالستثمار لمجموعة دو 

 نقطة كالتالي: 36.7نقطة  تكوف فجوة الجاذبية لممنطقة العربية التي بمغ فييا متوسط قيمة المؤشر 

 

         فجوة الجاذبية العربية= 

    
 =22.2% 

وعمى مستوى المؤشر العاـ بمغت فجوة لجاذبية العربية باالستناد إلى متوسط نتائج دوؿ منظمة التعاوف 
وىو تقريبا نفس مستوى الفجوة الذي تـ رصده  % 35.5االقتصادي والتنمية كمجموعة جغرافية مرجعية 

،، ويتفرع ىذا الفارؽ النسبي بدوره إلى فجوة المتطمبات االساسية او المسبقة وقيمتيا 2013عاـ 
، وفجوة العوامؿ او % 28.3،  وفجوة العوامؿ الكامنة بنسة 2013عاـ  % 25.2مقابؿ 27.7%

رز بشكؿ صريح ضخامة التحديات التي تواجو ، والتي تب% 54.6المؤثرات الخارجية االيجابية 

                                                             
1

 .21، مرجع سابق، ص 6021-6026تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنتي  

26.8

67.4

68

63.8

52.5

34.1

57.2

50.6

43

42.8

32.3

19

51

50.5

29.7

37.1

24.7

25.7

جنوب اسٌا

ة المنطقة العرٌب

امرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

أوروبا واسٌا الوسطى

شرق اسٌا والمحٌط الهاديء

36.4

34.4

32.4

30.3

24.2

المؤشر العام لجاذبٌة االستثمار مجموعة العوامل الخارجٌة االٌجابٌة مجموعة العوامل الكامنة مجموعة المتطلبات االساسٌةالمجموعة الجغرافٌة 

80.6اقرٌقٌا



بية المباشرة في ظل الفصل الثاني:           تقييم جاذبية الدول العربية لالستثمارات االجن
األزمات المالية العالمية .               

 

297 
 

االقتصاديات العربية مف اجؿ جذب لمزيد مف التدفقات الراسمالية، وكاف وضع الدوؿ العربية بالنسبة 
لفجوة الجاذبية مع دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية احسف مف ثالث مجموعات جغرافية ىي 

( وجنوب اسيا )ثاني اعمى فجوة بقيمة % 46.4ة بمغت افريقيا )بأعمى فجوة مع نفس دوؿ المقارن
(، وامريكا الالتينية والكاريبي )ثالث اعمى فجوة بقيمة متقاربة جدا مف فجوة المنطقة العربية 41%
(، وقيمة تمؾ الفجوة تزيد ضعؼ فجوة جاذبية منطقة شرؽ اسيا والمحيط الياديء )اقرب مجموعة 36%

(، كما نالحظ اف وضع الدوؿ العربية في العناصر الكامنة افضؿ %7.21مف دوؿ المقارنة بفجوة تبمغ 
نسبيا مقارنة بالمجموعات الجغرافية االخرى ، اما بالنسبة لفجوة المؤثرات الخارجية االيجابية )عوامؿ 

بعد  % 54.6التنوع واالبتكار والتطوير ( فقد حمت الدوؿ العربية في المرتبة الرابعة بثالث اعمى فجوة 
، فمف الواضح عمى غرار ما تـ رصده السنة الماضية %56.4ودوؿ جنوب اسيا  %66.9ؿ افريقيا دو 

فاف ىذا المحور ىو الذي يقود فجوة جاذبية المجموعات الجغرافية عموما والمنطقة العربية عمى وجو 
 1الخصوص.

ون (: فجوة الجاذبية بالمقارنة مع جاذبية مجموعة دول منظمة التعا26-0جدول رقم )
 ( .%) 0204االقتصادي والتنمية سنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .64، ص 2014االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت ، 

( انو عند المقارنة مع متوسط قيمة 77-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 0152اما في سنة 
 59.5العاـ لجاذبية الدوؿ لالستثمار لمجموعة دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية الذي بمغ المؤشر 

 نقطة كالتالي:  40.4نقطة  تكوف فجوة الجاذبية لممنطقة العربية التي بمغ فييا متوسط قيمة المؤشر 
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         فجوة الجاذبية العربية = 

    
 =20.0%  

وعمى مستوى المؤشر العاـ بمغت فجوة الجاذبية العربية باالستناد إلى متوسط نتائج دوؿ منظمة 
وىو قريب مف مستوى الفجوة الذي تـ  % 32.2التعاوف االقتصادي والتنمية كمجموعة جغرافية مرجعية 

االساسية او ، ويتفرع ىذا الفارؽ النسبي بدوره إلى فجوة المتطمبات % 35.5البالغ  2014رصده عاـ 
، وفجوة % 27.3،  وفجوة العوامؿ الكامنة بنسة 2014عاـ  % 27.7مقابؿ % 24.9المسبقة وقيمتيا 

، والتي تبرز بشكؿ واضح ضخامة التحديات التي % 45.9العوامؿ او المؤثرات الخارجية االيجابية 
وكاف وضع الدوؿ العربية تواجو االقتصاديات العربية مف اجؿ جذب لمزيد مف التدفقات الراسمالية، 

التعاوف االقتصادي والتنمية احسف مف ثالث مجموعات جغرافية  بالنسبة لفجوة الجاذبية مع دوؿ منظمة
( وجنوب اسيا )ثاني اعمى فجوة بقيمة % 44.7ىي افريقيا )بأعمى فجوة مع نفس دوؿ المقارنة بمغت 

يمة متقاربة جدا مف فجوة المنطقة العربية (، وامريكا الالتينية والكاريبي )ثالث اعمى فجوة بق40%
(، واف قيمة تمؾ الفجوة تزيد عمى ضعؼ فجوة جاذبية منطقة شرؽ اسيا والمحيط الياديء  33.6%

(، كما نالحظ اف وضع الدوؿ العربية في العناصر %14.8)اقرب مجموعة مف دوؿ المقارنة بفجوة تبمغ 
رافية االخرى ، اما بالنسبة لفجوة المؤثرات الخارجية الكامنة افضؿ نسبيا مقارنة بالمجموعات الجغ

االيجابية )عوامؿ التنوع واالبتكار والتطوير ( فقد حمت الدوؿ العربية في المرتبة الثالثة بثالث اعمى فجوة 
،فمف الواضح عمى غرار ما تـ رصده  %51.2ودوؿ جنوب اسيا   %61.3بعد دوؿ افريقيا  45.9%

المحور ىو الذي يقود فجوة جاذبية المجموعات الجغرافية عموما والمنطقة العربية  السنة الماضية فاف ىذا
 1عمى وجو الخصوص.

(: فجوة الجاذبية بالمقارنة مع جاذبية مجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي 22-0جدول رقم )
 ( .%) 0202والتنمية سنة 

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر
 .64، ص 2015وائتماف الصادرات، الكويت ، 
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( انو عند المقارنة مع متوسط قيمة 78-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 0162وفي سنة 
 58.7المؤشر العاـ لجاذبية الدوؿ لالستثمار لمجموعة دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية الذي بمغ 

 نقطة كالتالي:  40.2نقطة  تكوف فجوة الجاذبية لممنطقة العربية التي بمغ فييا متوسط قيمة المؤشر 

 

         فجوة الجاذبية العربية = 

    
 =20.2% 

وعمى مستوى المؤشر العاـ بمغت فجوة الجاذبية العربية باالستناد إلى متوسط نتائج دوؿ منظمة 
وىو قريب مف مستوى الفجوة الذي تـ  % 31.5التعاوف االقتصادي والتنمية كمجموعة جغرافية مرجعية 

، ويتفرع ىذا الفارؽ النسبي بدوره إلى فجوة المتطمبات االساسية او % 32.2البالغ  2015رصده عاـ 
، وفجوة % 29.4،  وفجوة العوامؿ الكامنة بنسبة 2015عاـ  %25.2مقابؿ % 25.1المسبقة وقيمتيا 

، والتي تبرز بشكؿ واضح ضخامة التحديات التي % 42.3العوامؿ او المؤثرات الخارجية االيجابية 
العربية مف اجؿ جذب لمزيد مف التدفقات الراسمالية، وكاف وضع الدوؿ العربية  تواجو االقتصاديات

بالنسبة لفجوة الجاذبية مع دوؿ منظمةالتعاوف االقتصادي والتنمية احسف مف ثالث مجموعات جغرافية 
( وجنوب اسيا )ثاني اعمى فجوة بقيمة % 42.8ىي افريقيا )بأعمى فجوة مع نفس دوؿ المقارنة بمغت 

(، وامريكا الالتينية والكاريبي )ثالث اعمى فجوة بقيمة متقاربة جدا مف فجوة المنطقة العربية 3.39%
عمى فجوة جاذبية   %10.5(، اال اف قيمة فجوة الجاذبية في الدوؿ العربية  مرتفعة بنحو  33.5%

كما نالحظ اف (، %19منطقة شرؽ اسيا والمحيط الياديء )اقرب مجموعة مف دوؿ المقارنة بفجوة تبمغ 
وضع الدوؿ العربية في مجموعة المتطمبات االساسية ومجموعة العناصر الكامنة ومجموعة العوامؿ 
الخارجية االيجابية افضؿ مف المجموعات الجغرافية الثالث المشار الييا في الجدوؿ واقؿ مف مجموعتي 

ة العوامؿ الخارجية االيجابية موعجى وشرؽ اسيا والمحيط الياديء والزالت مطدوؿ اوروبا واسيا الوس
 %42.3صاحبة اعمى نسبة فجوة في الدوؿ العربية مع دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية بنسبة 

 1.%25.1ثـ مجموعة المتطمبات االساسية  % 29.4تمييا مجموعة العوامؿ الكامنة بنسبة 
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(: فجوة الجاذبية بالمقارنة مع جاذبية مجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي 22-0جدول رقم )
 ( .%) 0206والتنمية سنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .64، ص 2016وائتماف الصادرات، الكويت ، 

( اف فجوة الجاذبية لممنطقة العربية يحسب 79-2الجدوؿ رقـ)نالحظ مف خالؿ  2017وفي عاـ 
، وىو مايعني اف الدوؿ العربية اقؿ في قدراتيا % 30.6اي  60(/41.6-60وفؽ المعادلة التالية )

تعاوف االقتصادي، لعف دوؿ منظمة ا % 30.6وامكاناتيا في جذب االستثمار وفؽ المؤشر العاـ بنسبة 
ة بيف الدوؿ العربية والدوؿ المتقدمة عمى مستوى المجموعات الثالث المكونة كما يمكف قياس حجـ الفجو 

لممؤشر وكذلؾ لممؤشرات الفرعية ولكؿ مكوف او متغير مف مف مكونات المؤشرات الفرعية، ففجوة العوامؿ 
ؿ ثـ فجوة العوام %43.24والمؤثرات الخارجية االيجابية كانت اكبر فجوة عمى صعيد المؤشرات الثالثة 

ثـ فجوة المتطمبات االساسية مما يوضح التحديات التي تواجو القتصاديات  %27.25الكامنة بنسبة 
 1العربية مف اجؿ جذب المزيد مف التدفقات الراسمالية .
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ة  المنطقة العرٌب

أوروبا واسٌا الوسطى

شرق اسٌا والمحٌط الهاديء

28.1

29.6

26.2

25.1

17.7
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(: فجوة الجاذبية بالمقارنة مع جاذبية مجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي 29-0جدول رقم )
 ( .%) 0202والتنمية سنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2017تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .43، ص 2017وائتماف الصادرات، الكويت، 

( اف فجوة الجاذبية لممنطقة العربية تقدر 80-2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ) 2018وفي عاـ  
نقطة مف قيمة لمجموعة  40.9وذلؾ بطرح قيمة المؤشر العاـ لمجاذبية لمدوؿ العربية  والبالغ  %34بػػػ 

منسوبا إلى قيمتو في دوؿ مجموعة التعاوف ، وكانت 62دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية البالغ 
ثـ فجوة  %49.1ة فجوة العوامؿ والمؤثرات الخارجية االيجابية اكبر فجوة عمى صعيد المؤشرات الثالث

مما يوضح التحديات التي تواجو  %23.7ثـ فجوة المتطمبات االساسية  %30.9العوامؿ الكامنة بنسبة 
 1القتصاديات العربية مف اجؿ جذب المزيد مف التدفقات الراسمالية .

 

 

 

 

 

                                                             
1

 ..12، مرجع سابق، ص 6024تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  
 

17

27.4

35.9

44.5

13.813.6

32.8

29.1

14.8

18.5

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

شرق اسٌا والمحٌط الهاديء

12.7

27.2

22

8.7

45.4

41.2

43.2

71.5

24.6

41.7

36.1

32.4

30.6

53.7

15.6

43.5

37.5

33.2

27.2

51.6

17.2

7.8

26.4

34.5

جنوب اسٌا

امرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

ة  المنطقة العرٌب

دول االداء المنخفض

أوروبا واسٌا الوسطى

26

26.4

24.4

23.5

38
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(: فجوة الجاذبية بالمقارنة مع جاذبية مجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي 22-0جدول رقم )
 ( .%) 0202والتنمية سنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2018تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .41، ص 2018وائتماف الصادرات، الكويت ، 

 : ميزان الجاذبية لمدول العربية )نقاط الضعف والقوة(المطمب الثاني

في اطار رصد العناصر الجاذبة والمعوقة لالستثمار االجنبي المباشر يعتبر اداء دولة ما نقطة 
فرعي لمجاذبية  ونقطة ة لممتغير الذي يتضمنو المؤشر القوة اذا ماكاف ترتيبيا في الثمث االعمى بالنسب

مف قيـ المتغير تحت الدراسة ، واستنادا إلى نتائج الميزاف  األخيرضعؼ اذا ما كاف ترتيبيا في الثمث 
اإلجمالي الذي يتـ قياسو بطرح مجموع نقاط الضعؼ مف مجموع نقاط القوة يمكف ترتيب الدوؿ حسب ىذا 

لتقميؿ الخصوـ او نقاط الضعؼ وتحويميا إلى بو  االسترشادالميزاف الذي يشكؿ نظاـ معمومات يمكف 
 1اصوؿ  و نقاط قوة.

اعمى نسبة  2013( نالحظ انو في عاـ 3-2( )2-2( )1-2فمف خالؿ االشكاؿ التالية رقـ ) 
عدد الدوؿ في  االصوؿ او نقاط القوة مف مجموع النقاط المحتممة )أي مجموع نقاط البيانات وىي تساوي

عدد المتغيرات الرئيسية ( تحققو دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية في المنطقة الجغرافية ضارب 
 %72و  % 66.3و  % 64.4المجموعات الرئيسية الثالث المكونة لممؤشر العاـ بنسب مئوية 

                                                             
1

 .22، مرجع سابق، ص 6021-6026تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنتي  

19.6

32.2

41.5

50.7

15.714.7

36.8

32.3

15.7

18.6

دول الخلٌج العربً

دول المشرق العربً

دول المغرب العربً

شرق اسٌا والمحٌط الهاديء

10.9

26

22

7.5

51.6

46

49.1

78.9

27

47.3

40.1

35.5

34

60.9

13.3

50.7

43.9

38.1

30.9

58.2

18

8

31.8

39.7

جنوب اسٌا

امرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

ة  المنطقة العرٌب

دول االداء المنخفض

أوروبا واسٌا الوسطى

28.8

25.8

23.9

23.7

42.3
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، وتحصؿ كؿ الخارجية االيجابية عمى التوالي لمجموعات المتطمبات االساسية والعوامؿ الكامنة والعوامؿ
مف مجموعة  دوؿ شرؽ اسيا والمحيط اليادي ومجموعة دوؿ اوروبا واسيا الوسطى عمى ثاني اعمى نسبة 

لممجموعة  %40.4) األساسيةعمى مستوى المتطمبات  األولىمع مالحظة تفوؽ المجموعة  األصوؿ
لمؤثرات الخارجية لممجموعة الثانية ( وتفوؽ المجموعة الثانية عمى صعيد ا % 22.6االولى مقابؿ 

لممجموعة  %36.8لممجموعة الثانية مقابؿ  %55.4االيجابية او عوامؿ التنوع واالبكار والتطوير )
االولى ( واوضحت النتائج خالؿ ىذا العاـ قصور الدوؿ العربية في ميزاف الجاذبية بنسب مئوية لالصوؿ 

الكامنة والعوامؿ الخارجية والعوامؿ  األساسيةتطمبات لمجموعة الم % 5.9و %25.1و 21.7%
 1االيجابية عمى التوالي.

 مجموعة المتطمبات االساسية  ،الخصوم من مجموع النقاط المحتممة(: نسبة االصول و 0-0شكل رقم)
 0202لسنة 

، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر 
 67، ص 2013الصادرات، الكويت، االستثمار وائتماف 

مجموعة العوامل الكامنة  ،الخصوم من مجموع النقاط المحتممة(: نسبة االصول و 20-0شكل رقم )
 0202لسنة 

، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر
 67، ص 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت، 

                                                             
1

 .22نفس المرجع، ص  
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وعة العوامل الخارجية مجم (: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة،22-20شكل رقم )
 0202االيجابية لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2013-2012: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر

 .67، ص 2013االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت، 

(  اف اعمى نسبة 06-02( )05-02( )04-2يبرز مف خالؿ االشكاؿ رقـ ) 0142وفي عاـ  
االصوؿ  او نقاط القوة مف مجموع النقاط المحتممة أي مجموع نقاط البيانات وىي تساوي عدد الدوؿ في 
المنطقة الجغرافية ضارب عدد المتغيرات الرئيسية حققتيا دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية في 

 %71.2و  % 62.2و  % 60.6ئوية المجموعات لرئيسية الثالثة  المكونة لممؤشر العاـ بنسب م
نولوجي عمى التوالي ، كامنة وعوامؿ التميز والتقدـ التكلمجموعات المتطمبات االساسية والعوامؿ ال

وتحصؿ كؿ مف مجموعة دوؿ شرؽ اسيا والمحيط الياديء ومجموعة دوؿ اوروبا واسيا الوسطى عمى 
ضح قصور الدوؿ العربية في ميزاف الجاذبية ثاني وثالث اعمى نسبة االصوؿ عمى التوالي، وىذا ما يو 

لمجموعات المتطمبات االساسية  % 17.5و  % 20.6و  % 23بنسب مئوية لألصوؿ  2014لعاـ 
 1والعوامؿ الكامنة وعوامؿ التميز والتقدـ التكنولوجي. 
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 . 22، مرجع سابق، ص 6021تقرير مناخ االستثمار  في الدول العربية  لسنة  
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حتممة،مجموعة المتطمبات ( نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط الم24-20شكل رقم )
 .0204االساسية لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر

 .66،ص  2014وائتماف الصادرات، الكويت، 

لمحتممة ،مجموعة العوامل الكامنة (: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط ا22-20شكل رقم ) 
 .0204لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة  :المصدر

 .66،ص  2014وائتماف الصادرات، الكويت، 
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وعة العوامل الخارجية (: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة ،مجم26-20شكل رقم )
 .0204االيجابية لسنة 

 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2014االستثمار في الدوؿ العربية لسنة : تقرير مناخ المصدر

 .67،ص  2014وائتماف الصادرات، الكويت، 

( اف اعمى نسبة 09-02( )08-02( )07-2نالحظ مف خالؿ االشكاؿ رقـ ) 2015وفي عاـ 
في المجموعات الرئيسية الثالثة المكونة لممؤشر  OCDEاالصوؿ مف مجموع النقاط الحتممة حققتيا دوؿ 

متطميات االساسية والعوامؿ الكامنة لات اع% لمجمو  57.9% و 63% و  60.1مئوية  بالعاـ بنس
وعوامؿ التميز والتقدـ التكنولوجي عمى التوالي وتحصؿ كؿ مف مجموعة  دوؿ شرؽ اسيا والمحيط اليادء 

مما يكشؼ سبة االصوؿ عمى التوالي ، نعمى ثاني وثالث اعمى ومجموعة  دوؿ أوروبا واسيا الوسطى 
 % 8.75و  % 23.4و  %25.8عف قصور الدوؿ العربية في ميزاف الجاذبية بنسب مئوية لالصوؿ 

 1لمجموعات المتطمبات االساسية والعوامؿ الكامنة وعوامؿ التقدـ والتميز التكنولوجي.
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 .22، مرجع سابق، ص 6021في الدول العربية لسنة  تقرير مناخ االستثمار 
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والخصوم من مجموع النقاط المحتممة، مجموعة المتطمبات  األصولنسبة  (:22-20شكل رقم )
 .0202لسنة االساسية 

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر 
 .66،ص  2015وائتماف الصادرات، الكويت، 

 

المحتممة ،مجموعة العوامل الكامنة (: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط 22-20شكل رقم )
 .0202لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر

 .66،ص  2015وائتماف الصادرات، الكويت، 
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الخارجية ( نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة ،مجموعة العوامل 29-20شكل رقم )
 .0202االيجابية لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2015: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر

 .67،ص  2015وائتماف الصادرات، الكويت، 

( اف اعمى نسبة 12-2( )11-2( )10-2نالحظ مف خالؿ االشكاؿ رقـ )  6201وفي عاـ 
في المجموعات الرئيسية الثالث  OCDEاالصوؿ او نقاط القوة مف مجموع النقاط المحتممة حققتيا دوؿ 

لمجموعات المتطمبات  % 58.48و  % 64.65و  % 59.16المكونة لممؤشر العاـ بنسب مئوية 
االساسية والعوامؿ الكامنة وعوامؿ التنميز والتقدـ التكنولوجي عمى التوالي، كما حصمت كؿ مف مجموعة 
دوؿ شرؽ اسيا والمحيط اليادء ومجموعة دوؿ أوروبا واسيا الوسطى عمى ثاني وثالث اعمى نسبة 

ف الجاذبية بنسب بنسب مئوية لالصوؿ االصوؿ عمى التوالي ، مما يكشؼ قصور الدوؿ العربية في ميزا
لمجموعات المتطمبات االساسية والعوامؿ الكامنة وعوامؿ التميز  % 3.33و  % 22.92و  27.17%

 1والتقدـ التكنولوجي.
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 .22، ص مرجع سابق ،6022لسنة  ةفي الدول العربيتقرير مناخ االستثمار  
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مجموعة المتطمبات  ،الخصوم من مجموع النقاط المحتممة(: نسبة االصول و 02-0شكل رقم )
 . 0206االساسية لعام 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر: 

 .66،ص  2016وائتماف الصادرات، الكويت، 
 

(: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة ،مجموعة العوامل الكامنة 00-0شكل رقم ) 
 0206لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2016العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ المصدر: 

 66،ص  2016يت، وائتماف الصادرات، الكو 
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(: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة، مجموعة العوامل الخارجية 00-0شكل رقم )
 .0206االيجابية لسنة 

 
المؤسسة العربية لضماف االستثمار ، 2016تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر: 

 .66،ص  2016وائتماف الصادرات، الكويت، 

( اف اعمى نسبة 15-2( )14-2( )13-2ـ )رق األشكاؿنالحظ مف خالؿ  2017وفي عاـ 
في المجموعات الرئيسية الثالث المكونة  OCDEاألصوؿ مف مجموع النقاط المحتممة حققتيا كذلؾ دوؿ 

لمجموعة المتطمبات االساسية والعوامؿ  % 71.2و  % 64.2و  %58.4لممؤشر العاـ بنسب مئوية 
الكامنة وعوامؿ التميز والتقدـ التكنولوجي عمى التوالي، كما حصمت كؿ مف مجموعة دوؿ شرؽ اسيا 

مما مجموعة دوؿ أوروبا واسيا الوسطى،  حمت دوؿوالمحيط الياديء عمى ثاني اعمى نسبة االصوؿ ثـ 
 25.3و  26.9ادى بحموؿ الدوؿ العربية المرتبة الرابعة في ميزاف الجاذبية بنسب مئوية لالصوؿ تبمغ 

في  % 10.16لمجموعتي المتطمبات االساسية والعوامؿ الكامنة ثـ حمت في المرتبة السادسة بقيمة  %
 1لتكنولوجي.مجموعة عوامؿ التميز والتقدـ ا
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(: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة ،مجموعة المتطمبات 02-0شكل رقم )
  0202االساسية لعام 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2017تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر: 

 .44، ص 2017وائتماف الصادرات، الكويت، 

(: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة ،مجموعة العوامل الكامنة 04-0)شكل رقم 
 .0202لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2017تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر: 

 .44، ص 2017وائتماف الصادرات، الكويت، 
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مجموع النقاط المحتممة ،مجموعة العوامل الخارجية  (: نسبة االصول والخصوم من02-0شكل رقم )
 .0202االيجابية لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2017تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر: 

 .44، ص 2017وائتماف الصادرات، الكويت، 

( اف اعمى نسبة 18-2)( 17-2( ) 16-2نالحظ مف خالؿ االشكاؿ رقـ ) 2018وفي عاـ 
في المجموعات الرئيسية الثالث المكونة OCDEاالصوؿ مف مجموع النقاط المحتممة حققتيا كذلؾ دوؿ 

لمجموعة المتطمبات االساسية والعوامؿ  % 70.5و  % 66.3و  %59.9لممؤشر  العاـ بنسب مئوية 
الكامنة والعوامؿ الخارجية عمى التوالي، كما حصمت كؿ مف مجموعة دوؿ شرؽ اسيا والمحيط الياديء 
عمى ثاني اعمى نسبة االصوؿ ثـ حمت دوؿ مجموعة دوؿ أوروبا واسيا الوسطى ػ مما ادى بحموؿ الدوؿ 

لمجموعتي  % 22.5و  25ية بنسب مئوية لالصوؿ تبمغ العربية المرتبة الرابعة في ميزاف الجاذب
في مجموعة عوامؿ  % 11.7المتطمبات االساسية والعوامؿ الكامنة ثـ حمت في المرتبة الخامسة بقيمة 

 1التميز والتقدـ التكنولوجي.
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(: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة، مجموعة المتطمبات 06-0شكل رقم )
 . 0202االساسية لعام 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2018تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر: 

 .42، ص 2018وائتماف الصادرات، الكويت، 

(: نسبة األصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة، مجموعة العوامل الكامنة 02-0شكل رقم )
 .0202لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2018تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر: 

 .42، ص 2018وائتماف الصادرات، الكويت، 
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(: نسبة االصول والخصوم من مجموع النقاط المحتممة ،مجموعة العوامل الخارجية 02-0شكل رقم )
 .0202االيجابية لسنة 

 
، المؤسسة العربية لضماف االستثمار 2018االستثمار في الدوؿ العربية لسنة تقرير مناخ المصدر: 

 .42، ص 2018وائتماف الصادرات، الكويت، 

  .: عوائق االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربيةالثالثالمطمب 

)الخصوـ( تمكف المنيجية المعتمدة لتقييـ جاذبية االستثمار مف تحديد دقيؽ ألىـ نقاط الضعؼ 
ونقاط القوة )االصوؿ( التي يتـ رصدىا انطالقا مف تحميؿ الوضع النسبي لجاذبية الدوؿ العربية لالستثمار 
االجنبي المباشر، ىذا الرصد يمكف مف توعية الجيات المسؤولة عف تشجيع االستثمار في الدولة وتعريفيا 

جغرافيا االستثمارات االجنبية في  بموقع الدولة ونقاط قوتيا وضعفيا بشكؿ تنافسي ومستمر ضمف
لتدفقات المستقبؿ ويساعد عمى زيادة قدرة الدولة المعنية عمى مواىة المنافسة الدولية في مجاؿ استقطاب ا

في صياغة السياسات االستثمارية اليادفة لتمكيف االقتصاد المعني مف امتالؾ  اضالراسمالية والمساىمة اي
 1ميزة تنافسية مستمرة.

رصد وتقييـ كؿ المؤشرات الفرعية التي تتفرع عف المؤشر العاـ لمجاذبية خالؿ سنوات ومع 
 الدراسة تبيف اف غالبي الدوؿ العربية تشكو مف نقاط ضعؼ تكمف باالساس في المجاالت التالية:

  وتتمثؿ في:اوال: العوامل ذات الصل باالقتصاد لكمي: 
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 لحقيقي:تقمب معدل نمو الناتج المحمي االجمالي ا .0

والذي يعود باالساس الى استمرار االعتماد المفرط عمى النفط ومشتقاتو في تكويف الناتج المحمي 
يجي والعراؽ وليبا والجزائر وذلؾ االجمالي في مجموعة كبيرة مف الدوؿ العربية كدوؿ مجمس التعاوف الخم
ثمار في مجاالت التجارة واالست بشكؿ مباشر، وكذلؾ الدوؿ العربية االخرى المرتبطة بيا عبر التعاوف

فالتقمبات في معدالت النمو في الناتج المحمي كانت في احوؿ كثيرة دالة  ،والعمالة والمساعدات وغيرىا
دوؿ النفطية خاصة الخميجية تعتمد عمى خدمات العمالة المستوردة مف البداف لفي تقمبات سعر النفط، وا

ف االعتماد المتبادؿ بيف الدوؿ النفطية والغير النفطية  المستوردة العربية غير النفطية مما ادى الى توع م
لمعمالة مف ناحية والبمداف غير النفطية المستفيدة مف تحويالت العامميف ف ناحية اخرى ويساىـ في نقؿ 

 1الصدمات االقتصادية، وىو ما يجعؿ النمو مرتبط بتقمبات اسعار النفط في االسواؽ العالمية .

 م:معدل التضخ .0

يقمؿ التضخـ مف القيمة الحقيقية لكافة الدخوؿ مف غير االجور والتي يتـ تحديدىا في اطار   
اسمي مثؿ المعاشات والمنح ، وفي غياب الحصوؿ عمى االدوات المالية مثؿ مقايسة االسعار او التحوط 

ـ ، فشرائح فاف قطاعات المجتمع التي يتحدد دخمو في اطار اسمي تكوف اكثر عرضة لمخاطر التضخ
السكاف الذيف يتحدد دخميـ اسميا ىـ عادة مف الفئات المتوسطة في معظـ الدؿ العربية ، كما يتسبب 
التضخـ أيضا في زيادة حصائؿ الفوائد االسمية عندما يطمب المستثمروف التعويض عف االنخفاض في 

تضخـ متباينة بيف الدوؿ العربية ففي القوة الشرائية لمنقود وبالتالي يرفع في مستوى عدـ التأكد، واسباب ال
وص، ع التجارية عموما والغذائية بالخصدوؿ مجمس التعاوف الخميجي مثال يرجع الى ارتفاع اسعار السم

ارتفاع مستويات الطمب المحمي نتيجة زيادة الدخوؿ بفعؿ فورة اسعار النفط، ربط العمالت المحمية 
الدوالر وزادت مستويات السيولة المحمية عمى نحو غير مسبؽ بالدوالر االمريكي في وقت تراجع فيو 

فارتفاع التخـ في غالبية الدوؿ  2014،2لتمويؿ احتياجات الطمب المحمي المختمفة قبؿ الصدمة النفطية 
العربية السيما الدوؿ غير النفطية يعد مف العوائئؽ التي تقمؿ جاذبية الدولة لممستثمر االجنبي خاصة بعد 

 ية لالستثمار االجنبي في الدولة.ات المذكورة الناتجة عنو التي تخفض مف القيمة الحقيقاالنعكاس

 نسبة عجز الميزانية العمومية الى الناتج المحمي االجمالي:  .3

حيث تسبب تباطؤ النمو في الدوؿ العربية غير النفطية في تزايد العجز في الميزانية وىو احد 
اىمة في زيادة معدالت التضخـ وبالتالي عدـ التاكد وتواجو مجموعة العوامؿ الطاردة لالستثمار والمس
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الكمي او الحفاظ عميو وسط اجواء المتمثؿ في استعادة االستقرار االقتصادي  األنيالدوؿ العربية التحدي 
 1عدـ اليقيف السياسي واالضطرابات االجتماعية التي زادت مف حدة عجز الموازنة.

 بالبيئة المؤسسية: ثانيا: العوامل المرتبطة

لقد بذلف جيود محدودة نسبيا خالؿ العقد الماضي في المنطقة العربية لتطوير البيئة المؤسسية ، 
مع وجود تباينات كبيرة في ىذا المجاؿ بيف دوؿ المنطقة ، اال اف وضعيا في ىذا المجاؿ الزاؿ متواضعا 

ىذا يفسر ضعؼ االداء والوضع السمبي لميزاف بالنظر إلى العديد مف ادؿ المنافسة في جذب االستثمار ،و 
الجاذبية بالنسبة ليذه العوامؿ مما يستدعي ضرورة تككثيؼ االصالحات المؤسسية بمختمؼ اشكاليا 
ومجاالتيا في المنطقة مف اجؿ التغمب عمى العقبات الحالية لخمؼ فرص العمؿ وتعزيز اعماؿ القطاع 

 2الخاص .

 اداء العمال :ثالثا:المكونات الخاصة ببيئة 

لقد تمكنت الدوؿ العربية مف تحسيف كفاءة االجراءات الحكومية خالؿ السنوات االحيرة اال اف 
بيئة اداء االعماؿ الزالت تمثؿ تحديا رئيسا باستثناء عدد محدود مف الدوؿ ، وىذا ماجعميا لـ تتمكف مف 

المجاؿ محرية عمؿ االسواؽ ودرجة اماف  تحقيؽ ميزاف جاذبية ايجابي في العديد مف الحاور المتعمقة بيذا
المعامالت والعقود ؼ اسواؽ السمع والخدماتودرجة المنافسة في االسواؽ وغيرىا رغـ العديد مف 

 3االصالحات.

 رابعا: حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه 

مجمس التعاوف عمى الرغـ مف الوضعية الطيبة نسبيا لميزاف جاذبية الدوؿ العاربيةة عموما ودوؿ 
الخميجي بالخصوص مف حيث مكوف حجـ السوؽ وفرص وسيولة النفاذ اليو فاف عددا كبيرا مف دوؿ 
المنطقة يشكو مف ميزاف سمبي لمؤشر االنفتاح عمى العالـ الخارجي والذي يتكوف مف  متغير االنفتاح 

حمية وكذا حرية تممؾ االجانب التجاري وحرية تحويؿ المدفوعات وحرية نفاذ راس الماؿ إلى المؤسسات الم
 4لالراضي وانفتاح القطاع المالي عمى الخارج.
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 البشري. المال رأس نوعية أو البشرية المواردخامسا: 

إال  الكـ حيث مف البشرية الكوادر مستوى عمى نقص مف تعاني ال المنطقة دوؿ غالبية أف رغـ
 الكوادر لتمؾ والميارى التعميمي المستوى في والمتمثمة الكيؼ عمى صعيد قائمة الزالت مشكمة أف ىناؾ

 عوامؿ بسبب وذلؾ األخرى العالـ دوؿ مف بالعديد مقارنة إنتاجيتيا مستوى في تدني يؤدي إلى ما وىو
 ىذا ألساسية، ويؤكدا مرحمتو في وخصوصاً  مراحمو بكؿ التعميـ نوعية في التحسف عدـ أىميا عديدة

 1.لألطفاؿ المتوقعة التعميـ وبسنوات لمبالغيف الدراسة سنوات بمتوسط الخاص الجاذبية ميزاف الوضع سمبية

  :الموجستي داءاأل تراجع سادسا:

 التخميص أداء كفاءة مؤشر مستوى عمى سالب جاذبية ميزاف مف العربية الدوؿ مف العديد تشكو
 تتبع ومؤشر الموجستية الخدمات وكفاءة جودة ومؤشر والنقؿ لمتجارة التحتية البنية أداءجمركي ومؤشر ال

 الدولة جاذبية عمى بالطبع سمبا يؤثر ما وىو البرية الطرؽ كثافة ومؤشر الموجستية العمميات وتعقب
 التوجو ذات االستثمارات والسيما واالستثمار التجارة بيف ما الكبير االرتباط مع وخصوصا لالستثمار
 2.الخارج مف إنتاج مستمزمات عمى المعتمدة أو التصديري

 العوامل الخارجية االيجابية مؤشر اقتصاديات التكتل سابعا: 

توضح النتائج اف معظـ الدوؿ العربية ليا ميزاف جاذبية سالب عمى مستوى متغيري عدد الشركات 
 3متعددة الجنسيات االوروبية داخؿ الدولة وعدد الشركات متعددة الجنسيات االمريكية داخؿ الدولة .

 التكنولوجي. ثامنا: التقدم

 بسبب ومتغيراتو التكنولوجي التقدـ مستوى عمى جاذبية سالب ميزاف مف العربية الدوؿ تعاني
 خطط وغياب عاـ، بشكؿ العممي والبحث والتكنولوجية البشرية التنمية عمى اإلنفاؽ تدني منيا عدة عوامؿ
 الدوؿ وبيف بينيا الفجوة وتزايد والخدمية، اإلنتاجية القطاعات وبيف بينيا والربط والتطوير البحث وبرامج
 البحث والتطوير وبرامج خطط وغياب عاـ، بشكؿ العممي المجاؿ والبحث ىذا في والمتقدمة الناشئة
 ىذا في والمتقدمة الناشئة الدوؿ وبيف بينيا الفجوة وتزايد والخدمية، اإلنتاجية القطاعات وبيف بينيا والربط
 4.المجاؿ
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 خالصة الفصل الثاني

 
 
 

تحميمنا لوضعية الدوؿ العربية في المؤشرات التقميدية لقياس جاذبية االستثمار خالؿ  مف
 2013 عاـ األولى انطالقتو الفرعية منذ االستثمار ومؤشراتو ضماف لجاذبية مؤشرووضعيتيا في 

 شيدتو  الذي والتطور فرعي مؤشر كؿ في مجموعة كؿ وضعية تكشؼ التي النتائج عددا مف استخمصنا
مجموعة دوؿ الخميج  حافظتالعديد مف السنوات، حيث  مدى عمى المؤشر ذات في المجموعة تمؾ

 المتوسط مف أفضؿ ترتيب بمتوسط خالؿ سنوات الدراسة عربي أداء كأفضؿ موقعيا عمى العربي
 أقؿ ترتيب بمتوسط عربي أداء أفضؿ كثاني موقعيا عمى العربي المشرؽ دوؿ مجموعةت حافظو ، العالمي

 بمتوسط عربي كثالث أفضؿ أداء موقعيا في العربي المغرب دوؿ مجموعة استقرتو  العالمي المتوسط مف
 واألخيرة الرابعة المرتبة في الضعيؼ األداء دوؿ مجموعة استقرت، كما العالمي المتوسط مف أقؿ ترتيب

 .فترة الدراسة طواؿ وذلؾ العالمي المتوسط مف كثيرا أقؿ ترتيب بمتوسط

واستنادا إلى نتائج الميزاف اإلجمالي الذي تـ قياسو بطرح مجموع نقاط الضعؼ مف مجموع نقاط 
القوة تمكنا مف ترتيب ىذا الميزاف الذي يشكؿ نظاـ معمومات يمكف االسترشاد بو لتقميؿ الخصوـ او نقاط 

نسبة أصوؿ أو نقاط القوة مف مجموع  الضعؼ وتحويميا إلى اصوؿ ونقاط قوة، حيث اتضح لنا أف اعمى
النقاط المحتممة حققتو دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية في المجموعات الرئيسية الثالث المكونة 
لممؤشر العاـ لمجموعات المتطمبات األساسية والعوامؿ الكامنة والعوامؿ الخارجية اإليجابية، وتحصمت 

يط اليادي ومجموعة دوؿ اوروبا واسيا الوسطى عمى ثاني اعمى كؿ مف مجموعة  دوؿ شرؽ اسيا والمح
نسبة األصوؿ مع مالحظة تفوؽ المجموعة األولى عمى مستوى المتطمبات األساسية  وتفوؽ المجموعة 
الثانية عمى صعيد المؤثرات الخارجية االيجابية او عوامؿ التنوع واالبكار والتطوير واوضحت النتائج 

في ميزاف الجاذبية لمجموعة المتطمبات األساسية والعوامؿ الكامنة والعوامؿ الخارجية  قصور الدوؿ العربية
الدوؿ العربية  مما يكشؼ عمى ضرورة تحرؾ مجموعة عوامؿ التميز والتقدـ التكنولوجيااليجابية و 

دوؿ المغرب العربي ودوؿ األداء الضعيؼ إلجراء العديد مف اإلصالحات والتعديالت حوؿ  وخاصة
مناخيا االستثماري لتتبوأ عمى األقؿ المراتب األولى عربيا مف ناحية جاذبيتيا لالستثمارات األجنبية 

 المباشرة.
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جذب االستثمارات األجنبية المباشرة زمن األزمات 
 -دراسة استشرافية–المالية العالمية 

 
 
 
 
 

 



             تقييم تجربة اإلمارات العربية المتحدة في مجال جذبلث: الفصل الثا
 -دراسة استشرافية-المباشرة زمن األزمات المالية العالميةاألجنبية  الستثماراتا

 

320 
 

 

 الثالثالفصل  تمهيد

لكي  المتحدة بتطورات ىامة خاصة في مجاؿ السياسات العامة العربية اإلمارات دولة اقتصاد مر
 السمبيات حدة تخفيؼ دورا ىاما في ىذه السياسات أدت وخارجيا، محميا االقتصادية مع األحداث تتماشى

خاصة في ظؿ تعامبلتيا مع العالـ الخارجي بشكؿ كبير وما تعرض لو االقتصاد العالمي مف اضطرابات 
 وأزمات المالية اقتصادية التي أثرت عمى االقتصاد اإلماراتي.

 ىذه توجو مؤخرا في اإلمارات العربية المتحدة يتبيف انتيجت التي االقتصادية لمسياسات فالمتتبع
قوي لتنويع  اتجاه مع المجتمع، فئات لكافة المعيشة مف الئؽ مستوى عمى الحفاظ ىدؼ لتحقيؽ السياسات

عطاء المتوازنة، االقتصادية التنمية نحو الحثيث والسعي مصادر الدخؿ، الخاص  لمقطاع قوية دفعة وا 
 المناسب المناخ تحقؽ اقتصادية تشريعات وتطبيؽ عممية التنمية، لتشجيعو عمى أداء دوره في

 .العالمي االقتصاد مع االندماج مف المزيد اإلقميمي وتحقيؽ التعاوف األجنبية بغية توسيع لبلستثمارات

تعيد  وأف لمتنمية، أفضؿ لمناخ اإلمارات العربية المتحدة  تييئة وفي ىذا االطار اصبح مف الميـ
 مبنية االقتصادية والسياسات القرارات تصبح لكي الخطط االستراتيجية ليا، ضوء في األولويات ترتيب
 ليتشكؿ البعيد لممستقبؿ المثمى الصورة وترسـ المعالـ بالمستقبؿ توضح التنبؤ إمكانية وعمى الدراسة عمى

 االقتصادي. الرفاىية واالستقرار مع يتفؽ بما والمستقبؿ الحاضر

ة كنموذج عربيا يجب ولتوضيح ما سبؽ خصصنا ىذا الفصؿ لدراسة اإلمارات العربية المتحد
االحتذاء بو لترقية االستثمارات األجنبية المباشرة في الدوؿ العربية خاصة المتشابية اقتصاداتيا بيا وذلؾ 

 وفؽ المباحث التالية: 

 المناخ االستثماري في اإلمارات العربية المتحدة في ظؿ المتغيرات الدولية الراىنة.المبحث األول: 

تدفقات وتقييـ تطور االستثمارات األجنبية المباشرة واتجاىاتيا في اإلمارات العربية رصد المبحث الثاني: 
 . المتحدة زمف األزمات المالية العالمية

عمى  وانعكاساتيا ستراتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة الستشراؼ المستقبؿالخطط االالمبحث الثالث: 
مكانية جذب االستثمارات األجنبية المباشرة.تحسيف مناخيا   االستثماري وا 

  

 

https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-the-future
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المبحث األول: المناخ االستثماري في اإلمارات العربية المتحدة في ظل المتغيرات الدولية 
 الراهنة.

شيدت اإلمارات العربية المتحدة العديد مف التطورات والتغيرات العميقة والمتسارعة في العديد مف 
عنيا تغيرات ممموسة في ىيكؿ اقتصاداتيا، خاصة وانيا منذ اقؿ مف نصؼ قرف لـ تكف المجاالت، نتج 

معروفة لممجتمع االقتصادي العالمي، متحولة مف دولة قائمة عمى تجارة المؤلؤ والتجارة البحرية واألنشطة 
اوؿ اف تنافس الزراعية والثروة الحيوانية والصناعة التقميدية لمحفاظ عمى اقتصاد الكفاؼ إلى دولة تح

اقتصاديات الدوؿ المتقدمة، وانعكست السياسات المتبعة عمى العديد مف المؤشرات االقتصادية 
واالجتماعية وغيرىا التي تعبر عف أوضاع ىذه الدوؿ ومدى تطورىا او تخمفيا، وىذه المؤشرات سوؼ 

 نتناوليا ضمنيا  وبشكؿ مفصؿ في ىذا المبحث مف الدراسة كما يمي.

 االول: دعائم تطور دولة االمارات العربية المتحدة .المطمب 

تتميز دولة اإلمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة، قادرة عمى 
مواصمة النمو االقتصادي رغـ حاالت الركود التي يشيدىا االقتصاد العالمي عبر فترات مختمفة 

  :ذلؾ لعدة أسباب منيا والتراجعات في أسعار النفط، ويعود

 الموقع االستراتيجي لإلمارات العربية المتحدة. .1

تقع دولة اإلمارات العربية المتحدة في قمب الخميج العربي، يحدىا مف الشماؿ والشماؿ الغربي 
مياه الخميج ومف الغرب قطر والمممكة العربية السعودية ومف الجنوب سمطنة ُعماف والمممكة العربية 

أيضا ومف الشرؽ خميج ُعماف وسمطنة ُعماف، وتمتد سواحميا المطمة عمى الساحؿ الجنوبي مف السعودية 
كيمومترا مف قاعدة شبو جزيرة قطر غربا وحتى رأس مسندـ شرقا وتنتشر  644الخميج العربي مسافة 

ارة السابعة عمييا إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجماف وأـ القيويف ورأس الخيمة بينما يمتد ساحؿ اإلم
كيمومترا، وتشغؿ الدولة بذلؾ المنطقة الواقعة بيف خطي  90وىي الفجيرة عمى ساحؿ خميج عماف بطوؿ 

درجة شرؽ خط غرينتش، وقد أوضحت   5665و 51درجة شماال وخطي طوؿ  2665و  22عرض 
لعربية المتحدة األبحاث التي أجريت حوؿ تاريخ المنطقة وآثارىا أف األرض التي تشكؿ دولة اإلمارات ا

 2500حاليا كانت واسطة العقد في التجارة بيف الشرؽ األوسط وشبو القارة اليندية منذ عيود تعود إلى 
عاـ قبؿ الميبلد، وتشيد اآلثار التي وجدت في المواقع األثرية باإلمارات والتي تعود أصبل إلى ببلد 

ف الصيف واليوناف وروما عمى المكانة الخاصة الرافديف ووادي السند والتي أعقبيا العثور عمى منتجات م
التي احتمتيا اإلمارات بالنسبة لمطرؽ التجارية في العصور القديمة، وعمى الرغـ مف أف طبيعة العبلقات 
التجارية قد تغيرت إال أف الجغرافيا لـ تتغير،  فاإلمارات ال تزاؿ مركزا تجاريا متميزا اليوـ وتحتؿ موقعا 
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االقتصاد العالمي، وتمعب دورا ميما في ربط حركة التجارة العالمية بيف منطقة الخميج متقدما في خريطة 
فريقيا وأوروبا،   وبذلؾ مربع، كيمومتر  600و ألفا 83 نحو الدولة مساحة وتبمغ 1والشرؽ األوسط وآسيا وا 

 العربية المممكة بعد المساحة حيث مف العربية الخميج لدوؿ التعاوف دوؿ مجمس بيف الثالثة المرتبة تحتؿ
 الغربية المناطؽ في والسيما الصحاري مف معظميا في الدولة أراضي ُعماف، وتتكوف وسمطنة السعودية

المياه  تستغؿ حيث وضواحييا، العيف تشغميا التي تمؾ أىميا مشيورة واحات عدة الداخمية وتتخمميا
 محاضر األفبلج، ومثميا باسـ تعرؼ ريّ  شبكة طريؽ عف حفيت جبؿ وجود بفضؿ تتوفر التي الجوفية

 حديثة، مدينة 60 أكثر مف اآلف وتضـ العيف، مف الغرب إلى كيمومتر 200 نحو بعد عمى تقع التي ليوا
 الجنوب إلى الجوفية وتقع المياه فييا تتوفر التي الظفرة مناطؽ في الموجودة الخصبة المراعي إلى إضافة

حدا جنوبيا  حفيت جبؿ الخالي، ويعتبر الربع حدود تشكؿ التي اليائمة الرممية المناطؽ الكثباف ىذه مف
 متوازيتاف سمسمتاف منو وتتفرع مترا،1220نحو  ارتفاعو ويبمغ العيف، مدينة تقع حيث البريمي لواحة

ضافة الجبمية المرتفعات بعض بينيما تحصر الجنوب، باتجاه العيف مدينة عند تنتيياف  إلى الصغيرة، وا 
 عمى وتمتد مسندـ شبو جزيرة تشطر التي حجر جباؿ باسـ المعروفة الجباؿ مف سمسمة ىناؾ فاف حفيت 
 الطرؼ إلى لتصؿ ُعماف كيمومترا، فتخترؽ 32 نحو إلى يصؿ شماال وجنوبا بعرض كيمومترا 80 مسافة
 أعمى في تصؿ التي السمسمة ىذه الشمالية مف المناطؽ سفوح وفي العربية، الجزيرة شبو مف الشرقي
 الودياف بوجود لمسمسمة الغربية السفوح الخيمة، وتتميز رأس مدينة تقع متراً  2438 نحو إلى ارتفاعيا
 في الشمالية المنطقة باستثناء رممية الدولة سواحؿ لمزراعة، ومعظـ بعضيا يستغؿ التي واألخاديد الكبيرة
 ِسمة وىذه عموما، ضحمة فيي ميةاإلقمي المياه أما حجر، جباؿ سمسمة رأس تشكؿ التي الخيمة رأس

 مربع، كيمومتر 600.000 بنحو والمقدرة العربي الخميج في المغمورة المساحة مف لمقسـ األكبر واضحة
 فييا مضيؽ يقع التي المنطقة باستثناءمترا  90 عمؽ أقصى يبمغ بينما مترا، 35 عمقيا متوسط إذ يبمغ
 واف التي المرجانية الشُّعب بكثرة لمدولة اإلقميمية المياه مترا وتتصؼ 145 إلى العمؽ يصؿ حيث ىرمز،
 وكاف الخميج، منطقة بو تشتير الذي المؤلؤ بمحار غنية المبلحة  فإنيا تعيؽ طبيعية موانع تشكؿ كانت

 45 إلى الصيؼ خبلؿ الخميج مياه حرارة درجة العصور، وتصؿ مدى عمى لمدخؿ الرئيسي المصدر
 إلى مياىو في المموحة درجة ترتفع كما العالـ، بحار جميع في حرارة درجة أعمى بذلؾ وىي مئوية، درجة
 الضحمة، في المناطؽ بعض في األلؼ في درجة 100 ونحو العميقة، المناطؽ في األلؼ في درجة 40
 المياه ذلؾ فإف األلؼ، ورغـ في 35 مستوى عند العالـ بحار معظـ مموحة درجة فيو تثبت الذي الوقت

                                                             
1

 .5 ص، 2013دبً لالحصاء، امارة دبً،  ، مركز االرض والسكان، 2013الكتاب اإلحصائً السنوي  لسنة  



             تقييم تجربة اإلمارات العربية المتحدة في مجال جذبلث: الفصل الثا
 -دراسة استشرافية-المباشرة زمن األزمات المالية العالميةاألجنبية  الستثماراتا

 

323 
 

مصدرا  شّكمت وتشكؿ التي اليائمة السمكية بثروتيا تشتير عامة بصورة العربي والخميج لمدولة اإلقميمية
  1لمدولة. الغذائي األمف تحقيؽ في وعنصرا حيويا الغذاء، مصادر مف ميما

 أبوظبي، إمارة في جزيرة 200 نحو منيا الخميج مياه في المتناثرة الجزر مف المئات الدولة وتتبع
 بأنواعيا، الفاكية وأشجار الغابات تضـ خضراء واحة إلى تحولت التي ياس بني صير جزيرة أىميا

 في اعتبارىا المتمثؿ العريؽ بماضييا الشييرة دلما والطيور وجزيرة النادرة لمحيوانات طبيعية ومحمية
 مستوطنات وجود عف األثرية التنقيبات كشفت التي النار أـ وجزيرة المؤلؤ، محار بحثا عف لمغوص مركزا 
 في النفطية المرافؽ أىـ مف كواحدة الحديثة أىميتيا إلى إضافة العصور، أقدـ مف اإلنساف سكنيا بشرية
النفطية  لمصناعة قمعة تعتبر التي أبوظبي في داس جزيرة الدولة في األخرى الميمة الجزر ومف الدولة،
 العاصمة مف الغرب إلى كيمومتر 100 نحو بعد عمى وتقع الجزر أكبر تعتبر التي األبيض أبو وجزيرة

 برأس والحمراء الصغرى وطنب الكبرى طنب وجزر بالشارقة، بونعير وصير أبوموسى وجزيرتا أبوظبي،
 الجافة المدارية المنطقة في المتحدة العربية اإلمارات دولة القيويف، كما تقع بأـ السينية والجزيرة الخيمة
 الخميج ساحمي عمى لوقوعيا المحيط لتأثيرات نفسو الوقت في أفريقيا وتخضع وشماؿ آسيا عبر تمتد التي

 الخصائص بعض وجود مع المندب، باب طريؽ عف األحمر بالبحر يتصؿ الذيعماف  وخميج العربي
 حرارتيا درجات معدالت نفسيا، وترتبط المنطقة في الواقعة الدوؿ مف غيرىا عف مناخيا تميز التي

 الساحمية المناطؽ مناخ بيف كبيرة فروؽ وجود عموما يبلحظ كما الرطوبة، نسبة صيفا بارتفاع الشديدة
 مف نوعاف الدولة عمى الدولة، وييب تضاريس مجموعيا في  تشكؿ التي والمرتفعات الداخمية والصحراوية

 األخير الربيع والقسـ في تشتد وىي النوعيف  أىـ منيا الموسمية وتعتبر الموسمية، وغير الموسمية الرياح
 المدارية المنطقة في الواقعة الدوؿ جميع مثؿ ذلؾ في مثميا األمطار قمة مف الدولة الصيؼ، وتعاني مف

 بيف ىطوليا معدالت تتبايف كما وأخرى، سنة بيف الدولة عمى تيطؿ التي األمطار كميات وتتقمب الجافة،
 سبلسؿ مف وقربيما الجغرافييف لموقعييما نظرا الخيمة ورأس الفجيرة إمارتي في تكثر فيي وأخرى، منطقة
 الباقية، اإلمارات في تقؿ نراىا بينما الدولة أراضي أخصب بعض تضماف المنطقتيف أف نجد ولذا الجباؿ
 وجانفي ديسمبر شيري خبلؿ يكوف ييطؿ ما معظـ ولكف وافريؿ، نوفمبر شيري بيف سقوطيا ويكوف
 2شديدة. رعدية عواصؼ حدوث ذلؾ رافؽ وربما

مراكز األعماؿ الرئيسية في أوروبا وآسيا  بيففدولة اإلمارات اذف تتمتع بموقع استراتيجي ىاـ 
فريقيا وأمريكا الشمالية، كما تحوز دولة اإلمارات عمى شبكة مواصبلت برية وجوية  والمحيط اليادئ وا 
ممتازة تساعدىا عمى االتصاؿ مع مختمؼ دوؿ العالـ، حيث يوجد آالؼ مف الشركات الصينية التي 

                                                             
1

 .6نفس المرجع، ص  
2

 .7،  6نفس المرجع، ص ص 
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كما يستخدميا رجاؿ األعماؿ الينود لموصوؿ إلى العالـ، بينما تستخدـ دبي كمحور لمتجارة في أفريقيا، 
يعتبرىا التجار مف أمريكا البلتينية منصة حيوية لبلنطبلؽ إلى آسيا الجنوبية، كما تعتبر محورا اقتصاديا 

 1لمجمؿ منطقة الشرؽ األوسط بالنسبة لرجاؿ األعماؿ مف أمريكا الشمالية؛

 ة .توفرها عمى  احتياطيات مالية قوي .2

وقطاع مصرفي قوي يساعدىا عمى توفير بيئة  باحتياطات مالية قوية تحتفظ دولة اإلمارات
بالتزاماتيا المالية استثمارية آمنة تكفي الحكومة لبلستمرار في توفير التمويؿ البلـز لكافة مشاريعيا والوفاء 

واإلنفاؽ في موازناتيا العامة دوف تعثرات مالية، حيث توقع صندوؽ النقد الدولي زيادة نمو إجمالي 
 118.4، ليصؿ إلى  2015مميار دوالر في  76.8الصناديؽ االحتياطية الرسمية لدولة اإلمارات مف 

 33.4إلى  2015مميار دوالر عاـ  17.6، وسينمو فائض الحساب الجاري مف 2020مميار دوالر عاـ 
مشيرة  AA ، وصنفت شركة الخدمات المالية "ستاندرد أند بورز" أبوظبي بفئة2020مميار دوالر بحموؿ 

إلى مقدرتيا عمى اإليفاء بالتزاماتيا المالية عمى المدى الطويؿ، كما تـ تصنيؼ كؿ مف إمارتي الشارقة 
 ؿ منيما عمى اإليفاء بالتزاماتيما عمى المدى القصير؛مشيرة إلى قدرة ك A/A-1 ورأس الخيمة بفئة

 امتالكها لواحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم. .3
المتخصصة في دراسة استثمارات  (SWFI) وفقا لتصنيفات مؤسسة الصناديؽ السيادية

حصاءات أكبر الصناديؽ السيادية في العالـ، يعتبر مف أكبر  جياز أبوظبي لبلستثمار الحكومات، وا 
بميوف  792الصناديؽ السيادية في منطقة الشرؽ األوسط، وأكبر خامس صندوؽ في العالـ بمبمغ يقدر بػ 

 دوالر أمريكي؛

 توفرها عمى بيئة اقتصادية واعدة. .4
ئة واعدة ومحفزة لبلستثمار وذلؾ لتمتعيا بقوانيف اقتصادية كبي 11تتبوأ دولة اإلمارات المركز 
استقرار عممة اإلمارات مقابؿ الدوالر األمريكي وسيولة تحويميا ، و مرنة، وسيولة في ممارسة األعماؿ

 التشريعات الضريبية المواتيةإضافة الى  وعدـ فرض أي قيود عمى إعادة تصدير األرباح أو رأس الماؿ
المنافسة لمعمالة، كما اف الكمفة وكذا  في الدولة والمناطؽ االقتصادية المتخصصة ،المناطؽ الحرة مزاياو 

ارتباط دولة اإلمارات بعبلقات وثيقة الصمة مع جمعيات ورابطات تجارية ساعدىا عمى دعـ مركزىا الذي 
 يتبنى اقتصاد حر ومفتوح يؤثر في التجارة الدولية والتنافسية؛

 

                                                             
1
 على د، متاح 25و23، سا 2017دٌسمبر 25،  ممٌزات البٌئة االقتصادٌة للدولةالبوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المتحدة،   

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/economy 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=109596&y=2015
http://www.alittihad.ae/details.php?id=109596&y=2015
http://www.adia.ae/En/Investment/Portfolio.aspx
http://www.adia.ae/En/Investment/Portfolio.aspx
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Special-Economic-Zones.aspx
https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Special-Economic-Zones.aspx
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 تبنيها استراتيجيات اقتصادية لمتنويع االقتصادي. .5
اقتصادية ُمحفزة عمى التنويع االقتصادي والتي حققت نجاحا  تتبنى دولة اإلمارات استراتيجيات

في االقتصاد الوطني مثؿ قطاعات الصناعات التحويمية  زيادة مساىمة القطاعات غير النفطية في
والعقارات والخدمات والطاقة البديمة، حيث بمغ إسياـ الصناعات  والطيراف والسياحة والمصارؼ والتجارة

، وتسير حكومة دولة 1980% عاـ  79% مف إجمالي الناتج المحمي مقارنة بػ  30النفطية حاليا حوالي 
% في 80اإلمارات في خطوات ثابتة لزيادة مساىمة ىذه القطاعات في االقتصاد الوطني لتصؿ إلى 

عدة استراتيجيات ترمي تقوـ عمى  ات عممت عمى وضع سياسات اقتصادية محفزة، فاالمار 2021العاـ 
إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة وتنويع مواردىا االقتصادية وبناء اقتصاد تنافسي يستند 

عمى  عمى العمـ والمعرفة، ويأتي ذلؾ ضمف توجيات الدولة باالبتعاد عف االعتماد عمى النفط والتركيز
 موارد أخرى لتنمية مستدامة؛

 تعدد  المناطق الحرة بها. .6
، التي تطرح  والمناطؽ االقتصادية المتخصصة المناطؽ الحرة يوجد في دولة اإلمارات العديد مف

تممؾ كامؿ لؤلجنبي ، و حوافز ومزايا اقتصادية عدة كاإلعفاء الضريبي لمشركات ورسوـ االستيراد والتصدير
 35اإلمارات حوالي % لؤلرباح، ويوجد في دولة 100استعادة ، إضافة الى دوف الحاجة لكفيؿ مواطف
 ؛2014% مف التجارة الغير نفطية لدولة اإلمارات عاـ  33منطقة حرة، اسيمت بمعدؿ 

 توفرها عمى  األصول والموجودات االقتصادية . .7
،  2015بميوف درىـ إماراتي في مايو  332.7بمغ إجمالي أصوؿ البنؾ المركزي لدولة اإلمارات     

%، وىو ما يشير إلى  3.2، أي بزيادة قدرىا 2014راتي في مايو بميوف درىـ إما 322.4مقارنة بػ 
 3.3اعتماد السياسة المالية التوسعية، وقد ارتفع إجمالي أصوؿ البنوؾ في دولة اإلمارات بنسبة 

%في  0.3بميوف درىـ مقارنة بانخفاض نسبتو  2.380ليصؿ إلى  2015%في الربع األوؿ مف عاـ 
 2.3كما نما االئتماف اإلجمالي بنسبة أكثر مف ، 2014خير مف عاـ إجمالي األصوؿ في الربع األ

%في االئتماف في الربع األخير مف عاـ  0.3، مقارنة بانخفاض نسبتو 2015%في الربع األوؿ مف 
 ؛2014

 تبنيها مبادئ االقتصاد اإلسالمي في النشاط االقتصادي. .8
مارة دبي أىمية قطاع  االقتصاد اإلسبلمي، وحرصت عمى أف أدركت حكومة دولة اإلمارات وا 

بنؾ دبي  مثؿ  تكوف الرائدة والسباقة في إنشاء المصارؼ اإلسبلمية عمى مستوى العالـ منذ السبعينات
فييا، ونالت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة  سوؽ مالي إسبلمي باإلضافة لوجود أوؿ اإلسبلمي

http://www.alittihad.ae/details.php?id=1757&y=2016
http://www.alittihad.ae/details.php?id=1757&y=2016
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2013-08-18-1.1943093
http://www.dib.ae/ar/
http://www.dib.ae/ar/
http://www.dib.ae/ar/
http://www.alittihad.ae/details.php?id=79742&y=2006
http://www.alittihad.ae/details.php?id=79742&y=2006
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الثانية عالميا بعد ماليزيا كأفضؿ منظومة متكاممة لبلقتصاد اإلسبلمي في سبعة قطاعات رئيسية حسب 
لبلقتصاد االسبلمي  دولة، كما صنفت دبي كعاصمة 73المؤشر العالمي لبلقتصاد اإلسبلمي الذي يشمؿ 

الذي تـ إطبلقو قبيؿ القمة العالمية لبلقتصاد اإلسبلمي التي عقدت في دبي في الفترة في المؤشر العالمي 
ـ اإلعبلف عف ىذه المبادرة بيدؼ تنويع االقتصاد الوطني لدولة ، حيث ت2015أكتوبر  6 - 5بيف 

المساىمة في تحقيؽ رؤية دبي بالتحوؿ إلى اإلمارات وتعزيز نموه مف خبلؿ قطاع حيوي جديد مف شأنو 
 ؛العاصمة العالمية لبلقتصاد اإلسبلمي

 تبنيها الستراتيجية التنمية الخضراء. .9
مسارا مف  االقتصاد األخضر حيث يعتبر 2012منذ عاـ  االستراتيجية تبنت دولة اإلمارات ىذه

مسارات التنمية المستدامة مف خبلؿ تعزيز التنافسية االقتصادية وخمؽ فرص عمؿ وجذب االستثمارات 
ساىمت ، و ة والمياهوكفاءة استخداـ الموارد الطبيعية واالقتصادية وتعزيز األمف الوطني في مجاؿ الطاق

التي تعتبر أكبر محطة  1شمس  دولة اإلمارات بالعديد مف اإلنجازات في مجاؿ الطاقة المتجددة أبرزىا
في دبي،  والحديقة الشمسية طاقة شمسية مركزة في العالـ ومحطة إنتاج الطاقة مف النفايات في أبوظبي،

المدينة البيئية  "مصدر" ة النظيفة في المنطقة مف خبلؿ مبادرةكما تعتبر دولة اإلمارات أوؿ محرؾ لمطاق
 ؛األكثر استدامة في العالـ

 االقتصاد واالبتكار .01
لتغيير معادالت  السياسة العميا في مجاؿ العموـ والتكنولوجيا واالبتكار عتمدت دولة اإلماراتلقد ا

رة وطنية في مباد 100االقتصاد الوطني ودفعو بعيدا عف االعتماد عمى الموارد النفطية، وتضمنت الخطة 
القطاعات التعميمية والصحية والطاقة والنقؿ والفضاء والمياه ويصؿ حجـ االستثمار فييا إلى أكثر مف 

مميار درىـ، وتتجو الدولة حاليا إلى وضع خطط استراتيجية جديدة لئلمارات ما بعد النفط لتحقيؽ  300
 1سبؿ حيوية ومستدامة لمتنمية.

 توفر البنية التحتية .00
اإلمارات العربية المتحدة إحدى أكثر البنى التحتية تطورا في العالـ، ومع ذلؾ لضماف تمتمؾ 

جدوؿ األعماؿ الوطني  سرعة النمو، يستمر ضخ كميات كبيرة مف رأس الماؿ في البنية التحتية ضمف
، الذي ييدؼ إلى جعؿ اإلمارات العربية المتحدة مف أفضؿ البمداف في العالـ في 2021لرؤية اإلمارات 

، 2021جودة البنية التحتية في وقت مناسب قبؿ احتفاالت اليوبيؿ الذىبي لتأسيس الدولة المقررة عاـ 

                                                             
1
 نفس المرجع.  

http://www.beeatna.ae/ar/web/guest/greeneconomy
http://www.beeatna.ae/ar/web/guest/greeneconomy
http://www.beeatna.ae/ar/web/guest/40
http://www.beeatna.ae/ar/web/guest/40
http://shamspower.ae/ar
http://shamspower.ae/ar
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/!ut/p/a1/pVRNc5swEP0rzcFHoxUfAo74o4DHwQ0ep4FLRhayrdYCxWbsJL--gN1k6o4haXVgJPR29-ntk1CKHlCa04NY01IUOd2iBCWp_Tj0vcC0pwDO1Lcg9IJF7N4ZBmCMFpI-CyleeYbmKEUpLVBSbmQ9nQ2jKpo8RjN98dUMMXbIGINOAnMwvQ_BuTfqchUAh46JBzOYzO4MCzzdHlrDIDZ8IBWgzvBWH0xHh3A0CEa2ewsQkib-nd5oNKy3XRIRC2AM53i4Mjz4WHwLIG2hN8Zd_O3_i68AaZfAHR34o77_zXab48FtFIIf25f1_wa09A98C32vjcDyUpUblGSSFXnJ85Lu6FKwHmwKyXsgeSboF1b957se5Py4P32NSm8dsIXrHIquecb3Yp03KyYylLgrTqmxxP0VY7RvEmz2Hddd9R1sE050zsB0zydoodjhwMsbcOEA42T7rch_UqVqVqyQmlhK7ag0mkmRaxu-raZKaUe-rTa5thNsUy2WzX1h9U1DyVHtNVXsyi0v91qd7SRdh_kbQJu72_trdgHsLg6_AVf11dGc7s4iXlPZxycRP9HVjoT2pxNOPvASiR9PT6lX-bl28XOJHv7Z0EpODlE_jZsxX75EzkFKxyDxOA6OYFjq8Dr1vJubX_LfxDY!/
http://login.dm.gov.ae/wps/portal/!ut/p/a1/pVRNc5swEP0rzcFHoxUfAo74o4DHwQ0ep4FLRhayrdYCxWbsJL--gN1k6o4haXVgJPR29-ntk1CKHlCa04NY01IUOd2iBCWp_Tj0vcC0pwDO1Lcg9IJF7N4ZBmCMFpI-CyleeYbmKEUpLVBSbmQ9nQ2jKpo8RjN98dUMMXbIGINOAnMwvQ_BuTfqchUAh46JBzOYzO4MCzzdHlrDIDZ8IBWgzvBWH0xHh3A0CEa2ewsQkib-nd5oNKy3XRIRC2AM53i4Mjz4WHwLIG2hN8Zd_O3_i68AaZfAHR34o77_zXab48FtFIIf25f1_wa09A98C32vjcDyUpUblGSSFXnJ85Lu6FKwHmwKyXsgeSboF1b957se5Py4P32NSm8dsIXrHIquecb3Yp03KyYylLgrTqmxxP0VY7RvEmz2Hddd9R1sE050zsB0zydoodjhwMsbcOEA42T7rch_UqVqVqyQmlhK7ag0mkmRaxu-raZKaUe-rTa5thNsUy2WzX1h9U1DyVHtNVXsyi0v91qd7SRdh_kbQJu72_trdgHsLg6_AVf11dGc7s4iXlPZxycRP9HVjoT2pxNOPvASiR9PT6lX-bl28XOJHv7Z0EpODlE_jZsxX75EzkFKxyDxOA6OYFjq8Dr1vJubX_LfxDY!/
http://www.masdar.ae/ar/masdar-city/detail/one-of-the-worlds-most-sustainable-communities-masdar-city-is-an-emerging-g
http://www.masdar.ae/ar/masdar-city/detail/one-of-the-worlds-most-sustainable-communities-masdar-city-is-an-emerging-g
http://uaeinnovates.ae/ar/innovation-ecosystem/sti-policy
http://uaeinnovates.ae/ar/innovation-ecosystem/sti-policy
http://www.vision2021.ae/en/national-priority-areas/sustainable-environment-and-infrastructure
http://www.vision2021.ae/en/national-priority-areas/sustainable-environment-and-infrastructure
http://www.vision2021.ae/en/national-priority-areas/sustainable-environment-and-infrastructure
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يتمثؿ التحدي في ضماف حدوث ىذه التنمية عمى  تحت قيادة استراتيجية اإلمارات لمتنمية الخضراءوايضا 
 .نحو مستداـ

، التي تضع الثقافة 2030رؤية أبوظبي  ولمبادرات التخطيط العمراني الطويمة المدى مثؿ
، أىمية كبيرة في تحقيؽ ىدؼ 2020ألعماؿ وخطة دبي الشاممة لمتنمية العمرانية والمجتمع قبؿ ا

اإلمارات العربية المتحدة وىناؾ العديد مف المشروعات في دبي تحركيا استضافتيا االكسبو العالمي في 
 مميار درىـ اماراتي ( عمى البنية التحتية في 174.8مميار دوالر أميريكي ) 30، وسوؼ ُينفؽ 2020

موقع اإلكسبو وفي المدينة، وىو ما سيصب في صالح األجياؿ القادمة، كما تخطط اإلمارات العربية 
مميار دوالر أمريكي( عمى تحسينات كبرى في البنية التحتية في  63.1بميوف درىـ ) 230المتحدة إلنفاؽ 

الحكومة باستثمارات أرجاء الببلد، منيا شبكات الطرؽ والمباني االتحادية، وعمى وجو الخصوص قامت 
كبرى في مبادرة الخميفة في إمارات الشارقة وعجماف وأـ القيويف ورأس الخيمة والفجيرة، ُصممت لضماف 

 1تمتع قاطني تمؾ اإلمارات بالمزايا ذاتيا المتوفرة لقاطني إمارتي أبوظبي ودبي األكبر حجما.

 ي المبحث االخير مف ىذا الفصؿ: باالضافة إلى الدعائـ التالية والتي سنتناوليا بالتفصيؿ ف

 توفر االمارات عمى النفط والغاز . -
 اىتماميا المتزايد بالقطاع الصناعي. -
 تطور  شبكة االتصاالت بيا. -
 توفر المطارات والموانئ  -
 توفر الخدمات السياحية . -

 المطمب الثاني : المناخ االقتصادي في االمارات العربية المتحدة.

 خبلؿ التطرؽ الى المؤشرات التالية: والذي يمكف دراستو مف 

 االجمالي لدولة االمارات العربية المتحدة: المحمي الناتج .1

اإلمارات العربية المتحدة  المحمي االجمالي لدولة ( نبلحظ اف الناتج1-3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
لتصؿ نسبة النمو الى  2013 عاـ  13.4قدره  بارتفاع 2014 عاـ في مميار دوالر 402قفز إلى 

 القطاع نشاط مستويات ضعؼ يعوض الذي النفطية، غير لمقطاعات القوي باألداء مدعوما 3.1%
، بعد  2016 مميار دوالر عاـ 375مميار دوالر و  370.3 الى 2015النفطي، ثـ انخفضت إلى عاـ 

                                                             
1

، متاح على  30و00، سا 2017دٌسمبر  26متحدة، ، المجلس الوطنً لالعالم بدولة االمارات العربٌة ال اقتصاد االمارات 
http://www.uaeinteract.com/arabic/economy.html  

 

http://www.beeatna.ae/en/web/guest/greeneconomy
http://www.upc.gov.ae/
http://www.upc.gov.ae/
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توقعات ارتفاعو خبلؿ الفترة ، مع 2012-2000مميار دوالر خبلؿ الفترة  217.5اف كانت في المتوسط 
 سياسات بعد تبنييا الدولة حققتو الذي الجيد االقتصادي األداء ، وىذا النمو تحقؽ نتيجة2018- 2017
 ساعدىا عمى تحقيؽ ذلؾ متانة كما االقتصادي، النمو الذي يحفز االقتصادية لمدورة معاكسة مالية

 الحكومي، اإلنفاؽ لدييا التي ساعدت تزايد المتراكمة يةالمال واالحتياطيات الفوائض وتوافر الدولة اقتصاد
 الرئيسية واإلفريقية اآلسيوية األسواؽ بعض في االقتصادي النمو وتيرة كذلؾ ساعدىا عمى ذلؾ تسارع

اظافة  الدولة، صادرات إجمالي الذي يشكؿ نسبة كبيرة مف التصدير إعادة لنشاط أسواقا ميمة تعد التي
 والمشروعات التحتية البنية مشروعات مثؿ الميمة بالمشروعات االستراتيجية العمؿ وتيرة استمرار الى

 ووسائؿ االتحاد قطار وشبكة المطارات وتوسعة "،2020 "إكسبو لفعاليات اإلمارات باستضافة الخاصة
 اإللكترونية، التحتية والبنية السياحية، والمرافؽ والمواصبلت الطرؽ إلى باإلضافة والبحري، الجوي النقؿ

 البحوث عمى القائـ المعرفي االقتصاد عمى القائمة األنشطة ودعـ والصناعة، المالية والخدمات والعقارات
اإلسبلمي، وتقديـ  الدولة العديد مف التسييبلت لقطاع  كاالقتصاد جديدة قطاعات واستحداث واالبتكارات،

 المشروعات نمو سبيؿ تعترض التي العقبات الجةومع والتسويقي والتمويمي في المجاؿ اإلداري  الصناعة
واالبتكار مدعما  البحوث القائـ عمى المعرفي االقتصاد لبموغ أساسيا ركنا باعتبارىا والمتوسطة، الصغيرة

 .2012العاـ  خبلؿ عاـ بشكؿ النفط ألسعار والمستقر الجيد ىذا النمو المستوى

االجمالي لدولة االمارات العربية المتحدة  خالل الفترة ( : تطور الناتج المحمي 0-3جدول رقم )
0111-0106. 

 
مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   تقرير حوؿ:مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ،  0111-0108
 .6،11 ص، الكويت، ص 2016ديسمبر 

 تطور متوسط دخل الفرد. .2

نجـ عف معدالت النمو العالية لمدولة ارتفاع متوسط نصػيب الفػرد مػف الػدخؿ القومي اإلجمالي 
دراجيػا بقائمػة الػدوؿ صػاحبة الػدخؿ المرتفػع فػي تقػارير التنمية البشرية الدولية حيث يتمتع المواطف  وا 

عالـ، فقد تطور متوسط نصيب الفػرد مػف الدخؿ القومي كما بواحد مػف أعمػى متوسػطات الػدخؿ في ال
إلى  2012-2000دوالر امريكي خبلؿ الفترة   37.874( مف متوسط 2-3نبلحظ في الجدوؿ )

توقعات2018 توقعات 2017 2016 2015 2014 2013

434.8 407.6 375 370.3 402 388.6

3.1 2.5 2.3 4 3.1 4.7

متوسط 2012-2000

217.5 الناتج المحلً االجمالً بالملٌار دوالر

السنوات

5 معدل النمو الحقٌقً للناتج المحلً االجمالً%
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 38.05إلى  2016و  2015ثـ انخفض خبلؿ سنتي  2014و  2013دوالر خبلؿ سنتي  43.213
دوؿ العربية ، وىذا المعدؿ جعميا تصنؼ ضمف دوالر بسبب االزمة النفطية التي حمت باقتصاديات ال

دوالر(، ويتػػيح ىػػذا اسػػتمرار تمتػػع المػػواطنيف  25.000الدوؿ ذات الدخؿ المرتفع جدا )اعمى مف 
بمسػػتوى المعيشػػة المرتفع وتوافر اإلمكانات والقدرات الشرائية الوطنية إلحداث رواج فػي األسػواؽ 

والخدمات ، بما يدعـ فرص تحقيؽ مزيػد مػف النمػو ودعػػـ القطاعػػات واستيعاب المتاح مف السمع 
االقتصػػادية الواعػػدة وخاصػػة الصػػناعة التحويميػػة واسػػتيعاب طاقاتيا اإلنتاجية الحالية والمستقبمية 

 .المتوقعة

(: تطور متوسط الدخل السنوي االسمي لممواطن االماراتي خالل الفترة 0-3جدول رقم )
 .                                                          الوحدة: الدوالر األمريكي0111-0106

 
مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   تقرير حوؿ: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر

لمؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ، ا 0111-0108
 . 12 ، الكويت، ص2016ديسمبر 

 االستهالكي االنفاق .3
  2014 عامي بيف % 49 بنحو تراجعت التي العالمية لمنفط باألسعار التغيرات عف نجـ

 2015 العاـ  في لمدولة العامة االيرادات مف األكبر بالجزء تسيـ التي النفطية االيرادات تراجع  2015و
  2016و  2015 عامي خبلؿ الدولة اتجيت وقد ، 2014 بالعاـ المسجمة النفطية بااليرادات مقارنة
 تنفيذ عمى االنفاؽ استمرار مع الجاري الحكومي االنفاؽ مستويات وترشيد ضبط عمى التركيز نحو

 التنويع مستويات وزيادة التنمية حركة وتعزيز النمو حفز شأنيا مف التي االستثمارية المشروعات
 ثـ ومف لدييا، المتاحة المتراكمة المالية الفوائض مف ذلؾ في مستفيدة البشرية التنمية ودعـ االقتصادي

 2015 عاـ درىـ مميار 179.0 إلى 2014 عاـ درىـ مميار 172.4 مف الحكومي اإلنفاؽ حجـ ارتفع
 إلى 2014 عاـ درىـ مميار 633.2 مف الخاص اإلنفاؽ تراجع حيف في.% 3.8 بمغت زيادة بنسبة

 ترشيد إلى والعائبلت األفراد اتجاه % نتيجة 3.1 -بمغت  تراجع بنسبة 2015 عاـ درىـ مميار 613.5
 الوعي وزيادة االستيبلكية والسمع السيارات شراء عبر االستيبلكي اإلنفاؽ مف والحد الدخوؿ استخداـ
المشروعات،  مف وغيرىا البنوؾ طريؽ عف لبلستثمار الدخؿ مف جزء تجنيب خبلؿ مف االدخار بأىمية

 2014 عاـ درىـ مميار 805.6 مف الحقيقي النيائي االستيبلكي اإلنفاؽ حجـ تراجع لذلؾ وكمحصمة

توقعات 2018 توقعات 2017 2016 2015 2014 2013

41.687 40.198 38.05 38.65 43.213 43.03

متوسط 2012-2000

37.874 متوسط الدخل السنوي ااسمً للمواطن العربً

السنوات
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 االستيبلؾ نسبة تراجعت كما ،% -  1.6 قدرىا تراجع بنسبة 2015 درىـ عاـ مميار 792.5 إلى
 %  66.9 إلى 2014 عاـ %  70.6 مف العاميف بيف الحقيقي االجمالي المحمي الناتج إلى النيائي
 2015.1عاـ 

 التضخم .4
 2013 عاـ خبلؿ% 1.1اإلمارات  في التضخـ معدؿ ( بمغ3-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

 2012-2000بعد اف بمغ متوسط معدؿ التضخـ خبلؿ الفترة  2000وىو ادنى معدؿ عرفتو منذ سنة  
% عاـ  2.3بعدما انخفض إلى  2015بعاـ  4.1إلى اف وصمت نسبتو   ارتفع، و % 4.5حوالي 
  % مع توقعات انخفافضو في السنوات البلحقة.  3.6إلى  2016، وعاود االنخفاض عاـ 2014

 .0106-0111(: تطور معدالت التضخم في االمارات خالل الفترة 3-3جدول رقم )

 
مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   تقرير حوؿ: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 0111-0108
 .12، الكويت، ص2016

 معدؿ أف 2016 ت صادرة عف وزارة االقتصاد في التقرير االقتصادي السنوي لسنةابيان وأشارت
 % 0.1 و %  0.5 و 1.7%بنسب  والفجيرة وعجماف الخيمة رأس ىي إمارات ثبلث في تراجع التضخـ

 0.6و ،%  2.5 و ،%  0.5 بنسب والشارقة القيويف وأـ ودبي أبوظبي في ارتفع بينما التوالي، عمى
 خبلؿ%  6بمغ  ارتفاع أعمى والمبلبس األحذية مجموعة أسعار التوالي، مسجمة  عمى % 0.3 و ،%

 مجموعة وأسعار  % 3.8بنسبة التعميـ خدمات تمييا ، 2015 أغسطس مع مقارنة 2016 أغسطس
 والفنادؽ والمطاعـ ،% 1.7 بنسبة والمشروبات واألغذية ،%  2.7 بنسبة والغاز والكيرباء والمياه السكف

 كما ،% 1.12 كبيرا بمغ تراجعا النقؿ خدمات أسعار سجمت المقابؿ ، في  %0.5بنسبة الصحة وخدمات
 نسبة االنخفاض فيوىذا % 0.08بنسبة  والثقافة والترويح ،%  0.1 بنسبة االتصاالت أسعار تراجعت
 معيشة مستوى رفع عمى يساعد مما األسعار، انخفاض يعني ألنو األفراد إيجابا عمى سينعكس التضخـ
 بقيمة باحتفاظو ثقة اكثر يكوف المستثمر الف االستثمارات مف مزيد عمى يشجع سوؼ انو كما األفراد
 2االقتصادي. النمو زيادة في يسيـ مما استثمرىا، التي األمواؿ

                                                             
1

،  وزارة االقتصاد لالمارات العربٌة المتحدة، 24،  الباب الثانً ، االصدار اداء االقتصاد الوطنً، 2016التقرٌر االقتصادي السنوي لسنة  
  27، 26، ص2016ابوظبً، 

2
 .27ص ، المرجعنفس  

توقعات2018 توقعات 2017 2016 2015 2014 2013

3.2 3.1 3.6 4.1 2.3 1.1

متوسط 2012-2000

4.5 الناتج المحلً االجمالً %

السنوات
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نبلحظ اف  معدؿ التضخـ السنوي وفقا لمرقـ القياسي العاـ السعار  2010-2009ومقارنة بالفترة 
 مساىمة تراجع إلى بصفة أساسية االنخفاض ىذا عمى التوالي ويعزى% 0.9و  % 1.6المستيمؾ بمغ 

،  2009 في مئوية نقطة 0.2 مقابؿ 2010 في مئوية نقطة  – 0.36االتصاالت  مجموعة مف كؿ
 مجموعة ، مسجمة2009 في مئوية نقطة 0.16 مقابؿ 2010 في مئوية نقطة 0.12 – السكف ومجموعة
 ،2009 العاـ في % -4.77مقابؿ  ، 2010 في%   4.96 - تضخـ سالب معدؿ واألحذية المبلبس
 االتصاالت، لمجموعة بالنسبة الحاؿ مئوية، وكذلؾ نقطة  0.38 بمقدار التضخـ معدؿ تراجع في لتساىـ

 تراجع في ، لتساىـ2009 في %  3.16 -مقابؿ  5.79 % -بمغ  سالب تضخـ معدؿ سجمت فقد
 نسبتو بمغت وجبام تضخما سجمت فقد األغذية مجموعة مئوية، أما نقطة 0.36 بػػ العاـ التضخـ معدؿ
 التضخـ معدؿ في مئوية نقطة 0.64 بمقدار المجموعة ساىمت وقد ، 2010 العاـ خبلؿ  % 4.45

 بمغت تضخـ معدؿ سجمت فقد والتبغ، الكحولية المشروبات مجموعة ، أما 2010 العاـ  خبلؿ المسجؿ
 التضخـ معدؿ تراجعو ، 2009العاـ  في % 10.66مقابؿ  2010 العاـ خبلؿ % 1.26 نسبتو

 لتتراجع ، 2009العاـ  في %  6.16مقابؿ % 4.67إلى المنزلية والمعدات التجييزات لمجموعة
 خدمات مجموعة نقطة، وسجمت 0.25 مقابؿ مئوية نقطة 0.2 إلى لمتضخـ العاـ المعدؿ في مساىمتيا
 وتراجع  2009في  %  1.48 -مقابؿ  ، 2010 في %  0.87-بمغ  سالب تضخـ معدؿ الصحة
  العاـ المعدؿ في مساىمتيا لتتراجع % 4.78 مقابؿ  %  3.38 إلى  النقؿ لمجموعة التضخـ معدؿ
 الترويح لمجموعة التضخـ معدؿ ارتفع وقد المقارنة، ىذا عاـ في نقطة 0.45 مقابؿ نقطة 0.33 إلى

 مساىمة ، لتحقؽ  2009 في %  0.80-بمغ  سالب تضخـ مقابؿ %  4.72 إلى 2010  في والثقافة
 بمغ موجب تضخـ معدؿ التعميـ مجموعة العاـ، وسجمت التضخـ في مئوية نقطة 0.13 بمغت
 1مئوية. نقطة 0.34 بمغت لمتضخـ العاـ المعدؿ في %  ومساىمة8.1نحو

 ومقبولة متدنية مستويات ضمف المستيمؾ ألسعار القياسي لمرقـ وفقا وظؿ معدالت التضخـ
 ويعود ، 0.88 % حوالي وىي  2010 العاـ  في بمغيا التي النسبة عمى حافظ حيث 2011 العاـ خبلؿ
الكمي  الطمب وانكماش العالـ التي سادت االقتصادي التباطؤ حالة إلى االستقرار ىذا في السبب

 الرقـأسباب استقرار  مف أىـ ولعؿ المستيمكيف، وحماية االسعار ارتفاع مف لمحد الحكومية واالجراءات
 والتي ، 2011 العاـ في2.4 %  بحوالي العقارات إيجارات تراجع المستيمؾ ألسعار العاـ القياسي
 2.المستيمؾ سمة إجمالي مف 39.3 % حوالي عمى ىذه تستحوذ

                                                             
1

،  وزارة االقتصاد لالمارات العربٌة المتحدة ، تطورات االقتصاد الوطنً لدولة االمارات العربٌة المتحدة، 2011لتقرٌر االقتصادي السنوي ا 
 25 -23، ص ص 2011ابوظبً، 

2
ت العربٌة المتحدة، االصدار  العشرٌن، ابوظبً،  ، وزارة االقتصاد لالماراادارة التخطٌط ودعم القرار،2012التقرٌر االقتصادي السنوي لسنة  

 38، ص 2012
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 الميزانية العامة : .5
( اف الميزانية العامة لدولة االمارات عرفت عجزا خبلؿ سنتي 4-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

 7.8-قدره  2014بسبب تدني االيرادات النفطية جراء أزمة انخفاض أسعار النفطية عاـ  2015-2016
% مف الناتج مقارنة بفائض  3.9-و  2.1-مميار دوالر عمى التوالي بنسبة  14.49-مميار دوالر و 

% مف الناتج شاىدا  10.4بنسبة  2013مميار دوالر عاـ  40.4و  2014عاـ  مميار دوالر 19.9قدره 
 % مف الناتج. 11.1بنسبة  2012-2000مميار دوالر خبلؿ الفترة  24.1قفزة مف متوسط 

-0111(: تطور عجز او فائض الموازنة العامة في االمارا خالل الفترة 4-3جدول رقم ) 
0106. 

 
 األداء مؤشرات االقتصاد العربي، تقرير حوؿالباحثة باالعتماد عمى   إعدادمف  :المصدر

ديسمبر  ،ضماف االستثمار وائتماف الصادرات، العدد الفصمي الرابع، المؤسسة العربية ل0111-0108
 .13ص  ،، الكويت2016

   .الدين الخارجي .6
( اف حجـ المديونية الخارجية لبلمارات العربية المتحدة ارتفع 5-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

مميار دوالر   171.1% مف الناتج إلى 32بنسبة  2012-2000مميار دوالر كمتوسط لمفترة  69.5مف 
مميار دوالر  222.4ثـ  2014مميار دوالر عاـ  194.2% مف الناتج، ثـ إلى 44بنسبة  2013عاـ 
% مف الناتج مع توقع انخفاضو خبلؿ  60.1بنسبة  2016دوالر عاـ  مميار 225.2ثـ  2015عاـ 

تحتويو االمارت مف صناديؽ الثروة السيادية ، ولجوء االمارات لطرح السنوات البلحقة، وبالرغـ مما 
السندات الدولية أو الصكوؾ اإلسبلمية في الخارج، لتدبير التمويؿ الخارجي عف طريؽ القروض، إال أف 

جي شيد قفزات كبيرة في ظؿ استمرار أزمة انييار أسعار النفط حيث بمغ الديف الخارجي لدولة الديف الخار 
إلى  2016% مف الناتج، بينما وصؿ في 44مميار دوالر بنسبة  171حوالي  2013االمارات في عاـ 

%، 16مميار دوالر، ونسبة تصؿ إلى حوالي  54.1%، بزيادة تقدر بػ 60.1مميار دوالر بنسبة  225.2
%، ويتوقع أف يشيد  32مميار دوالر بنسبة  69.5حوالي  2012-2000بعد اف كاف يبمغ في المتوسط 

وىذا راجع ايضا إلى اف الحكومة تتكوف الديف الخارجي ليا المزيد مف االرتفاع خبلؿ السنوات البلحقة، 
منعزلة وليست كيانا امارات، والخصوصية المالية لكؿ إمارة تجعؿ مف ذلؾ الكياف وكأنو جزر  6مف 

واحدا، ففي الوقت الذي تكوف فيو ابوظبي في بحبوحة مثبل قد نجد أف دبي تعاني مف تفاقـ ديونيا 

توقعات2018 توقعات 2017 2016 2015 2014 2013

6.7 -7.9 -14.49 -7.8 19.9 40.4

-1.8 -1.9 -3.9 -2.1 5 10.4

متوسط 2012-2000

24.1 فائض اوعجز الموازنة  بالملٌار دوالر

السنوات

11.1 فائض اوعجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج%
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الخارجية وىذا مف أحد أسباب ارتفاع المديونية الخارجية لئلمارات، مما يعكس ذلؾ نموذجا مختبل لمتنمية 
 .في دولة اإلمارات

-0111العربية المتحدة خالل الفترة  اإلمارات(:تطور الدين الخارجي في 5-3جدول رقم )
0106. 

 
مؤشرات االداء االقتصاد العربي،  تقرير حوؿالباحثة باالعتماد عمى   إعداد: مف المصدر

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 0111-0108
 14، ص ويت، الك2016

 الحساب الجاري: .7
فيما يتعمؽ باداء الحساب الجاري الخارجي لبلمارات العربية المتحدة فنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ 

-2000مميار دوالر بيف عامي  26.6( اف الفائض الصافي لتمؾ الحسابات قد بمغ نحو 6-3رقـ )
مميار  40.3مف الناتج، ثـ تراجع إلى  19.1بنسبة  2013مميار دوالر عاـ  74.1، وقفز إلى 2012

% مف 1.1بنسبة  2016مميار دوالر عاـ  4.2و  2015مميار دوالر عاـ  12.3و  2014دوالر عاـ 
ع توقعات بارتفاعو خبلؿ السنوات البلحؽ نتيجة تحسف أسعار النفط ولجوئيا إلى تعديبلت في الناتج م

سعر صرفيا مف اجؿ السيطرة عمى تمؾ االنخفاضات وتشجيع التدفقات المالية إلى الداخؿ ودعـ 
 الصادرات.

-0111(: تطور الحساب الجاري لالمارات العربية المتحدة خالل الفترة 6-3جدول رقم ) 
0106. 

 
مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   تقرير حوؿ: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 0111-0108
 .14، ص ، الكويت2016

 

توقعات 2017 2016 2015 2014 2013

227.8 225.2 222.4 194.2 171.1

55.9 60.1 60.1 48.3 44

متوسط 2012-2000

69.5 الدٌن الخارجً بالملٌار دوالر

السنوات

32 الدٌن الخارجً كنسبة من الناتج%

توقعات2018 توقعات 2017 2016 2015 2014 2013

12.9 13 4.2 12.3 40.3 74.1

-2.2 3.23 1.1 3.3 10 19.1

متوسط 2012-2000

26.6 الحساب الجاري بالملٌار دوالر

السنوات

12.5 الحساب الجاري كنسبة من الناتج%
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 االستثمارات .8
 تراجع مف عنيا نجـ ما و كبيرة، بنسبة 2015 عاـ لمنفط العالمية األسعار تراجع مف الرغـ عمى

 عمى االنفاؽ في عمييا يعوؿ التي لمدولة العامة االيرادات مف األكبر الشؽ تشكؿ التي النفطية االيرادات
 في الدولة توجو ودعـ الدخؿ مصادر تنويع سياسة لتفعيؿ السعي إطار وفي أنو إال التنمية، أغراض
 لمعرض البلزمة المشروعات واستكماؿ واالبتكارات البحوث عمى القائـ المعرفي االقتصاد نحو التحوؿ
 النمو حفز شأنيا مف التي االستثمارية المشروعات تنفيذ عمى االنفاؽ في الدولة استمرت ، 2020 اكسبو
 تواالحتياطيا الفوائض مف ذلؾ في مستفيدة التنمية البشرية ودعـ االقتصادي التنويع مستويات وزيادة
 المشروعات االستثمارات لتمويؿ بزيادة والعاـ الخاص القطاعيف قاـ حيث لدييا المتاحة المتراكمة المالية

 والخدمات والموجستية واإللكترونية المادية التحتية والبنية وغيرىا والسياحة الطاقة بمجاالت االستراتيجية
 .المالية

 ، 2014 درىـ عاـ مميار 336.9 نحو مف الجارية باألسعار الدولة استثمارات إجمالي تطور وقد
 القطاع استثمارات لتزايد كمحصمة وذلؾ ،% 5.2 بمغت نمو بنسبة 2015 عاـ درىـ مميار 354.4 إلى
 %8.0بمغت نمو بنسبة 2015درىـ عاـ مميار 145.8 إلى 2014 عاـ درىـ مميار 135.0مف العاـ
  208.6إلى  2014 عاـ درىـ مميار 201.9 مف المشروعات تنفيذ في الخاص القطاع مساىمة وتزايد
 والتخزيف واالتصاالت النقؿ قطاع ، وقد استحوذ %  3.3 نحو بمغت نمو بنسبة 2015 عاـ درىـ مميار
 كافة بيف األوؿ وجاء االقتصادية القطاعات بكافة المنفذه االستثمارات إجمالي مف %  16.2 عمى

 %  15.3 نحو عمى استحوذ الذي األعماؿ وخدمات العقارات قطاع تبله ، 2015 عاـ خبلؿ القطاعات
 إجمالي مف %  14.9 نفذ الذي التحويمية الصناعات قطاع ثـ المنفذه، االستثمارات إجمالي مف

 قطاع تبله االستثمارات، حجـ مف 13.2%نحو  نفذ الذي الطبيعي والغاز النفط قطاع ثـ االستثمارات،
 الخمسة القطاعات تمؾ استحوذت وقد االستثمارات، مف %  12.6 نحو نفذ الذي الحكومية الخدمات
 2015.1عاـ  المنفذة االستثمارات حجـ إجمالي مف %  72.2 نحو عمى مجتمعة

 الخارجية التجارة .9
( تصاعدا ممحوظا ليصؿ إلى  2010 – 2005شيد حجـ التجارة الخارجية لمدولة خبلؿ الفترة ) 

، بمعدؿ  2005مميار درىـ في العاـ  704.3مقارنة بنحو  2010مميار درىـ في العاـ  1372. 4نحو 
مميار  779.6% ، وقد جاء ذلؾ مدفوعا بتصاعد الصادرات السمعية إلى نحو  14.3نمو سنوي بمغ 
%  12.6أي بمعدؿ نمو سنوي بمغ  2005مميار درىـ في العاـ  430.7مقابؿ  2010درىـ في العاـ 

                                                             
1
 . 30 - 27ص ص  ،، مرجع سابق2016القتصادي السنوي التقرٌر ا  
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زيادة أسعار النفط وزيادة الصادرات مف المناطؽ الحرة، كما ارتفعت قيمة الواردات السمعية وذلؾ بفضؿ 
مميار درىـ وبمعدؿ نمو سنوي بمغ  273.6مميار درىـ مقابؿ  592.8)فوب( خبلؿ الفترة نفسيا إلى نحو 

ري لمدولة مع وذلؾ بسبب ازدىار النشاط اإلقتصادي خبلؿ تمؾ الفترة و قد سجؿ الميزاف التجا  %16.7
مميار درىـ  157.1مقابؿ  2010مميار درىـ في العاـ  186.8دوؿ العالـ خبلؿ فترة الدراسة فائضا بمغ 

خبلؿ فترة الدراسة، ويبلحظ تراجع الفائض في الميزاف التجاري  3.5%بمعدؿ نمو سنوي قدره  2005في 
ت السمعية والواردات السمعية جراء ، حيث تراجعت كؿ مف الصادرا 2008مقارنة بالعاـ  2009في العاـ 

األزمة اإلقتصادية العالمية ولكف جاء تراجع الصادرات السمعية بنسبة أكبر مف نسبة تراجع الواردات 
نتيجة نمو  2006مقارنة بالعاـ  2007السمعية، كذلؾ تراجع الفائض في الميزاف التجاري في العاـ 

 ات السمعية.الواردات السمعية بنسبة أكبر مف نمو الصادر 

 نموا شيدت نجدىا قد (2010 -2005 ) الفترة خبلؿ النفطية غير الخارجية التجارة ومكونات
 % 16.3بمغت بنسبة التجاري التبادؿ حجـ اجمالي في تراجعا شيد الذي 2009 ممموسا باستثناء العاـ

 لتعاود ،2009دبي  وازمة ديوف 2008العالمية لسنة  األزمة تداعيات وذلؾ بسبب ،2008بعاـ  مقارنة
 التجارة حجـ ، ثـ تصاعد% 14.2بمغت نمو نسبة بذلؾ محققة 2010 العاـ في الصعودي االتجاه

 في مميار درىـ 361.1 مقابؿ 2010 العاـ في درىـ مميار 754.4 إلى لمدولة النفطية غير الخارجية
 غير السمعية الصادرات زيادة نتيجة النمو ىذا جاء ، وقد % 15.9 سنوي نمو وبمعدؿ ، 2005 العاـ

 بمغ سنوي نمو وبمعدؿ ، 2005 العاـ في درىـ مميار 16.5 مقابؿ درىـ مميار 83.1 إلى نحو النفطية
 العاـ في درىـ مميار 185.9  نحو إلى تصديرىا المعاد السمع حجـ وارتفع ،  المتوسط في %  38.2

 نمو جاء وقد  %  13.9بمغ سنوي نمو بمعدؿ 2005 العاـ في درىـ مميار 97.0 مقابؿ 2010
عادة الوطنية الصادرات  وميارات وبشرية مادية قدرات مف الوطني اإلقتصاد يممكو لما نتيجة التصدير وا 
 صناعات وتطور لنشوء مناسب مناخ خمؽ عمى تساعد إقتصادية وتشريعات تمويمية وىياكؿ تسويقية
 الواردات تضاعفت لبلستمرار، كذلؾ قابؿ وبشكؿ الخارجية األسواؽ في المنافسة عمى قادرة تصديرية
 في درىـ مميار 247.6 حوالي مقابؿ 2010 العاـ في درىـ مميار 485.4 حوالي إلى لتصؿ السمعية
 المتزايد الطمب لسد وذلؾ نفسيا الفترة خبلؿ %  14.4 حوالي بمغ سنوي نمو بمعدؿ إي ، 2005 العاـ
 .والخاص العاـ القطاعيف في االستثمار متطمبات وتمبية االستيبلكية السمع عمى

 فقد اإلجمالي(،  المحمي الناتج إلى الواردات لبلستيراد )نسبة المتوسط الميؿ معدؿ ارتفاع وبسبب
 يبلحظ ولكف مضطردا، عجزا الدراسة فترة طواؿ العالـ دوؿ مع لمدولة النفط بدوف التجاري الميزاف شيد

 العاـ في النفط بدوف التجاري الميزاف موقؼ تحسف إرجاع ويمكفاألخيريف،  العاميف في العجز تحسف
عادة الصادرات مف كؿ زيادة إلى 2009 بالعاـ مقارنة  2010  الواردات، نمو مف أكبر بنسبة التصدير وا 
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 حيف في التصدير، إعادة في % 25.9وحوالي  % 27.3حوالي الصادرات في الزيادة نسبة بمغت حيث
 النفطية غير الصادرات تغطية نسبة زيادة إلى ذلؾ أدى ، وقد%8.5حوالي  الواردات نمو نسبة بمغت
 .سبقو الذي العاـ في  %  45.8مقابؿ 2010 عاـ  %55.4الى  لتصؿ

درىـ  تريميوف 1.750 اإلمارات  لدولة النفطية غير الخارجية التجارة حجـ بمغ 2015وفي عاـ 
 زيادة األرقاـ ىذه وتؤكد 2014 بعاـ مقارنة %  10نمو بنسبة  )دوالر مميار 476.4( أي حوالي 

 مع النفطية غير الخارجية التجارة حجـ والعالمية، وبمغ اإلقميمية لمتجارة عاصمة بوصفيا الدولة تنافسية
 المباشرة التجارة حققت فيما ،2014 عاـ خبلؿ درىـ تريميوف 1.632 الحرة المناطؽ تجارة احتساب
 132.2 والصادرات درىـ مميار 696.4 الواردات منيا ،)دوالر مميار 291.9درىـ ) تريميوف  1.72
عادة درىـ مميار  1درىـ. مميار 243.7 التصدير وا 

 درىـ مميار 560 حوالي إلى2014 لعاـ  اإلمارات لدولة الحرة المناطؽ تجارة حجـ وارتفع
 الدولية التجارة إحصاءات تقرير في متقدمة مراكز تحقيؽ مف الدولة دوالر(، وتمكنت مميار152.4(

 المباشرة النفطية غير الخارجية التجارة قيمة سجمت العالمية، ولقد التجارة منظمة عف الصادر  2015
 المحققة القيمة عند تقريبا مستقرة ، 2016 مف األوؿ الربع خبلؿ درىـ مميار 269.5 اإلمارات لدولة
 االتحادية لمييئة األولية اإلحصائية وفقا لمبيانات وذلؾ ، 2015 عاـ مف نفسيا الفترة خبلؿ نفسيا

 166.1 بقيمة لمدولة، النفطية غير الخارجية التجارة نصؼ مف أكثر عمى الواردات لمجمارؾ، واستحوذت
 درىـ مميار 56.6 التصدير إعادة وقيمة درىـ، مميار 46.8 الصادرات قيمة بمغت بينما درىـ، مميار
 في صدارتو عمى اليادي المحيط وجزر وأستراليا آسيا إقميـ ، وحافظ 2016عاـ  مف األوؿ الربع خبلؿ
 مف %  42 بنسبة درىـ، مميارات  108.3قيمتيا النفطية بحصة غير التجارة في الدولة شركاء ترتيب
 غير التجارة حصة سجمت بينما ، 2016 عاـ مف األوؿ الربع خبلؿ لمدولة النفطية غير التجارة إجمالي
 .درىـ مميار 24.2 بقيمة اإلجمالي، مف %9الخميجي  التعاوف مجمس دوؿ مع لمدولة النفطية

 مف األوؿ الربع خبلؿ المستوردة السمع كأفضؿ األولى المرتبة في والمشغوؿ الخاـ وحؿ الذىب 
 كما النفطية، غير الواردات إجمالي مف درىـ مميار 24.5 قيمتو تمثؿ ما%  15 بنسبة ،2016عاـ 
 الصادرات إجمالي مف %27 بنسبة مميار درىـ، 12.6 بقيمة األوؿ، المركز في الذىب صادرات حمت
 مف تصديرىا تمت إعادة سمعة كأفضؿ األوؿ المركز في المركب غير األلماس وحؿ لمدولة، النفطية غير
 2التصدير. إعادة إجمالي مف % 20 بنسبة  درىـ مميار 11.5 بقيمة الخارج، إلى الدولة

                                                             
1

، وزارة االقتصاد لالمارات العربٌة المتحدة، 5000-5002التطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة بدولة االمارات العربٌة المتحدة تقرٌر حول  
 .38، 37، ص ص    2012ابوظبً ، 

2
 .33،  32ص ص  ، مرجع سابق ،2016التقرٌر االقتصادي السنوي  
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 ميزان المدفوعات  .10

 2008( نبلحظ اف اداء ميزاف  مدفوعات  االمارات خبلؿ سنتي  7-3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
 تراجع التأثير بسبب حيث مف المتباينة والخارجية الداخمية العوامؿ مف تأثر بعدد 2009و

الرىف العقاري  وأزمة األوروبية السيادية الديوف أزمة تفاقـ نتيجة اليورو منطقة في الطمب معدالت
 في التي حدثت في الدوؿ العربية، السياسية التحوالت تأثرت ببعض  وأزمة ديوف دبي المالية كما

 نسبيا التخفيؼ في األجنبي النقد إيرادات مصادر بعض في المسجؿ النسبي التحسف ساىـ حيف
 في المسجمة الزيادة ضوء عمى والسيما مدفوعاتيا موازيف في المسجؿ الكمي العجز حدة مف

بالخارج مما ساعد عمى  العامميف وتحويبلت المباشر األجنبي االستثمار وتدفقات السياحة إيرادات
مستوى  مف حيث كاف 2015الى  2010تحقيؽ  فائض في ميزاف المدفوعات ما بيف 

، ومع انخفاض اسعار النفط 2015مميوف دوالر عاـ  15.311.6مميوف دوالر الى  7.333.2
بسبب تراجع  2008تراجع الفائض في الميزاف التجاري  ليسجؿ ادنى مستوى لو بعد العالمية 

 اجمالي الصادرات والواردات.

 0106-0118(: ميزان المدفوعات اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  7-3جدول رقم ) 
 بالمميون دوالر.

،  2017و  2013: مف اعداد البحثة باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنتي المصدر 
 .2017و  2013الصندوؽ العربي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي، ابوظبي،  جداول احصائية،

 االحتياطات الدولية: .00
ة بمغت في ( اف االحتياطات الدولية مف العمبلت االجنبي8-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

، ومنذ ذلؾ الوقت وىي في ارتفاع مستمر إلى 2012-2000مميار دوالر خبلؿ الفترة  29.1المتوسط 

المجموع الكمي السهو والخطأ الميزان الجاري

46.835.3- 13.821.4- 22.278.4
6.132.3- 4.291.5- 7.848.5

7333.2 4.934.0- 7.241.4
4525.8 16.703.1- 50.948.9

10.424.2 13.826.4- 73.976.3
21.156.4 12.812.0- 74.131.8
9.086.7 3.663.2- 54.465.4

15.311.6 1.278.8- 17.273.1
7.102.9- 5.727.4 11.540.0

3.240.3-
41.715.5-
40.163.4-
46.725.7-
29.720.1

40.050.4-
40.484.7-
25.730.5-
19.656.6-
17.268.4-

ميزان الحساب 
الراسمالي

55.292.4-
9.689.3-
5.025.7-

24.370.3-

138.505.9
141.042.6
108.432.8
76.575.7
68.317.8

ميزان الخدمات 
والدخل )صافي(
30.027.0-
24.063.4-
30.463.4-
9.120.8-

2014
2015
2016

الميزان التجاريالسنوات

62.924.9
42.095.7
48.977.8
72.105.1

2008
2009
2010
2011
2012
2013
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 2015مميار دوالر عاـ  94و  2014مميار دوالر عاـ  78.5و إلى  2013مميار دوالر عاـ  68.2
 ، مع توقع استمرار ارتفاعيا في السنوات البلحقة.2016مميار دوالر عاـ  95.2و

 .0106-0111( : تطور حجم االحتياطات الدولية في االمارات خالل الفترة 8-3ول رقم )جد

-0111مؤشرات االداء االقتصاد العربي،   تقرير حوؿ: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر
، 2016، المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات ، العدد الفصمي الرابع ، ديسمبر 0108
 .16ص  ،الكويت

اذف نبلحظ اف دولة اإلمارات تتمتع بعوامؿ االستقرار االقتصادي كما يتمتع مواطنينيا والمقيمػيف 
بيا بمستوى مرتفع مف الرفاىػة االقتصػادية والقػدرات الشػرائية العاليػة، وكػاف إصدار القانوف االتحادي 

التصػدي لمممارسػػات التجاريػػة غيػػر المشػػروعة التػػي تضػػر أثره الكبير فػي  2006لحماية المستيمؾ بالعاـ 
بالمسػػتيمؾ ونشػػر الػػوعي االستيبلكي وتعريؼ المستيمكيف بحقوقيـ وطرؽ المطالبة بيػا وتمقػي شػكاوي 

المبررة المسػػتيمكيف واتخػػاذ اإلجػػراءات بشػػأنيا ومراقبػػة حركػػة األسػػعار والحػػد مػػف االرتفاعات غير 
وتحقيؽ مبدأ المنافسة ومحاربة االحتكار، وعمى مدار السػنوات الماضػية أطمقػت وزارة االقتصػاد المعنيػة 
بتفعيػؿ القػانوف والمجنة العميا لحماية المستيمؾ عدد مف المبادرات وأصػدرت عػدد مػف القػرارات 

ت حمػبلت المراقبػة الدائمة لؤلسواؽ ونجحت في االسػتراتيجية لتعزيػز الممارسػات التجاريػة السػميمة ونشػط
الحفػاظ عمػى اسػتقرار األسػعار والسػيطرة عمػى معدالت التضخـ ، وأبقتيا في نطاؽ السػيطرة والحدود 
اآلمنة النموذجية كما دعػـ ىػذا مػف األداء المتػوازف لؤلسػواؽ بالدولػة والحد مف محاوالت االحتكار ودعـ 

انعكػس عمػى دعػـ القػدرة الشػرائية لممسػتيمكيف وأسػيـ بػدفع عجمػة النمػو االقتصػادي مػف المنافسة ، ممػا 
 1خػبلؿ جػذب االستثمارات طويمة األجػؿ وزيػادة معػدالت االقػراض مػف جػراء خفػض تكمفػة المشروعات.

 المطمب الثالث: المناخ االجتماعي لدولة االمارات العربية المتحدة.

 يمو مف خبلؿ :ويمكف تحم

 عدد السكان  .0

( اف عدد السكاف في االمارات العربية المتحدة بمغ في 9-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
مميوف نسمة  9.6 إلى 2014 و 2013مميوف نسمة عامي  9إلى  مميوف نسمة، وتطور 5.7المتوسط 

                                                             
1
 لالمارات العربٌة المتحدة، ابوظبً، ،وزارة االقتصاددراسة اقتصاد االمارات مؤشرات اٌجابٌة ورٌادة عالمٌةاحمد ماجد وندى الهاشمً،   

 .27ص   ،2016

توقعات 2017 2016 2015 2014 2013

104.7 95.2 94 78.5 68.2

متوسط 2012-2000

29.1 االحتٌاطات الدولٌة بالملٌار دوالر 

السنوات
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، مع توقعات ارتفاع عدد 2016مميوف نسمة عاـ  9.9إلى  ثـ % 3.22 بمغت زيادة بنسبة  2015 عاـ
حيث يوجد  % اإلناث31% و 69، وبمغت نسبة الذكور في االمارات ككؿ السكاف في السنوات البلحقة

جنسية تقيـ وتعمؿ في دولة اإلمارات، كما اف عدد الوافديف والمقيميف في دولة  200حوالي أكثر مف 
مف المواطنيف، وتعتبر الجالية اليندية مف أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة اإلمارات يتجاوز عدد سكانيا 

 1في الدولة، يمييا الجالية الباكستانية، والبنغالية، وغيرىا مف الجنسيات اآلسيوية، واألوروبية، واألفريقية.

 .0106-0111(: عدد السكان باالمارات العربية المتحدة خالل الفترة 9-3جدول رقم )

 
مؤشرات االداء االقتصاد العربي،  تقرير حوؿالباحثة باالعتماد عمى  إعداد: مف المصدر

، المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات، العدد الفصمي الرابع، ديسمبر 0111-0108
 .11، ص ، الكويت2016

 الدولة منيا اتجاه بالدولة السكاني النمو معدؿ في الطفرة تمؾ لتحقيؽ عوامؿ عدة تضافرت وقد
عادة التنمية حركة الستكماؿ  أعداد العمالة في ىائؿ تدفؽ مف رافقيا وما األساسية البنية وصيانة تأىيؿ وا 

 2003 عاـ الثالثة الخميج عقب حرب النفط أسعار في الكبيرة الطفرة بعد المختمفة بتخصصاتيا الوافدة
 التي اإلقتصادي والتقدـ االزدىار حركة، ايضا ساعدتيا 2008عاـ  منتصؼ في ذروتو بمغ والذي
 تدفؽ مف رافقيا وما المشروعات اإلستراتيجية مف عدد وتنفيذ  2010-2005الفترة  خبلؿ الدولة شيدتيا

 نتيجة عمى الدولة الوافدوف تدفؽ مف استتبعيا وما بالدولة، كما سنرى الحقا لبلستثمار األجنبية الشركات
 عدد تزايد إلى المواطنيف السكاف في الطبيعية الزيادة مع بالمشاركة ىذا وأدى ، العمالة عمى الطمب لتزايد

 واتجاه التنمية نمط تغيير إلى  2021 اإلمارات ورؤية االتحادية اإلستراتيجية السكاف، اظافة الى اتجاه
حداث معرفي، إقتصاد إلى إقتصاد تقميدي عمى االعتماد مف الدولة  األجنبية الشركات مع شراكات وا 

 األساليب وتفعيؿ الوطنية الكوادر وتدريب وتوطيف التكنولوجيا نقؿ بيدؼ الجنسية المتعددة وخاصة
 الدولة بعائبلتيـ، وكذا اتجاه مصحوبة العمالة الماىرة مف كبيرة أعداد توافد إلى أدى مما الحديثة، اإلدارية

وخاصة  المشروعات وتنفيذ الركود مظاىر وتجنيبو اإلقتصاد وتنشيط السيولة بضخ االستمرار نحو
 العمالة مف األكبر بالنسبة االحتفاظ إلى أدى مما العالمية، المالية األزمة تبعات لمعالجة اإلستراتيجية

 2جانبيا. مف عكسية ىجرة حدوث دوف بالدولة الوافدة
                                                             

1
د،  متاح على 15:13، 2018جانفً 12،  حقائق وارقامالبوابة الرسمٌة لحكومة اامارات العربٌة المتحدة ،  

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/fact-sheet 
2

 .80ص مرجع سابق،  ،2010-2005التطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة بدولة االمارات العربٌة المتحدة  
 

توقعات2018 توقعات 2017 2016 2015 2014 2013

10.4 10.1 9.9 9.6 9.3 9

متوسط 2012-2000

5.7 عدد السكان بالملٌون نسمة

السنوات
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 العاممة القوى .0
 اإلمارات بدولة العاممة القوى إجمالي يبمغ الدولي والبنؾ الدولية العمؿ منظمة تقديرات إلى استنادا

 فوؽ، فما عاـ 15 سف في السكاف عدد إجمالي مف ألؼ6302.5 نحو 2014عاـ   المتحدة العربية
 15 سف في الذكور السكاف عدد إجمالي مف %93 نحو الذكور العاممة القوة في المشاركة معدؿ ويصؿ
 السكاف عدد إجمالي مف %46نحو اإلناث العاممة القوة في المشاركة معدؿ يصؿ كما فوقيا، وما عاما

 في السكاف عدد إجمالي مف  %78نحو المشتغميف معدؿ بمغ كما فوقيا، وما عاما 15 سف في اإلناث
 %3.6 نحو إلى المتحدة العربية اإلمارات بدولة اإلجمالي البطالة معدؿ وتراجع فوؽ، فما عاـ 15 سف
 الشباب بطالة نسبة بمغت فقد التقديرات لنفس وطبقا ، 2013 عاـ 3.8%البالغ مستواه عف 2014 عاـ

 بطالة ونسبة عاما، 24 - 15 العمرية بالشريحة الذكور العاممة القوى في الذكور مف %8 الذكور
 1عاما. 24-15العمرية  الشريحة مف العاممة القوى في اإلناث مف  17.1%اإلناث  الشابات

 والبناء التشييد (  اف عدد المشتغميف في قطاع2-3( و ) 1-3ونبلحظ مف خبلؿ الشكبلف رقـ ) 
 ،% 20بمغت  التي بالدولة المشتغميف استيعاب نسبة حيث مف االقتصادية القطاعات مقدمة جاء في 

التحويمية  الصناعات قطاع ثـ ،%19بنسبة  االصبلح وخدمات والتجزئة الجممة تجارة قطاع يميو
 نسبة إجمالي وبمغ ،%10 بنسبة المنزلية الخدمات قطاعوبعدىا  ، % 11.6بنسبة  الحكومية والخدمات

 العاـ خبلؿ بالدولة لممشتغميف المقدر العدد إجمالي مف % 60.6 نحو الخمسة القطاعات استوعبتو ما
 القطاعات مقدمة في الحكومية الخدمات قطاع جاء المشتغميف وتعويضات بأجور يتعمؽ وفيما ، 2014

 تجارة قطاع تبله المشتغميف، تعويضات إجمالي مف %20 وبنسبة بالدولة أجور تتقاضى التي االقتصادية
 قطاع ثـ الترتيب، عمى  %12و % 13 بنسبة والبناء التشييد وقطاع اإلصبلح وخدمات والتجزئة الجممة

 نسبة وبمغ ،%  10 بنسبة التحويمية الصناعات قطاع ثـ ،% 11بنسبة  األعماؿ وخدمات العقارات
 إجمالي مف )درىـ مميار 244.2نحو  أو(  % 66 نحو الخمسة بالقطاعات المشتغميف تعويضات مجموع

 .2014العاـ  خبلؿ بالدولة المقدره المشتغميف تعويضات

 

 

 

 

                                                             
1

 .40، مرجع سابق، ص 2016التقرٌر االقتصادي السنوي  
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  0104(: التوزيع النسبي لممشتغمين حسب القطاعات االقتصادية لعام 0-3شكل رقم )

 
، الباب الثاني، اداء االقتصاد الوطني، 2016االقتصادي السنوي لسنة : التقرير المصدر

 41، ص، 2016،  وزارة االقتصاد لبلمارات العربية المتحدة، ابوظبي، 24االصدار 

لتعويضات المشتغمين حسب القطاعات االقتصادية لمعام (: التوزيع النسبي 0-3الشكل رقم )
0104. 

 
، الباب الثاني، اداء االقتصاد الوطني، 2016التقرير االقتصادي السنوي لسنة : التقرير المصدر

 41، ص، 2016، وزارة االقتصاد لبلمارات العربية المتحدة، ابوظبي، 24االصدار 
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 النشاط تزايد نتيجة العاممة القوة عدد تزايد وراءه كاف السكاف عدد اذف نستنتج  اف  تضاعؼ
 الدولة إمارات كافة شمؿ الذي اإلقتصادي النشاط فعاليات في الكبيرة التي ساعدتيا الطفرة اإلقتصادي

 وتوافد النفط أسعار واإلقميمي خاصة مع تصاعد الدولي المستوييف عمى اإلقتصادية الدولة أىمية وتزايد
 مف لبلستفادة المباشرة األجنبية االستثمارات وتدفؽ  2014المعمورة قبؿ  أرجاء كافة مف العمؿ طالبي
 التنمية وامتداد الدخؿ، مصادر تنويع سياسة لتعميؽ واالتجاه بالدولة المواتية االستثمار وتسييبلت مناخ

 .العمؿ بسوؽ المندمجيف والمواطنات المواطنيف أعداد وتزايد بالدولة، النائية المناطؽ كافة لتشمؿ

 عدد الوفايات  .3
حالة وفاة مف اإلناث   910سجمت  2012وفقا لمييئة االتحادية لمتنافسية واإلحصاء، في عاـ 

حالة وفاه   1,334حالة وفاة ، و 2342مف الذكور ليصؿ مجموع حاالت وفاة المواطنيف إلى  16432و
 1حالة وفاة. 5349مف الذكور ليصؿ مجموع حبلت وفاة الوافديف إلى  46015مف اإلناث و 
 سعادة المجتمع االماراتي  .4

تؤكد كؿ المؤشرات والتقارير الدولية المعنية بقياس مؤشرات الرضا والسعادة أف دولة اإلمارات 
قميميا ودو  ليا، وأف مبادراتيا في ىذا الشأف أصبحت تحظى العربية المتحدة تتبوأ مرتبة متقدمة عربيا وا 

باإلشادة والتقدير، ألنيا تنطمؽ مف االستثمار في اإلنساف اإلماراتي واالرتقاء بقدراتو وتوفير البيئة المثالية 
عالميا في  28أمامو لئلبداع واالبتكار، فقد احتمت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى عربيا والػ

ما يعكس حرص الحكومة عمى وضع السعادة ىدفا رئيسيا في السياسة  2016ر السعادة العالمي تقري
العامة، كما جاءت اإلمارات ضمف فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا في تقرير التنمية البشرية الذي يصدر 

المتقدمة التي تحصؿ  سنويا عف البرنامج اإلنمائي التابع لمنظمة األمـ المتحدة، وال شؾ في أف المواقع
عمييا اإلمارات في مؤشرات السعادة والرضا والرفاىية والتنمية البشرية عمى الساحتيف اإلقميمية والعربية، 
نما ىي نتيجة لخطط واستراتيجيات تنموية واعية تحرص باستمرار عمى االستثمار في  لـ تأت مف فراغ، وا 

ضماف ديمومة رفاىيتو في إطار مف التنمية الشاممة  بناء اإلنساف عمى المستويات كافة، والعمؿ عمى
 2والمستدامة التي تعيشيا الدولة في مختمؼ المجاالت.

 .اإلماراتيرفاهية المجتمع  .5
اف ثمث سكاف اإلمارات ينعموف بثبلثة عناصر في الرفاىية تعادؿ أكثر مف ضعفي ما تنعـ بو 

% ويعتبر مف بيف 49زدىار في االمارات  منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، حيث بمغ معدؿ اال
                                                             

1
، متاح على 15:00، سا 2018افرٌل 14، البوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المتحدة، الوفاٌات 

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/deaths  
2

،متاح 5:15، سا 2018افرٌل 14الستراتٌجٌة ، ، مركز االمارات للدراسات والبحوث ا السعادة واالٌجابٌةاالمارات وطن جمال سند السوٌدي،  
 http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssarعلى 
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مستوى الرفاىية العالي ، ويعكس 55% وىولندا 58األعمى في العالـ وال تفوقو سوى دوؿ قميمة مثؿ بنما 
في المجتمع اإلماراتي رضا المواطنيف والمقيميف بالدولة وكذلؾ حرص القيادة عمى تأميف مستويات فائقة 

عمى حد سواء، وتعد اإلمارات في الوقت ذاتو في قائمة أفضؿ دوؿ العالـ مف الحياة لمموطنيف والمقيميف 
جذبا لمعمؿ واإلقامة فييا لما تنعـ بو مف أمف واستقرار وتتمتع بو مف سمعة طيبة، حيث حمت في المركز 

عالميا في مؤشر  24دوؿ لئلقامة فييا والمركز الػ  10األوؿ إقميميا والثالث عالميا في قائمة أفضؿ 
، كما أحرزت المرتبة األولى عالميا في التعايش السممي بيف 2014ضؿ وجيات العمؿ لؤلجانب لعاـ أف

جنسية مف مختمؼ دوؿ العالـ عمى أرضيا وذلؾ وفقًا لتقرير المنظمة  200الجنسيات باحتضانيا نحو 
لدولي اإلمارات في ، وصنؼ البنؾ ا2014العالمية لمسمـ والرعاية واإلغاثة التابعة لؤلمـ المتحدة لمعاـ 

المرتبة الخامسة عالميا مف بيف أكبر دوؿ العالـ المرسمة لمتحويبلت النقدية لمعامميف المقيميف فييا والتي 
، وحمت اإلمارات في المرتبة الثانية عمى مستوى العالـ العربي 2013مميار درىـ في عاـ  75بمغت نحو 

ئمة السنوية الخامسة ألفضؿ الدوؿ سمعة في العالـ لمعاـ عالميًا في القا 35والشرؽ األوسط والمركز الػ 
2014.1 

 تعميم األطفال .6
نموا كبيرا في مجاؿ  التعميـ  1971شيدت الببلد منذ تأسست اإلمارات العربية المتحدة في عاـ 

ومنذ ذلؾ الحيف حصؿ تحوؿ كبير وضخت الكثير مف االستثمارات لتمبية االحتياجات التعميمية لمسكاف 
شامبل لكؿ طالب وطالبة الذيف تتزايد أعدادىـ زيادة مطردة، واليوـ توفر اإلمارات العربية المتحدة تعميما 

مف رياض األطفاؿ وصوال إلى الجامعة و يحصؿ عميو مواطنو اإلمارات مجانا في كؿ المراحؿ التعميمية،  
كما يوجد قطاع كبير لمتعميـ الخاص، ويحصؿ اآلالؼ مف الطمبة والطالبات عمى دورات تدريبية خاصة 

أبوظبي، انخفض مستوى األمية -ا لمركز اإلحصاءبالتعميـ العالي خارج الببلد عمى نفقة الحكومة، ووفق
%  3.5إلى  1970%عاـ  12.80سنوات( في أبوظبي مف  10بيف المواطنيف )بداية مف سف 

في%  4.7إلى  1970سنوات( في عاـ  10% بيف المواطنات )بداية مف سف  85.89، ومف 2013عاـ
طالبا في العاـ  6972قريبا، إذ ارتفع مف مرة ت 50، وارتفع معدؿ االلتحاؽ بالمدارس بمقدار 2013عاـ 

، فيما ازداد عدد المدارس 2014-2013طالبا في العاـ الدراسي  340803إلى  1970-1969الدراسي 
 438إلى  1970-1969مدرسة عاـ  25مرة فارتفع مف  20بيف العاميف الدراسييف نفسييما بمقدار 

 685طالب وطالبة  305000، ارتاد 2014-2013، وفي العاـ الدراسي 2014-2013مدرسة عاـ 

                                                             
1
د، متاح 18:26، سا 2018فٌفري 25جرٌدة البٌان االقتصادي،  االمارات تحقق معدالت قٌاسٌة عالٌة من التنمٌة الشاملة فً شتى المجاالت،  

 http://www.albayan.ae/economy/local-market/2014-12-04-1.2259063 على: 
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مؤسسة  489طالب إلى  605000مدرسة حكومية في جميع أرجاء اإلمارات العربية المتحدة، فيما انضـ 
 1تعميمية خاصة.

، يظؿ التعميـ مف أىـ أولويات الحكومة، وُيعتبر رأس الماؿ 2021وتماشيا مع رؤية اإلمارات 
ر جيود الدولة  الرامية إلى تأسيس اقتصاد متنوع قائـ عمى المعرفة، البشري وأداة تمكينية أساسية في إطا

لمتعميـ بقيمة  2014% مف الموازنة االتحادية لعاـ  21وىذا التركيز عمى التعميـ يؤيده تخصيص نسبة 
مميارات  3.8مميارات درىـ إماراتي عمى تحسيف التعميـ العاـ و  6مميار درىـ إماراتي، ُينفؽ منيا  9.8
ـ إماراتي تُنفؽ عمى برامج التميز األكاديمي في الجامعات المحمية، ولتنفيذ السياسة الحكومية، درى

"؛ وىي سمسمة مف الخطط الخمسية الطموحة 2020وضعت وزارة التعميـ اإلماراتية رؤية "التعميـ 
ريس المصممة إلحداث تحسف نوعي كبير في النظاـ التعميمي، خاصة في طريقة المدرسيف في التد

وطريقة الطبلب في التعمـ، وتقدـ وزارة التعميـ تقنيات متطورة في التعميـ وفقا لمممارسات المثمى، لتحسيف 
ميارات اإلبداع وتطوير قدرات التعمـ الذاتي لدى الطبلب. وتركز ىذه اإلصبلحات عمى تحسيف عممية 

ا تتضمف االستراتيجية برامج التعمـ اإلعداد، وزيادة المساءلة، ورفع المعايير، وتعزيز االحترافية. كم
الذكي، واألكواد ونظـ التقييـ الجديدة لممدرسيف، وكذا مراجعة المناىج، بما فييا تدريس الرياضيات والعموـ 

 2بالمغة اإلنجميزية.
٪ وبمغ معدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة بيف األطفاؿ 98وبمغت  نسبة القيد في التعميـ االبتدائي  
٪، بالغا عدد اإلناث في التعميـ العالي ضعؼ عدد 99عاما   24و  15اوح أعمارىـ بيف الذيف تتر 

والدة، ومعدؿ انتشار فيروس نقص المناعة البشرية  1 000لكؿ  10.6الذكور، وتبمغ وفيات األطفاؿ 
 3%.0.2اإليدز أقؿ مف 

 الرعاية االجتماعية  .7
واالىمية، التي تضـ عدد مف المتخصصيف الرعاية االجتماعية نسؽ منظـ مف االجيزة الحكومية 

الذي يسعوف الى توظيؼ طاقات المجتمع وافراده لتوفير خدمات وبرامج تساعد االنساف عمى اشباع 
احتياجاتو ومواجية مشكبلتو والوقاية منيا وتنمية قدراتو بيدؼ تحسيف احوالو اآلنية والمستقبمية في اطار 

  4والتكافؿ االجتماعي. قانوني وتشريعي عمى اساس مف العدالة

                                                             
1

 د، متاح على 20:25، سا 2018مارس  01،المجلس الوطنً لالعالم ، التعلٌم 
http://www.uaeinteract.com/arabic/society.html 

2
 نفس المرجع. 
3

د، متاح  05: 01، 2018مارس  03،  حقائق عن دولة االمارات العربٌة المتحدةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً اإلمارات العربٌة المتحدة،  
 http://www.ae.undp.org/content/united_arab_emirates/ar/home/countryinfo.htmlعلى 

4
عٌة بٌن االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة والقوانٌن المحلٌة: دولة االمارات العربٌة المتحدة الرعاٌة االجتماعثمان سراج الدٌن فتح الرحمان ،  

، ص 2013سبتمبر ، ، االمارات العربٌة المتحدة ، العدد لرابعللبحوث والدراسات السٌاسٌة  ، مجلة رؤى االستراتٌجٌة ، مركز االماراتنموذجا
 .69-57ص 
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ليذا جعمت االمارات العربية المتحدة الرعاية االجتماعية في جوىرىا نظاما الحداث التغير، 
وزيع نظاـ الرعاية االجتماعية في بت اإلشراؼ عمى تنفيذ  تنمية المجتمع وزارة مف خبلؿ فقامت 

مخصصات محددة عمى المنظمات النسائية في الدولة لضماف حصوؿ كؿ المحتاجيف، وخصوصا فئة 
النساء في المناطؽ النائية، عمى نوع مف األمف االقتصادي والمساندة، وقامت بتدعيـ الرعاية االجتماعية 

اقة(، حيث تقوـ الحكومة ومراكز إعادة التأىيؿ التي تقدـ المساعدة لممحتاجيف، وأصحاب اليمـ )ذوي اإلع
الذي ينص  2001لعاـ  (2القانوف االتحادي رقـ ) بتقديـ  الرعاية االجتماعية بموجب القانوف بناء عمى

واليتامى الشيرية لمفئات األرامؿ والمطمقات وذوي االحتياجات الخاصة والمسنيف  تقديـ المساعداتعمى 
ف ماديا ومجيولي االبويف وكذا المصابوف بالعجز والطمبة المتزوجوف واسر المسجونيف والعاجزي

المواطنات المتزوجات مف أزواج أجانب ال يستطيعوف كسب قوتيـ وذلؾ ألسباب و  والميجورات مف النساء
 خارجة عف إرادتيـ.

االجتماعية لمواطني دبي، مثؿ المنفعة  كما تقدـ ىيئة تنمية المجتمع في دبي العديد مف المنافع
لدخؿ رب األسرة لتمبية االحتياجات المعيشية األساسية لممواطنيف  كمساعدة تكميمية الدورية التي ُتصرؼ

( 50.000، والتي تمنح لمرة واحدة بحد أقصى مقداره ) المنفعة المقطوعة تصرؼ أيضاً كما ، المستحقيف
درىـ نقدا  256000بمبمغ  المنفعة الطارئة وتصرؼ، ألؼ درىـ لتوفير مرافؽ الرعاية الطبية والتعميـ

كما تصرؼ ىيئة تنمية المجتمع مساعدة ، لمظروؼ الطارئة والتي ينتج عنيا تيديد استقرار أو معيشة الفرد
مكف ،وي جديدة مكيفاتب ، وتجييزىا لتأثيث المنازؿ الدخؿ المنخفض لمرة واحدة فقط لمستحقييا مف ذوي

وفقا لسياسة  التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى المساعدات المالية لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
المجتمع، وُتحدد قيمة المساعدة االجتماعية بقرار الرعاية االجتماعية، وذلؾ مف خبلؿ موقع وزارة تنمية 
  1مف مجمس الوزراء، بناء عمى اقتراح وزير تنمية المجتمع.

 الروابط األسرية .8
تؤمف حكومة دولة اإلمارات بأىمية الروابط األسرية، وبأف األسرة ىي نواة المجتمع، وتولي الدولة 

ميثاؽ ، حيث وضعت د مف التدابير لتحقيؽ ىذا اليدؼاىتماما كبيرا ببناء نظاـ عائمي قوي، وتبنت العدي
تشكؿ فيو األسر المتماسكة والمزدىرة نواة مجتمع دولة اإلمارات، وتتبنى  2021وطني لدولة اإلمارات 

القيـ العائمية األصيمة لمزواج، وتحافظ عمى صبلت رحـ قوية، إضافة إلى تمكيف المرأة، واإلبقاء عمى 
% وتيدؼ دولة  86.4نسبة  2013وقد وصؿ ىذا المؤشر عاـ ، األسرة عبلقات وطيدة بيف أفراد

والتي  "2021في اطار حممة "أسرتنا متماسكة  2021% بحموؿ عاـ  100اإلمارات إلى تحقيؽ نسبة 
                                                             

1
، متاح على 23:15، سا2018ماي  22،  برنامج الرعاٌة االجتماعٌة ت العربٌة المتحدة،البوابة الرسمٌة لحكومة االمارا 

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/social-welfare-programmes 

https://www.mocd.gov.ae/ar/home.aspx
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/benefits_for_nationals/social_support/gen_info12?docName=ADEGP_DF_20172_AR&_adf.ctrl-state=1527f3owyz_4&_afrLoop=13523997278106969
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/benefits_for_nationals/social_support/gen_info12?docName=ADEGP_DF_20172_AR&_adf.ctrl-state=1527f3owyz_4&_afrLoop=13523997278106969
https://www.mocd.gov.ae/ar/services/social-assistance-request.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/periodicbenefits.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/periodicbenefits.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/inkindassistance.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/inkindassistance.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/emergencybenefit.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/emergencybenefit.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/furnitureaid.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/furnitureaid.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/airconditionersaid.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/socialbenefits/pages/airconditionersaid.aspx
https://www.mocd.gov.ae/ar/services/social-assistance-request.aspx
https://www.mocd.gov.ae/ar/services/social-assistance-request.aspx
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إلى تثقيؼ األسر وتوعيتيا بأىمية التبلحـ األسري، ودوره في الحفاظ عمى اليوية، تسعى مف خبلليا 
 1،اراتي وتطبؽ الحممة أساليب مبتكرة إلشراؾ اآلباء واألبناء ومختمؼ فئات المجتمعوعادات المجتمع اإلم

زيادة حاالت الطبلؽ في االمارات العربية المتحدة حيث تعد  معدالت الطبلؽ فييا مف بيف خاصة بعد  
ية، أعمى المعدالت في المنطقة، وتعزى أسباب ارتفاع معدالت الطبلؽ في الببلد إلى الخيانة الزوج

وضعؼ التواصؿ، وفقداف الوظيفة أو المرور بضائقة مالية، ووسائؿ التواصؿ االجتماعي، واالختبلفات 
 2الدينية والثقافية، تكويف صورة مختمفة عف مفيوـ الزواج، وتغير األجياؿ ورسـ توقعات غير واقعية.

ميمة، ال يزاؿ المجتمع الجذري الذي شيدتو اإلمارات العربية المتحدة خبلؿ أجياؿ ق ورغـ التغير 
اإلماراتي مترابطا اجتماعيا، كما نجح بوجو عاـ في الجمع بيف الحداثة والعولمة مف جانب والقيـ والتقاليد 
مف جانب آخر، وال تزاؿ قيـ التسامح واالنفتاح والتجانس والتعاطؼ سمة واضحة في المجتمع اإلماراتي 

 3لـ تحوؿ دوف تجمي أثر التنمية فيو.القائـ عمى جذور مف التقاليد الراسخة التي 

 رعاية األطفال ونموهم .9
تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة أولوية قصوى لرعاية األطفاؿ ونموىـ بشكؿ صحي وسميـ، وعمى      

بحماية األطفاؿ وحقوقيـ، كما تساىـ  ووزارة تنمية المجتمع ،الداخميةوزارة  المستوى االتحادي تناط كؿ مف
في أبوظبي، ومؤسسة األوقاؼ وشؤوف القصر في  القصر مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤوف كؿ مف

دبي بمعاونة الجيات االتحادية لضماف رفاىية الُقصر، وقد اعتمدت دولة اإلمارات العربية المتحدة قانوف 
ات لحماية الطفؿ، ومبادر  بشأف حقوؽ الطفؿ، وعدة لوائح 2016لسنة  3وديمة)القانوف االتحادي رقـ 

شأف الضماف االجتماعي لؤليتاـ  في 2001لسنة  2حادي رقـ لمقانوف االت مساعدات اجتماعية وفقاً وتقديـ 
مجيولو األبويف، ومف حقوؽ  الطفؿ وفقا لقانوف الوديمة الحؽ في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كؿ و 

الفرص البلزمة لتسييؿ ذلؾ، كما يعمؿ القانوف عمى حماية الطفؿ مف كؿ مظاىر اإلىماؿ واالستغبلؿ، 
ف أي عنؼ بدني ونفسي، ووفقًا لمقانوف، ُيمنع التدخيف في أي مف وسائؿ المواصبلت وسوء المعاممة، وم

العامة والخاصة، واألماكف المغمقة في حاؿ وجود الطفؿ، ويعطي القانوف اختصاصي حماية الطفؿ حؽ 
إبعاد األطفاؿ عف منازليـ في حاؿ وجود خطر محدؽ بيـ،  أما في الحاالت األقؿ خطورة، فيحؽ 

اصي في حماية الطفؿ زيارتو بانتظاـ وتوفير الخدمات االجتماعية، والتوسط بيف أفراد األسرة، لئلختص
والطفؿ، يخضع لعقوبة السجف أو الغرامة كؿ مف تسبب في تعريض الطفؿ لمخطر، أو اعتاد تركو دوف 
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 د، متاح على: 00:15، سا 2018ماي  23،  السرة االماراتٌةالبوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المتحدة ، ا 
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/emirati-fam 

2
 د، متاح على :01:03، سا 2018ماي   23،  الطالق البوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المتحدة، 

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/divorce-in-the-uae 
3
د، متاح على  02:00، سا 2018ماي  23،  المجتمع المجلس الوطنً لالعالم،  

http://www.uaeinteract.com/arabic/society.html 

https://www.moi.gov.ae/ar/default.aspx
https://www.moi.gov.ae/ar/default.aspx
https://www.mocd.gov.ae/ar/home.aspx
https://www.mocd.gov.ae/ar/home.aspx
http://www.amaf.gov.ae/
http://www.amaf.gov.ae/
http://www.amaf.gov.ae/
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/-/media/Information-and-services/Social-Affairs/Ar-Federal-Law-no-2-of-2001-on-social-security.ashx?la=ar-AE


             تقييم تجربة اإلمارات العربية المتحدة في مجال جذبلث: الفصل الثا
 -دراسة استشرافية-المباشرة زمن األزمات المالية العالميةاألجنبية  الستثماراتا

 

347 
 

القانوف عمى  رقابة أو متابعة، أو مف لـ يقـ بتسجيؿ الطفؿ في المدارس، وتسجيمو فور والدتو، وينطبؽ
 عاما. 18جميع األطفاؿ حتى سف 

ولتحقيؽ سبلمة األطفاؿ وضعت مؤسسات لرعاية األطفاؿ، بمغ عددىا في دولة اإلمارات العربية 
طفبل، تقرر بعد إعادة ىيكمة الحكومة  356552، وتـ تسجيؿ 2014مؤسسة في عاـ  497المتحدة 

اإلشراؼ عمى الحضانات لوزارة التربية والتعميـ، ويجب ، نقؿ صبلحيات 2016االتحادية في أوائؿ عاـ 
عمى مزودي الرعاية لؤلطفاؿ االلتزاـ بالحصوؿ عمى الترخيص لمزاولة العمؿ وفقًا لمقوانيف السائدة، 
واعتمدت الدولة عدة إجراءات وتشريعات لضماف تقديـ أعمى مستويات الجودة في دور الحضانة، 

حتياجات األطفاؿ وتحفيز نموىـ الجسدي، والفكري، والعاطفي، واالجتماعي وتجييزىا بشكؿ مبلئـ لتمبية ا
مركزيف عمى ضرورة توفير مبنى دار الحضانة آمف وصحي، ويضـ مناطؽ داخمية وخارجية واسعة 
تتناسب مع عدد وأعمار األطفاؿ، كما يجب التقيد باشتراطات األمف والسبلمة داخميًا وخارجيًا ، وتأىيؿ 

جراءات السبلمة، وضرورة توفير غذاء صحي مف واتخاذ جميع الموظفيف وت وعيتيـ بمتطمبات وا 
االحتياطات البلزمة لمنع التموث وانتشار األمراض، وتوظيؼ التدابير المناسبة لمتعامؿ مع اإلصابات 

 ، كما أطمقت دولة اإلمارات العديد مف المبادرات لؤلطفاؿ، ومف أىميا إشراكيـ في ،واألطفاؿ المرضى
وتيدؼ ىذه المبادرة إلى تعزيز القدرات اإلبداعية  ،البرنامج الوطني لمسعادة واإليجابية تصميـ شعار

شراكيـ في الحممة الوطنية، وغرس قيـ السعادة واإليجابية في نفوسيـ، شممت المبادرة كافة  لمطمبة، وا 
 1مدارس األطفاؿ بالدولة.

 تفعيل دور المرأة االماراتية  .01
، حصمت دولة 2016المنتدى االقتصادي العالمي لسد الفجوة بيف الجنسيف لعاـ  ووفقا لتقرير

المرتبة ، و ارات عمى المرتبة الثامنة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمؿ المماثؿاإلم
األولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة، والمرتبة األولى في المعيار الفرعي الخاص 

لجنس عند الوالدة )إناث / ذكور(، بااللتحاؽ بالتعميـ الثانوي، والمرتبة األولى في المعيار الفرعي لنسبة ا
اعتمد مجمس الوزراء قرارًا بتشكيؿ "مجمس اإلمارات لمتوازف بيف الجنسيف" في جميع  2015وفي مايو 

، ييدؼ المجمس إلى تقميص الفجوة انة دولة اإلمارات محميًا ودوليامياديف العمؿ، والمساىمة في دعـ مك
مراكز صنع القرار تحقيقًا لرؤية اإلمارات، بأف تكوف ضمف بيف الجنسيف، وتحقيؽ التوازف بينيما في 

، يقدـ المجمس المبادرات والمشاريع 2021دولة في مؤشر التوازف بيف الجنسيف بحموؿ  25أفضؿ 
المبتكرة التي تساىـ في تحقيؽ التوازف بيف الرجؿ والمرأة، وتجعؿ مف دولة اإلمارات نموذجا يحتذى بو في 
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 د ، متاح على 22:18، سا 2018افرٌل  25،  رعاٌة االطفال ونموهم البوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المتحدة، 
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/children 

http://www.wam.ae/en/news/emirates/1395295488802.html
http://www.wam.ae/en/news/emirates/1395295488802.html
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=ARE
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وتوفير الرعاية   برنامج اإلسكافدولة عمى تقديـ مساعدات اسكانية لمنساء في ظؿ حارسة ال ىذا الجانب
ينعـ اإلماراتيوف بالتعميـ المجاني في المدارس الحكومية، والكميات، حيث الصحية والتعميمية ليف 
 Gulf News لتقرير نشرتو التمكيف االجتماعي واالقتصادي لممرأة، وقد تبيف وفقاوالجامعات بغية تحقيؽ 

ذلؾ واحدة مف أعمى  % مف وظائؼ القطاع الحكومي، ويعتبر 66اف المرأة  تشغؿ  2015في أكتوبر 
% مف الوظائؼ القيادية العميا المرتبطة  30النسب في جميع أنحاء العالـ، ومف تمؾ النسبة تشغؿ المرأة 

باتخاذ القرار، كما تشارؾ المرأة اإلماراتية في أدوار مختمفة في القطاع الخاص بما في ذلؾ  مناصب 
، ىناؾ 2015لتقرير آخر نشرتو وكالة أنباء اإلمارات في نوفمبر  المديرات ، ورائدات لممشاريع. ووفقاً 

% 10امرأة صاحبة عمؿ في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويشكؿ قطاع صاحبات األعماؿ  216000
مميار  40بإدارة مشاريع بقيمة تزيد عمى مف إجمالي القطاع الخاص اإلماراتي و تقوـ صاحبات األعماؿ 

 1% مف تشكيؿ مجالس إدارات غرؼ التجارة والصناعة في الدولة.15درىـ، ويمثمف نسبة 

 توفير الرياضة والترفيه  .00
، أولت القيادة كؿ االىتماـ لمنمو والرعاية االجتماعية، 1971منذ تأسيس دولة اإلمارات في عاـ 

ضفاء الطابع المؤسسي عمى قط اع الرياضة نظرا لدوره الياـ في التنمية والنيوض باألمة. ويقع إنشاء وا 
النوادي الرياضية والحفاظ عمييا ضمف نطاؽ خدمات التنمية االجتماعية، وتحرص دولة اإلمارات عمى 
توفير الدعـ البلـز لمرياضة في الببلد، مف خبلؿ إنشاء العديد مف المرافؽ الرياضية الحديثة مثؿ مبلعب 

القدـ، وحمبات سباؽ السيارات، ومبلعب الغولؼ، ومراكز التدريب في جميع أنحاء الدولة، لخدمة  كرة
الرياضييف المحترفيف والمبتدئيف، ويعد الحفاظ عمى مجتمع متبلحـ يعتز بيويتو وانتمائو واحدا مف 

، ويتضمف ىذا المحور مؤشر عدد 2021األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات  المحاور الستة الرئيسية في
الميداليات األولمبية التي تحصدىا الدولة، والذي يقيس اإلنجازات والميداليات المحصمة في البطوالت 

مميار  48.5رياضات المختمفة والتي تخصص ليا الدولة ميزانية بتكمفة بمغت األولمبية والبارالمبية في ال
درىـ إماراتي،  وتـ تخصيص أكثر مف نصؼ الميزانية لقطاعات التعميـ، والتنمية االجتماعية، والخدمات 

مميار  7.5%مف الميزانية بتكمفة  15.5العامة، والصحة. وتمقى قطاع التنمية االجتماعية ما نسبتو 
ىـ. وتدعـ الحكومة قطاع التنمية االجتماعية مف خبلؿ األمواؿ العامة المخصصة لعدد مف األولويات در 

منيا النوادي الرياضية، وشؤوف األطفاؿ والشباب واألسرة، وذوي االحتياجات الخاصة، وغيرىا، 
السمطة الحكومية العميا المختصة برعاية قطاع الشباب  ية الشباب والرياضةالييئة العامة لرعا وتعتبر

، ومف بيف الرياضات التي تشتير بيا دولة 2008( لسنة 7والرياضة في الدولة وفقًا لممرسوـ بقانوف رقـ )
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 د،متاح على 21:58، سا 2018مارس  12،  المرأة االماراتٌة البوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المتحدة، 
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/women 

https://www.szhp.gov.ae/AppRules.aspx
http://gulfnews.com/news/uae/government/women-grab-66-of-uae-government-jobs-1.1601388
http://gulfnews.com/news/uae/government/women-grab-66-of-uae-government-jobs-1.1601388
http://gulfnews.com/news/uae/government/women-grab-66-of-uae-government-jobs-1.1601388
http://wam.ae/ar/details/1395287633464
http://wam.ae/ar/details/1395287633464
https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas/cohesive-society-and-preserved-identity
https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas/cohesive-society-and-preserved-identity
https://www.ysa.gov.ae/ar
https://www.ysa.gov.ae/ar
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ب ىي ممارسة الصيد بالصقور، وسباقات الخيؿ، واليجف، واستعماؿ كبلب الصيد، والمراكاالمارات قديما 
الشراعية الخشبية المعروفة باسـ "داو" والتي شكمت بمجموعيا جزءا أساسيا مف أسموب الحياة. ومع مرور 
الوقت وتغير القوانيف، أصبحت ىذه الرياضات تمارس بشكؿ منظـ وضمف مسابقات خاصة تقاـ ليذا 

المنشآت الرياضية الغرض، وساعدىا عمى ذلؾ تمتعيا  ببيئة رياضية صحية، وتضـ العديد مف المرافؽ و 
المتميزة )المغمقة والمفتوحة( لممارسة أنواع الرياضات المختمفة عمى مدار العاـ مثؿ مبلعب كرة القدـ، 

، وغيرىا، كما انشأت مناطؽ 1وكرة السمة، والكريكت، ومضامير سباقات الخيوؿ، وحمبات سباؽ الفورموال
باؿ عمى ممارسة الرياضة، وتضـ ىذه المدف الحرة لمرياضة تضـ مدنا ومجمعات رياضية لزيادة اإلق

الرياضية مرافؽ متعددة االستخدامات مف أندية رياضية ومبلعب، وأكاديميات لمتدريب، ومناطؽ سكنية، 
 1ومساحات تجارية، ومطاعـ، وغيرىا.

وتمكنت اإلمارات العربية المتحدة خبلؿ السنوات العشر الماضية مف تحقيؽ معدالت عالية في 
التنمية البشرية، عبر زيادة االستثمار في تدريب الكوادر العمالية وتطوير مياراتيـ، وبحسب تقرير التنمية 

ميع المستويات، ليتقدـ ، فإف اإلمارات العربية المتحدة أحرزت تقدما ممحوظا عمى ج2014البشرية لعاـ 
، والذي بمغ 2013بالمقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية لمعاـ  0.827مؤشر التنمية البشرية فييا إلى 

بمدا حوؿ العالـ، وذلؾ ضخيا مبلييف الدوالرات مف أجؿ  187بيف  40ووضعيا في المرتبة  الػ  0.825
منيـ إلى الدوؿ األجنبية لبللتحاؽ بأىـ وأبرز الجامعات تدريب الموظفيف في القطاع العاـ، وأوفدت العديد 

ومعاىد التدريب، وذلؾ في خطوة لرفع مستوى التنمية البشرية لممواظفيف مقتنعة اف ارتفاع قيمة التأىيؿ 
الوظيفي يساعد في زيادة نسب نمو الشركات ويرفع مف مكانتيا في مؤشر التنافسية معتبرة تنمية المورد 

الحقيقية التي ترتكز عمييا كؿ جوانب التنمية، ومف خبلؿ قراءة بنود اإلنفاؽ في موازنة  البشري الثروة
 2مميار درىـ لمشاريع التنمية االجتماعية والمنافع االجتماعية. 24، يتبيف تخصيص نحو 2015العاـ 

لصحي وتشير تحميؿ المؤشرات االجتماعية لمتنمية المستدامة في اإلمارات إلى ارتفاع المستوى ا
لمفرد، وىو ما يوضحو ارتفاع العمر المتوقع عند الوالدة، كما أف جميع سكاف اإلمارات مشموليف ببرامج 
الرعاية الصحية األولية، ويحصموف عمى المياه المأمونة، وينتفعوف بخدمات الصرؼ الصحي بنسبة 

رب المدرسي، وارتفاع معدؿ %، ىذا إلى جانب تعميـ التعميـ االبتدائي بالدولة، وانخفاض نسبة التس100
 3القدرة عمى القراءة بيف البالغيف.
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 د، متاح على 22:20، سا 2018مارس  12،  الرٌاضة والترفٌه البوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المتحدة، 
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/culture/sports-and-recreation 

2
 ،متاح على23:15، سا 2018مارس  12جرٌدة الجدٌد العربً ،  المستدامة فً االمارات،التنمٌة بلقٌس عبد الرضا،  

https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/6/8 
3

افرٌل  15المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة ، جرٌدة ،التنمٌة المستدامةتقدم مضطرد فً مؤشرات  5050مارات رضوى رضوان، اال 
 futureuae.com/ar/Mainpage/Item/780د، متاح على 14:12، سا: 2018
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 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.المطمب الرابع: المناخ المالي والنقدي 

التطورات المالية والنقدية في دولة اإلمارات الكثير مف التطورات اإليجابية عمى مجمؿ  عكست
الوضع االقتصادي، وتبرز ىذه التطورات في ميزانية الحكومة االتحادية وحجـ األصوؿ في مصارؼ 

 اإلمارات والقوانيف والتشريعات التي تنظـ حركة السياسات المالية والنقدية في الدولة.

 الودائع النقد، انخفضت عرض نمو تباطؤ الذي أدى الى النفط أسعار في لبلنخفاض ةوكنتيج
ف االئتماف زيادة عمى قادرة ظمت قروضيا محافظ نوعية تحسف وبفضؿ البنوؾ أف غير  الحكومية  كاف وا 
 فقد وعميو السابقة، بالسنوات مقارنة أكثر نموا شيد الذي لمحكومة إقراضيا باستثناء معتدلة، بمعدالت
 ظؿ عامة وبوجو االقتصاد، مف النفطية غير القطاعات تحتاجو الذي التمويؿ توفير مف البنوؾ تمكنت
 االيجابي نموه والنقدي المالي القطاع وواصؿ كافية، وسيولة جيدة برسممة متمتعا بالدولة المصرفي القطاع
 نحو إلى الجارية باألسعار القطاع ناتج ارتفع حيث 2015 عاـ كبيرة زيادة وحقؽ 2014 عاـ حققو الذي

 الجارية، باألسعار 8.5%بمغت  زيادة بنسبة 2014 عاـ درىـ مميار 122.4 مقابؿ درىـ مميار 132.8
 المحمي الناتج في المالية المشروعات قطاع مساىمة نسبة وارتفعت ،% 3.0 بمغت حقيقي نمو وبنسبة

 نسبة ارتفعت كما ، 2015 عاـ %  9.8 إلى  2014 عاـ %  8.3 مف   )الجارية باألسعار( اإلجمالي
%  12.6مف  )الجارية باألسعار( النفطية  غير القطاعات ناتج في المالية المشروعات قطاع مساىمة

 سياسة وغايات أىداؼ تحقيؽ في التقدـ استمرار عمى داللة في ، 2015 عاـ% 12.8إلى  2014 عاـ
 مف خبلؿ النقاط التالية :الدخؿ، وسنوضح ىذه التطورات  مصادر تنويع

 المالية األسواق تطورات .1

 العربية الماؿ أسواؽ أداء تراجع في االبرز العامؿ العالمية النفط أسعار في االنخفاض تأثير كاف
 في المتواصؿ االنخفاض انعكس حيث لمنفط، المصدرة العربية الدوؿ لدى خاصة 2015 عاـ خبلؿ
 األسواؽ، تمؾ القتصادات المستقبمية لآلفاؽ المستثمريف وثقة نظرة وعمى السيولة انكماش في النفط أسعار

 العالمي االقتصاد تعافي في التباطؤ انعكس فقد الوحيد، العامؿ يكف لـ النفط أسعار في التراجع أف إال
الفائدة  أسعار رفع تداعيات جانب الى الصيني االقتصاد وتحديدا الناشئة االقتصادات أداء توقعات وتراجع

 االقتصادات في الماؿ أسواؽ أداء عمى سمباً  االعتيادية، النقدية السياسات الى العودة ومخاوؼ االمريكية
 األسيـ في"سوؽ ألسعار العاـ المؤشر تراجع وقد العربية، الدوؿ ومنيا اقتصادات والنامية الناشئة

 التداوؿ قيمة إجمالي وبمغ ، 2014 بالعاـ مقارنة 2015 خبلؿ  %6.55 –بنسبة  المالي" اإلمارات
 الشركات عدد ، وتطور 2014 عاـ درىـ مميار 525.8 كانت أف بعد 2015 عاـ درىـ مميارات 209.4
وانخفضت   ،%2.4بمغت  زيادة بنسبة 2015 عاـ شركة 128إلى 2014 عاـ شركة 125 مف المدرجة
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 693.89 نحو إلى 2014 ـعا ديسمبر بنياية درىـ مميار 728.4 مف المدرجة لمشركات السوقية القيمة
 مف التداوؿ قيمة انخفضت كذلؾ ،% 4.7-بمغت  تراجع بنسبة 2015 ديسمبر عاـ بنياية درىـ مميار

 عاـ مف الرابع الربع بنياية درىـ مميار 33.1 إلى2014 عاـ  مف الرابع الربع بنياية درىـ مميار  86.7
 .2015 بالعاـ  تداوؿ جمسة آخر في نقطة 4279.81 عند السوؽ وأغمؽ  2015

 لدوؿ التعاوف مجمس دوؿ أسواؽ بيف نسبيا األفضؿ المالية لؤلوراؽ أبوظبي سوؽ أداء وكاف
انخفاضا  السوؽ مؤشر سجؿ حيث العربي النقد صندوؽ عمى تقرير بناء 2015 عاـ في العربية الخميج

 دبي سوقي لدى األجانب تعامبلت حصة بمغت فيما ، 2015 العاـ خبلؿ  ،% 5.6بمغت نسبتو 
 1العربية. األسواؽ بيف أعبلىا وأبوظبي

 النقدية التطورات .2

 في النقد – المصدر النقد( البنوؾ  خارج المتداوؿ النقد مف المكوف ( 1)ف النقود عرض ارتفع
 456.9 إلى )الطمب تحت والحسابات الجارية الحسابات النقدية )أرصدة الودائع إليو مضافا البنوؾ(
 2014 عاـ مف الرابع بالربع درىـ مميار 436.1 كاف أف بعد 2015 عاـ مف الرابع بالربع درىـ مميار
  2009مميار درىـ في العاـ  223.5و 2010مميار درىـ في العاـ  232.9، و %4.7بمغت نمو بنسبة

 مميار درىـ 740.6و  2010مميار درىـ في نياية  786.4( مقارنة بػػػ 2كما ارتفع المعروض النقدي)ف
 . 2009في العاـ 

 شبو الودائع إلى باالضافة ) 1ف( النقود عرض مف المكوف ( 2النقود ) ف عرض ارتفع كما
 الرابع بالربع درىـ مميار 1186.8 إلى  )األجنبية بالعمبلت الودائع وكذا وألجؿ التوفير حسابات( النقدية

 نحو بمغت نمو بنسبة 2014 عاـ مف الرابع بالربع درىـ مميار 1141.1 كاف أف بعد 2015 عاـ مف
 لدى الحكومية الودائع إليو ( مضافا2 ف)النقود عرض مف المكوف ) 3ف( النقود عرض وارتفع % 4.0

 2015 عاـ مف الرابع بالربع درىـ مميار 1342.8 ، حيث ببمغ % 0.8بنسبة المركزي والمصرؼ البنوؾ
 2014.2 عاـ مف الرابع بالربع درىـ مميار 1332.0 كاف أف بعد

مميار درىـ، وعاـ  985.2ايف قدر بػػػ  2010ارتفع مقارنة بعاـ  (، فنجده3أما عرض النقود )ف
 3مميار درىـ . 947.8بػػػ  2009
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 المالية العامة  .3
تأثرت المالية العامة لدولة االمارات العربية المتحدة بشكؿ كبير جراء األزمة المالية العالمية  

بالمقارنة  2009بعد االنخفاض الكبير في العوائد النفطية في عاـ 2009وأزمة ديوف دبي  2008
بالسنوات السابقة وبالتالي عائدات الدولة مف ىذا المصدر الذي ال زاؿ يمعب دورا ميما في اقتصاد 

سنوات مف تحقيؽ فائض بالموازنات منذ عاـ  المنطقة، ولقد ظيرت ظاىرة العجز في الميزانية بعد عدة
فقد حقؽ الحساب المالي الموحد لدولة اإلمارات تحسنا ممموسا بسبب   2010في العاـ  ، أما2003

% وارتفعت  12.4%، كما انخفضت النفقات العامة بنسبة  37.4إرتفاع اإليرادات النفطية بنسبة 
%، فانعكس ذلؾ عمى العجز النيائي لمموازنة والذي انخفض بنسبة   25.5اإليرادات العامة بنسبة 

 1مميار درىـ. 14ليصؿ الى  % 89

 2015و  2014% بيف عامي  49 ثـ تركت تغيرات اسعار النفط العالمية  التي تراجعت بنحو
األكبر مف  بالدولة، حيث تراجعت االيرادات النفطية التي تسيـ بالجزء تأثيرا عمى وضع المالية العامة

، واتسمت  2014النفطية المسجمة بالعاـ  مقارنة بااليرادات 2015% عاـ  51.5االيرادات لمدولة بنحو 
بالتركيز عمى ضبط وترشيد مستويات  2016و  2015مبلمح السياسة المالية لمدولة خبلؿ عامي 

االنفاؽ الجاري واستمرار االنفاؽ عمى تنفيذ المشروعات االستثمارية التي مف شأنيا حفز النمو وزيادة 
لبشرية مستفيدة في ذلؾ مف الفوائض المالية المتراكمة المتاحة مستويات التنويع االقتصادي ودعـ التنمية ا

مميار درىـ  492.2لدييا، مع دعـ االيرادات العامة وتنويع مصادرىا، وقد تراجع اإلنفاؽ العاـ مف نحو 
% وتركز اإلنفاؽ عمى - 18.5بنسبة تراجع بمغت  2015مميار درىـ عاـ  401.0إلى  2014عاـ 

ـ والرعاية االجتماعية والبنية التحتية والمشاريع اإلستراتيجية بالسياحة والصناعة قطاعات الصحة والتعمي
 التي مف شأنيا زيادة مستويات التنويع االقتصادي وتفعيؿ االقتصاد المعرفي القائـ عمى اإلبداع واالبتكار،

ار درىـ عاـ ممي 295.0إلى  2014مميار درىـ عاـ  423.0كما تراجعت اإليرادات العامة لمدولة مف 
مميار درىـ  252.3، كمحصمة النخفاض االيرادات النفطية مف  30.3-%بنسبة تراجع بمغت   2015
مميار درىـ عاـ  170.7وتزايد االيرادات األخرى مف  2015مميار درىـ عاـ  122.3إلى  2014عاـ 

ولة عجزا تزايد ، ومف ثـ حقؽ الحساب المالي المجمع لمد 2015مميار درىـ عاـ  172.7إلى  2014
 2%.53.0بنسبة زيادة بمغت  2015عاـ  مميار درىـ 105.9-إلى 2014مميار درىـ عاـ  - 69.2 مف
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 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.والقانوني المطمب الخامس: المناخ السياسي والتنظيمي 

 نسيجيا في بالتبلحـ تنعـ التي العالـ دوؿ أكثر بيف مف واحدة المتحدة العربية اإلمارات دولة ُتعد
 وااللتزاـ الحقوؽ صوف عمى وتحرص والسياسي، االجتماعي واالستقرار واألماف باألمف وتتمتع الوطني،

 مكتسبات مف حققتو ما في الكبير اإليجابي المردود بالمواثيؽ الدولية في تحقيؽ العدالة، مما كاف لو
 أفضؿ بيف مف الرابع المركز في اإلمارات وتأتي دولة ،العالـ في مرموقة مكانة مف وتبوأتو شاممة تنموية
 جاذبة كدولة أرضيا عمى تستضيؼ أنيا مف الرغـ عمى الجريمة نسبة تدني في العالـ في دوؿ عشر

 عمى اإلمارات دولة العالـ، األمر الذي يرجع الى حرص دستور قارات مف جنسية 200 نحو لمعمالة
 فييا الجميع يتمتع حيث سواء، حد عمى والوافد لممواطف الدولة أرض عمى والحريات الحقوؽ جميع صوف
 اإلمارات واإلجحاؼ، وقد انضمت دولة التفرقة مف خاؿ مجتمع في واألماف واألمف العيش مستويات بأرقى
 أو القاسية العقوبة أو المعاممة ضروب مف وغيره التعذيب لمناىضة الدولية االتفاقية إلى 2012 العاـ في

 السيادية ومبلحظاتيا تحفظاتيا إعبلف مع انضماميا وثائؽ وأودعت  1984 لمعاـ الميينة أو البلإنسانية
 .االتفاقية فقرات بعض حوؿ

 ( 2016-2014)  الشرطة لقطاع االستراتيجية الخطة الداخمية وزارة وفي ىذا الصدد استحدثت
 ) 2021 اإلمارات رؤية( الحكومة  برنامج لتحقيؽ لموزارة الشامؿ االستراتيجي التطوير مشروع ضمف
 تحقيؽ إلى ترمي ومؤشرات ومبادرات أىداؼ عدة الخطة وتتضمف بالدولة، واالستقرار األمف وتعزيز
 أعمى عمى واألمانة النزاىة عمى وتركز القيـ، وتحفظ الجميور ثقة تضمف بطريقة العدالة وتنفيذ

 المؤسسي األداء ومكافحتيا وقياس الجريمة خْفض عمى وتعمؿ اإلنساف حقوؽ وتحافظ عمى المستويات،
 ودرعا تقدير شيادة المجتمع، مما انعكس عمى تسمـ فئات لكؿ واألمنية الشرطية الخدمات أرقى تقديـ في

 شير في عالميا بحصوليا إنجازا أبوظبي لشرطة العامة القيادة ،كما سجمت المتحدة األمـ مف تذكاري
البريطاني  الوزراء مجمس لمكتب التابعة المشاريع إدارة جمعية مف الدولية الشيادة عمى ، 2013 يونيو
 1العالـ. مستوى عمى الرائدة الشيادة ىذه عمى تحصؿ األوسط الشرؽ في شرطة مؤسسة كأوؿ

كما حفؿ سجؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف بإنجازات 
وطنية بارزة والتزاـ قوي وتفاعؿ إيجابي مع الممارسات العالمية في ىذا الشأف، وُتوجت ىذه اإلنجازات 

لمجمعية العمومية  ، خبلؿ جمسة االقتراع السري2012نوفمبر  12بفوز دولة اإلمارات بأغمبية ساحقة في 
ولمدة ثبلث سنوات متواصمة تنتيي  2013لؤلمـ المتحدة بعضوية مجمس حقوؽ اإلنساف مف مطمع العاـ 

 18دولة مف مختمؼ المناطؽ الجغرافية لشغؿ  21، وتنافست في ىذا االقتراع 2015مع أواخر العاـ 
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مت أعمى نسبة تصويت مف صوتا شك 184مقعدا شاغرا في المجمس، وقد حصمت دولة اإلمارات عمى 
تمؾ التي حصمت عمييا مجموعة الدوؿ األربع اآلسيوية التي فازت بالعضوية، وأيضا أعمى نسبة عمى 
مجموعة الدوؿ الثماني الفائزة في عضوية المجمس في دورتو الجديدة، ويعود ىذا الفوز تتويجا لمجموعة 

ف عمى مدى السنوات الماضية في مجاؿ مف االنجازات التي حققتيا الدولة في مجاؿ حقوؽ اإلنسا
التشريعات التي أصدرتيا وفي مجاؿ حماية وتعزيز الحريات األساسية لؤلفراد وحقوقيـ القانونية خاصة ما 
يتصؿ بحقوؽ المرأة والطفؿ، وكذلؾ التشريعات المتقدمة المتعمقة بالعماؿ األجانب الذيف يعمموف عمى 

 أرض الدولة.

مارات العربية المتحدة عمى  تنفيذ برامج التمكيف السياسي والوصوؿ إضافة إلى ذلؾ عممت اال
بالتجربة السياسية وفتح المجاالت كافة أماـ المشاركة الشعبية لممواطنيف إلى أقصى مقاصدىا لتطوير 
العمؿ الوطني وبناء دولة القانوف والمؤسسات وترسيخ نيج الشورى وتوسيع نطاؽ المشاركة السياسية 

ـ المشاركة الشعبية الحّقة، كما سارعت في إطار التزاميا العالمي  إلى االنضماـ إلى جميع وتعزيز قي
االتفاقيات الدولية التي ُتعزز مفيوـ حقوؽ اإلنساف ومنيا االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ 

جميع أشكاؿ التمييز ، ثـ اتفاقية حقوؽ الطفؿ، واتفاقية القضاء عمى  1974التمييز العنصري منذ العاـ 
ضد المرأة، واتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ المعاقيف، والبروتوكوالت الُممحقة بيا وأخيرًا اتفاقية مناىضة 

 . 2012في العاـ  التعذيب، وغيره مف ضروب المعاممة القاسية والبلإنسانية، والتي انضمت إلييا الدولة

لوطنية التي تتواءـ مع مواد الدستور في تعزيز كما أصدرت دولة اإلمارات عددا مف القوانيف ا
حقوؽ اإلنساف وتترجـ في الوقت ذاتو التزاميا باالتفاقيات الدولية التي انضمت إلييا، أو تسعى لبلنضماـ 
إلييا مستقببل، ومنيا قانوف مكافحة االتجار بالبشر، وقانوف حماية الطفؿ، وقانوف حقوؽ ذوي 

لجانحيف، وقانوف الضماف االجتماعي، وقانوف تنظيـ عبلقات العمؿ، االحتياجات، وقانوف األحداث ا
وقانوف المعاشات والتأمينات االجتماعية وغيرىا مف القوانيف والقرارات التي أصدرىا مجمس الوزراء 

 1والوزارات، والتي تؤكد حرص دولة اإلمارات عمى حماية حقوؽ اإلنساف.

الييئة العامة لمشئوف اإلسبلمية مارات عمى تفعيؿ دور ضا عممت االولتحقيؽ االمف واالستقرار اي
واألوقاؼ والتي حققت  العديد مف اإلنجازات الممموسة في إطار تنفيذ استراتيجياتيا والتي ركزت عمى نشر 
رسالة اإلسبلـ بمنيجية التسامح والوسطية واالعتداؿ بما يجعؿ مف دولة اإلمارات مثاال عالميا ُيحتذى في 

سممي بيف الديانات والثقافات كافة، وكذلؾ تطوير قطاع الشئوف اإلسبلمية وتفعيؿ أعماؿ التعايش ال
نشاء المساجد واإلشراؼ عمى القائـ منيا وتأىيؿ الموطنيف وصوال إلى توطيف ىذا القطاع، ومف  األوقاؼ وا 
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لمدولة الذي ييدؼ أبرز المشاريع التي نفذتيا الييئة وتعمؿ عمى دعميا وتطويرىا، مركز اإلفتاء الرسمي 
إلى ضبط اإلفتاء داخؿ الدولة بضوابط الشرع الحنيؼ الُميسرة عمى الناس، ويعمؿ عمى بياف رأي الشرع 
في كثير مف األمور التي يحتاج إلييا الناس وذلؾ عبر أحدث وسائؿ االتصاؿ الحديثة، حيث يقوـ 

يزية واألوردو، عدا الخط المخصص لمرد العمماء بالرد عمى استفساراتيـ بثبلث لغات ىي العربية واإلنجم
 1عمى استفسارات النساء.

في إطار توجو الدولة لبناء اقتصاد معرفي مستداـ ودعـ سياسة التنويع االقتصادي وتعزيز قدرات 
وبموغ  2021الدولة التنافسية المؤسسية اقميميا وعالميا وتحقيؽ مستيدفات األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 

وؿ عالميا عمى مؤشر سيولة األعماؿ وتييئة بيئة جاذبة لممارسة األعماؿ االقتصادية ، شيد المركز األ
اإلطار التشريعي لبلقتصاد االماراتي في السنوات القميمة الماضية تطورات نوعية وىيكمية غير مسبوقة، 

حزمة مف حيث عممت وزارة االقتصاد بالتنسيؽ مع مختمؼ شركائيا االستراتيجييف عمى استصدار 
التشريعات والقوانيف الجديدة وتعديؿ بعضيا القائـ حاليا لتواكب وتتوائـ مع التطورات والمستجدات المحمية 
والعالمية، مستيدفة دفع النمو االقتصادي وتييئة المناخ والبيئة المبلئمة لقطاع األعماؿ ألداء دوره 

رجية إلى الدولة وتعزيز فعالية ومرونة التنموي عمى الوجو األكمؿ وتشجيع وجذب االستثمارات الخا
االقتصاد الوطني ودعـ مواكبتو لممستجدات عمى المستوييف المحمي والدولي، وتأكيد التزاـ الدولة 

 باالتفاقيات والقوانيف الدولية ، وعمى رأسيا ما يمي:

 وتعديبلتو. 24قانوف حماية المستيمؾ رقـ -

 . 2014لسنة  2قانوف المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقـ   -
 . 2015لسنة  2قانوف الشركات الجديد رقـ  -
  .قانوف انشاء ىيئة التأميف -
 بشأف تنظيـ مينة مدققي الحسابات. 2014لسنة   12القانوف االتحادي رقـ   -
لسنة  4بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف االتحادي رقـ  2014لسنة  9االتحادي رقـ  القانوف -

 بشأف مكافحة جرائـ غسؿ األمواؿ. 2002
بالتصديؽ عمى اتفاقية التجارة الحرة بيف الدوؿ  2014لسنة   12المرسوـ االتحادي رقـ   -

 " ألوروبية "افتااألعضاء بمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ودوؿ رابطة التجارة الحرة ا
 القوانيف الموحدة خميجيا في إطار مجمس التعاوف الخميجي. -
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ىناؾ حزمة أخػرى مػف القػوانيف قيػد الدراسػة واالنجػاز حاليػا وفػي مراحميػا النيائية متوقع صدورىا و 
المباشر، بالمدى القريب والمتوسط ومنيا قانوف المنافسػة ومنػع االحتكار، وقانوف اإلستثمار األجنبي 

وقػانوف تنظػيـ الصػناعة، وقػانوف قواعد المنشأ وشيادات المنشأ الوطنية، وقانوف تنظيـ وحماية الممكية 
الصناعية لبراءات االختػراع والرسػوـ والنمػاذج الصػناعية، وقػانوف المعػامبلت التجاريػة، وقانوف مكافحة 

ة الغػش والتدليس في المعامبلت التجارية وقانوف الرقابة التستر التجاري، وقػانوف التحكػيـ، وقػانوف مكافحػ
عمػى االتجػار فػي األحجػار الكريمػة ذات القيمػة والمعػادف النفيسػة ودمغيػا ومشػروع مكافحػة اإلغراؽ 
والتدابير التعويضية والوقائية ، وساعد ما تقدـ عمى تحقيػؽ المزيػد مػف تنظيـ بيئة العمؿ االقتصادي 

ثماري ونمػو المؤشػرات االقتصػادية بالدولػة وتحقيؽ السبؽ والتفوؽ عالميا واقميميا عمػى الكثيػر مػف واالسػت
دوؿ المنطقػة وخاصػة فيما يتعمؽ بالمرونة إزاء المستثمريف األجانب والشركات العالمية مػا أسػيـ فػي ريادة 

المنطقػة خبلؿ السنوات القميمة  اإلمارات وتحقيؽ التنافسية ليا في جذب االستثمارات عمى صعيد
 1الماضية.

 لتشجيع األجنبي االستثمار قانوف مشروع الدولة وفيما يخص االستثمارات االجنبية المباشرة أعدت
 قوانيف أىميا األخرى القوانيف مف حزمة وتحديث بإصدار وقامت األجنبية المباشرة، االستثمارات تدفؽ

 وتوسعت الماؿ، ألسواؽ المنظمة والقوانيف المركزي والمصرؼ والعمؿ التجارية والوكاالت الجديد الشركات
 األنشطة بكافة لمدخوؿ أمامو المجاؿ وفتحت التنمية في أكبر دورا الخاص القطاع لمنح الخصخصة في

 وقواعد الشركات تسجيؿ أسس وحددت الماؿ أسواؽ عمى لئلشراؼ مستقمة ىيئة وأنشأت اإلقتصادية،
 واالستثمارات المدخرات جذب لتشجيع المبلئـ المناخ لتييئة الحوكمة مبادئ وتطبيؽ والشفافية اإلفصاح
 الدولة ورؤية االتحادية اإلستراتيجية خبلؿ مف الدولة سياسة واتجيت األجنبية، االستثمارات وتدفؽ الوطنية
 الشركات وخاصة األجنبية الشركات مع شراكات في الدخوؿ عمى الخاص القطاع تشجيع إلى 2021
 والشركاء الدوؿ مف عدد مع األطراؼ ومتعددة والجماعية الثنائية االتفاقيات وعقدت الجنسية، متعددة

 النجازىا البلـز والوقت وتكمفتيا واختصارىا اإلدارية اإلجراءات تسييؿ وواصمت والتجارييف، اإلقتصادييف
 مف االستثمارات لجذب الترويجية والفعاليات الجيود وتكثيؼ اإللكترونية الحكومة تطبيؽ في التوسع مع

 تحسيف عمى الجاد العمؿ مع ، األخرى األنشطة العمؿ وورش والندوات الخارجية الزيارات زيادة خبلؿ
 2 .اإلقتصادية اإلحصاءات وجودة ودقة

 خدمات تقديـ عممت االمارات العربية عمى تحقيؽ العدالة القضائية مف خبلؿ اضافة لذلؾ 
 في والشفافية والنزاىة اإلنساف، كرامة احتراـ في وقيميا القانوف، سيادة وضماف متميزة وقانونية قضائية
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 خدمات تقديـ لضماف القضائية السمطة أداء تطوير في وأىدافيا والتميز، واالبتكار والمساواة العدالة بسط
 واستقطاب وأعوانيـ القضائية السمطة أعضاء وتدريب وتنمية المتعامميف، احتياجات يمبي عالية بما بجودة
 أساس أف "العدؿ عمى فصبل كامبل ينص يتضمف اإلمارات دولة المواطنة، خاصة واف دستور الكوادر

 احتراـ يؤكد بما وضمائرىـ، القانوف غير واجبيـ أداء في عمييـ سمطاف وال مستقموف، الممؾ والقضاة
 الدولة قيادة وتقدير باحتراـ يحظوف الدولة في والقضاة القضاء كما اف نظاـ "، القضاء ونزاىة استقبللية
 دولة أنيا حيث العربي مف العالـ في فريدة كتجربة المختمفة، ودولة االمارات ومؤسساتيا وأجيزتيا
 حقوؽ بحفظ المتعمقة دستورىا في الواردة الراقية المبادئ عمى وقوانينيا تشريعاتيا كؿ في أكدت اتحادية،
 اإلدانة، تثبت حتى البراءة افتراض عمى عبلوة القانوف، وسمطة والحرية والمساواة العامة والحريات اإلنساف
 تطوير عمى حثيث بشكؿ العمؿ تواصؿ " والدولة االماراتية  إدانتو تثبت حتى برئ بقاعدو "المتيـ عمبل

 مع بكفاءة التعامؿ عمى وقادرا المختمفة المجاالت في العصر لتطورات مواكبا يكوف لكي القضائي نظاميا
الدولي، حيث  الصعيد ممتازا عمى موقعا ما جعميا تحتؿ أنواعيا، اختبلؼ عمى والمنازعات القضايا

تصدرت دوؿ الشرؽ األوسط األكثر شفافية في نظاميا القضائي بحسب تقرير برنامج العدالة حوؿ سيادة 
والقوانيف في الدولة متوافقة مع تشريعات وقوانيف  القانوف العالمي، كما عمموا عؿ اف تكوف التشريعات

الدوؿ المتقدمة في تحقيؽ العدالة والشفافية واالستقبلؿ، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المحمي، وفقا 
ألفضؿ الممارسات العالمية في ىذا المجاؿ، ومواكبة كافة المستجدات القانونية واالتفاقيات الدولية التي 

 1رات طرفا فييا.تكوف دولة اإلما

ومف خبلؿ ما سبؽ نستنتج اف اإلمارات حققت منذ قياميا معدالت تنمية قياسية، وتؤكد 
إحصائيات وأرقاـ وشيادات عربية ودولية أف اإلنجاز تحقؽ خبلؿ فترة زمنية قصيرة أعقبت ميبلد الدولة 

اإلمارات يحصموف اآلف عمى االتحادية وبدء عممية التنمية الشاممة، وأف جؿ اف لـ نقؿ كميـ مف سكاف 
الخدمات الضرورية في شتى المجاالت مما وضع اإلمارات في السنوات األخيرة في مصاؼ الدوؿ 
العصرية بفضؿ مسيرة التنمية الشاممة التي تستند إلى خطط تنمية واعية شيدت دولة عصرية اعتمادا 

أبناء الوطف ورفاىيتو، وتيدؼ إلى  عمى سياسة إنمائية تقوـ عمى أساس تكريس الثروة النفطية لخدمة
 .تنمية المجتمع  وتمبية احتياجات أبنائو
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المبحث الثاني: رصد تدفقات وتقييم تطور االستثمارات األجنبية المباشرة واتجاهاتها في اإلمارات 
 العربية المتحدة زمن األزمات المالية العالمية .

 متعددة، محاور األعماؿ مف أداء بيئة تطوير نحوبذلت اإلمارات العربية المتحدة جيودا كبيرة 
في  المتبلحقة التطورات لمواكبة تطويرىا عمى والعمؿ والييكمي اإلداري اإلصبلح ببرامج كمتابعة العمؿ

براـ االستثمار مناخ وتحسيف العالمي، فقامت بمحاولة تييئة االقتصاد  الثنائية الترتيبات مف العديد وا 
وفيما يمي سوؼ يتـ عرض حجـ  تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة بيا قبؿ  والدولية، واإلقميمية

حدوث األزمة المالية األمريكية وأزمة منطقة اليورو وأزمة دبي المالية وبعدىا ومعرفة االختبلفات ومدى 
 تأثير ىذه األزمات عمى حركة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر فييا.

-0111الستثمارات األجنبية المباشرة في اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة المطمب األول: واقع ا
0107. 

اىـ  و االستثمار األجنبي المباشر في اإلمارات العربية المتحدةوالذي سنتناوؿ فيو تطور تدفقات ا
 قطاعاتتطور المشاريع االستثمارية حسب اىـ عشر يا، معرجيف المطمب بدراسة الدوؿ المستثمرة في

 العربية اإلماراتتوزيع تكمفة االستثمارات الواردة الى ييا  و االستثمارية الجديدة الواردة إلتطور المشاريع و 
 المباشرة الصادرة مف األجنبية االستماراتتدفقات إلضافة إلى ا، بالمستثمرة األقاليـالمتحدة حسب 

 دوؿ مستقبمة. 10الى اكبر  اإلمارات

-0111االستثمار األجنبي المباشر في اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة تطور تدفقات : أوال
0107. 

اف تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الصادرة والواردة الى االمارات العربية المتحدة  عرفت 
 تطورا وتذبذبا بيف االرتفاع واالنخفاض خبلؿ سنوات الدراسة حسب الظروؼ االقتصادية والسياسية

بلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ واالجتماعية المواكبة ليا، وىو ما يوضحو ىذا الجزء مف الدراسة، حيث ن
( اف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الى دولة االمارات العربية المتحدة في تذبذب في 3-10)

-مقارنة بػػ  14.186.5بقيمة  2007السنوات االولى مف االلفية الثالثة حيث عرفت اكبر قيمة ليا عاـ 
مميوف  1183.8ممحوظة بالغة  2001، ثـ شيدت قفزة نوعية عاـ 2000مميوف دوالر عاـ  506.3

بسبب ماحدث مف تفجيرات في الواليات المتحدة االمريكية  2002دوالر وعاودت االنخفاض بعد ذلؾ عاـ 
مارات العربية المتحدة، ثـ بدأت والتي اثرت عمى الدوؿ المنفتحة ماليا وتجاريا عمى و ـ أ ومف بينيا اال

بسبب تنامي الثقة بالتطمعات المستقبمية لبلقتصاديات الخميجية  2007في االرتفاع بعد ذلؾ الى غاية 
عامة واالقتصاد االماراتي خاصة، وتقميص العوائؽ التي كانت تقؼ في وجو االستثمار إلى جانب 
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العبلقة  والتي عززىا ارتفاع أسعار النفط والجيد التحسف في السياسات االقتصادية والتشريعات ذات 
الكبير لئلدارات االقتصادية في اإلمارات في مجاؿ تنويع مصادر الدخؿ في اتجاه الصناعة والخدمات، 
وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف حجـ ىذه التدفقات االستثمارية مازاؿ محدودا إذا ما قورف بحجـ اقتصاد دولة 

ار المتجو إلى األسواؽ الناشئة األخرى األمر الذي تطمب بذؿ المزيد مف اإلمارات أو بحجـ االستثم
 الجيود لتشجيع االستثمار بشقيو المحمي واألجنبي والذي انعكس في السنوات الموالية ليذه الفترة .

 5063رجعت تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الى االنخفاض حيث بمغت  2008وفي سنة 
عمى التوالي  2010و  2009مميوف دوالر عامي  8796.8و 1134.3مميوف دوالر ثـ انتعشت بقيمة 

والتي ما فتأت تظير بوادرىا   2009وازمة ديوف دبي لعاـ  2008بعد حدوث األزمة المالية العالمية 
والتي اثررت كذلؾ عمى االقتصاد  2009ظيرت أزمة ديوف سيادية في منطقة االورو اواخر  حتى

االماراتي بسبب المشاريع االستثمارية االوروبية في االمارات والمشاريع االماراتية في اوروبا مما ادى الى 
بية الوافدة الييا ، وبعد التاثير عمى االوضاع التنموية في االمارات العربية بما فييا االستثمارات االجن

تطبيؽ العديد مف االجراءات الكفيمة باعادة ىيكمة االقتصاد االماراتي والحد مف االثار السمبية ليذه 
حيث ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي  2011األزمات بدأت تدفقات االستثمار االجنبي تنتعش عاـ 

حيث قدر  2013الر واستمر في االرتفاع الى غاية مميوف دو  7152.1المباشر الوافد الى االمارات الى 
بسبب   2015مميوف دوالر عاـ  8550مميوف دوالر ثـ بدأ في التراجع بعد ذلؾ الى  9764.9بػػػ 

تداعيات االزمة النفطية التي حدثت في السوؽ النفطية العالمية وادت الى انخفاض اسعار البتروؿ الذي 
و  9604.8شر لوارد الييا ثـ عاودت االنتعاش بعد ذلؾ بالغة قيمة  اثر عمى االستثمار األجنبي المبا

عمى التوالي بعد سمسمة االجراءات المطبقة لمعالجة االزمة النفطية  2017و  2016خبلؿ  10354.2
 والتي أدت إلى ارتفاع أسعار البتروؿ.

ية المتحدة فنبلحظ انيا اما بالنسبة لتدفقات االستثمار االجنبي المباشر الصادر مف االمارات العرب
مميوف دوالر ثـ بدأ في االرتفاع بعد ذلؾ منذ  210بحوالي  2000مقارنة بعاـ  2001انخفضت عاـ 

مميوف دوالر حيث اثبتت  15.820.30حيث بمغ  2008مميوف دوالر الى غاية  213.7ايف بمغ  2001
يمية والدولية في مختمؼ القطاعات كفاءة عالية في األسواؽ اإلقماالستثمارات االماراتية في الخارج 

االقتصادية الحيوية، واستطاعت الشركات اإلماراتية تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني في عدد مف 
الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثؿ صناعة الطيراف، وخدمات النقؿ الجوي والمواصبلت 

ؿ الطاقة المتجددة، كما أثبتت الشركات االماراتية  والتعديف، إضافة إلى التقدـ الكبير الذي حققتو في مجا
قدرتيا عمى منافسة نظرائيا مف الشركات العالمية، تحديدا في قطاعات البنية التحتية، والنقؿ، 
والموجستيات والطرؽ والسياحة والضيافة والصحة والعقارات والصناعات الغذائية ما انعكس بدوره عمى 
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ع نجاح شركاتيا في الخارج مف حيث سمعة وكفاءة االقتصاد وبيئة األعماؿ سمعة االقتصاد االماراتي وذي
 .داخميا

اما بعد حدوث أزمة الرىف العقاري وازمة دبي المالية وازمة منطقة اليورو  فشيدت تدفقات 
حيث  2008االستثمار االماراتي المباشر الى دوؿ العالـ  انخفاضا شديدا بعد وصولو الى الذروة عاـ 

فاع مميوف دوالر، ثـ بدأت في االرت 13097مميوف دوالر متراجعا بػ 2722الى  2009انخفض عاـ 
شاىدة اعمى قيمة ليا في الفترة  2015مميوف دوالر عاـ  16.691تدريجيا منذ ذلؾ الوقت الى اف بمغت 
بقيمة  2017و  2016ألنيا عادت إلى االنخفاض عامي  2014التالية لحدوث االزمة النفطية عاـ 

 مميوف دوالر عمى التوالي. 13955.5و  12963.9

االستثمار األجنبي المباشر الصادر والوارد في االمارات (: تطور تدفقات  01-3جدول رقم ) 
 .0107-0111العربية المتحدة وتقييمه خالل الفترة 

 الوحدة : مميون دوالر امريكي

 
 (.21-1( و)20-1( و )19-1( و )18-1: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى الجداوؿ رقـ )المصدر

423.7 506.3-
213.7 1183.8
441.1 95.3
991.2 4256
2208 10.003.5
3750.3 10.899.9
10.891.8 12.806.0
14567.7 14.186.5
15820.3 5063
2722.9 1134.3
2015 8796.8
2178 7152.1
2536 9566.7
8828.3 9764.9
11735.9 11071.5
16691.6 8550.9
12963.9 9604.8
13955.5 10354.2

2014
2015
2016

2017

2008
2009
2010
2011
2012
2013

2002
2003
2004
2005
2006
2007

تدفقات االستثمار االجنبي المباشر
الوارد الى االمارات العربية المتحدة

تدفقات االستثمار االجنبي الصادر
من االمارات العربية المتحدة

السنوات/ التدفقات

2000
2001
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 االمارات العربية المتحدة: نظرة جغرافية قطاعية.: رصد تطور المشاريع االستثمارية في ثانيا

 :وسنتناوليا مف خبلؿ

 .0106-0100اهم الدول المستثمرة في اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  .1

( اف عدد المشروعات المقامة في االمارات العربية المتحدة 11-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
شركة عربية  1.481يتـ تنفيذىا مف قبؿ  2016وديسمبر  2012مشروعا ما بيف يناير   1.619بمغ 

 مميوف دوالر . 48.827واجنبية بتكمفة استثمارية  

وتعتبر اليند والواليات المتحدة االمريكية والمممكة المتحدة والصيف اىـ الدوؿ المستثمرة فييا 
مميوف دوالر،  12.635ة قدرىا حسب التكمفة االستثمارية لممشروعات خبلؿ ىذه الفترة بتكمفة استثماري

 137مميوف دوالر عمى التوالي، بعدد مشاريع قدره  3.317مميوف دوالر،  3.384مميوف دوالر،  5.861
مشروع صيني مقاـ مف طرؼ  34مشروع بريطاني و  259مشروع امريكي، و 373مشروع ىندي و 

 شركة صينية عمى التوالي . 27شكرة بريطانية ، و  243شركة امريكية و  340شركة ىندية و  124

، 2.057، 2.585،  2.743ثـ تأتي السعودية والياباف وفرنسا والمانيا بتكاليؼ استثمارية قدرىا 
 43شركة ،  21مشروع سعودي مف طرؼ  22مميوف دوالر عمى التوالي بعدد مشروعات قدرىا  1.984

 96شركة فرنسية، و 80مف طرؼ مشروع فرنسي  مقاـ  91شركة يابانية ، 46مشروع ياباني مف طرؼ 
 شركة . 82مشروع الماني مف طرؼ 

وتذيمت ىولندا  وكندا قائمة الدوؿ الغربية المستثمرة في االمارات مف حيث التكاليؼ االستثمارية 
 33مشروع تابع لػػ 34مميوف دوالر بعدد مشروعات قدره  1.552حيث قدرت نكمفة المشاريع اليولندية 

شركة ، وبمغت تكمفة المشاريع  80مشروع كندي تابع لػػ 90مميوف دوالر  لػ  1.320شركة ، وتكمفة 
 مميوف دوالر . 48.827مميوف دوالر مف اجمالي  11.390االستثمارية لدوؿ اخرى 
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 0100(: اهم الدول المستثمرة في االمارات العربية المتحدة ما بين يناير  00-3جدول رقم ) 
 .0106وديسمبر 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2017:  تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر

 .53، ص 2017االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

 .0105-0100اهم الشركات المستثمرة في االمارات العربية المتحدة خالل الفترة  .2

شركات  10( اف  شركة سوبيا اليندية  تصدرت قائمة اىـ 12-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
مميوف دوالر ثـ شركة  4.377مستثمرة في االمارات حيث تنفذ مشروعاف بتكمفة استثمارية قدرت بنحو 

Apar Industries   ثـ شركة  ،مميوف دوالر 2.617وبتكمفة بمغت  اليندية بمشروع واحدacwa 
power international  ثـ جاءت شركة مميوف دوالر 1.800ايضا وبتكمفة  بمشروع واحد السعودية ،

sumitomo group ثـ الشركة  مميوف دوالر وبمشروع واحد،  1500اليابانية بتكمفة استثمارية مقدرة بػػ
، فيما جاءت كؿ مف مميوف دوالر  1.054ثمارية قدرىا بتنفيذ ستة مشاريع بتكمفة است accorالفرنسية 

عدد الشركات عدد المشروعات التكمفة )مميون دوالر ( الدولة

124 137 12.635 الهند
340 373 5.861 و م أ
243 259 3.384 المممكة المتحدة
27 34 3.317 الصين
21 22 2.743 السعودية
43 43 2.585 اليابان
80 90 2.057 فرنسا
82 96 1.984 المانيا
33 34 1.552 هولندا
25 26 1.32 كندا
46.3 505 11.39 اخرى
1481 1619 48.827 االجمالي
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منفذة لمشروع  kk birla groupو   royal dutch shell plcو inpexو  adventz groupشركة  
 pacificمميوف دوالر عمى التوالي  ثـ شركة  800و 850و 850و  953 واحد و بتكاليؼ متقاربة 

ventures   مشروع  1.694مميوف دوالر ، فيما نفذت حوالي  753منفذة لمشروع واحد بتكمفة استثمارية
 مميوف دوالر . 32.927الشركات مف جنسيات مختمفة اخرى بتكمفة بعض 

اهم الشركات المستثمرة في االمارات العربية المتحدة خالل الفترة (: 00-3جدول رقم ) 
0100-0105. 

 
، المؤسسة  االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربية، 2016نشرة فصمية لسنة  المصدر: 

 12، ص2016يونيو -العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات ، العدد الفصمي الثاني ، افريؿ

توزيع تكمفة االستثمارات الواردة الى االمارات العربية المتحدة حسب االقاليم المستثمرة خالل  .3
 0106-0100الفترة 

المتعمؽ بتوزيع تكمفة االستثمارات (  13-3( والجدوؿ رقـ )3-3نبلحظ مف خبلؿ  الشكؿ رقـ ) 
أف   2016وديسمبر  2012الواردة الى االمارات العربية المتحدة حسب االقاليـ المستثمرة ما بيف يناير 

اقميـ اسيا والمحيط اليادي اىـ اقميـ مستثمر في االمارات حسب  التكمفة االستثمارية لممشروعات خبلؿ 
مميوف دوالر ، ثـ   22.173.3االجمالي بتكمفة استثمارية قدرىا  % مف 54.4ىذه الفترة بالغة حصتيا  

 12.721.3% مف االجمالي وبتكمفة استثمارية قدرىا  26.1تأتي بعدىا دوؿ اوروبا الغربية بحصة 

التكمفة )مميون دوالر( عدد المشروعات البمد الشركة
4.377 2 الهند  Sobha devlopers
2617 1 الهند    Apar Industries
1800 1 السعودية acwa power international
1500 1 اليابان sumitomo group
1054 6 فرنسا Accor
953 1 الهند   adventz group
850 1 اليابان Inpex
850 1 هولندا  royal dutch shell plc
800 1 الهند kk birla group
753 2 الهند   pacific ventures
32.927 1.694  other companies
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% وبتكمفة  10.5و   14.7مميوف دوالر ، ثـ جاءت كؿ مف امريكا الشمالية والشرؽ االوسط  بحصتى  
مميوف دوالر عمى التوالي  لتحتؿ بعدىا كؿ مف الدوؿ االوروبية  5.141.7و  7.180.9استثمارية قدرىا 

% مف االجمالي  0.7و  1.1و  1.5الناشئة ودوؿ اريقيا وامريكا البلتينية حصص قميمة جدا بمغت 
 مميوف دوالر عمى التوالي . 336.0،  537.8، 735.8بتكاليؼ 

(: توزيع تكمفة االستثمارات الواردة الى االمارات العربية المتحدة حسب االقاليم 3-3شكل رقم ) 
 .0106وديسمبر  0100ما بين يناير المستثمرة 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2017:  تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية  لسنة المصدر

 .53،ص 2017االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

(: توزيع تكمفة االستثمارات الواردة الى االمارات العربية المتحدة حسب 03-3رقم )   جدول
 .0106وديسمبر  0100االقاليم المستثمرة ما بين يناير 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2017:  تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية  لسنة المصدر      

 .53،ص 2017 االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت،

% التكمفة )مميون دوالر( االقاليم المستثمرة

3360.7امريكا الالتينية والبحر الكاريبي

735.81.5الدول االوروبية الناشئة

537.81.1افريقيا

7.180.914.7امريكا الشمالية

5.141.710.5الشرق االوسط

22.173.345.4اسيا والمحيط المهادي

12.721.326.1اوروبا الغربية
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( خالل ات العربية المتحدة )مميون دوالرتطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة إلى اإلمار  .4
 .0106-0113الفترة 

( تطور المشاريع االستثمارية الجديدة الواردة إلى اإلمارات 4-3نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
 2009، والذي نبلحظ مف خبللو بموغ سنة 2016-2003العربية المتحدة )مميوف دوالر( خبلؿ الفترة 
مميوف دوالر بعد اف عرفت انخفاضا واضحا عاـ  22.227اكبر تكمفة لبلستثمارات االجنبية بحوالي 

مميوف دوالر والذي ترجع  16.101ايف كاف  2006ميوف دوالر مقارنة بسنة م 10.241مقدرا بػػ  2008
اسبابو الى الظروؼ االستثنائية التي عرفيا االقتصاد العالمي في ذلؾ الوقت التي ادت الى تراجع 

رجعت الى االنخفاض  2009معدالت النمو ومعدالت االستثمارات االجنبية المباشرة عالميا، وبعد سنة 
 2012مميوف دوالر عاـ  9.231و   2010مميوف دوالر عاـ  10.836ؼ المشاريع بقمية بحوالي نص

وأزمة الديوف   2009والذي يمكف إرجاعو الى ازمة ديوف دبي  2013مميوف دوالر عاـ  7.382و
وما افرزتاه مف اثار سمبية عمى االستثمار االجنبي والمشاريع االستثمارية المقامة في  2010السيادية 

ارج، وبعد السياسات االقتصادية المتخذة مف طرؼ دولة االمارات لمحفاظ عمى توازنيا واستقرارىا  الخ
مميوف  12.955االقتصادي ارتفعت المشاريع االستثمارية المقامة في االمارات  بتكمفة استثمارية قدرىا  

نفط والتي تعد مف ازمة انخفاض اسعار ال 2014دوالر ، ومع حدوث  حدوث االزمة االقتصادية عاـ 
اكبر االزمات النفطية حدوثا وتأثيرا في االقتصاد العالمي قؿ عدد المشاريع االستثمارية الواردة الى 

مميوف دوالر عاـ  9.329و  2015مميوف دوالر عاـ  8.944االمارات حيث بمغت تكاليفيا االستثمارية 
2016. 

ة الواردة إلى اإلمارات العربية المتحدة (: تطور المشاريع االستثمارية الجديد4-3شكل رقم ) 
 .0106-0113)مميون دوالر ( خالل الفترة 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2017تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية  لسنة : المصدر

 .53ص  ،2017االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 
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 .0106-0100بين تطور المشاريع االستثمارية حسب اهم عشر قطاعات ما  .5

و ديسمبر  2012ف يناير يلفترة  مابخبلؿ ا اإلماراتالواردة الى  األجنبيةوقد تركزت االستثمارات 
مميوف  9.586( في قطاع الفحـ  والنفط والغاز الطبيعي بمقدار  5-3كما يوضحو الشكؿ رقـ )   2016

 4.052يميائية والخدمات المالية بػػ مميوف دوالر ، ثـ قطاع المواد الك 7.999دوالر ثـ العقارات بػػ 
مميوف دوالر ثـ االتصاالت  2.819مميوف دوالر، ويأتي بعدىـ  قطاع الفنادؽ والسياحة بحوالي  2.942و

مميوف دوالر عمى التوالي  وفي  2.011و  2.069و  2.631وتكنولوجيا المعمومات بػػػ األعماؿوخدمات 
 مميوف دوالر. 1.717و  1.739تيبلكية بػػكؿ مف قطاعي التخزيف ومنتجات اس األخير

 0100قطاعات مابين يناير  01تطور المشاريع االستثمارية حسب اهم (:  5-3شكل رقم ) 
 .0106و ديسمبر 

  
، المؤسسة العربية لضماف 2017 :  تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية  لسنةالمصدر

 .53،ص 2017االستثمار وائتماف الصادرات ، الكويت، 

 دول مستقبمة. 01تطور تدفقات االسثمارات االجنبية المباشرة الصادرة من االمارات الى اكبر  .6

مف خبلؿ النشرة الفصمية لبلستثمار االجنبي المباشر في الدوؿ العربية حسب التوزيع الجغرافي 
الصادر عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار يتضح اف  2014دد الفصمي الثاني لشير ابريؿ في الع

مميوف دوالر منذ  120.570االمارات العربية المتحدة يقدر اجمالي تدفقات االستثمارات الصادرة منيا بػػ 
الر ثـ السعودية مميوف دو  62.149وتعتبر لوكسمبرورغ اكبر دوؿ متمقية الستثماراتيا بػػ 2012 -2001

مميوف دوالر عمى التوالي، ثـ مصر  10.880و 11.396مميوف دوالر ثـ اسبانيا وفرنسا بػػػ  13.921بػػ
مميوف دوالر عمى التوالي ، ثـ و ـ أ فتونس والمغرب بػػػ  3.756و 4.050و 6.379وباكستاف وتركيا بػػػ 

 مميوف دوالر عمى التوالي. 2.341و 2.582و 3.116
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التجربة االماراتية في مجال جذب االستثمار األجنبي زمن االزمات المالية  : تقييمالثاني المطمب
 الدولية.

شيدت االمارات العربية المتحدة تميزا فريدا ومتطورا عمى المستوى االقميمي والعالمي نتيجة تناغـ 
تمرار عمى توفير السياسات الحكومية مع جيود القطاع الخاص حيث تنتيج االمارات سياسة تعمؿ باس

المناخ االستثماري المثالي اماـ المستثمريف االجانب مدفوعة بجاذبية قوية مف حيث بيئة األعماؿ والفرص 
المتنوعة وىو مما سنوضحو في ىذا المبحث مف خبلؿ سرد وضعية االمارات العربية المتحدة في العديد 

 .2017-2000مف المؤشرات الدولية لمناخ االستثمار خبلؿ الفترة 

وضعية االمارات العربية المتحدة  في المؤشرات الدولية لمناخ االستثمار خالل الفترة  أوال: 
0111-0107. 

 مؤشر الحرية االقتصادية : .0

( اف االمارات العربية المتحدة تذيمت الترتيب العالمي في 13-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
لمدة ستة سنوات متتالية ابتداءا مف سنة  65السنوات االولى مف االلفية الثالثة  حيث جاءت في الرتبة 

نقطة ما يعني اف االمارات العربية المتحدة ذات حرية اقتصادية شبو كاممة حسب  2في حدود  2000
يعكس مرونة السياسات التجارية المتبعة مع العالـ الخارجي مف خبلؿ معدالت التعريفة  دليؿ المؤشر مما

الجمركية والحواجز الغير الجمركية المتبعة، والييكؿ الضريبي لبلفراد والشركات وسيولة تدفؽ االستثمارات 
السوؽ السوداء  وأنشطةالمباشرة ومتانة القطاع المصرفي والتمويؿ وتحريره  األجنبيةالخاصة واالستثمارات 

 والبيروقراطية . اإلدارية واإلجراءاتوقمة التشريعات 

 اإلمارات أخذت، وقد  100-0فتغير نمط التصنيؼ واصبح يقاس مف  2017 – 2007اما منذ 
 67.3، و2009عاـ  نقطة 64.7، و2008عاـ  62.8، و  2007نقطة عاـ  60.39العربية المتحدة 

مما يدؿ عمى وجود حرية  الى حد ما   2012نقطة عاـ  69.3الى اف وصمت الى   2010نقطة عاـ 
مجموع   تاإلمارا أخذتحيث  2013ريجيا منذ ، وبدأ يرتفع التصنيؼ تد2012-2007خبلؿ السنوات  

عمى التوالي  مما يدؿ عمى وجود حرية  الى  2017-2013بيف  76.9، 72.6، 72.4، 71.4، 71.1
 74ؤشر  مف الرتبة ، مما سمح ليا مف  تحسف ترتيبيا عالميا في ىذا المليؿ المؤشرحد كبير حسب د

 .8الى  الرتبة 
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العربية المتحدة في مؤشر الحرية االقتصادية خالل  اإلمارات(: وضعية 03-3جدول رقم )
 .0107-0111الفترة 

 
  heritageعف مركزصادرة  مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير متعددة  :المصدر

foundation  متاح عمى 2017-2017لمسنوات ، http://www.heritage.org/index ، وباالعتماد
 عمى  متاح ،2006-2000لمسنوات  citeseerعمى تقارير متعددة صادرة عف

citeseer.output.edu/viewdoc/download 2000-2006 

 Competitiveness Index Internationalالتنافسية العالمي مؤشر  .0
االمارات  2002-2000انو بالنسبة لمسنوات  (  نبلحظ14-3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )    

لدوؿ العربية دولة حسب تقرير مناخ االستثمار في ا 75العربية المتحدة لـ تصنؼ في ىذا المؤشر ضمف 
اـ ، واالردف ثـ تونس ع2001دف ومصر الترتيب العربي عاـ ، وتصدرت االر 2002و  2001لسنتي  
محتمة   2003رات مؤشر التنافسية ألوؿ مرة عاـ ، ودخمت االمابعد خروج مصر مف المؤشر 2002
 . 2004الصدارة العربية حسب تقرير مناخ االستثمار لسنة  2004عاـ 

في التقارير الخاصة بمؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره  اإلماراتوفي محاولة لتوضيح موقع 
نجد مف خبلؿ الجدوؿ أف ترتيب االمارات التنافسي خبلؿ  2004المنتدى االقتصادي العالمي منذ عاـ 

يترجـ  تقدـ الدولة في ىذا المؤشر، حيث حمت االمارات في عاـ  2017حتى عاـ   2007الفترة مف 
دولة شمميا تقرير التنافسية العالمي مسجمة  131نقطة مف ضمف  4.50يـ وبتقي 37في الرتبة  2007

مميوف دوالر حسب االحصائيات السابقة، وتقدمت في الترتيب عاـ  14.186.5استثمار اجنبي مقدر بػػػ
متقدمة بالمعدؿ النقطي  23وواصمت تحسنيا في الترتيب الى الرتبة  4.68بتقييـ  31الى الرتبة  2008

 27و 25الى الرتبة  2011و  2010، اال انيا تراجعت عاـ  2009نقطة عاـ  4.92ولة الى  الداء الد

 مجموع
النقاط

الترتيب السنوات
 مجموع
النقاط

الترتيب السنوات

64.7 54 2009 2.25 65 2000
67.3 46 2010 2.21 65 2001
67.8 47 2011 2.33 65 2002
69.3 35 2012 2.25 65 2003
71.1 28 2013 2.65 65 2004
71.4 28 2014 2.73 65 2005
72.4 25 2015 2.93 65 2006
72.6 25 2016 60.39 74 2007
76.9 8 2017 62.8 63 2008

http://www.heritage.org/index
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 2008وأزمة الرىف العقاري االمريكية  2009نقطة بسبب أزمة ديوف دبي المالية  4.89عمى التوالي بػػػ 
اجع بذلؾ وما افرزتاه مف تاثيرات سمبية عمى القطاعات االقتصادية المختمفة في دولة االمارات وتر 

واالستثمار الصادر منيا  2010مميوف دوالر عاـ  3948.3االستثمار االجنبي الوارد الييا حيث بمغ 
بدأت تتحسف  2012مميوف دوالر ، وفي عاـ  2722.90و  2015بقيمة  2010و  2009عامي 

 2014عاـ  12ثـ الرتبة  2013عاـ  19ثـ الرتبة  24تدريجيا في ترتيبيا العالمي حيث احتمت الرتبة 
 2015عاـ  17جع الى الرتبة نقطة عمى التوالي ثـ بدأت في الترا 5.33و  5.11و 5.07بتقييـ 

 نقطة عمى التوالي . 5.60و  5.30و  5.24بتقييـ  2016عاـ  16والرتبة  2017و

(: وضعية االمارات العربية المتحدة في مؤشر التنافسية العالمي خالل  04-3جدول رقم ) 
 .0107-0116الفترة 

 
: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير صادرة عف المنتدى االقتصادي العالمي المصدر

      http://www3.weforum.org، متاح عمى 2017-2006لمسنوات مف 

اذف فجيود دولة اإلمارات العربية المتحدة في سباقيا نحو تحقيؽ مراكز متقدمة في مؤشر 
التنافسية العالمية عكست السرعة الفائقة التي تسير فييا التنافسية اإلماراتية، التي انطمقت فييا منذ سنوات 

د سواء بموغيا بيذه قميمة فقط لتصؿ الى مستويات يصعب لكثير مف البمداف المتقدمة والناشئة عمى ح
السرعة وتتطمب سنوات طويمة لموصوؿ إلييا، حيث نجدىا اقتربت مف تحقيؽ اىدافيا  االستراتيجية التي 
حددتيا في رؤاىا االقتصادية التي سنتطرؽ الييا الحقا، ولـ يبؽ ليا الكثير حتى تنظـ الى نادي التنافسية 

مدى قوة الرغبة والعزيمة واإلرادة وىذا ما يعكس  اقتصادات في العالـ، 10العالمية الذي يضـ أفضؿ 
السياسية في تحقيؽ اىدافيا في أقرب فرصة واالستفادة مف التطور المتسارع في كافة القطاعات التي 
تشكؿ المحاور الرئيسية والفرعية لتقرير التنافسية ، وىو ما يظير قدرة االقتصاد اإلماراتي عمى الصمود 

المجموع الترتيب السنوات المجموع الترتيب السنوات
5.07 24 2012 4.66 32 2006
5.11 19 2013 4.5 37 2007
5.33 12 2014 4.68 31 2008
5.24 17 2015 4.92 23 2009
5.26 16 2016 4.89 25 2010
5.3 17 2017 4.89 27 2011
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ذلؾ بفضؿ سياسة الدولة في زيادة التنويع االقتصادي، األمر الذي انعكس عمى أماـ كافة التحديات، و 
تعزيز بيئة االقتصاد الكمي وقدرتو عمى مواجية الظروؼ االقتصادية المتمثمة في انخفاض أسعار النفط 
والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية مدعمة اياىا مختمؼ اإلصبلحات االقتصادية الييكمية التي 

دتيا دولة االمارات والتشريعات والقرارات التي طالت مختمؼ النواحي االقتصادية واإلدارية والمؤسسية شي
التي ساىمت في تسريع وتيرة نمو األنشطة االقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع االقتصادي 

متدفقة تصب في تأكيد مستوى  واالنفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعماؿ مواتية، ليكوف كؿ ذلؾ ضمف روافد
مواجية العديد مف التحديات المحمية والدولية، بابراـ العديد مف االتفاقيات التنافسية المتقدـ لمدولة، وسعييا ل

الدولية لتعزيز القدرات التنافسية والتنمية التكنولوجية واالستفادة مف التجارب المختمفة، لتصبح لدييا قدرة 
وضع استراتيجية لمحفاظ عمى وضعيا  التنافسي عاممة عمى ي األسواؽ العالمية عالية عمى المنافسة ف

إضافة إلى إنشاء ىيئات حكومية متخصصة تيدؼ إلى تعزيز وتطوير القدرة التنافسية ليا عف طريؽ 
 اىتماـ صناع القرار بمؤشر التنافسية والعناصر المكونة لو.

  Corruption Perception indexمؤشر الشفافية  .3
، ويعتمد المؤشر في منيجيتو   (CPI)يقاس ىذا المؤشر مف خبلؿ مؤشر مدركات الفساد العالمي

نقطة، ويعبر الصفر عف أعمى مستوى لمعدالت  100وطريقة قياسو عمى تقييـ الفساد مف صفر إلى 
ميا مف الفساد، فيما تعبر المائة عف أقؿ مستوى لمعدالت الفساد، وبذلؾ فإف الدولة التي يقترب تقيي

الصفر تقترب مف ذيؿ الترتيب، وفي المقابؿ فإف الدولة التي تبتعد عف الصفر وتقترب أكثر مف المائة 
 تقترب مف صدارة ترتيب مؤشر مدركات الفساد العالمي.

عاـ  24( نبلحظ اف االمارات العربية المتحدة جاءت في الرتبة 15-3ومف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
مع تغير في النقاط بيف سنة  2012افظة عمى نفس الترتيب منذ عاـ نقطة مح  66بمعدؿ و  2016

 70نقطة الى  68تحسف المؤشر بفارؽ نقطتيف مف   2015و  2012واخرى حيث نبلحظ اف بيف سنة 
نقطة  ما يدؿ عمى اف االمارات افضؿ دولة عربية مف حيث كونيا االقؿ فسادا  واالفضؿ في مجاؿ 

ىذا بعد اف تمكنت مف تسجيؿ قفزة عمى نقاط،  4بحوالي   2016دليا عاـ محاربة الفساد رغـ تراجع مع
، ومف ثـ 2004عاـ  29عالميا  إلى المرتبة  37، بصعودىا مف المرتبة  2003ىذا المؤشر  منذ سنة 

 .في السنوات االخيرة ىذه 24، ثـ صعدت إلى المرتبة 2010خبلؿ عاـ  28إلى المركز 
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اإلمارات العربية المتحدة في مؤشر الشفافية خالل الفترة (: وضعية 05-3جدول رقم )
0113-0104. 

 
-2003: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير صادرة عف منظمة الشفافية العالمية   المصدر

   /https://www.transparency.org، متاح عمى:2016

 The ease of doing business index مؤشر سهولة أداء األعمال  .4
تعد بيئة أداء األعماؿ مف العوامؿ الحاكمة لجاذبية الدوؿ لبلستثمار بشكؿ عاـ واالستثمار  

ضمف المؤشر العاـ لمجاذبية حيث يتـ  األجنبي بشكؿ خاص ولذا تـ إدراج مؤشر فرعي يرصد ىذا العامؿ
متغيرات أساسية منتقاة ىي: بدء األعماؿ، والتعامؿ مع تراخيص  7قياس وضعية بيئة أداء األعماؿ وفؽ 

البناء وتسجيؿ الممكية والحصوؿ عمى الكيرباء والحصوؿ عمى االئتماف، وحماية المستثمريف وتنفيذ 
افة مف الحد األعمى لؤلداء حيث يساعد مقياس المسافة مقياس يدعى مقياس المسالعقود، ويحسب وفؽ 

إلى الحد األعمى لؤلداء عمى تقييـ مستوى األداء التنظيمي المطمؽ وتحّسنو مع مرور الوقت، يظير ىذا 
المقياس مسافة كؿ اقتصاد مف "الحد األعمى لؤلداء"، والذي يمثؿ أفضؿ أداء سجؿ عمى كؿ مف 

،و يسمح ذلؾ 2005في عينة تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ منذ عاـ المؤشرات في جميع االقتصادات 
لممستخدميف بمشاىدة الفجوة بيف أداء اقتصاد معيف و األداء األفضؿ في أي نقطة مف الزمف وتقييـ 
 ،التغير المطمؽ في البيئة التنظيمية لبلقتصاد عمى مر الزماف كما يقيسيا تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ

أدنى أداء  0، حيث يمثؿ 100و  0اس المسافة مف الحّد األعمى لؤلداء القتصاد ما بيف ويتراوح مقي
أّف االقتصاد كاف عمى مسافة  DB 2017 في 75الحد األعمى عمى سبيؿ المثاؿ، تعني درجة  100و

نقطة مئوية مف الحد األعمى لؤلداء الذي شّيد مف أفضؿ أداء سجؿ في جميع االقتصادات وعبر  25
إلى تحّسف االقتصاد، بيذه الطريقة يتكامؿ مقياس المسافة  DB 2018 في 80،  و تشير درجة الزمف

 مف الحد األعمى لؤلداء مع الترتيب السنوي عمى سيولة ممارسة أنشطة األعماؿ، الذي يقارف االقتصادات 
 

التقييم الرتتيب السنوات التقييم الرتتيب السنوات
6.5 30 2009 5.2 37 2003

6.3 28 2010 6.1 29 2004

/ / 2011 6.2 30 2005

68 24 2012 6.2 31 2006

69 24 2013 5.7 34 2007

70 24 2014 5.9 35 2008
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 1مع بعضيا البعض في نقطة مف الزمف.
المارات في مؤشر سيولة اداء االعماؿ في ( اف ترتيب ا16-3ونبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

اال انيا سنة  33الى الرتبة  77حيث تحسنت مف الرتبة  2010الى غاية سنة  2007تحسف منذ سنة 
حيث  2015الى غاية  2012ثـ عادت الى التحسف ابتداءا مف  40تراجعت نوعا ما الى الرتبة  2011

بسبب ازمة انخفاض  2016ي اال انيا تراجعت عاـ عمى التوال 22ثـ  23ثـ  26ثـ  29احتمت الترتيب 
اسعار البتروؿ التي اثرت عمى االوضاع التجارية واالقتصادية في كافة الدوؿ العربية بما فييا االمارات ثـ 

عمى التوالي ، ليعرؼ عاـ  21و  26محتمة الترتيب  2018و 2017عادت الى التحسف في الترتيب بيف 
مارات منذ وقت طويؿ مما يعكس تحسف االوضاع االقتصادية والمالية احسف رتبة عرفتيا اال 2018

، وجاءت ضمف  2018 - 2016مراكز عمى المستوى العالمي بيف  10بػػػ والنقدية فييا وذلؾ بتقدميا 
أوؿ خمس دوؿ عالمية في ثبلثة محاور أساسية ىي محور عدـ تأثير دفع الضرائب عمى األعماؿ، 

وذلؾ بسبب انخفاض الضرائب المفروضة  البناء ومحور توصيؿ الكيرباء،ومحور استخراج تراخيص 
عمى االفراد واالعماؿ اذ اف الدولة ال تفرض اي ضرائب عمى الدخؿ كما تسيؿ االجراءات البلزمة 
الطبلؽ المشاريع االستثمارية وتتمتع بديناميكية نظاميا الضريبي نظرا لسيولة دفعيا وضآلة حجميا وعدـ 

افة الى تسييؿ االجراءات البلزمة لمبدء بالمشروع والسماح وجود اية ضريبة عمى ارباح الشركات باالض
لممستثمر االجنبي بالممكية الكاممة لممشروع كما ساىـ اصدار قانوف الديف العاـ في خمؽ بيئة استثمارية 

 جاذبة ومشجعة عمى استقطاب االستثمارات األجنبية وتعزيز النمو االقتصادي. 
اور األساسية أوليا محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة كما تقدمت اإلمارات في عدد مف المح

مؤشر الحصوؿ عمى االئتماف مف ، كما تقدمت في 2017عاـ  12و  2016عالميا عاـ  18في المرتبة 
اطار قانوني ينظـ عمؿ المراكز بعد قياـ الدولة بانشاء  2017عاـ  90الى الرتبة  2016عاـ  97الرتبة 

مانية، والزاـ المؤسسات المالية بتبادؿ المعمومات االئتمانية، مما أدى إلى تعزيز الخاصة بالمعمومات االئت
 2016عاـ  101اجراءات الحصوؿ عمى االئتماف، اما في مجاؿ التجارة عبر الحدود انتقمت مف الرتبة 

ط بعد اختصارىا الوقت البلـز لعمميات التصدير واالستيراد عف طريؽ تبسي 2017عاـ  91الى الرتبة 
 اجراءات اعداد المستندات وبدء نظاـ جمركي جديد وشامؿ في مصالح الجمارؾ.

 91اما عف ترتيب االمارات في مؤشر تسوية حاالت االعسار  فنبلحظ انيا انتقمت مف الرتبة  
مدى عمى التوالي مما يعكس  2017و  2016مركزا  بيف سنتي  22متقدمة بحوالي   69الى الرتبة  

قضائي في الفصؿ في حالة وقوع أي نزاع تجاري بيف طرفيف أو أكثر او في حاالت كفاءة الجياز ال

                                                             
1

 د،  متاح على12: 23، سا 2018جانفً  12، مقٌاس المسافة من الحد االعلى لالداءالبنك الدولً،  
http://arabic.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier 
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االفبلس مثبل، واعتماد التطبيقات اإللكترونية إلجراءات المحاكـ وتطوير الخدمات الذكية التي تتيح   
 لممتقاضيف تقديـ ومتابعة طمباتيـ إلكترونيا بشكؿ سيؿ وميسر. 

 
االمارات العربية المتحدة في مؤشر بيئة اداء االعمال خالل الفترة (: ترتيب 06-3جدول رقم ) 

0117-0108. 

 
: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة صادرة عف مجموعة البنؾ المصدر

، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة  //http://www.doingbusiness.orgالدولي،  متاح عمى  
صادرة عف  المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيولة أداء األعماؿ في الدوؿ 

 /http://dhaman.net/arالعربية ، متاح عمى 

 وسوؼ نتناوؿ كؿ مؤشر فرعي عمى حدا فيما يمي:
 بدء المشروع: مؤشر -

اف عممية تأسيس الكياف القانوني لممؤسسة تعد مف العوامؿ الحاكمة لبيئة اداء االعماؿ في اي دولة       
لكونيا اوؿ خطوة عند اتخاذ قرار االستثمار، ويتكوف مؤشر بدء النشاط  مف اربع مؤشرات فرعية، وفي 

بة بدء وتأسيس األعماؿ مما يعني اف كؿ حالة مف تمؾ الحاالت فاف ارتفاع المؤشر يعبر عف صعو 
المستثمر يواجو العديد مف المعوقات والقيود المفروضة مثؿ التكمفة والتأخير والتعقيدات االجرائية، وعدد 

 1قميؿ مف المستثمريف سوؼ يتمكنوف مف تنفيذ ىذه االجراءات والمتطمبات وتحمؿ تمؾ التكاليؼ.

ف ترتيب االمارات العربية المتحدة في ىذا المؤشر ( ا17-3ومنو يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ) 
اال انو   2013عاـ  22الى الرتبة  2008عاـ  158الفرعي تحسف كثيرا في الترتيب العالمي مف الرتبة 

واستمرت في التراجع الى غاية  2013رتبة  مقارنة بعاـ  27تراجعت االمارات في الترتيب بػػ  2014عاـ 

                                                             
1
، المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، العدد الفصلً 5002بٌئة اداء االعمال فً الدول العربٌة لسنة نشرة فصلٌة حول   

 .10، ص 2012الرابع، الكوٌت،  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

21 26 31 22 23 26 29 40 33 46 54 77

51 53 60 58 49 22 42 46 44 113 158 155

2 4 2 4 4 13 12 26 27 41 38 /

1 4 4 4 3 7 10 / / / / /

10 11 10 4 4 12 6 4 7 11 8 8

90 101 97 89 99 83 78 72 71 68 115 /

10 9 49 43 102 128 122 120 119 113 107 113

1 1 1 1 1 1 7 5 4 4 4 /

91 85 101 8 9 5 5 3 5 14 24 14

12 25 18 121 121 104 134 134 134 145 144 /

69 104 91 92 88 101 151 143 143 141 139 /

تنفٌذ العقود 

تسوٌة حاالت االعسار 

ترتٌب عالمٌا ال

توصٌل الكهرباء 

تسجٌل الممتلكات 

الحصول على االئتمان

حماٌة المستثمر

سداد الضرائب

تجارة عبر الحددود ال

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

بدء المشروع

تراخٌص استخراج ال

http://www.doingbusiness.org/
http://dhaman.net/ar/
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محتمة الترتيب  2018و  2017االزمة النفطية وعادت الى التحسف بيف  في الوقت الذي صادؼ 2016
مما يعني انيا عمى مسافة  2018عاـ  91.16عمى التوالي، وتحصمت االمارات عمى درجة  51و  53

نقطة مئوية مف الحد االعمى لبلداء حسب دليؿ المؤشر، متراجعة تراجع طفيؼ مقارنة بسنة  8.84
نقطة مئوية مف الحد  8.79درجة مما يعني انيا كانت عمى مسافة  91.21ايف تحصمت عمى  2017

التغيير في مقياس المسافة مف الحد األعمى لؤلداء بيف السنتيف  بػػػ االعمى وىذا ما يعكس نسبة  
٪، وقد تحسنت درجة االمارات في بدء المشروع في مقياس المسافة مف الحد االعمى لبلداء منذ 0.05
 درجة. 9789.بدرجة    2015

ويتضح مف متابعة قيـ مكونات المؤشر الفرعي بدء المشروع في االمارات العربية المتحدة خبلؿ 
بالنسبة لعدد االجراءات المطموبة لتسجيؿ الشركة انو تـ اختصار عدد االجراءات  2018-2008الفترة 
اختصار مستمرة في   2018و 2017اجراء عامي  4.5الى حوالي  2008اجراء عاـ  11مف 

اجراء، اما بالنسبة لمفترة  4.5اجراءات الى اف وصمت الى العدد  6ثـ   7الى  8الى  11االجراءات  مف 
الزمنية البلزمة النجاز ىذه االجراءات فاف اجمالي عدد االياـ البلزمة لتسجيؿ احدى الشركات تحسف 

كة احد اإلجراءات باقؿ قدر مف اياـ ضرورية الستفاء الشر  8الى  2008يوـ عاـ  62تحسنا ممحوظا مف 
 المتابعة مع الييئات والمصالح الحكومية ودوف أية تكاليؼ إضافية.

اما بالنسبة لتكمفة انجاز ىذه االجراءات فتحسب كنسبة مف نصيب الفرد مف الدخؿ القومي في 
اذا كاف ذلؾ مطموبا  االمارات شاممة جميع الرسوـ الرسمية والرسوـ المتعمقة بالخدمات القانونية او المينية

% وبدأت في  36.9حيث قدرت بػػػ 2008بموجب القانوف ، وكقد انت ىذه التكمفة مرتفعة عاـ 
 2011و  2010% ما بيف  5.6و 6.4% و  6.2% ثـ  13.4الى  2009االنخفاض تدريجيا عاـ 

التكمفة إلى %، ثـ رجعت نسبة  6مقدرة بػػػ  2013عمى التوالي ثـ زادت زيادة طفيفة عاـ  2012و
 .عمى التوالي 2018و 2017% عامي  13.4% و 13مقدرة بػػ  2009االرتفاع الذي شيدتو في 

اما الحد االدنى لرأس الماؿ المطموب كنسبة مف متوسط دخؿ الفرد لتأسيس الشركة في االمارات  
 312.4 ايف كاف 2009و 2008رنة بسنتي  مقا 2018-2010وف الحد االدنى خبلؿ كاف د

 % .311.9و
 
 
 
 
 



             تقييم تجربة اإلمارات العربية المتحدة في مجال جذبلث: الفصل الثا
 -دراسة استشرافية-المباشرة زمن األزمات المالية العالميةاألجنبية  الستثماراتا

 

375 
 

 .0108-0118( : مؤشر بدء المشروع خالل الفترة 07-3جدول رقم )

 
:  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة صادرة عف مجموعة البنؾ الدولي، المصدر

، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة الصادرة  //http://www.doingbusiness.org متاح عمى
العربية،  عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيولة أداء األعماؿ في الدوؿ

 /http://dhaman.net/arمتاح عمى 

 مؤشر استخراج تراخيص البناء -
( نبلحظ اف ترتيب االمارات العربية المتحدة عالميا في مؤشر اسخراج 18-3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

عاـ  41و 2008عاـ  38عرؼ تحسنا كبيرا مف الرتبة  2018-2008تراخيص البناء خبلؿ الفترة 
 ، مما يعكس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء2018و  2016الى الرتبة الثانية  بيف عامي  2009

متوسط الحجـ وقمة االجراءات الحكومية واالجراءات او  ى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغيروتشييد مبن
 86.38مارات عمى درجة البيروقراطية ذات الصمة بدورة حياة منشآت االعماؿ االماراتية، وتحصمت اال

نقطة مئوية مف الحد االعمى لبلداء ، متحسنة مقارنة  13.62مما يعني انيا عمى مسافة  2018عاـ 
نقطة مئوية مف 17.07درجة مما يعني انيا كانت عمى مسافة  82.93ايف تحصمت عمى  2017بسنة 

ػػػ التغيير في مقياس المسافة مف الحد األعمى لؤلداء بيف السنتيف  بػػالحد االعمى وىذا ما يعكس نسبة  
في مقياس المسافة مف الحد خيص البناء ٪، وقد تراجعت درجة االمارات في مؤشر استخراج ترا 3.45

درجة ايف كانت عمى مقربة  91.22كما ىو موضح في الجدوؿ مف درجة  2015االعمى لبلداء بعد 
 طة مئوية مف الحد االعمى لبلداء.نق 8.78

في االمارات العربية ستخراج تراخيص البناء ر الفرعي اويتضح مف متابعة قيـ مكونات المؤش
المطموبة الستخراج تراخيص البناء انيا قمت بالنسبة لعدد االجراءات  2018-2008المتحدة خبلؿ الفترة 

  2012اجراء عامي  14و 2011و 2010اجراء عامي  17الى  2009و  2008اجراء عامي  21مف 
 

http://www.doingbusiness.org/
http://dhaman.net/ar/
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ف عد االجراءات زاد اال ا 2016اجراءات عاـ  8و 2015اجراءات عاـ  10ثـ الى  2013و
 اجراء عمى التوالي . 14و 11الى  2018و 2017عامي 

يوـ  125اما الفترة الزمنية البلزمة الستصدار تراخيص البناء فيي االخرى عرفت تحسنا مف 
  2013و 2012يوـ خبلؿ  46و  2011و  2010يوـ خبلؿ  عامي  64الى  2009و 2008عامي 

يوـ ثـ زاد بعدىا عدد اياـ الفترة التي تسمح  43.5ايف حددت بػػ  2016لتناقص الى غاية وظمت في ا
 . 2018و  2017يوـ خبلؿ  50.5و 49باستصدار تراخيص البناء  الى 

استصدار تمؾ التراخيص )دوف اية رسوـ غير رسمية (  إجراءات إلنجازعف التكمفة الرسمية  أما
والمستندات المطموبة الستصدار كافة تراخيص مرافؽ البنية التحتية المتعمقة  اإلشعاراتبما في ذلؾ 

  األفضؿىي   2016و 2015بتوصيؿ المياه والصرؼ الصحي والكيرباء واالتصاالت  فكانت سنتي  
%  2.3بنسبة  2018و  2017ثـ  % 1.5بنسبة  2009و  2008% ثـ سنتي  0.2بنسبة تكمفة 
 %. 35.8ة تكاليؼ الستخراج تراخيص البناء بػػػ  اكبر نسب 2011وعرفت سنة 

 .0108-0118(: مؤشر استخراج تراخيص البناء خالل الفترة  08-3جدول رقم )

:  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة صادرة عف مجموعة البنؾ الدولي،  المصدر 
، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة الصادرة  //http://www.doingbusiness.orgمتاح عمى  

، ة أداء األعماؿ في الدوؿ العربيةعف  المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيول
 /http://dhaman.net/arمتاح عمى 

 مؤشر الحصول عمى الكهرباء : -
( اف ترتيب االمارات العربية المتحدة عالميا في مؤشر  19 -3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

،  2018الى الرتبة االولى عاـ  2012عاـ  10الحصوؿ عمى الكيرباء في تحسف مستمر مف الرتبة 
وىذا امر جيد بالنسبة لبلمارات العربية المتحدة ألف خدمة توصيؿ الطاقة الكيربائية بالتوازي مع غيرىا 
مف خدمات البنية التحتية مثؿ التزود بالمياه والوقود وتعبيد الطرؽ وشبكات االتصاالت مف الخدمات 

، انشطتيا واالستمرار فييا ممارسة الضرورية التي بدونيا ال يمكف لممشاريع بكافة انواعيا البدء في
 نقطة مئوية مف 0.08مما يعني انيا عمى مسافة   2018عاـ  99.92وتحصمت االمارات عمى درجة 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

2 4 2 4 4 13 12 26 27 41 38

86.38 82.93 88.79 91.22 / / / / / / /

14 11 8 10 / 14 14 17 17 21 21

50.5 49 43.5 44 / 46 46 64 64 125 125

2.3 2.3 0.2 0.2 / 9.2 5.2 35.8 30.7 1.5 1.5

15 13 11 / / / / / / / /

ترتٌب عالمٌا ال

الزمن )االٌام(

فرد( تكلفة)نسبة من دخل ال ال

مؤشر مراقبة الجودة بناء )15-0(

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

مقٌاس المسافة من الحد االعلى الداء

اإلجراءات)العدد(

مؤشر مراقبة الجودة 
بناء )15-0(

التكلفة )نسبة من 
فرد( دخل ال

الزمن )االيام(
االجراءات 

عدد( )ال
مقياس المسافة من 
الحد االعلى لالداء

الترتيب 
عالميا

السنوات

- 1.5 125 21 - 38 2008
- 1.5 125 21 - 41 2009
- 30.7 64 17 - 27 2010
- 35.8 64 17 - 26 2011
- 5.2 46 14 - 12 2012
- 9.2 46 14 - 13 2013
- - - - - 4 2014
- 0.2 44 10 91.22 4 2015

11 0.2 43.5 8 88.79 2 2016
13 2.3 49 11 82.93 4 2017
15 2.3 50.5 14 86.38 2 2018

http://www.doingbusiness.org/
http://dhaman.net/ar/
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درجة مما يعني  98.84ايف تحصمت عمى  2017الحد االعمى لبلداء ، متحسنة مقارنة بسنة 
التغيير في مقياس نقطة مئوية مف الحد االعمى وىذا ما يعكس نسبة   1.16انيا كانت عمى مسافة 

٪، وقد تراجعت درجة االمارات في مؤشر الحصوؿ 1.08 بػػػالحد األعمى لؤلداء بيف السنتيف المسافة مف 
كما ىو موضح في الجدوؿ مف  2015عمى الكيرباء في مقياس المسافة مف الحد االعمى لبلداء بعد 

درجة  95.28نقطة مئوية مف الحد االعمى لبلداء الى  2.56درجة ايف كانت عمى مقربة  97.44درجة 
 .2016عاـ 

 2018-2012ت المؤشر الفرعي توصيؿ الكيرباء خبلؿ الفترة ويتضح مف متابعة قيـ مكونا
 4بالنسبة لعدد االجراءات البلزمة لتسجيؿ وتنظيـ عمميات توصيؿ التيار انو تـ اختصار االجراءات مف 

مما يقمؿ مف عدد مرات  تردد العميؿ عمى  2018اجراء عاـ  2الى  2013و  2012اجراءات بيف 
عد في تحديد االختناقات في عممية توصيؿ التيار الكيربائي، كذلؾ بالنسبة الشركة توزيع الكيرباء ويسا

 . 2018اياـ سنة  10الى  2012يوـ عاـ  55لموقت المستغرؽ لتوصيؿ الكيرباء شيد تحسنا مف 

وبالنسبة لتكمفة توصيؿ التيار الكيربائي الذي يحسب كنسبة مف متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ 
% ايف عرفت افضؿ نسبة لمتكاليؼ مف  15مقارنة بػػػػ  2018% عاـ 52.2لى القومي السنوي فزاد ا

 .2012متوسط الدخؿ القومي لمفرد منذ سنة 

(: وضعية االمارات العربية المتحدة في مؤشر الحصول عمى الكهرباء 09-3جدول رقم ) 
 .0108-0100خالل الفترة 

: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة صادرة عف مجموعة البنؾ الدولي،  المصدر
، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة الصادرة  //http://www.doingbusiness.orgمتاح عمى  

ائتماف الصادرات حوؿ سيولة أداء األعماؿ في الدوؿ العربية ، عف  المؤسسة العربية لضماف االستثمار و 
 /http://dhaman.net/arمتاح عمى 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1 4 4 4 3 7 10

99.92 98.92 95.28 97.44 / / /

2 3 3 3 / 4 4

10 28 32 35 / 40 55

52.2 24.7 24 24.2 / 19.3 15

ترتٌب عالمٌا ال

الزمن )االٌام(

قومً للفرد( تكلفة)نسبة من متوسط الدخل ال ال

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

مقٌاس المسافة من الحد االعلى الداء

ت)العدد( اإلجراءا

http://www.doingbusiness.org/
http://dhaman.net/ar/
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 مؤشر تسجيل الممكية: -
( اف االمارات العربية المتحدة حضيت بوضع افضؿ نسبيا 20-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ  رقـ )     

، حيث جاءت في مراتب متقدمة محتمة  2018- 2008في مؤشر تسجيؿ الممتمكات عالميا بيف الفترة 
بيف  4عمى التوالي ثـ تقدمت في الترتيب الى الرتبة  2009و  2008عالميا خبلؿ  11و  8الرتبة 
عمى التوالي وىذا ما حفز  2017و  2018خبلؿ  11و 10لى الرتبة اال انيا تراجعت ا 2015و  2014

لجوء المستثمريف االجانب الى االمارات ألنيا تسيؿ لو عممية الحصوؿ عمى التمويؿ بضمانيا ذلؾ الف 
المصارؼ تفضؿ حيازتيا لصعوبة نقميا او اخفائيا كضمانات مقابؿ منح القروض، كما اف تسجيؿ 

عاـ  90.02ايجابا في قيـ االراضي واستثماراتيا، وقد تحصمت االمارات عمى درجة الممكية العقارية يؤثر 
نقطة مئوية مف الحد االعمى لبلداء ، متراجعة  مقارنة بسنة  9.98مما يعني انيا عمى مسافة    2018
نقطة مئوية مف الحد  9.96درجة مما يعني انيا كانت عمى مسافة  90.04ايف تحصمت عمى  2017
التغيير في مقياس المسافة مف الحد األعمى لؤلداء بيف السنتيف  بػػػػ وىذا ما يعكس نسبة  االعمى 
٪، وقد تراجعت درجة االمارات في مؤشر تسجيؿ الممكية  في مقياس المسافة مف الحد االعمى 0.02

 3.43درجة ايف كانت عمى مقربة  96.66كما ىو موضح في الجدوؿ مف درجة  2015لبلداء بعد 
 .2016درجة عاـ  89.23ة مئوية مف الحد االعمى لبلداء الى نقط

 2018-2008ويتضح مف متابعة قيـ مكونات المؤشر الفرعي تسجيؿ الممتمكات خبلؿ الفترة 
بالنسبة لعدد االجراءات المطموبة لتسجيؿ او نقؿ ممكية االصؿ العقاري تقمص الى اجراء واحد خبلؿ 

تراجع الترتيب بمركز  2013، ومنذ 2009و  2008ءات عامي مقارنة بػػثبلث اجرا 2012و  2011
ليصبح اجراءاف اثناف لتسجيؿ ممكية االصؿ العقاري مما يدؿ عمى  2018واحد وزاد اجراء الى غاية 

التعامؿ الذي يحدث بيف الشركة المشترية او البائعة او وكبلئيا ، او بيف العقار نفسو مع اطراؼ خارجية 
لح حكومية ومفتشوف وموظفو التوثيؽ والشير العقاري والمحاموف، وبالنسبة مف ضمنيا ىيآت ومصا

بعد اف  2018- 2016لموقت المستغرؽ النياء اجراءات التسجيؿ فتـ اختصارىا في يوـ ونصؼ منذ 
 .2009و  2008اياـ عامي  6و  2010اياـ عاـ   10كانت 

الى   2015العقار  فكانت سنوات   اما التكمفة الرسمية النجاز إجراءات تسجيؿ او نقؿ ممكية
% وىو ما يعكس كفاءة وفعالية   2.3و  2%، بعدما كانت تتراوح بيف 0.2االفضؿ بنسبة   2018غاية 

 نظاـ تسجيؿ الممكيات العقارية المعموؿ بيا في االمارات .
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فترة ( : وضعية االمارات العربية المتحدة في مؤشر تسجيل الممكية خالل ال01-3جدول رقم) 
0118-0108. 

 
صادرة عف مجموعة البنؾ  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة: المصدر

قارير لسنوات مختمفة ، وباالعتماد عمى ت //http://www.doingbusiness.orgمتاح عمى  الدولي، 
ة أداء األعماؿ في الدوؿ العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيولالمؤسسة الصادرة عف 

 /http://dhaman.net/ar، متاح عمى العربية

 مؤشر الحصول عمى االئتمان  -
الحصوؿ ( اف ترتيب االمارات العربية المتحدة في مؤشر 21-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

، حيث احتمت ابقة ويشيد تذبذبا بيف سنة واخرىعمى االئتماف متأخر نوعا ما مقارنة بالمؤشرات الس
وتراجعت مف  68محتمة الترتيب  2009مركز عاـ  47ثـ تحسنت بػػ  2008عاـ  115االمارات الترتيب 

 2015عاـ  89تبة ثـ تحسنت بعد ذلؾ الى الر  99الى الرتبة  71مف الترتيب  2014الى غاية  2010
، وىذا يدؿ عمى انو يصعب في 2017و 2016بعد تراجع طفيؼ عامي  2018عاـ  90والرتبة 

االمارات الحصوؿ عمى االئتماف البلـز لممشاريع مما يصعب نوعا ما تمويؿ العمميات التشغيمية والتوسعية  
لمراكز الخاصة لممعمومات االئتمانية، اإلمارات العربية المتحدة إطارا قانونيا ينظـ عمؿ ا بالرغـ مف انشاء

لزاـ المؤسسات المالية بتبادؿ المعمومات االئتمانية كالية لتعزيز إجراءات الحصوؿ عمى االئتماف،  وقد وا 
نقطة مئوية مف الحد  50مما يعني انيا عمى مسافة  2018عاـ  50حصمت االمارات عمى درجة 

درجة مما يعني انيا كانت عمى  45يف تحصمت عمى ا 2017االعمى لبلداء ، متحسنة مقارنة بسنة 
التغيير في مقياس المسافة مف الحّد األعمى نقطة مئوية مف الحد االعمى وىذا ما يعكس نسبة   55مسافة 

٪، وقد تحسنت درجة االمارات في ىذا المؤشر  في مقياس المسافة مف الحد  5لؤلداء بيف السنتيف  بػػػػػ 
 .2018عاـ  50الى الدرجة  45كما ىو موضح في الجدوؿ مف  5201االعمى لبلداء منذ 

-2008ويتضح مف متابعة قيـ مكونات المؤشر الفرعي الحصوؿ عمى االئتماف خبلؿ الفترة 
بالنسبة لمؤشر قوة الحقوؽ القانونية  الذي يقيس الدرجة التي تحمي بيا قوانيف الضمانات  2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

10 11 10 4 4 12 6 4 7 11 8

90.02 90.04 89.23 96.66 / / / / / / /

2 2 2 2 / 2 1 1 1 3 3

1.5 1.5 1.5 2 / 10 2 2 2 6 6

0.2 0.2 0.2 0.2 / 23 2 2 2 2 2

21 21 20 / / / / / / / /

ترتٌب عالمٌا ال

الزمن )االٌام(

تكلفة)نسبة من قٌمة العقار( ال

مؤشر جودة ادارة االراضً )30-0(

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

مقٌاس المسافة من الحد االعلى الداء

اإلجراءات)العدد(

مؤشر جودة ادارة االراضي)0-
)30

التكلفة )نسبة من قيمة 
العقار(

الزمن )االيام( االجراءات )العدد(
مقياس ادلسافة من احلد 

االعلى لالداء
الرتتيب عادليا السنوات

- 2 6 3 - 8 2008
- 2 6 3 - 11 2009
- 2 2 1 - 7 2010
- 2 2 1 - 4 2011
- 2 2 1 - 6 2012
- 2.3 10 2 - 12 2013
- - - - - 4 2014
- 0.2 2 2 96.66 4 2015

20 0.2 1.5 2 89.23 10 2016
21 0.2 1.5 2 90.04 11 2017
21 0.2 1.5 2 90.02 10 2018

http://www.doingbusiness.org/
http://dhaman.net/ar/
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 12الى  0يسيؿ عممية االقراض وتتراوح قيمة المؤشر مف  حقوؽ لمقترضيف والمقرضيف مماواالفبلس 
وكمما كانت النقطة اعمى دؿ ذلؾ عمى اف قوانيف الضمانات واإلفبلس مصممة بشكؿ افضؿ لتوسيع 

 1نطاؽ القدرة عمى الحصوؿ عمى االئتماف.

 ومف خبلؿ تتبع درجات ىذا المؤشر لسنوات مختمفة اتضح لنا اف قوانيف الضمانات واالفبلس
ليست مصممة بشكؿ جيد لكي توسع نطاؽ القدرة عمى الحصوؿ عمى االئتماف في االمارات العربية 

ىي االفضؿ بالحصوؿ   2013-2009لتكوف السنوات مف   4- 2المتحدة وتراوحت ىذه الدرجات بيف 
 درجات. 4عمى 

عمى نطاؽ ومدى  اما بالنسبة لمؤشر عمؽ المعمومات االئتمانية ، والذي يقيس القواعد التي تؤثر
توافر ونوعية المعمومات االئتمانية المتاحة عف طريؽ السجبلت والمكاتب العامة او الخاصة لممعمومات 

حيث انو كمما كانت الدرجة اعمى كمما تبيف توافر قدر اكبر مف  8-0االئتمانية ، والذي يتراوح قيمو بيف 
ممعمومات االئتمانية يما يسيؿ عممية المعمومات االئتمانية اما عف طريؽ مكتب عاـ او خاص ل

تبيف مف درجات ىذا المؤشر اف االمارات العربية المتحدة تتوفر فييا اكبر قدر مف المعمومات  2االقراض،
 8مف اصؿ  8و  7بحصوليا عمى درجات  2018-2015االئتمانية خاصة في السنوات االخيرة مف 

، وىذا التنقيط 5-2تراوحت درجات المؤشر بيف  حيث 2013 -2008متحسنة عمى السنوات السابقة مف 
 يوضح امكانية سيولة االقراض.

وفيما يخص مؤشر تغطية السجبلت العامة لممعمومات االئتمانية )% مف عدد السكاف الراشديف( 
افضؿ نسبة تغطية  2012%  وعرفت سنة  9و  1.4يتضح اف نسبة التغطية متذبذبة  تراوحت بيف 

عمومت االئتمانية  مما يوضح عدد االفراد والشركات المسجمة في احد المكاتب العامة السجبلت العامة لمم
لممعمومات االئتمانية التي تحتوي عمى معمومات حالية عف تاريخ السداد والديوف المدفوعة او االئتماف 

لسكاف القائـ )غير المسدد(، اما مؤشر تغطية المكاتب الخاصة لممعمومات االئتمانية )% مف عدد ا
  2008افضؿ نسبة تغطية منذ  2018% وعرفت سنة 54.5-0الراشديف( فتراوحت نسبة التغطية بيف 

مما يعكس عدد االفراد والشركات المسجمة في المكاتب الخاصة لممعمومات االئتمانية التي تحتوي عمى 
 معمومات حالية عف تاريخ السداد والديوف غير االمدفوعة .

 

                                                             
1

، المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، العدد الفصلً 5002دول العربٌة لسنة بٌئة اداء االعمال فً النشرة فصلٌة حول  
 .18، ص 2014الرابع، الكوٌت،  

2
 18نفس المرجع، ص  
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وضعية االمارات العربية المتحدة في مؤشر الحصول عمى االئتمان خالل (: 00-3جدول رقم )
 .0108-0118الفترة 

 
ة صادرة عف مجموعة البنؾ مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمف :المصدر

، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة  //www.doingbusiness.orghttp//:متاح عمى   الدولي،
ة أداء األعماؿ في الدوؿ الصادرة عف  المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيول

 /http://dhaman.net/ar، متاح عمى العربية

 :المستثمرين االقميةمؤشر حماية  -

يقيس مؤشر حماية المستثمريف االقمية مدى قوة حماية المساىميف مف مالكي حصص االقمية ضد 
قياـ المديريف واعضاء مجالس االدارات باساءة استخداـ االصوؿ لتحقيؽ مكاسب شخصية لمجموعة مف 

عمى تشير الى اداء ايجابي اال حيث اف القيـ 10-0الدوؿ، وتتراوح قيمة غالبية المؤشرات الفرعية بيف 
 1.والعكس

خبلؿ سنتي  75.00( اف اإلمارات تحصمت عمى درجة 22-3ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
وقد تحسنت درجة نقطة مئوية مف الحد األعمى لؤلداء،  25مما يعني انيا عمى مسافة  2018و  2017

كما ىو  2016الحد االعمى لبلداء منذ اإلمارات في مؤشر حماية المستثمريف  في مقياس المسافة مف 
نقطة مئوية مف الحد االعمى لبلداء بعد  40ايف كانت عمى مقربة   60.00موضح في الجدوؿ بدرجة 

 %. 0.83بنسبة تغير  2015تراجع طفيؼ مسيا بعد 
ويتضح مف متابعة قيـ مكونات المؤشر الفرعي حماية المستثمريف االقمية في االمارات العربية 

بالنسبة لمؤشر قوة حماية المستثمريف  االقمية  الذي يعتبر حاصؿ  2018-2008حدة خبلؿ الفترة المت
جمع كؿ مف متوسط مؤشر انظمة نطاؽ تضارب المصالح ومؤشر نطاؽ الحوكمة وحقوؽ المساىميف  

                                                             
1
 .19نفس المرجع، ص   

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

90 101 97 89 99 83 78 72 71 68 115

50 45 45 45 / / / / / / /

2 2 2 2 / 4 4 4 4 4 3

8 7 7 7 / 5 5 5 5 5 2

تغطٌة السجالت العامة للمعلومات االئتمانٌة 

(من عدد السكان الراشدٌن %)

تغطٌة المكاتب الخاصة للمعلومات االئتمانٌة

(من عدد السكان الراشدٌن %)
28.337.453.854.5

7.78.98.8

07.712.617.729.231.7/

7.38.495.9/6.8

ترتٌب عالمٌا ال

1.46.5

مؤشر عمق المعلومات االئتمانٌة )8-0(

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

مقٌاس المسافة من الحد االعلى الداء

قانونٌة )12-0( مؤشر قوة الحقوق ال

0 1.4 2 3 - 115 2008
7.7 6.5 5 4 - 68 2009

12.6 7.3 5 4 - 71 2010
17.7 8.4 5 4 - 72 2011
29.2 9 5 4 - 78 2012
31.7 5.9 5 4 - 83 2013

- - - - - 99 2014
28.3 6.8 7 2 45 89 2015
37.4 7.7 7 2 45 97 2016
53.8 8.9 7 2 45 101 2017
54.5 8.8 8 2 50 90 2018

تغطية ادلكاتب اخلاصة للمعلومات 
تمانية )% من عدد السكان الراشدين( االئ

تغطية السجالت العامة للمعلومات 
تمانية )% من عدد السكان الراشدين( االئ

الرتتيب عادلياالسنوات
مقياس ادلسافة 

من احلد االعلى 
لالداء

مؤشر قوة احلقوق 
القانونية )12-0(

مؤشر عمق ادلعلومات 
تمانية )8-0( االئ

http://www.doingbusiness.org/
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 6، حيث وصمت قيمة المؤشر الى  2013الى غاية  4.3ايف كانت  2008انيا في تحسف مقارنة بسنة 
، وفيما يخص مؤشر انظمة نطاؽ تضارب المصالح  الذي يعتبر حاصؿ جمع  2016و  2015امي ع

كؿ مف متوسط مؤشر نطاؽ االفصاح ومؤشر نطاؽ المسؤولية اعضاء مجمس االدارة ومؤشر سيولة قياـ 
-2015خبلؿ سنتي  10مف  7.3 ف االمارات العربية المتحدة حققتفاالمساىميف باقامة الدعاوى 

2016. 

اما مؤشر نطاؽ االفصاح فيو يتألؼ مف خمس مكونات ىي الشخصية االعتبارية التي تكوف 
موافقتيا كافية مف الناحية القانونية التماـ صفقة ما وعما اذا كاف يشترط االفصاح المباشر عف تمؾ 

قبؿ  الصفقة وكذلؾ اشتراط االفصاح عف تعارض المصالح مف عدمو وقياـ ىيئة خارجية  بمراجع الصفقة
  2018-2015في ىذا المؤشر منذ  10مف  10اتماميا  نبلحظ اف االمارات العربية المتحدة حققت 

 .4ايف بمغت  2014-2008درجات مقارنة بالفترة  6متحسنة بػػػ

مف  7تحسنت في التصنيؼ مف  أيضانجدىا  اإلدارةمجمس  أعضاءنطاؽ مسؤولية وفي مؤشر 
مما يعكس قدرة المساىميف عمى تحميؿ  2018-2015خبلؿ  10مف  9الى  2014-2008خبلؿ  10

مكانيةالصفقة  ايلحقأالتي  األضرارمسؤولية  اإلدارة الصفقة لصالح أي  بإبطاؿاصدار حكـ قضائي  وا 
التي لحقت بالشركة ورد  األضرارعف عمى دفع تعويضات  اإلدارة إجبار إمكانيةمدع مف المساىميف وكذا 

التي جنتيا وامكانية معاقبة  االدارة بالسجف والغرامة وامكانية المدعيف مف المساىميف المقاضاة  األرباح
 التي الحقتيا الصفقة بيذه الشركة . األضراربصورة مباشرة او غير مباشرة بسبب 

، وتعتبر  10مف  4- 2اوي فتراوحت بيف اما بالنسبة لمؤشر سيولة قياـ المساىميف باقامة الدع
 3بػػػ  2016-2015درجات ، بعد اف كانت بيف سنتي  4ىي االفضؿ بػػػػػ  2018- 2017سنتي 

بدرجتاف ، ويتألؼ ىذا المؤشر مف ستة مكونات تتمثؿ في المستندات  2013 -2009درجات و بيف 
وامكانية استجواب  ،د اثناء المحاكمةدعى عميو والشيو المتاحة لممدعيف مف المساىميف مف جانب الم

ومناقشة المدعى عميو والشيود بصورة مباشرة اثناء المحاكمة والحصوؿ مف المعي عميو عمى مجموعات 
% او اقؿ مف عدد اسيـ الشركة  10مف المستندات ذات الصمة وصبلحيات المساىميف الذيف بحوزتيـ 

المشترية والبائعة والتحقيؽ بشأنيا لمتحقيؽ في الصفقة بيف الشركتيف المطالبة باالستعانة بمفتش حكومي 
% او اقؿ مف عدد اسيـ  10دوف اقامة دعوى في المحكمة وصبلحيات المساىميف الذيف بحوزتيـ 

 1المطموب لمدعاوي. األدلةالشركة ومستوى 

                                                             
1

 .19نفس المرجع، ص 
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المتحدة تصنيفيا وفي مؤشر نطاؽ الحوكمة وحقوؽ المساىميف فيتضح اف االمارات العربية 
 6، وحقوؽ المساىميف االفضؿ بػػ2016-2015بيف  10مف  5متراجع نوعا مف حيث قدر بػػ اقؿ مف 

، وبالنسبة لمؤشر الشفافية  في الشركات 2016درجات عاـ  4بعد اف كانت  2018-2017درجات بيف 
 الييكؿ االداري.في مؤشر قوة  3.5درجات و  9مف اصؿ  2015درجات عاـ  5جاءت االمارات بػػػ 

 .0108-0118(: مؤشر حماية المستثمرين االقمية خالل الفترة 00-3جدول رقم )

 
:  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة صادرة عف مجموعة البنؾ المصدر

، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة  //www.doingbusiness.orghttp//:الدولي،  متاح عمى  
الصادرة عف  المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيولة أداء األعماؿ في الدوؿ 

 /http://dhaman.net/arالعربية ، متاح عمى 

 مؤشر دفع الضرائب: -
( نبلحظ اف ترتيب االمارات العربية المتحدة في مؤشر دفع 23-3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
الى المركز االوؿ بيف  7مراكز مف المركز  6، حيث تحسف بػػ  2012الضرائب في تحسف منذ سنة  

 تحصيؿ أنظمة مرونةمما يعكس مدى مف الحد االعمى لبلداء،  99.44بمقياس مسافة  2013-2018
 المفروضة المعدالت تقييـ خبلؿ مف االمارات  في بيا المعموؿ الضريبية  والسياسة لمفروضةا الضرائب
 .واإلجرائية اإلدارية السداد وآليات

-2008االمارات خبلؿ الفترة  في الضرائب دفع الفرعي المؤشر مكونات قيـ متابعة مف يتضح
سنويا اف في االمارات  يتردد المستثمر عمى السمطات المعنية  الضرائب مدفوعات بالنسبة لعدد 2018

متقمصة  2018- 2013مرات منذ  4لسداد الضرائب المستحقة واالشتراكات االلزامية خبلؿ السنة حوالي 
مرة في العاـ، اما عف الوقت المستغرؽ  14أيف كاف عدد المدفوعات يتـ  2012-2008مقارنة  بالفترة 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

10 9 49 43 102 128 122 120 119 113 107

75 75 60 60.83 / / / / / / /

/ / 6 6.1 / 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

10 10 10 10 / 4 4 4 4 4 4

/ / / 3.5 / / / / / / / هٌكل االداري )10.5-0( مؤشر قوة ال

9 9 9 9 / 7 7 7 7 7 7 مؤشر نطاق مسؤولٌة  اعضاء مجلس االدارة )10-0(

4 4 3 3 / 2 2 2 2 2 / مؤشر سهولة قٌام امساهمٌن باقامة الدعاوى )10-0(

/ / 4.7 4.8 / / / / / / 2 مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمٌن

/ / / 5 / / / / / / /

ترتٌب عالمٌا ال

مؤشر نطاق االفصاح ) 10-0(

مؤشر نطاق الشفافٌة فً الشركات )9-0(

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

مقٌاس المسافة من الحد االعلى الداء

لٌة )10-0( مؤشر قوة حماٌة المستثمرٌن االق

http://www.doingbusiness.org/
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ت الضريبية في مجاؿ اعداد ممؼ المحاسبة الضريبية وسداد كؿ مف ضريبة ارباح لمتعامؿ مع السمطا
الشركات وضريبة المبيعات )القيمة المضافة( واشتراكات شبكة االماف االجتماعي بما في ذلؾ الضرائب 

 .ساعة سنويا 12عمى االجور والرواتب الخاصة بالعامميف بالشركة فتكوف في غضوف 

 األرباح إجماليالمستحقة الدفع مف  اإللزاميةالضرائب واالشتراكات  يإجمالاما مؤشر نسبة 
 14.8مقارنة بالسنوات البلحقة بيا ايف بمغت   األفضؿىي  2013-2008 فكانت سنوات التجارية  

 % . 15.9و

-0118(: مؤشر دفع الضرائب في االمارات العربية المتحدة خالل الفترة 03-3جدول رقم )
0108 . 

 
: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة صادرة عف مجموعة البنؾ المصدر

، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة  //http://www.doingbusiness.orgالدولي،  متاح عمى  
ائتماف الصادرات حوؿ سيولة أداء األعماؿ في الدوؿ الصادرة عف  المؤسسة العربية لضماف االستثمار و 

 /http://dhaman.net/arالعربية ، متاح عمى 

 مؤشر التجارة عبر الحدود -
( نبلحظ اف ترتيب االمارات العربية المتحدة في مؤشر التجارة 24-3)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ      

و  5، ثـ الى المركز 2009عاـ  14الى المركز  2008عالميا عاـ  24عبر الحدود تحسف مف المركز 
مستمرا في الراجع الى غاية  2015و  2014بيف  8و  9، ثـ تراجع الى الرتبة  2013-2010بيف  3

عاـ  85ثـ عاودت التحسف الى الرتبة  2016مركز عاـ  93ي تراجعت بػػا 101احتبلليا الترتيب 
اف  اإلمارات العربية المتحدة  قامت بتبسيط إجراءات إعداد المستندات، وتخفيض ، وىذا يعود الى 2017

الذي يعد  نظاـ جمركي شامؿ في   2الوقت البلـز لمتجارة عبر الحدود مف خبلؿ تطبيؽ نظاـ مرساؿ 
مما يعني    2018و  2017خبلؿ سنتي  71.50وتحصمت االمارات عمى درجة مصمحة جمارؾ دبي، 

وقد تحسنت درجة االمارات في مؤشر نقطة مئوية مف الحد االعمى لبلداء،  28.5فة انيا عمى مسا

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

1 1 1 1 1 1 7 5 4 4 4

99.44 99.44 99.44 99.44 / / / / / / /

4 4 4 4 / 4 14 14 14 14 14

12 12 12 12 / 12 12 12 12 12 12

15.9 15.9 15.9 14.8 / 14.1 14.1 14.1 14.1 14.4 14.4 اجمالً سعر الضرٌبة )% من األرباح(

ترتٌب عالمٌا ال

وقت )عدد الساعات سنوٌا( ال

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

مقٌاس المسافة من الحد االعلى الداء

المدفوعات )العدد(
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ايف كانت  66.27بدرجة  2016التجارة عبر الحدود  في مقياس المسافة مف الحد االعمى لبلداء منذ 
بنسبة حيث كانت  2015بعد تراجع مسيا بعد  لؤلداء األعمىنقطة مئوية مف الحد  33.73عمى مقربة  

 .لؤلداء األعمىمف الحد  8.54ايف كانت عمى مقربة   91.46تصنيفيا  درجة

االمارات خبلؿ الفترة  في التجارة عبر الحدود  الفرعي المؤشر مكونات قيـ متابعة مف يتضح
وثائؽ  4بالنسبة  لعدد الوثائؽ المطموبة لمتصدير نبلحظ انيا تزايدت مف متوسط  حوالي  2008-2017
رغـ تقمص الوقت البلـز  2017وثيقة عاـ  178و 2016وثيقة عاـ  38 الى 2015-2008ابيف 

 462الى  2017، وتحسف تكمفة التصدير عاـ 2008يوـ عاـ  13اياـ بعد اف كاف  6دير الى صتلم
 .2016-2012دوالر خبلؿ السنوات  650-630دوالر لكؿ شحنو بعد اف كانت 

 178حيث قدرت بػػ 2016بلحظ تزايدىا ايضا في اما بالنسبة لعدد الوثائؽ المطموبة لبلستيراد فن
تـ تقميص ىا   2017وفي سنة  2008وثائؽ عاـ  8وثائؽ  السنوات السابقة قبميا و  5وثيقة مقارنة بػػػػ 
يوـ عاـ  54يوـ و  72الى  2016وثيقة ، وازداد الوقت المستغرؽ لبلستيراد عاـ  12واختصارىا الى 

 .2008-2009يوـ بيف  13و 10، و2015-2010ؿ اياـ خبل 9و  7مقارنة بػػػ 2017

دوالر ثـ بدأت في االرتفاع الى  462بحوالي  2008اما تكمفة االستيراد فكانت االفضؿ سنة 
، 2013- 2012دوالر بيف   590و  635، ثـ 2011-2009دوالر خبلؿ  542و  579و  587

 .دوالر لكؿ شحنة 678بتكمفة  2017 لتستمر في االرتفاع الى غاية

-0118(: مؤشر التجارة عبر الحدود في االمارات العربية المتحدة خالل الفترة 04-3جدول رقم )
0107. 

 
:  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة صادرة عف مجموعة البنؾ الدولي،  المصدر 

، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة الصادرة  //www.doingbusiness.orghttp//:متاح عمى  
، ةة أداء األعماؿ في الدوؿ العربيعف  المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيول

 /http://dhaman.net/arمتاح عمى 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

85 101 8 9 5 5 3 5 14 24

71.5 66.27 91.46 / / / / / / /

178 38 3 / 4 4 4 4 5 7

6 6 7 / 7 7 7 8 5 13

462 650 665 / 630 630 521 593 618 462 تكفة التصدٌر )دوالر لكل شحنة(

12 178 5 / 5 5 5 5 7 8 وثائق المطلوبة لالستٌراد)عدد( ال

54 72 7 / 7 7 7 9 10 13 وقت المستغرق لالستٌراد )االٌام( ال

678 678 625 / 590 635 542 579 587 462 تورٌد)دوالر لكل شحنة( تكلفة ال

283 283 5 / / / / / / /

ترتٌب عالمٌا ال

وقت المستغرق للتصدٌر )االٌام( ال

)usd(وثائق تقٌد باجراءات ال تكلفة االستٌراد : ال

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

مقٌاس المسافة من الحد االعلى الداء

وثائق المطلوبة للتصدٌر )عدد( ال

http://www.doingbusiness.org/
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 مؤشر انفاذ العقود  -
( نستنتج اف ترتيب االمارات العربية المتحدة في مؤشر انفاذ العقود 25-3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

عالميا، اال انو تحسف تحسنا  145و 104متراوحا بيف الرتبة  2015-2008كاف متدني جدا خبلؿ الفترة 
يدؿ  عمى التوالي مما 12، 25، 18محتبل الترتيب  2018، 2017، 2016ممحوظا خبلؿ السنوات 

عمى وجود نظاـ قضائي فعاؿ وكؼء مؤخرا لمتعامؿ مع الشركات المتعثرة الذي يساعد اصحاب الشركات 
الجدد عمى بدء وممارسة نشاطيـ والعمؿ عمى تنميتو في ظؿ ارتفاع معدالت استرداد االلتزامات في 

كات ناىيؾ عف اجتذاب حاالت التعثر، اذ اف المصارؼ تكوف اكثر استعدادا لتقديـ التمويؿ البلـز لمشر 
طرؽ التمويؿ االخرى ممثمة في رؤوس امواؿ المستثمريف، كما يعكس أيضا مدى مرونة النصوص 
القانونية واإلجراءات اإلدارية المنظمة لؤلنظمة القضائية وعممية الفصؿ او البت في القضايا التجارية مف 

تأخر سدادىا نجمت عف بيع بضائع  خبلؿ رصد التكمفة التي يجب تحمميا في سبيؿ تحصيؿ مديونيية
ئية حتى اوتتبع عدد االجراءات والفترة الزمنية البلزمة لتحصيؿ ىذا الديف منذ رفع المدعي لمدعاوي القض

ى وتحصمت االمارات عملدى الشركات في االمارات العربية المتحدة، ي ليذا الديف متاريخ التحصيؿ الفع
نقطة مئوية مف الحد  25.98كانت  عمى مسافة  أنياي مما يعن 2018و  2017عامي  74.02درجة 
مما يعني  2016درجة عاـ  73.22تحصمت عمى  فأي، متحسنة مقارنة بالسنوات السابقة لؤلداء األعمى

يعني انيا كانت  2015درجة عاـ  52.52نقطة مئوية مف الحد االعمى و 26.75انيا كانت عمى مسافة 
التغيير في مقياس المسافة مف الحّد ى لبلداء، وىذا ما يعكس نسبة  مف الحد االعم  47.48عمى مسافة  

 ٪.21.5بػػ   2018-2015األعمى لؤلداء بيف سنتي 

 2018-2008ويتضح مف متابعة قيـ مكونات المؤشر الفرعي انفاذ العقود التجارية  خبلؿ الفترة 
-2008يوـ بيف  50و  49بالنسبة لمؤشر عدد اجراءات البلزمة النفاذ العقود التجارية انيا تتراوح بيف 

اما بالنسبة لمفترة لـ يظير عددىا في التقارير المعنية بيذا الشأف،  2018-2016، وخبلؿ الفترة  2015
يوـ خبلؿ  495الزمنية البلزمة لمفصؿ في القضية واصدار حكـ نيائي في العقد  فانيا تقمصت الى 

بيف  425و 2012-2010بيف  537و  2009-2008خبلؿ  607بعد اف كانت  2016-2018
يتمكف الدائف  ، أما بالنسبة لمتكمفة الرسمية النجاز اجراءات تسجيؿ القضية بالمحكمة حتى2013-2015

بػػ  2016 -2013مف تحصيؿ مستحقاتو التجارية مف الشركة المدينة فاف افضؿ نسبة  كانت بيف 
حوالي  2012 -2008% بعد اف كانت بيف  21بػػ  2018%، و  20.1بػػػ  2017%، ثـ عاـ 19.5
الى  2016منذ  18%، ونبلحظ وجود جودة في االجراءات القضائية حيث اقترب معدليا مف 26.2
2018 . 
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-0118(:  مؤشر إنفاذ العقود  في االمارات العربية المتحدة خالل الفترة 05-3جدول رقم )
0108. 

 
صادرة عف مجموعة البنؾ  :  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفةالمصدر

، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة  //www.doingbusiness.orghttp//:متاح عمى  الدولي، 
ة أداء األعماؿ في الدوؿ الصادرة عف  المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيول

 /http://dhaman.net/ar، متاح عمى العربية

  االعسار :مؤشر تسوية حاالت  -
مؤشر ( نبلحظ اف ترتيب االمارات العربية المتحدة عالميا في 26-3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 

مقارنة   69مقارنة بالسنوات السابقة حيث جاء ترتيبيا  2018تسوية حاالت اإلعسار تحسف نوعا ما عاـ 
، وىذا اف دؿ عمى شيء فانو يدؿ  2012عاـ  151عالميا بعد اف كاف  104في المرتبة  2017بعاـ 
غبلقو في حالعمى  ة الفشؿ عف طريؽ اف اإلمارات توفر بدأت توفر الحرية في الخروج مف النشاط وا 

توفير نظاـ قضائي فعاؿ ومرف يساعدىا عمى توظيؼ رؤوس األمواؿ في القطاعات األكثر إنتاجية، ويدؿ 
عمى مرونة قوانيف اإلفبلس المعموؿ بيا ألغبلؽ األعماؿ وسرعة تنفيذ وتقميص تكمفة إجراءات اإلعبلف 

غبلقو في مختمؼ الدوؿ.  اإلفبلس  وتصفية النشاط وا 

نقطة  50.20مما يعني انيا عمى مسافة  2018عاـ  49.8عمى درجة  ماراتاإلوتحصمت 
درجة مما يعني  40.61تحصمت عمى  أيف 2017، متحسنة مقارنة بسنة  لؤلداء األعمىمئوية مف الحد 

التغيير في مقياس وىذا ما يعكس نسبة  األعمىنقطة مئوية مف الحد  59.39كانت عمى مسافة  أنيا
 ؽإغبلفي مؤشر  اإلمارات٪، وقد تراجعت درجة  9.19المسافة مف الحّد األعمى لؤلداء بيف السنتيف  بػػ 

كما ىو موضح في الجدوؿ مف درجة   2016بعد  لؤلداء األعمىفي مقياس المسافة مف الحد  المشروع
 .لؤلداء األعمىنقطة مئوية مف الحد  56.26درجة ايف كانت عمى مقربة  43.74

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

12 25 18 121 121 104 134 134 134 145 144

74.02 74.02 73.22 52.52 / / / / / / /

445 495 495 524 / 524 537 537 537 607 607

21 20.1 19.5 19.5 / 19.5 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2

/ / / 49 / 49 49 49 49 50 50 اإلجراءات )العدد(

13 12 13 / / / / / / / / مؤشر جودة اإلجراءات القضائٌة )18-0(

ترتٌب عالمٌا ال

تكلفة )% من قٌمة المطالبة ( ال

فرعٌة/السنوات المؤشرات ال

مقٌاس المسافة من الحد االعلى الداء

وقت )االٌام( ال

مؤشر جودة اإلجراءات القضائية) 18-0( اإلجراءات )عدد(
التكلفة )% من قيمة 

ادلطالبة(
الوقت )أيام(

مقياس ادلسافة من احلد 
االعلى لالداء

الرتتيب السنوات

- 50 26.2 607 - 144 2008
- 50 26.2 607 - 145 2009
- 49 26.2 537 - 134 2010
- 49 26.2 537 - 134 2011
- 49 26.2 537 - 134 2012
- 49 19.5 524 - 104 2013
- - - - - 121 2014
- 49 19.5 524 52.52 121 2015

13 - 19.5 495 73.22 18 2016
12 - 20.1 495 74.02 25 2017
13 - 21 445 74.02 12 2018

http://www.doingbusiness.org/
http://dhaman.net/ar/
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فبالنسبة لمعدؿ استرداد الدائنيف بمختمؼ انواعيـ لديونيـ ومستحقاتيـ القائمة اتجاه الشركة 
ىي االفضؿ  2013 ، وكانت سنة 2018-2013المتعثرة او المعمف افبلسيا  فانو تحسف الوضع بيف 

 2015ثـ  28.7ػػب 2018سنت لكؿ دوالر ثـ عاـ  29بػػ  2017-2016سنت لكؿ دوالر ثـ  29.4بػ 
 .2012-2008ينت لكؿ دوالر بيف  11 – 10.1سنت لكؿ دوالر بعد اف كانت تتراوح بيف 28.6بػػ

حيث تـ  ،سنوات( فنجدىا تحسنت في االماراتلمفترة البلزمة لتصفية النشاط )بالاما بالنسبة 
، وفيما 2012-2008سنوات بيف  5بعد اف كانت   2018-2013اختصارىا في ثبلث سنوات منذ 

% مف قيمة الشركة  20حيث قدرت ب  2018-2013يخص تكمفة اغبلؽ النشاط فنجدىا تحسنت منذ 
 2018مؤشر صبلبة اطار االعسار عاـ ، كما يبلحظ تحسف 2012-2008% بيف  30بعد اف كانت 

اف تشريعات االعسار مصممة بشكؿ افضؿ لتأىيؿ الشركات القابمة لبلستمرار وتصفية الغير مما يعني 
 في االمارات. رقابمة لبلستمرا
 .0108-0118( : مؤشر تسوية حاالت االعسار) اغالق المشروع( خالل الفترة 06-3جدول رقم  )

 
صادرة عف مجموعة البنؾ مفة مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير لسنوات مخت: المصدر

، وباالعتماد عمى تقارير لسنوات مختمفة  //http://www.doingbusiness.orgمتاح عمى  ، وليالد
العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات حوؿ سيولة أداء األعماؿ في الدوؿ  الصادرة عف  المؤسسة
 /http://dhaman.net/arالعربية ، متاح عمى 

 
 

http://www.doingbusiness.org/
http://dhaman.net/ar/
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 مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية: .5
 18لرتبة  في استة دوؿ عربية جاءت  اإلمارات العربية المتحدة  2007غطى المؤشر لعاـ 

، وتوقع خبراء ومحمموف مختصوف في ذلؾ الوقت اف تتضاعؼ 2006مقارنة بػػمتراجعة تراجعا طفيفا 
مميوف 15إلى  2016 الخميج ثبلث مرات لتصؿ بحموؿ عاـالمساحات الخاصة بتجارة التجزئة في منطقة 

قطاع السياحة خصوصا،  متر مربع، في ضوء النمو الكبير الذي تشيده المنطقة في عدد السكاف وفي
مبلييف متر مربع مف المساحات المكتممة 5.3وأظيرت دراسة أعدتيا مؤسسة ريتيؿ العالمية وجود 

المخصصة لتجارة التجزئة في المنطقة، وتوقعت أف يصؿ حجـ قطاع عقارات تجارة التجزئة إلى 
اع تجارة التجزئة في المنطقة مميار دوالر سنويا باعتبار  دبي وأبو ظبي احد محركات دفع كبرى لقط100

كمراكز التسوؽ ومحبلت السوبر ماركت الكبرى واألسواؽ وغيرىا مف المرافؽ المماثمة، ويتطمع العديد مف 
 1الخبراء العالمييف إلى اإلسياـ فيما بات يتميز بكونو سوقا متسارعة النمو.

في الترتيب   2011العربية المتحدة في مؤشر تنمية التجارة العالمية عاـ  اإلماراتوجاءت  
الثالث عربيا بعد الكويت والسعودية والسابعة عالميا، وقد تراجع ترتيبيا بثبلث مراكز النخفاض عدد 

، اال اف االمارات 2009بعد أزمة دبي العالمية لعاـ  السياح إلييا، ونقص الطمب عمى بضائعيا الفخمة
لى حوالي  تعتبر منطقة حرة لمتجارة العالمية، وسوقا لمختمؼ العبلمات والمنتجات الموجية لمدوؿ النامية وا 

 2مميوف نسمة، تعداد سكاف العرب. 340

احتمت اإلمارات المرتبة الخامسة في ىذا المؤشر، وكانت السوؽ األكثر جاذبية في  2017وفي 
المنطقة بفضؿ فرص النمو الكبيرة والستمرار عروضيا الجذابة لمتجزئة، والتي تميزت باالبتكار مع إدخاؿ 

إلى تعزيز اىتماـ  مجمعات التجزئة الممتدة والتصاميـ الفريدة مف نوعيا ومراكز الترفيو، وكميا تيدؼ
% في السنوات القميمة 30وقد نمت التجارة اإللكترونية فييا بنحو المستيمؾ واالبتعاد عف المألوؼ، 

الماضية ومنحت التطورات األخيرة كشراء أمازوف لسوؽ دوت كوـ ونوف دوت كوـ مسارا قويا لنمو 
 3التسوؽ الرقمي.

 مؤشر الكوفاس لممخاطر القطرية : .6
( اف االمارات العربية المتحدة صنفت وفؽ مؤشر الكوفاس 27-3الجدوؿ رقـ ) نبلحظ مف خبلؿ
، مما يدؿ عمى بروز بعض الظروؼ السياسية  2016-2011خبلؿ الفترة   A3ضمف درجة االستثمار 

                                                             
1

د، 03:15، سا 2018فٌفري  01تصادي، جرٌدة الرٌاض االق، التجزئة العالمٌة:الهند دولٌاً والسعودٌة األولى عربٌاً فً تجارة التجزئةمؤشر  
 http://www.alriyadh.com/345999متاح على 

2
متاح على  ،د23:15، سا 2018نفً جا  25 ،جرٌدة الفجر الجزائرٌة،  عالمٌا فً تجارة التجزئة 50عربٌا و 7لجزائر ال عبد النور جحنٌن، ا 

https://www.djazairess.com/alfadjr/183315 
3

 ، متاح على14:37، 2018جانفً  21، جرٌدة العربً ، إلمارات تحتل المرتبة الخامسة على مؤّشر تنمٌة التجزئة العالمٌةارنا ابراهٌم ،  
https://al3arabi.com 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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واالقتصادية غير المبلئمة والتي قد تؤدي بسجؿ المدفوعات الى االنخفاض اكثر بالرغـ مف استبعاد 
القدرة عمى السداد، وىذا في ظؿ الظروؼ التي عرفتيا االمارات بعد حدوث ازمة ديوف دبي امكانية عدـ 
خفاض اسعار البتروؿ وما افرزتو ازمة الديوف السيادية عمى الدوؿ العربية وكذا ان 2009المالية عاـ 
ؿ مما يد A4تأخرت في التصنيؼ حيث صنفت صمف درجة االستثمار  2017ع حموؿ سنة مالعالمية، و 

 عمى اف سجؿ المدفوعات المتقطع اصبح اسوء حاال مع تدىور االوضاع االقتصادية .

 0108 - 0100( : درجة مخاطر االمارات العربية المتحدة خالل الفترة  07-3جدول رقم ) 

 
Source : coface handbook country and sector risks 2018 , group of coface for trade ,news 

and publications, Available  on: 

 www.coface.com/News-Publications/Publications/Coface-CEE-TOP-500-rankin 

 مؤشر تنافسية السفر والسياحة: .7
والسياحة صادر عف المنتدى االقتصادي العالمي لسنة حسب تقرير حوؿ التنافسية لمسفر 

دولة واألولى  139عالميا مف بيف  30، يظير اف دولة اإلمارات العربية  المتحدة احتمت المرتبة 2011
بلث في منطقة الشرؽ األوسط عمى قائمة الدوؿ األكثر تطورا في قطاع السفر والسياحة ، حيث قفزت ث

، والمؤشر الرئيسي الذي اعتمد عميو التقرير في ىذا المجاؿ ىو مؤشر 2009مراتب جديدة مقارنة بػػ 
القدرة التنافسية لمسفر والسياحة والذي يقيس مختمؼ العوامؿ والسياسات المتصمة بقطاع السفر والسياحة 
والتي تؤثر في محصمتيا عمى القدرة التنافسية لمدوؿ في ىذا القطاع، ويتألؼ ىذا المؤشر مف ثبلثة 

رات فرعية عف قطاع السفر والسياحة ىي مؤشر األطر التشريعية، ومؤشر بيئة األعماؿ والبنية مؤش
التحتية، ومؤشر الموارد البشرية والثقافية والطبيعية، وتندرج تحت كؿ مف ىذه المؤشرات الثبلثة مجموعة 

درجة مخاطر  السنوات
A3 جانفي 2011
A3 جانفي 2012
A3 جانفي 2013
A3 جانفي 2014
A3 جانفي 2015
A3 جانفي 2016
A4 جانفي 2017
A4 جانفي 2018

http://www.coface.com/News-Publications/Publications/Coface-CEE-TOP-500-rankin


             تقييم تجربة اإلمارات العربية المتحدة في مجال جذبلث: الفصل الثا
 -دراسة استشرافية-المباشرة زمن األزمات المالية العالميةاألجنبية  الستثماراتا

 

391 
 

لويات السفر والسياحة، مف المتغيرات مثؿ القوانيف والتشريعات، واستدامة البيئة، واألمف، والصحة، وأو 
والبنية التحتية لكؿ مف النقؿ الجوي والبري والسياحة وتقنية المعمومات واالتصاالت والموارد البشرية، 

 .وغيرىا

وأوضح التقرير أنو رغـ تواضع موارد اإلمارات الطبيعية في قطاع السياحة، اال أنيا تمكنت مف 
في عاـ  84صعدت في ىذا المؤشر الفرعي مف المرتبة تحسيف التصنيؼ الخاص بالموارد الثقافية، إذ 

، مدعومة بالخصائص الفريدة في مؤشر األلفة لمسياح والمسافريف 2011عاـ  34، إلى المرتبة 2009
عالميا، وعزز التطور المتواصؿ في البنية التحتية السياحية لئلمارات مف  25حيث جاءت في المرتبة 

عالميا في  4صة في بنية قطاع النقؿ الجوي حيث جاءت في المرتبة تحصيميا ىذا الترتيب المتقدـ خا
التي شمميا التصنيؼ، وتولي حكومة دولة اإلمارات  139تنافسية ىذا المؤشر مقارنة بجميع الدوؿ الػ

اىتماما كبيرا بقطاع السفر والسياحة، وذلؾ لتعزيز مكانة الدولة عمى خريطة السياحة العالمية، والدعـ 
قبؿ حكومة دولة اإلمارات لمقطاع ووضعو في صدارة اىتماماتيا، األمر الذي أسيـ في تعزيز القوي مف 

عالميا، وىو ما  8مرتبة اإلمارات في مؤشر القدرة التنافسية في قطاع السياحة والسفر الفرعي إلى المرتبة 
بلت التسويؽ الفاعمة، انعكس عمى تبوئيا المرتبة األولى عالميا في مؤشر افضؿ الوجيات العالمية في حم

ناىيؾ عف  تمتع اإلمارات  بمزايا تنافسية عديدة في قطاع السفر والسياحة، حيث احتمت المرتبة األولى 
في حمبلت تسويؽ الوجيات، السيما مف خبلؿ حضورىا المميز في المعارض الدولية الكبيرة في مجاؿ 

 1السفر والسياحة.

مف ناحية تنافسية قطاع  28ا المؤشر إلى المرتبة في ىذ 2013وتحسف ترتيب اإلمارات عاـ 
السفر والسياحة في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا بفضؿ ثرائيا بالموارد الثقافية والعدد الكبير مف 
المعارض والفعاليات التي ُتقاـ في ىذا البمد ونظرا لسطوع شمسيا طواؿ العاـ وتمتعيا بالشواطئ ذات 

كز التسوؽ والمراكز والمنشآت الترفييية ووجود مجموعة مف أفخر المطاعـ فإف الرماؿ البيضاء ومرا
اإلمارات تعتبر ببل شؾ أحد الوجيات الشييرة التي يقصدىا السائحوف وعمى الرغـ مف تآكؿ الموارد 

 2الطبيعية ليذا البمد، إال أنو استطاع بناء قطاع سفر وسياحة مزدىر.

احتمت االمارات المركز األوؿ عالميا في تنمية السياحة وأولويات الحكومة  2015وفي عاـ 
والتسويؽ السياحي، حيث ارتفع تصنيؼ اإلمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع السياحة إلى 

 سياحة والسفر، المركز األوؿ عالميا في مؤشر االستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر في تقرير تنافسية ال
                                                             

1
د ،  12:50، 2018فري ف12ٌ، جرٌدة االتحاد، عالمٌاً فً مؤشر تنافسٌة قطاع السٌاحة 20االمارات تتقدم إلى المرتبة مصطفى عبدالعظٌم،  

 http://www.alittihad.ae/details.php?id=22406&y=2011&article=fullمتاح على 
2

د، متاح على  15:30، 2018فٌفري  13مجلة فوربس الشرق االوسط، لسٌاحة،وا-السفرودول فً مؤشرالتنافسٌة 00فضل أ 
https://www.forbesmiddleeast.com 
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والمركز األوؿ في مؤشر أولويات الحكومة مف صناعة السفر والسياحة والمركز األوؿ في مؤشر 
فعالية التسويؽ لجذب السياح وىذا يعتبر بمثابة شيادة عالمية في رؤية الحكومة الرشيدة نحو مستقبؿ 

دولة وتنافسيتيا العالمية الذي لـ قطاع السفر والسياحة في الدولة وأىمية ىذا القطاع في دعـ اقتصاد ال
يكف ليتحقؽ مف دوف تضافر جيود كؿ الجيات المعنية وتعاونيا لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة 
لمسياح مف مختمؼ دوؿ العالـ، ما جعؿ اإلمارات وجية سياحية عالمية رئيسة والوجية السياحية األولى 

 1في منطقة الشرؽ األوسط.

 التحتية. األساسية البنية جودة مؤشر .8
جاءت اإلمارات في المركز الرابع عالميا في محور البنية التحتية األمر الذي يوضح تطور اقتصاد  

اإلمارات وفي جميع المجاالت والقطاعات مما جعميا بيئة جاذبة لبلستثمار واألعماؿ عمى المستوى 
جودة الطرؽ والمركز الثاني عالميا في اإلقميمي والعالمي، اذ حازت عمى المركز األوؿ عالميا في مؤشر 

مؤشر جودة البنية التحتية لممطارات ووسائؿ النقؿ الجوي، كما جاءت في المركز الثالث عالميا في كؿ 
 100مف مؤشر جودة البنية التحتية لمموانئ البحرية ومؤشر نسبة اشتراكات الياتؼ المحموؿ لكؿ 

في مؤشر جودة البنية التحتية والخامس في مؤشر عدد  مستخدـ، كما جاءت في المركز الرابع عالميا
مقاعد الطيراف المتاحة لكؿ مميوف مسافر باألسبوع، ويعكس ىذا األداء االستثمارات الضخمة التي تبذليا 
الدولة في سبيؿ تطوير وتحسيف البنية التحتية في الدولة مف مد شبكات طرؽ برية داخمية وخارجية جديدة 

دة وعمميات التوسعة لممطارات الحالية وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة وبناء مطارات جدي
 لربط اإلمارات عبر شبكات السكؾ الحديدية ضمف مشروع االتحاد لمقطارات؛

 ترتيب االمارات في محور  المؤسسات:  .9
ماؿ والمركز جاءت اإلمارات في المركز األوؿ عالميا في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنؼ عمى األع

الثاني عالميا في كؿ مف مؤشر ثقة الشعب في القيادة ومؤشر قمة التبذير في اإلنفاؽ الحكومي والمركز 
الثالث عالميا في مؤشر قمة عبء اإلجراءات الحكومية،  وىو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة 

ءة في العمؿ الحكومي عمى المستوييف االتحادي والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيؽ األداء العالي والكفا
 والمحمي، بما يضمف سعادة ورفاه المواطنيف والمقيميف عمى أرض الدولة؛

 : ترتيب االمارات في محور كفاءة سوق السمع وكفاءة سوق العمل .10
جاءت اإلمارات في المركز الثالث عالميا في محور كفاءة سوؽ السمع، والذي يعد داللة عالمية 

 نجاح سياسة تنوع االقتصاد في الدولة ووضوح الرؤى والخطط االستراتيجية حوؿ أداء وكفاءة سوؽ عمى
                                                             

1
د ، متاح على  15: 6، سا  2018ماي  15، جرٌدة البٌان،  مؤشرات للسٌاحة 2االولى عالمٌا فً االمارات  محمد بٌضا، 

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2015-11-24-1.2512835 
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األعماؿ، كما جاءت اإلمارات في المركز األوؿ عالميا في مؤشر قمة تأثير الضرائب عمى االستثمار 
رة الدولة عمى والمركز الثاني عالميًا في كؿ مف مؤشر قمة تأثير الضرائب عمى سوؽ العمؿ ومؤشر مقد

استقطاب الميارات العالمية والمركز الثالث عالميا في مؤشر قمة العوائؽ الجمركية ومؤشر مقدرة الدولة 
 عمى استبقاء الميارات العالمية؛

ترتيب االمارات في محاور جهوزية قطاع التكنولوجيا ونضوج قطاع األعمال والتعميم  .11
 العالي والتدريب.

ألوؿ عالميا في مؤشر اإلنفاؽ الحكومي عمى التقنيات الحديثة والمركز حققت اإلمارات المركز ا
الثاني عالميا في مؤشر توفر المناطؽ التجارية المتخصصة )المناطؽ الحرة(، والمركز الثالث عالميا في 

في  مؤشر االستثمار األجنبي المباشر ونقؿ التكنولوجيا إلى الدولة، كما حققت الدولة المركز الرابع عالميا
في « توفر العمماء والميندسيف»مؤشر توصيؿ اإلنترنت إلى المدارس والمركز الخامس عالميا في مؤشر 

 1الدولة.
 االداء االلكتروني: مؤشر .12

 2015تصدرت دولة اإلمارات المرتبة األولى عربيا في مؤشر األداء اإللكتروني العربي لمعاـ 
النوعي، الذي أطمقتو وحدة  2016 - 2015العربي % بحسب تقرير اقتصاد المعرفة 67635بمعدؿ 

أورينت ببلنيت لؤلبحاث، مع تسميط الضوء بشكؿ خاص عمى تجربة دبي، التي أثبتت مكانة مرموقة ليا 
، متفوقة بذلؾ عمى 2014مدف في العالـ مف حيث الحوكمة الرقمية في عاـ  10ضمف قائمة أفضؿ 

وستوكيولـ وفيينا، وتوقع  الخبراء بموغ عدد مستخدمي اإلنترنت أبرز العواصـ العالمية مثؿ لندف وأوسمو 
، فيما أشارت التقديرات الواردة في التقرير إلى أف معدالت 2018مميوف مستخدـ بحموؿ  226عربيا نحو 

% بحموؿ العاـ نفسو، مقارنة بػػػ 55نمو استخداـ شبكة اإلنترنت ستسجؿ ارتفاعا ممحوظا لتصؿ إلى 
مميار مستخدـ  366% تقريبا عمى معدؿ النمو العالمي المتوقع والبالغ 7متفوقة بػػ  2014% عاـ 3765

خاصة في ظؿ ما يشيده العالـ العربي اليوـ مف تغييرات جذرية عمى المستويات االقتصادية واالجتماعية 
منطقة كافة، وضمف سعييا لمواكبة المستجدات المتسارعة والتغيرات المتبلحقة واصمت دوؿ عدة في ال

تبني مبادرات نوعية في إطار جيودىا الحثيثة لبناء اقتصاد متكامؿ يقوـ عمى المعرفة، وأثمرت الجيود 
المستمرة وخطت دولة اإلمارات خطوة متقدمة عمى صعيد التحوؿ نحو نموذج الحكومة الذكية، وذلؾ 

 .مؤشرا 114مؤشرات مف إجمالي  6عقب اختيارىا في المرتبة األولى عالميا في 

                                                             
1

د، متاح 15: 19،سا  2018ماي  15جرٌدة الخلٌج االقتصادي ،   عالمٌاً فً مؤشر التنافسٌة، 01اإلمارات األولى عربٌا والـ رٌم الهاشمً، 
 على:

 www.alkhaleej.ae/economics/page/3589f32a-d27b-42a5-807f-c7ba4784000f#sthash.9QklzgQ4.dpuf 



             تقييم تجربة اإلمارات العربية المتحدة في مجال جذبلث: الفصل الثا
 -دراسة استشرافية-المباشرة زمن األزمات المالية العالميةاألجنبية  الستثماراتا

 

394 
 

وفي ظؿ تقمبات اسعار النفط التي ادت الى ازمة اقتصادية، وفي ظؿ االزمات المالية العالمية 
واالقميمية المتتالية  شكمت ىذه االوضاع  دفعة قوية لمسيرة التحوؿ نحو اقتصاد متنوع يتسـ بالمرونة مع 

واالبتكار، األمر الذي ينعكس في التركيز بالدرجة األولى عمى بناء اقتصادات متكاممة قائمة عمى المعرفة 
زيادة حجـ االستثمارات في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إطار 
الجيود اإلقميمية المبذولة لتحقيؽ التنويع االقتصادي واالبتعاد عف االعتماد عمى النفط، وبرزت دولة 

ني مفيوـ الحكومة اإللكترونية والذكية، بعد أف خطت خطوات اإلمارات باعتبارىا رائدة عالميا في تب
 1سباقة، أىمتيا لموصوؿ إلى مصاؼ أىـ الدوؿ المتقدمة في التحوؿ الرقمي.

 : مؤشر التنافسية الرقمية العالمية .13
عالميا ضمف أكثر الدوؿ تنافسية في مؤشر  18ققت دولة اإلمارات المركز األوؿ إقميميا، وح

متقدمة دوؿ الخميج العربي ومنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا بػػ ، 2017ة لعاـ التنافسية الرقمي
، والصادر عف مركز التنافسية العالمي التابع 2017التنافسية الرقمية لعاـ  نقطة حسب مؤشر 83.14

سية في وقد أظير تحميؿ أعده فريؽ عمؿ التنافلممعيد الدولي لمتنمية اإلدارية بمدينة لوزاف السويسرية، 
الييئة االتحادية لمتنافسية واإلحصاء لممحاور والمؤشرات الفرعية ليذا التقرير أف  دولة اإلمارات حققت 
أداء متميز في عدد منيا مثؿ المركز األوؿ عالميا في أربعة مؤشرات فرعية ىي األمف السيبراني، وكفاءة 

وات التحميمية، وقوة الشراكات بيف القطاعيف قوانيف اإلقامة، واستخداـ الشركات لمبيانات الكبيرة واألد
الحكومي والخاص، وجاءت افي المركز الثاني عالميا في ثبلثة مؤشرات فرعية ىي توفر الكفاءات 
األجنبية الماىرة والتوجيات نحو العولمة وتوفر الفرص وتفادي المخاطر، كما حققت الدولة المركز الثالث 

دارةعالميا في مؤشري توفر الكفاءات ذ كما تقدمت االمارات في تقرير 2المدف،  ات الخبرات الدولية، وا 
إلى المرتبة  20عالميا ومف المرتبة  7إلى المرتبة  17في محور الجاىزية لممستقبؿ مف المرتبة  2017

 3عالميا في محور التكنولوجيا. 14

ويرجع ىذا التقدـ في الترتيب الى الدور الذي تمعبو مؤسسات الدولة الحكومية اإلتحادية والمحمية 
لتحقيؽ أىداؼ الدولة وطموحاتيا في عممية التطوير والتحسيف المستمرة لمبنى التحتية التكنولوجية ودعـ 

جيع عمميات البحث والتطوير مبادرات التدريب والتنمية لمميارات الوطنية في مجاؿ تقنية المعمومات وتش
 في ىذا المجاؿ بما يضمف لدولة اإلمارات دورا عالميا متقدما في مجاؿ الريادة في قطاع االتصاالت 

                                                             
1

 متاح علىد، 15: 14ا س، 30/03/2018جرٌدة الخلٌج االقتصادٌة ، ،5002« مؤشر األداء اإللكترونً عربٌاً »اإلمارات تتصدر حمدي سعد،  
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/14a5bd73-c500-4ef1-a17a-bd237dad52c2 

2
 ، متاح على  11:30، سا 2018جانفً  21،جرٌدة االمارات الٌوم ، 5007لعام « مؤشر التنافسٌة الرقمٌة»اإلمارات األولى إقلٌمٌاً فً  

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-06-24-1.1006224 
3

 ، متاح على11:43،سا  2018جانفً  21جرٌدة البٌان ، ، 5007االمارات األولى إقلٌمٌاً فً مؤشر التنافسٌة الرقمٌة لعام  
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-06-23-1.2986313 
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وتكنولوجيا المعمومات، وكذا الى الجيود التي تبذليا فرؽ العمؿ المسؤولة عف تعزيز مكانة الدولة في 
جو الخصوص كونو يعكس مدى التقدـ في التحوالت المؤشرات عموما ومؤشر التنافسية الرقمية عمى و 

عمى المستوييف المحمي واالتحادي،  الرقمية واإللكترونية متمثمة في مشاريع الحكومة الذكية والمدف الذكية
، اظافة الى التعاوف فيما بيف األفراد والجيات الحكومية اإلتحادية والمحمية ىو سر النجاح ويعتبر اإلبتكار
الحموؿ واستشراؼ المستقبؿ الذي يمعب دور المحفز ليذا اإلبتكار وبالتالي اإلرتقاء بالدولة في استنباط 

 .والمجتمع

 مؤشر االبتكار العالمي:  .14
عالميا في ىذا  35حافظت دولة اإلمارات عمى صدارتيا في المركز األوؿ عربيا، وحمت في المركز 

لتحقؽ  2016عاـ  41متقدمة مف المركز مف حيث أدائيا الشامؿ عمى المؤشر  2017المؤشر لعاـ 
بذلؾ قفزة بمقدار ستة مراكز وتعزز موقعيا ضمف بمداف الفئة العميا األكثر ابتكارًا في الترتيب العاـ 
لممؤشر، محرزة  تقدما ميما في عدد مف المحاور مف أبرزىا رأس الماؿ البشري، والبحوث والمخرجات 

إنجاز جديد يضاؼ إلى اإلنجازات المتتالية التي تحققيا الدولة في اإلبداعية، ويعتبر ىذا التقدـ الميـ 
مختمؼ المجاالت التنموية، ومؤشرات األداء العالمية، وىو يسيـ في تعزيز مكانتيا المتميزة كوجية 
اقتصادية رائدة إقميميا وعالميا جاءت  بعد المساعي الكبيرة التي بذلتيا دولة اإلمارات لجعؿ االبتكار 

رئيسا في جميع سياسات التطوير والخطط االستراتيجية التي يتـ اعتمادىا في مختمؼ القطاعات  مرتكزا
يعكس حجـ الجيود والمبادرات التي أنجزتيا مختمؼ الجيات المعنية، لتعزيز قدرة دولة اإلمارات  وىو ما

فات الدولة الطموحة عمى استقطاب المواىب الفذة، واالستثمارات الرائدة، والحفاظ عمييا لتحقيؽ مستيد
 .بالتحوؿ إلى محور عالمي لبلبتكار

فنتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر االبتكار العالمي، السيما في محاور رأس الماؿ البشري وتطور األسواؽ 
والمخرجات اإلبداعية يعكس نجاح السياسات وكفاءة اإلجراءات التي اتبعتيا دولة اإلمارات لبلرتقاء 

، ببناء  اقتصاد «2021رؤية اإلمارات»لدييا، مبينا أف ذلؾ يأتي ترجمة لمحددات بمنظومة االبتكار 
 1تنافسي متنوع قائـ عمى المعرفة االبتكار بقيادة كفاءات وطنية.

 % عاـ44.8مف  ارتفاعا في مؤشر حركية الطبلب الجامعييف مف خارج الدولة اإلماراتكما سجمت 
، كما ارتفع مؤشر نسبة اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير إلى الناتج 2017% في عاـ 47إلى  2016

%، فيما حمت في 24بمعدؿ زيادة   2017% عاـ 0.9إلى  2016% عاـ 0.7المحمي اإلجمالي مف 
 33عالميا في مؤشر عدد الباحثيف المتفرغيف، وفي محور تطور األسواؽ جاءت في المرتبة  38المركز 

                                                             
1
 ، متاح على :12:00، 2018جانفً  21جرٌد االمارات الٌوم ، ، 5007عالمٌاً فً مؤشر االبتكار العالمً  22إلمارات األولى عربٌاً والـ ا  

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-06-18-1.1004655 
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، مواصمة تقدميا عمى مؤشراتو الفرعية ومنيا المؤشرات المتعمقة باالستثمار واالئتماف، ويعزى ىذا عالميا
التقدـ إلى التحسف في مؤشر تعامبلت رأس الماؿ المخاطر الذي حققت فيو الدولة تحسف  بمقدار ستة 

 مراتب.

% في 65المحمي اإلجمالي مف وارتفع مؤشر نسبة االئتماف المحمي لمقطاع الخاص إلى الناتج 
، كما حققت الدولة ارتفاعا في مؤشر سيولة حماية صغار 2017% في العاـ 77إلى  2016عاـ 

% إلى 51، كما تحسف مؤشر نسبة رسممة السوؽ مف 75إلى  60% مف معدؿ 25المستثمريف بنسبة 
عالميا في مؤشر  66لمرتبة إلى ا 89% مف الناتج المحمي اإلجمالي، كما تقدمت الدولة مف المرتبة 53

%، وارتفع 8إلى  6نسبة واردات التكنولوجيا المتقدمة مف إجمالي التجارة، إذ ارتفعت ىذه النسبة مف 
% مقارنة 2.7مؤشر نسبة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة مف الناتج المحمي اإلجمالي إلى 

% في مؤشر المواىب 61عالميا، وبمعدؿ  10رتبة ، وحمت دولة اإلمارات في الم2017% العاـ 2.52بػ
الذي حققت فيو المركز  البحثية في المشاريع التجارية وواصمت تقدميا في مؤشر تنمية التجمعات التجارية

الثاني عالميا، والمؤشر الفرعي إنفاؽ القطاع الخاص عمى البحث والتطوير، الذي حمت فيو بالمرتبة 
 الرابعة عالميا.

تائج تحسنا ممموسا في مؤشرات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ومنيا مؤشر وأظيرت الن
، وكذلؾ 8.1إلى  7.9سيولة الوصوؿ إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، الذي ارتفع معدلو مف 

، وفيما يتعمؽ بمحور مخرجات اإلبداع، 0.9إلى  0.8مؤشر الخدمات عبر اإلنترنت الذي ارتفع مف 
مرتبة، وىي النتيجة األعمى لمدولة ضمف جميع محاور مؤشر  23% متقدمة 31ة نموا بنحو حققت الدول

عالميا  34إلى  109االبتكار، إذ حققت قفزة عمى المؤشر الفرعي لمسمع والخدمات اإلبداعية مف المرتبة 
 1.مرتبة 75بزيادة قدرىا 

 مؤشر  الكفاءة الحكومية: .05
حيث حققت االمارات  المركز الرابع عالميا في ىذا المؤشر، كما حققت المركز األوؿ عالميا       

في تسعة مف مؤشرات الفرعية تحت ىذا المحور، مف أبرزىا مؤشر مرونة السياسات الحكومية 
 ومؤشر جودة القرارات الحكومية ومؤشر كفاءة قوانيف اإلقامة؛

 

 

                                                             
1
 نفس المرجع.  
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 مؤشر األداء االقتصادي: .06
، إلى المركز الخامس عالميا لعاـ 2016العاـ  12حققت اإلمارات أعمى قفزة مف المركز  فقد

، كما حققت المركز األوؿ عالميا في ثبلثة مف المؤشرات الفرعية أبرزىا مؤشر نمو النفقات، 2017
 ؛2017إلى المركز األوؿ عالميا عاـ  2016لعاـ  25االستيبلؾ األسري والذي قفزت فيو مف المرتبة 

 مؤشر كفاءة االعمال:  .17
إلى المركز الثاني عالميا،   2016لعاـ  11فقد حققت اإلمارات قفزة نوعية بتقدميا مف المركز 

وتقدمت إلى المركز األوؿ عالميا في ستة مؤشرات فرعية تابعة ليذا المحور أىميا مؤشر  قمة النزاعات 
ت لمبيانات الكبيرة واألدوات التحميمية ومؤشر العمالية ومؤشر مصداقية المدراء ومؤشر استخداـ الشركا

التحّوؿ الرقمي في الشركات ومؤشر دعـ قيـ المجتمع لمتنافسية. وبالرغـ مف التراجع الطفيؼ بمركزيف 
، والذي يرجع إلى تقدـ ممحوظ لبعض الدوؿ المشمولة في 37فقط في محور البنية التحتية إلى المركز 

 2017ف الدولة حققت المركز األوؿ عالميا في خمسة مؤشرات في العاـ التقرير في ىذا المحور، إال أ
، وىذا الترتيب يثبت  فعالية وكفاءة االستراتيجية التنموية 2016مقارنة مع مؤشر واحد فقط في العاـ 

الشاممة التي تتبعيا حكومة دولة اإلمارات المبنية عمى االستثمار في التنمية البشرية وتحفيز االبتكار 
 1لتطوير والتحديث المستمر.وا

العربية المتحدة في المجموعات الثالث الرئيسية لمؤشر ضمان لجاذبية  اإلمارات أداء: ثانيا
 .0108-0103االستثمار خالل الفترة 

( نبلحظ اف االمارات العربية المتحدة جاءت وفقا لبلداء المحتمؿ  28-3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
 38نقطة مقارنة بالمرتبة  49.9عالميا  بقيمة  33في المرتبة  2014في المؤشر العاـ لمجاذبية سنة 

، وجاء اداءىا في المؤشر الرئيسي مجموعة المتطمبات االساسية عاـ 2013نقطة عاـ  37.2وبقيمة 
 57.3نقطة وبمتوسط عالمي يصؿ الى  50.3نقطة مقارنة بمتوسط الدوؿ العربية  65.4حوالي   2014

 53نقطة كما تـ ذكره في الفصؿ الثالث ، بعد اف كاف ادء االمارات في مجموعة المتطمبات االساسية 
نقطة، في حيف بمغ متوسط  50نقطة وبمتوسط عالمي يبمغ  45.7نقطة مقارنة بمتوسط الدوؿ العربية 

نقطة وبتوسط  45.7نقطة  نقارنة بمتوسط عربي بمغ  59.7ة مجوعة العوامؿ الكامنة لبلمارات قيم
اكبر مف متوسط االدؤ  53.7لتبمغ قيمة المؤشر لبلمارات  2013مقارنة بعـ 2014عاـ  50عالمي يبمغ 

بية بمغ نقطة ، أما في مجموعة العوامؿ الخارجية االيجا 41.6نقطة والعالمي  39.6العربي البالغ 
نقطة ومتوسط عالمي  16.8، بمتوسط عربي  2014نقطة  عاـ  28.2متوسط قيمة مؤشر االمارات 

                                                             
1
د، متاح على 14:15، سا 2018جانفً  22جرٌدة االمارات الٌوم ،  ،"5007العالمٌة إلمارات األولى عربٌاً وأوسطٌاً فً "التنافسٌة ا  

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-05-31-1.1000150 
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نقطة واقمربقميؿ مف  8.4واكبر مف التوسط العربي  2013عاـ  12.9نقطة  مقارنة بقيمة المؤشر  23.6
 .14.3المتوسط العالمي 

عالميا بقيمة  29اذبية لممرتبة في المؤشر العاـ لمج تقدمت االمارات 2016- 2015ي عاـ وف
، وبمغ متوسط قيمة المؤشر في 2014-2013نقطة عمى التوالي مقارنة مع  سنتي  53.7و  54.3

نقطة عمى التوالي مقارنة بمتوسط االدا ءالعربي  67و  65.8مجموعة المتطمبات االساسية لبلمارات 
فع متوسط قيمة مجموعة العوامؿ نقطة، في حيف ارت57و  57.4ومتوسط عالمي  51.2نقطة و 51.9

نقطة عمى التوالي اكبر بكثير مف المتوسط العربي  62.9نقطةو  65.1الكامنة لبلمارات ليصؿ الى 
نقطة، وارتفع أيضا في مجموعة العوامؿ  51و  50.9نقطة والمتوسط العالمي  46.3و  47.1البالغ 

نقطة وعف المتوسط  23.4و  23.3لبالغ نقطة عف المتوسط العربي  ا 30.8و  33.3الخارجية بقيمة 
 عمى التوالي. نقطة 28.7و  29.7العالمي 

تقدمت االمارات في المؤشر العاـ لمجاذبية وحافضت عمى تقدميا  2018-2017وفي عامي 
نقطة، وجاء اداءىا في مجموعة المتطمبات االساسية  60و  58عالميا بقيمة  23لسنتيف محتمة الرتبة 

 59نقطة ومتوسط عالمي يصؿ الى  52و  53نقطة اكبر مف المتوسط اعربي البالغ  70و   69بحوالي 
نقطة مقارنة بمتوسط  71و 70نقطة عمى التوالي، في حيف بمغ متوسط قيمة العوامؿ الكامنة  57و 

نقطة عمى التوالي، أما مجموعة  51و  53نقطة عمى التوالي و متوسط عالمي بمغ  47و  50عربي 
نقطة عمى التوالي، مقارنة  38ثـ  34رجية فارتفع متوسط قيمة المؤشر في االمارات ليبمغ العوامؿ الخا

 نقطة. 33و  29نقطة ومتوسط عالمي بمغ  24و  23بمتوسط لبلداء العربي 

في المجموعات الثالث الرئيسية لمؤشر ضمان لجاذبية  اإلمارات أداء(: 08-3جدول رقم )
 . 0108-0103االستثمار خالل الفترة 

 
: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير  مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لمسنوات المصدر

 المؤسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت.، 2013-2018

مجموعة المتطلبات االساسٌة  قٌمة المؤشر الترتٌب السنوات

37.2 38 2013

49.9 33 2014

54.3 29 2015

53.7 29 2016

58 23 2017

60 23 2018

مجموعة العوامل الخارجٌة االٌجابٌةمجموعة العوامل الكامنة

34 70 69

707138

65.865.133.3

6762.930.8

5312.9 53.7

28.2 59.7 65.4
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 والشكؿ الموالي يوضح لنا تطور االداء في مؤشر ضماف لجاذبيية االستثمار .

االمارات في مؤشر ضمان مقارنة بالمتوسط العربية والمتوسط  (: تطور اداء6-3شكل رقم ) 
 العالمي.

 
، المؤسة العربية لضماف االستثمار 2018: تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنة المصدر

 .51،  ص2018وائتماف الصادرات، الكويت، 

ر ضماف لجاذبية أما عف وضع االمارات العربية المتحدة في المؤشرات الفرعية ضمف مؤش
، وىما 2013( تفوؽ اداءىا في خمسة مؤشرات عاـ 7-3االستثمار نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ رقـ ) 

مؤشر مؤشر االستقرار االقتصادي الكمي، مؤشر حجـ السوؽ وفرص النفاذ اليو، مؤشر الموارد البشرية 
 والطبيعية، مؤشر عناصر التكمفة، مؤشر البنى التحتية.

داء االمارات في المؤشرات الفرعية العشرة ضمن مؤشر ضمان لجاذبية (: ا7-3شكل رقم )
 .0103االستثمار لعام 

 
، المؤسسة العربية 2013-2012قرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لسنتي ت: المصدر

 .95، ص2013ويت، لكاالستثمار وائتماف الصادرات، ا لضماف
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( تفوؽ االمارات في تسعة 8-3الشكؿ رقـ )نبلحظ مف خبلؿ  2017-2014وخبلؿ الفترة 
مؤشرات تجاوزت قيميا المتوسط العربي والمتوسط الدولي وىي مؤشر االستقرار االقتصادي الكمي، مؤشر 
البيئة المؤسسية ، مؤشر بيئة اداء األعماؿ، مؤشر حجـ السوؽ وفرص وسيولة النفاذ اليو، مؤشر 

ؤشر االتصاالت السمكية والبلسمكية وتكنولوجيا المعمومات، عناصر التكمفة، مؤشر االداء الموجيستي، م
 مؤشر اقتصاديات التكتؿ ، مؤشر عوامؿ التميز والتقدـ التكنولوجي. 

(: اداء االمارات في المؤشرات الفرعية العشرة ضمن مؤشر ضمان لجاذبية 8-3شكل رقم )
 .0108-0104االستثمار خالل الفترة 

 
، المؤسسة العربية لضماف 2018االستثمار في الدوؿ العربية لسنتي : نقرير مناخ المصدر

 .51، ص 2018االستثمار وائتماف الصادرات، الكويت، 

 : جاذبية االمارات العربية المتحدة ضمن تصنيف مراحل التنمية االقتصادية.ثالثا

 تقع التي النمو مرحمة بحسب االستثمار جذب وتطوير إمكانات توفير عمى الدوؿ قدرة تختمؼ
 صانعي عمى ولذا والعكس، المتقدمة لمدوؿ ممكنا يكوف ال قد النامية ومتاح لمدوؿ مطموب ىو فما فييا،

 مرحمة االعتبار بعيف يأخذوا أف الوطني النطاؽ عمى المباشر األجنبي باالستثمار الخاصة السياسات
 بالتبعية تختمؼ المختمفة التنمية بمؤشرات وتطورت الدوؿ ارتقت فمثبل كمما، الدولة بيا تمر التي النمو

 التنمية مرحمة في فالدوؿ لبلستثمار، جاذبيتيا تعزيز في عمييا تركز أف المفترض مف التي العناصر
 فيما تتنافس الطبيعية الموارد أو الرخيصة العاممة األيدي وفرة استغبلؿ عمى العتمدة األولى االقتصادية

 سمعج إلنتا الطبيعية الموارد وتوافر كمفة العمالة عمى أساس األجنبية االستثمارات الستقطاب بينيا
 التنمية بمؤشرات تطورت ما اذا الدوؿ تمؾ التعقيد، ولكف محدودة أو عادية تكوف ما عادة وخدمات
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 الييكؿ وتغير األفراد وارتفعت دخوؿ اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد نصيب متوسط وزاد المختمفة
 عمى رفع تعمؿ أف لبلستثمار، جاذبة تظؿ حتى الدوؿ تمؾ حاجة ستزداد الحاؿ ىذه ففي االقتصادي

 المشتركة العناصر لتمؾ مرتفعة عوائد دفع تبرير عمى قادرة لتبقى فييا المختمفة اإلنتاج عناصر إنتاجية
 والتكنولوجيا يبوالتدر  التعميـ منيا أخرى وسائؿ عبر وذلؾ لبلستثمار، جاذبة وتظؿ العممية اإلنتاجية في

 .مرحمة كؿ في وىكذا

 ثبلث إلى االستثمار لجاذبية ضماف مؤشر في المدرجة الدوؿ تقسيـ تـ السياؽ ىذا وفي
 الصادر العالمي التنافسية تقرير اعتمدىا التي المعايير نفس وفؽ النمو وذلؾ مراحؿ حسب مجموعات

 1تمييا، التي المتقدمة المرحمة االنتقالية ضمف مرحمة كؿ بعد ضـ وذلؾ العالمي، االقتصادي المنتدى عف
 وىو ما يوضحو الجدوؿ الموالي :

جاذبية اإلمارات العربية المتحدة ضمن تصنيف مراحل التنمية االقتصادية (: 09-3جدول رقم )
 .0106- 0100خالل الفترة 

 
العربية لسنوات :مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى تقارير مناخ االستثمار في الدوؿ المصدر

 مختمفة.

( وما تـ طرحو سابقا مف احصائيا خاصة بالمؤشرات ىذه في 29-3فمف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
الى غاية يومنا ىذا في العديد مف  2012االمارات اتضح اف وضعية االمارات العربية المتحدة منذ  

معتمدة عمى المعرفة واالبتكار مما المؤشرات يتبيف انيا تدخؿ ضمف المرحمة الثالثة يعني مف بيف الدوؿ ال
يعكس انيا بمغت مرحمة االعتماد عمى التطوير واالبتكار التي تحدد مقومات المنافسة فيما بيف الدوؿ 
عمى استقطاب التدفقات الرأسمالية االجنبية وفؽ القدرة عمى تقديـ سمع وخدمات مبتكرة وفريدة مف نوعيا 

 نتاج واستفادتيا مف العوامؿ الخارجية االيجابية المتوافرة فييا.نظرا العتمادىا عمى احدث الوسائؿ اال

 

                                                             
1
 .94، مرجع سابق، ص 2016تقرٌر مناخ االستثمار فً الدول العربٌة   

ثالثة المرحلة ال ثانٌة المرحلة ال المرحلة االولى

الدول المعتمدة على المعرفة واالبتكار فاعلٌة  الدول المعتمدة على الكفاءة وال طبٌعٌة الدول المعتمدة على الموارد ال

صادرات من السلع اقل من 2000 او حصة ال ناتج المحلً فرد من ال مستوٌات نصٌب ال

صادرات تزٌد عن %70 المعنٌة فً اجمالً ال االجمالً )دولر امرٌكً(

وزن مجموعة المتطلبات االساسٌة 

فً المؤشر العام للجاذبٌة

وزن مجموعة العوامل الكامنة  
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وانعكاساتها  ية لدولة اإلمارات العربية المتحدة الستشراف المستقبلستراتيجالمبحث الثالث: الخطط اال
مكانية جذب االستثمارات األجنبية المباشرة.  عمى تحسين مناخها االستثماري وا 

لدولة اإلمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريؽ محددة لتحقيؽ إنجازات نوعية شاممة في 
شتى القطاعات الحيوية التي مف شأنيا تعزيز ازدىار الدولة بشكؿ مستداـ، وضماف بناء مستقبؿ راسخ 

نويع االقتصادي ألجياليا بعيدا عف االعتماد عمى الموارد النفطية، معتمدة في ذلؾ عمى استراتيجية الت
لتحسيف وتطوير مستوى اقتصادىا والذي ينعكس عمى تحسف المناخ االستثماري، وىنا سوؼ نوضح 
اإلنجازات واألىداؼ التي تعمؿ دولة اإلمارات عمى تحقيقيا عمى المدى القريب والبعيد مف خبلؿ 

 .استراتيجياتيا وخططيا المستقبمية 

 العربية المتحدة. اإلماراتر استراتيجي لدولة : التنويع االقتصادي كخيااألولالمطمب 

العربية المتحدة بتصميـ استراتيجيات محددة لتحقيؽ نوعية شاممة في شتى  اإلماراتقامت 
قيودا اسميا الحجـ مرتكزة عمى  ال يعرؼالقطاعات الحيوية عمى المدى القريب والبعيد، لتثبت اف التفوؽ 

 مساىمة مستوى رفع فيج  مف القيد النفطي ، خاصة وانو يساعد ضرورة تحقيؽ التنويع االقتصادي لمخرو 
 اإلجمالي. المحمي الناتج في البديمة االقتصادية القطاعات

 اوال: مفهوم التنويع االقتصادي.

قبؿ التطرؽ إلى مفيوـ التنويع االقتصادي البد مف التعرؼ عمى العمة اليولندية أو باألحرى لعنة 
الثروات الطبيعية التي كانت سبب في انطبلؽ العديد مف الدوؿ إلى تنويع اقتصادياتيا، فظاىرة المرض 

عمى حساب القطاعات االقتصادي اليولندي جاءت كنتيجة لسوء استغبلؿ مداخيؿ قطاع الموارد الطبيعية 
ىذا  حيث يعبراألخرى وخاصة اإلنتاجية منيا والتي دخمت في حالة ركود في األسواؽ المحمية والعالمية، 

المرض عف اآلثار السمبية التي تظير عمى القطاعات اإلنتاجية وخاصة الصناعية وذلؾ نتيجة اكتشاؼ 
 - 1900تصاد اليولندي في الفترة ما بيف موارد طبيعية في اقتصاد ما، وىذا ما حدث بالفعؿ في االق

ـ أيف تـ اكتشاؼ النفط والغاز في بحر الشماؿ، وىذا ما أتاح فرصة لممجتمع اليولندي بأف يعيش  1950
فترة مف الرخاء والترؼ ولكف سرعاف مازالت ىذه المرحمة نتيجة الستنزاؼ اآلبار الغاز والنفط ، وليذا 

 economist يولندي وأوؿ مف نشر ىذا المصطمح ىو جريدةأطمؽ عمى ىذه الظاىرة بالمرض ال
 1977.1-11 - 26البريطانية في 

 
                                                             

1
، جامعة خمٌس ملٌانة، ات المال و األعمال، مجلة اقتصادٌفً االقتصادٌات الرٌعٌةحقٌقة المرض الهولندي بوش فاطمة الزهراء وخندق سمٌرة، 

 .1،2ص ص ،2017، 4الجزائر، العدد 

https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-the-future
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 مف فيناؾ خبلليا، مف إليو ينظر التي الرؤية باختبلؼ تختمؼ متنوعة مفاىيـ االقتصادي ولمتنويع     
مف  الكثير وفي السمعية، الصادرات بييكؿ آخروف يربطو حيف في الدخؿ، وبمصادر باإلنتاج التنويع يربط

 التصديرية السمع سمة بينما تنويع الصادرات، لقطاع فقط تنويع ىو االقتصادي التنويع بأف ُيعتقد األحياف
 وبالتالي اإلنتاج، ىياكؿ تنويع مف أساسي وجزء االقتصادي التنويع مفيوـ مف جزء في الحقيقة ىو

أيضا  يتضمف أف يمكف بؿ فحسب النفطية غير الصادرات زيادة بالضرورة يعني ال االقتصادي فالتنويع
 القاعدة تمتيف مرحمة إلى واالنتقاؿ الوحيد المورد عمى االعتماد تقميؿ التنويع إحبلؿ الواردات، ويتضمف

 نحو يتجو سميـ وطني اقتصاد بناء يعني ما وىو إنتاجية، قاعدة وخمؽ والزراعية االقتصادية الصناعية
 ينتج أف البمد عمى أنو يعني االقتصادي فالتنويع الواسع قطاع، وبالمعنى مف أكثر في الذاتي االكتفاء
فيو  التنويع مف األساس اليدؼ عمى التركيز حيث مف أما، والخدمات السمع مف واسعة قائمة لتصدير
 نفطية غير وصادرات نفطي غير اقتصاد تطوير طريؽ عف وعائداتو النفط قطاع عمى االعتماد تخفيض
 في الخاص القطاع دور وتعزيز العاـ القطاع دور تخفيض نفسو الوقت في أخرى، إيرادات ومصادر
 1التنمية.

 القيمة ورفع االقتصادية، المخاطر نسبة مف التقميؿ إلى تيدؼ تنموية سياسة كما ُعرؼ بأنو
 أو متنوعة أسواؽ أو قطاعات نحو االقتصاد توجيو طريؽ عف وذلؾ الدخؿ، مستوى المضافة وتحسيف

 اإلجمالي، المحمي الناتج واحد، باي تنويع مصادر منتوج أو قطاع أو سوؽ عمى االعتماد عوض جديدة
االنتاجية،  ، او توسيع القاعدة الخارجية األسواؽ تنويع أو العامة، الموازنة في اإليرادات مصادر تنويع أو

 االقتصاد يخمص بما االجمالي، المحمي الناتج والخدمية( في االنتاجية )السمعية القطاعات مساىمة وزيادة
 يعني كما (، استراتيجية أو رئيسية )زراعية واحدة سمعة أو أولية مادة عمى ىيمنة االعتماد مخاطر مف

 القدرات في تراكـ تحقيؽ يكفؿ بما المحمية االنتاج وطاقات الموارد كافة استغبلؿ عممية االقتصادي التنويع
 وفي ، الداخمي السوؽ عمى المحمي سيطرة االنتاج مرحمة ،وبموغ متجددة موارد توليد عمى قادرة ، الذاتية
 2. الصادرات تنويع متتالية مراحؿ

وتـ تعريفو بأنو عممية معقدة وال تنشأ مف فراغ، فيو يتطمب توفر بيئة مناسبة تجعؿ مف تنويع 
أف بناء مؤسسات جيدة  2009االقتصاد أمرا ممكنا، و في ىذا الصدد يعتبر البنؾ الدولي في تقريره لسنة 

عممية تتطمب وقتا ،  يعتبر أمرا ضروريا لتنويع صادرات أي البمد، إال أف بناء المؤسسات المبلئمة ىي
 كما يرى البنؾ الدولي أف ىناؾ عوامؿ ىامة وضرورية إلنجاح ىذه المؤسسات، و التي تتمثؿ في وجود 

                                                             
1

االجتهاد للدراسات ، مجلة استراتٌجٌة التنوٌع االقتصادي فً الجزائر على ضوء بعض التجارب الدولٌة، ن بن عبد الفتاح و بللعما اسماءدحما 
 .332، ص 2018  ،7، المجلد 1العدد  الجزائر،،جامعة تمنراستالقانونٌة واالقتصادٌة، 

2
، المجلة الجزائرٌة للتنمٌة دراسة حالة المملكة العربٌة السعودٌة  -المفاوالتٌة كاستراتٌجٌة للتنوٌع االقتصاديالسعٌد بوشول اخرون،  

 .228، ص2017دٌسمبر  ،  7العدد  رجامعة ورقلة، الجزائاالقتصادٌة ،
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بنية تحتية فعالة خاصة في ميداف النقؿ و االتصاالت مف أجؿ خفض التكاليؼ، تحسيف نوعية المنتجات 
الي متطور، سعر صرؼ مناسب، و سياسة و آليات توزيعيا، سياسات اقتصادية كمية مستقرة، و قطاع م

صبلحات ىيكمية تساعد عمى خمؽ  تجارية منفتحة تمكف مف ولوج األسواؽ و تحسف تنافسية الصادرات، وا 
بيئة تنظيمية مف شأنيا تحفيز نمو القطاع الخاص، وتشريعات تحفز االستثمارات المحمية وتجذب تدفقات 

مصادر الدخؿ الوطني مف خبلؿ إعادة ىيكمة االقتصاد ورفع  بيدؼ تنويع 1االستثمار األجنبي المباشر، 
مستوى مساىمة القطاعات االقتصادية المختمفة في الدخؿ ببناء قاعدة عريضة مف المنتجات المحمية 
والمصدرة، والتي اؿ يعتمد مف خبلليا عمى مصدر واحد مما يجعمو عرضة لمتقمبات االقتصادية في حالة 

 2لمصدر.حدوث أي تغير في ىذا ا

ولكي يتحقؽ التنويع فإنو يتعيف إحداث تحوالت جذرية في اليياكؿ االقتصادية، بحيث تقوـ عمى 
قاعدة كبيرة مف المرافؽ اإلنتاجية لسبلسؿ مف الصناعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية العالية 

ردات مثؿ: االغذية، مواد البناء، لتحقيؽ التنويع الحقيقي مف خبلؿ القياـ بصناعات تيدؼ إلى إحبلؿ الوا
 3تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات والسياحة وغيرىا، وذلؾ مف خبلؿ:

والذي يسمح بإيجاد فرص إنتاج سمع جديدة قد تكوف مترابطة أو غير  التنويع االفقي: -
 مترابطة بالقطاع األحادي، كقطاع التعديف أو الطاقة؛

تطوير المنتج وزيادة القيمة المضافة باستخداـ مدخبلت : الذي ييدؼ إلى التنويع الرأسي -
محمية أو مستوردة مف خبلؿ التحوؿ مف صناعة إلى أخرى والتوسع فييا عموديا، وىذا 

 التنويع ىو الذي تعتمده دوؿ الخميج بصفة عامة.
 ثانيا: اهداف التنويع االقتصادي:

 4تيدؼ الدوؿ مف التنويع االقتصادي مايمي:

االقتصادي والتنمية المستدامة التي تعزز مف مستويات المعيشة، وتولد تحقيؽ النمو  -
 الثروات وفرص العمؿ وتشجع عمى تطوير المعارؼ والتكنولوجيا الجديدة؛

تأميف بيئة اقتصادية مستقرة تشجع عمى االستثمار المحمي واألجنبي وتعزز المناخ  -
 المبلئـ لبيئة األعماؿ؛

                                                             
1

فً العلوم ، اطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه وفرة الموارد الطبٌعٌة والنمو االقتصادي دراسة حالة االقتصاد الجزائريسٌد محمد شكوري،  
 63،  ص2012جامعة تلمسان، الجزئر، بنوك ومالٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة  وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة ،   ،االقتصادٌة تخصص نقود

2
 ،2017اد السعودٌة ، الرٌاض، مارس، جمعٌة االقتصالتنوٌع االقتصادي وتوسٌع القاعدة االنتاجٌة فً المملكة العربٌة السعوديتقرٌر حول  

 .15-6ص ص 
3

 .08، 07نفس المرجع، ص ص   
4

 .10، 09، ص ص نفس المرجع 
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نتاجية وأقؿ عرضة لمخاطر االعتماد ىيكمة االقتصاد الوطني بشكؿ  - يجعمو أكثر تنوعا وا 
 عمى مصدر واحد أو مصادر محدودة؛

تحقيؽ التنوع في مصادر الدخؿ الوطني واالعتماد عمى أكثر مف مصدر لمحد مف  -
 االعتماد عمى عائدات القطاع األحادي؛

ف كفاءة رفع مستوى مساىمة القطاعات االقتصادية المختمفة في الدخؿ الوطني وتحسي -
 وفاعمية ىذه القطاعات وترابطيا، وبخاصة قطاع الصناعات التحويمية؛

تقميص مخاطر تقمبات أسعار السمع المصدرة ورفع معدؿ التبادؿ التجاري مف خبلؿ  -
 تنويع الصادرات؛

الزيادة في خمؽ وظائؼ في القطاع الخاص لممواطنيف مف خبلؿ تنمية القطاعات  -
 االقتصادية المختمفة؛

 نتاجية العمؿ ورأس الماؿ البشري، وبالتالي معدالت النمو االقتصادي؛رفع إ -
إرساء قواعد االقتصاد غير النفطي الذي ستنشأ الحاجة إليو بمرور الوقت عندما تبدأ  -

 اإليرادات النفطية في التراجع.
 اليدؼ يكوف القصير قد المدى الزمني، فعمى األفؽ حسب االقتصادي التنويع أىداؼ بيف التمييز ويمكف

 مف كؿ في القطاع ىذا نصيب زيادة وبالتالي مثبل البتروؿ الرئيسي القطاع عائدات وتعزيز التوسع ىو
استخداـ  ىو المنشود الطويؿ فاليدؼ المدى عمى التصديرية، أما والعائدات اإلجمالي المحمي الناتج
 نحو والتوجو التنويع عمى مرتكزة اقتصادية تنمية إحداث في الرئيسي القطاع عف المكتسبة العوائد

 إلحداث وسيمة ليصبح عميو االعتماد يتـ قد كالنفط الرئيسي القطاع أف أخرى، أي قطاعات في االستثمار
 1.االقتصادي التنوع

 النفطية. لمدول بالنسبة التنويع ثالثا: أهمية

 أقؿ االقتصاد يصبح أف أىميا تنوعا، األكثر االقتصاد عف تنشأ أف يمكف التي المنافع مف العديد ىناؾ
 الرأسمالي، اإلنتاج معدالت أعمى وتحقيؽ التجارية، المكاسب تحقيؽ وزيادة الخارجية، لمصدمات تعرضا

 عف الباحثة العاممة األيدي تستوعب متنوعة عمؿ فرص ويخمؽ اإلقميمي، التكامؿ عمى أكثر كما يساعد
 الفرص. ىذه

 

                                                             
1

 . 229السعٌد بوشول اخرون، مرجع سابق، ص  
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 1في: تكمف النفطية لمدوؿ بالنسبة التنويع أىمية فإف وعميو

القطاع  تشجيع النفط مع عف بعيداً  والمستقبمية، الحالية لؤلجياؿ مستداـ اقتصاد بناء -
 األجنبي؛ واالستثمار الخاص

 واجتماعيا؛ إقميميا متوازنة اقتصادية تنمية -
 األخرى؛ القطاعات اإلنتاجية تفعيؿ خبلؿ مف وذلؾ العامة، لمموازنة االستقرار تحقيؽ -
وأجنبية  محمية مف خبرات التخطيط يحتاجو ما بتوفير المستقبمية الخطط تنفيذ تشجيع -

 .المطموبة األمواؿ طريؽ توفير عف اجتماعية وبيئة إدارية ومؤسسات
 . االقتصادي التنويع محدداترابعا: 

 مف فئات خمس ( 2006 ) التنويع حوؿ المتحدة باألمـ ألفريقيا االقتصادية المجنة تقرير يسرد
 2: وىي التنويع، عممية عمى تؤثر التي المتغيرات

  البشري؛ الماؿ ورأس االستثمار :المادية العوامل -
 عمى تأثيرىا خبلؿ مف( والصناعية والتجارية المالية السياسات :العمومية السياسات -

 ؛)الصناعية القاعدة تعزيز
 الخارجية؛ والتوازنات والتضخـ الصرؼ سعر :الكمي االقتصاد متغيرات -
 األمني؛ والوضع االستثمارية والبيئة الحوكمة، :المؤسسية المتغيرات -
ورأس الماؿ،  والخدمات السمع في التجارة عمى االنفتاح : درجةاألسواق إلى الوصول -

 .التمويؿ عمى والحصوؿ الجمركية، وغير الحواجز الجمركية عمى القضاء
 البيئة لدعـ متطورة تحتية بنية وبناء لمتعميـ األولوية إعطاء اإلمارات عمى دولة اعتمدت وقد
 وبفضؿ االقتصادي، التنوع العالـ وعمى عمى االنفتاح عمى مبنية سياسات مع واالستثمارية االقتصادية

 بالنسبة منخفضة بتكاليؼ اإلمارات تتميز بالدوالر، مربوط صرؼ وسعر مفتوحة، تجارية سياسة
 النفط عؿ اقتصادىا يعتمد دولة مف التحوؿ في ذلؾ أسيـ وقد ،)جدا منخفض عبء ضريبي( لمشركات 

 القطاعات ومساىمة ،2015سنة  فقط % 30 حوالي إلى 1971 عاـ الناتج المحمي % في 90بنسبة 
 ثبلثة عمى الدولة ىذه ركزت كما السنة، لنفس الحكومية المداخيؿ في % 70 بنسبة النفطية غير

 3قامت بػػ: ذلؾ إلى والتجارة باإلضافة السياحة الصناعة، في تمثمت أساسية قطاعات
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 229السعٌد بوشول اخرون، مرجع سابق، ص  
3
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وبنيات تحتية  جديدة أصوؿ إنشاء في المحمي، االقتصاد تنويع إطار في االستثمار -
 عالية؛ جودة ذات وخدمات

 ؛)دبي( التصديرية رات القد لتطوير حرة تجارية منطقة إنشاء -
 2015 وخطة دبي 2030 أبوظبي رؤية ،2121 اإلمارات رؤية استراتيجيات عدة ادراج -

 وغيرىا مف الخطط التي سنتناوليا في المطمب الموالي.
 اهم الخطط االقتصادية المستقبمية لإلمارات العربية المتحدة.المطمب الثاني: 

تنمويا نموذجيا لتنمية اقتصادىا بناءا عمى وضعيا  اتبعت اإلمارات العربية المتحدة أسموبا
 مجموعة مف االستراتيجيات الستشراؼ مستقبميا االقتصادي، ومف بيف الخطط الموضوعة نذكر: 

 .0100استراتيجية اإلمارات العربية المتحدة وفق رؤية االمارات  أوال: 

راشد آؿ مكتوـ نائب  مف قبؿ صاحب السمو الشيخ محمد بف 2021تـ إطبلؽ رؤية اإلمارات 
، تيدؼ الرؤية 2010رئيس الدولة رئيس مجمس الوزراء حاكـ دبي، في اجتماع مجمس الوزراء في عاـ 

ألف تكوف دولة اإلمارات ضمف أفضؿ دوؿ العالـ بحموؿ اليوبيؿ الذىبي لبلتحاد، ولترجمة ىذه الرؤية إلى 
ة محاور وطنية تمثؿ القطاعات الرئيسية إلى ست 2021واقع ممموس، تـ تقسيـ عناصر رؤية اإلمارات 

 1التي سيتـ التركيز عمييا خبلؿ السنوات المقبمة في العمؿ الحكومي كما يمي:

الشعب االماراتي شػعػب طػمػوح واثػؽ مػتػمػسػؾ بتراثو ويتحمى  بالطموح واإلحساس بالمسؤولية 
واقتصادية دائمة التطور، ويبني مجتمعا ويرسـ بثقة معالـ مستقبمو، ويشارؾ بفاعمية في بيئة اجتماعية 

حيويا مترابطا، مستندا في ذلؾ إلى األسرة المستقرة والتبلحـ االجتماعي والقيـ اإلسبلمية المعتدلة والتراث 
الوطني األصيؿ، فاإلماراتي  يتحمى بالثقة وحس المسؤولية في رسـ مستقبمو بخطى ثابتة وسريعة وروح 

لية في مسيرة بناء وطنو، متسمح بالقيـ األخبلقية النبيمة، بما يعزز شعوره ريادية عالية، ويشارؾ بفعا
باإلنجاز وتحقيؽ الذات، وتشكؿ األسر المتماسكة والمزدىرة نواة المجتمع، بحيث تتبنى القيـ العائمية 

فة األصيمة لمزواج، وتحافظ عمى صبلت رحـ قوية، إضافة إلى تمكيف المرأة، مما يييء أفراد األسرة كا
لتأدية واجباتيـ اتجاه المجتمع وتساىـ في نسج مجتمع إماراتي متماسؾ نابض بالحياة، مؤكدة معاني 
الوحدة والترابط بيف مواطني الدولة بروح يسودىا الود واالنفتاح تجاه الجميع، اظافة لذلؾ تظؿ ثقافة 

التقدـ ، مرتبطة بمغتنا العربية اإلسبلمية األصيمة، التي ىي قيـ  ناماراتي المتميزة مرتكزة عمى قيماال
 الغنية، محتفية بعاداتو وتراثو، ومستمرة في تعزيز ىويتو الوطنية ؛

                                                             
1

 د، متاح على14:16، سا 2018افرٌل  15 ، 5050رؤٌة االمارات  ، الوزراءمجلس ،  البوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المتحدة 
https://www.uaecabinet.ae/ar/uae-vision 
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الشعب االماراتي متحد في المصير اتحاد منيع ومتكامؿ يحمييـ  ويضمف تنمية متوازنة في  -
طى جميع أرجاء الببلد بما يعزز استمرار نيوض اإلمارات كقوة مؤثرة وفاعمة، ماضييف عمى خ

االباء المؤسسيف، ومستمرة  بتأدية دورىا في حماية أمف وسبلمة الوطف، وتأميف مناعة االقتصاد 
واستقراره، والحفاظ عمى العدالة واإلنصاؼ، وتوفير نظاـ رفاه اجتماعي متقدـ ُيمِكف جميع 

مارات المواطنيف مف مواجية صعوبات الحياة والمشاركة اإليجابية في المجتمع لتعزيز مكانة اإل
براز دورىا كنموذج رائد يحتذى بو إقميميا وعالميا، وتطوير ممارسات متميزة  في الساحة الدولية، وا 

 ونماذج وطنية ناجحة؛
االقتصاد اإلماراتي اقتصاد تنافسي يتميز بالمعرفة واإلبداع متنوع مرف تقوده كفاءات إماراتية  -

المدى لئلمارات بتوظيؼ كافة الطاقات ماىرة وتعززه أفضؿ الخبرات بما يضمف االزدىار بعيد 
الكامنة لرأس الماؿ البشري المواطف، عبر تعظيـ مشاركة اإلماراتييف وتشجيع الريادة وبناء 
القيادات في القطاعيف الحكومي والخاص، وجذب أفضؿ الكفاءات والحفاظ عمييا، فيي تحظى 

قتصادية الجديدة واالستفادة القصوى باقتصاد مستقر ومتنوع، يمتاز بالمرونة في تبني النماذج اال
مف الشراكات االقتصادية العالمية، بما يكفؿ االزدىار والرخاء لؤلجياؿ اإلماراتية الحالية والقادمة 
التي تعد الركائز األساسية القتصاد معرفي تنافسي عالي اإلنتاجية، يدفع عجمتو رواد األعماؿ، 

 عمة بيف القطاعيف الحكومي والخاص؛في بيئة أعماؿ محفزة، تشجع الشراكات الفا
يتمتع االماراتيوف برفاىية العيش، ويينؤوف بحياة مديدة وبصحة موفورة، ويحظوف بنظاـ تعميمي  -

مف الطراز األوؿ، ونمط حياة متكامؿ تعززه خدمات حكومية متميزة، وتثريو أنشطة اجتماعية 
فرصيـ المتساوية في الحصوؿ عمى  وثقافية متنوعة في محيط سميـ وبيئة طبيعية غنية مف خبلؿ

خدمات صحية وعبلجية ترقى ألفضؿ المستويات العالمية مع التركيز عمى زيادة الوعي حوؿ 
المخاطر الصحية وضماف الوقاية منيا وبفرص متساوية في الحصوؿ عمى تعميـ مف الطراز 

غنى وتكامبل،  األّوؿ، يرفع تحصيميـ العممي ويوسع مداركيـ ويصقؿ شخصياتيـ لتكوف أكثر
 ويطمؽ إمكاناتيـ كاممة ليساىموا بفعالية في حياة مجتمعيـ؛

توفر اإلمارات أعمى مستويات جودة الحياة، تقوـ عمى بيئة اجتماعية وثقافية غنية، وخدمات  -
 حكومية متميزة، وبنية تحتية عالمية المستوى؛

اية الطبيعة والحد مف تأثير تتصدر اإلمارات في مجاؿ الثورة الخضراء، وتعي مسؤوليتيا في حم -
 التغير المناخي في المحيط الحضري والنظاـ البيئي بيدؼ توريث األجياؿ القادمة بيئة مستدامة.
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 إطار في بتنفيذىا اإلمارات حكومة قامت المجاؿ، ىذا في العالمية الممارسات ألفضؿ وتطبيقا
 1التالية: االستراتيجيات

 ىذه االستراتيجية : تؤسس 2010 و 2008 سنتي بين الممتدة الفترة في الحكومة استراتيجية -
 المقاـ في االقتصادية، وتستيدؼ التغيرات مواكبة إطار في الحكومي العمؿ مف جديدة لمرحمة
 تحقيؽ بيدؼ الممارسات إتباع أفضؿ عمى تركز كما والمتوازنة، المستدامة التنمية تحقيؽ األوؿ
 أخرى؛ ناحية وعالميا مف إقميميا الدولة مكانة وتعزيز ناحية، مف الرخاء

ىذه االستراتيجية  وضعت:  2013 و 2011 سنتي بين الممتدة الفترة في استراتيجية الحكومة -
 طريؽ عف معرفي تنافسي اقتصاد تطوير إلى وىدفت ، 2021 اإلمارات رؤية تسييؿ بيدؼ
 العالمية؛ وزيادة المشاركة الوطنية التحتية البنية وتطوير الفكرية، الممكية عمى التركيز

 ىذه االستراتيجية : حددت 2016 و 2014 سنتي بين الممتدة الفترة في استراتيجية الحكومة -
 لمجيات تنفيذية إلى خطط وتفصيميا القطاعات، مختمؼ في لمحكومة المدى المتوسطة التوجيات
 .االتحادية

تكوف  2020: بحموؿ عاـ  0100 و 0107 سنتي بين الممتدة الفترة في استراتيجية الحكومة -
، ومشروع 2020، واستراتيجية دبي لمسياحة 2020دولة اإلمارات قد أنجزت استراتيجية تعميـ 

، وفي ذلؾ العاـ سوؼ تنتيي الدولة كذلؾ مف بناء برج خور دبي، أطوؿ برج في 2020مسار 
تيدؼ ألف  ، والتي2021، و تحقيؽ رؤية اإلمارات 2020العالـ، وتستضيؼ معرض أكسبو 

تكوف دولة اإلمارات ضمف أفضؿ دوؿ العالـ مف حيث التنمية االقتصادية واالجتماعية، بحموؿ 
ـ، كما ستحقؽ الدولة االستراتيجية الوطنية لئلبداع، وخطة 2021اليوبيؿ الذىبي لبلتحاد في عاـ 

ية ، ورؤ 2021، ورؤية الشارقة السياحية 2021، واستراتيجية الصحة في دبي 2021دبي 
 2021.2عجماف 
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جامعة  ،، مجلة مٌالف للبحوث والدراساتاالمارات العربٌة المتحدة نموذجا رائد فً التنوٌع االقتصادي: لنفطابعد  اقتصاد مابوفنش وسٌلة ، 
 .220، ص  2017جوان   ،العدد الخامس مٌلة ، الجزائر،

2
د، متاح على  22:20، سا 2018افرٌل  20، دولة اإلمارات ُمستقبال ،البوابة الرسمٌة لحكومة المارات العربٌة المتحدة 

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/uae-future 
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 .0131-0100: استراتيجية االمارات العربية المتحدة وفق رؤية االمارات  ثانيا
 1تزخر ىذه الفترة بالعديد مف اإلنجازات التي تعتـز دولة اإلمارات تحقيقيا، وتشمؿ ىذه اإلنجازات:

خطة طويمة : أعمنت حكومة أبو ظبي عف إطبلؽ إلمارة أبو ظبي 0131الرؤية االقتصادية  -
المدى لتحويؿ اقتصاد اإلمارة إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة، وتقميؿ االعتماد تدريجيًا عمى قطاع 

إلمارة أبو ظبي  2030النفط كمصدر رئيسي لمنشاط االقتصادي، وحددت الرؤية االقتصادية 
الية منضبطة، أولويات اقتصادية فورية لئلمارة، تشمؿ بناء بيئة أعماؿ منفتحة، وتبني سياسات م

 ؛وتأسيس سوؽ نقدي ومالي مرنة
مجمع محمد بف راشد آؿ مكتوـ لمطاقة  يعد راشد آل مكتوم لمطاقة الشمسية: مجمع محمد بن -

الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالـ وفؽ نظاـ 
ميجاوات  5000و 2020بحموؿ العاـ ميجاوات  1000حيث سيتـ توليد  /IPP/المنتج المستقؿ
، وتـ 2013ميجاوات في  13وبدأت المرحمة األولى مف المشروع بقدرة  ،2030بحموؿ العاـ 

عمى أف يتـ تشغيؿ المرحمة الثالثة  2017ميجاوات في مارس  200افتتاح المرحمة الثانية إلنتاج 
 700ة مف المشروع بقدرة وسيتـ تشغيؿ المرحمة الرابع ،2020ميجاوات في عاـ  800بقدرة 

وتشمؿ المرحمة الرابعة أعمى برج شمسي في  ،2020ميجاوات بدءا مف الربع األخير مف عاـ 
 ؛مترا 260العالـ بارتفاع يصؿ إلى نحو 

إلمارة أبو ظبي إلى تحقيؽ  2030رؤية البيئة  تيدؼ إلمارة أبو ظبي: 0131رؤية البيئة  -
التكامؿ بيف جوانب التنمية المستدامة الثبلثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وتيدؼ الرؤية 
لصوف وتعزيز التراث الطبيعي إلمارة أبوظبي، مع القياـ بدور إقميمي رائد في مجاؿ كفاءة 

 الحياة لمجميع؛استخداـ الموارد، والمساىمة بتحسيف نوعية 
مف قبؿ مجمس أبوظبي لمتخطيط  2030تـ إعداد خطة أبوظبي  :0131خطة أبوظبي  -

العمراني، وتعمؿ الخطة عمى إرساء رؤية واضحة المعالـ الستدامة إمارة أبوظبي، وتمبية 
 احتياجاتيا الحالية والمستقبمية ، وتطوير المجتمع واالرتقاء بو، والترويج لنمط جديد مف التفكير

 ؛ ييدؼ إلى تعزيز مكانة اإلمارة، ورؤيتيا بعيدة المدى
تيدؼ استراتيجية إدارة حركة التنقؿ إلمارة أبو استراتيجية إدارة حركة التنقل إلمارة أبو ظبي:  -

ظبي إلى، التشجيع عمى زيادة استخداـ وسائؿ التنقؿ المستداـ، وصوؿ جميع األفراد والمؤسسات 
ياجات التنقؿ، والحد مف الكثافة واالختناقات المرورية، واستحداث إلى وسائؿ النقؿ، وتمبية احت

 ؛شبكة لمنقؿ العاـ تتسـ بالفاعمية
                                                             

1
 نفس المرجع. 
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تمثؿ اليدؼ الرئيسي مف خطة النقؿ البري الشاممة : خطة النقل البري الشاممة إلمارة أبو ظبي -
جتماعي ألبو ظبي في توفير نظاـ نقؿ عالمي متميز ومستداـ، ويواكب السياؽ االقتصادي واال

والثقافي والبيئي ألبو ظبي. وتـ إعداد الخطة بما يؤدي لتطوير نظاـ نقؿ رائد عالميًا يمبي 
 ؛احتياجات السكاف والزائريف والشركات بطريقة مستدامة بيئيا

تيدؼ استراتيجية دبي لمتنقؿ الذكي ذاتي القيادة : استراتيجية دبي لمتنقل الذكي ذاتي القيادة -
ومف  ،2030ئة مف إجمالي وسائؿ النقؿ في دبي لذاتية القيادة بحموؿ عاـ في الما 25لتحويؿ 

مميار درىـ إماراتي بشكؿ عائدات اقتصادية سنوية في العديد  22المتوقع أف تحقؽ االستراتيجية 
مف القطاعات مف خبلؿ خفض تكاليؼ النقؿ وتوفير مئات المبلييف مف الساعات الميدورة في 

 ؛وسائؿ النقؿ التقميدية
راشد آؿ مكتوـ  طمؽ صاحب السمو الشيخ محمد بف: ا0131استراتيجية دبي الصناعية  -

، والتي تيدؼ ألف تكوف دبي منصة عالمية لؤلعماؿ 2030استراتيجية دبي الصناعية 
ركزت االستراتيجية عمى ستة قطاعات  ،والصناعات القائمة عمى المعرفة واالبتكار واالستدامة

بية، صناعية فرعية أساسية، وىي: الطيراف، والسفف البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الط
 ؛والمعادف المصنعة، والسمع االستيبلكية سريعة التداوؿ، واآلالت والمعدات

، أطمؽ صاحب السمو الشيخ محمد بف 2016في أبريؿ استراتيجية دبي لمطباعة ثالثية األبعاد:  -
راشد آؿ مكتوـ، استراتيجية دبي لمطباعة ثبلثية األبعاد، وتيدؼ ىذه المبادرة إلى تعزيز مكانة 

اإلمارات العربية المتحدة ودبي كمركز رائد في مجاؿ الطباعة ثبلثية األبعاد بحموؿ العاـ دولة 
% مف المباني بتقنية الطباعة الثبلثية األبعاد بحموؿ عاـ 25وتعتـز دبي طباعة  ،2030
2030. 
 .0007 -0131: استراتيجية االمارات العربية المتحدة وفق رؤية االمارات  ثالثا

 1الفترة الزمنية تكوف دولة اإلمارات قد حققت تطبيؽ استراتيجياتيا التالية: مع نياية ىذه

، (AI)تمثؿ استراتيجية اإلمارات لمذكاء االصطناعي استراتيـجيـة اإلمارات لمذكاء االصطناعي: -
مرحمة التحوؿ الجديدة لما بعد الحكومة الذكية في دولة اإلمارات،  2017التي تـ إطبلقيا عاـ 

تمد عمييا الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبمية. تعد ىذه االستراتيجية والتي ستع
، وتعجيؿ 2071األولى مف نوعيا في المنطقة والعالـ، وتيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ مئوية اإلمارات 

البرامج والمشروعات التنموية لبموغ المستقبؿ، واالرتقاء باألداء الحكومي الفعاؿ ضمف بيئات عمؿ 

                                                             
1
 نفس المرجع.  
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سيكوف اعتماد دولة اإلمارات عمى  2031مبتكرة تحقؽ فعالية في األداء والتكمفة والجيد. وبحموؿ 
 %؛100الذكاء االصطناعي في الخدمات وتحميؿ البيانات بمعدؿ 

عف  2017كشفت وزارة الطاقة في سبتمبر : 0136استراتيجية األمن المائي لدولة اإلمارات   -
، اليادفة إلى ضماف استدامة واستمرارية الوصوؿ 2036اإلمارات  استراتيجية األمف المائي لدولة

إلى المياه خبلؿ الظروؼ الطبيعية وظروؼ الطوارئ القصوى. وتتمثؿ المستيدفات العميا 
%، وزيادة مؤشر إنتاجية 21لبلستراتيجية في خفض إجمالي الطمب عمى الموارد المائية بنسبة 

درجات، وزيادة  3ب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار دوالرات لكؿ متر مكع 110المياه إلى 
%، وتوفير سعة تخزيف لمدة يومي تخزيف لمحاالت 95نسبة إعادة استخداـ المياه المعالجة إلى 

مميار درىـ إضافة إلى  74المائي توفير ما يزيد عف  األمفوتمثؿ مخرجات استراتيجية  ،عاديةال
 مميوف طف؛ 100بما يعادؿ خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف 

إلى تعزيز قطاعات اإلسكاف والنقؿ ومرافؽ  2040يدؼ خطة الفجيرة ت :0141خطة الفجيرة  -
البنية التحتية، وتركز الخطة عمى توجيو االستثمار نحو إنشاء الطرؽ وتطوير الخدمات الحضرية 

سيزود ميناء الفجيرة عمى المدى الطويؿ، وتتضمف توسيع مساحة مطار الفجيرة والمدرج في حيف 
 ؛بمحطات جديدة لناقبلت النفط

إلنتاج  2050تيدؼ استراتيجية دبي لمطاقة النظيفة : 0151استراتيجية دبي لمطاقة النظيفة  -
، وتيدؼ ىذه 2050% مف احتياجات دبي مف الطاقة مف مصادر نظيفة بحموؿ عاـ 75

يفة واالقتصاد األخضر، وتتكوف االستراتيجية أيضا إلى جعؿ دبي مركزا عالميا لمطاقة النظ
االستراتيجية مف خمس مسارات رئيسية: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويؿ، وبناء القدرات 

 والكفاءات، وتوظيؼ مزيج الطاقة الصديؽ لمبيئة؛
، أطمقت دولة اإلمارات استراتيجيتيا لمطاقة 2017في عاـ : 0151االستراتيجية الوطنية لمطاقة  -

التي تعتبر أوؿ خطة موحدة لمطاقة في الدولة توازف بيف جانبي اإلنتاج واالستيبلؾ،  2050
وااللتزامات البيئية العالمية، وتضمف بيئة اقتصادية مريحة لمنمو في جميع القطاعات، تستيدؼ 

%، ورفع مساىمة الطاقة النظيفة في 40الخطة رفع كفاءة االستيبلؾ الفردي والمؤسسي بنسبة 
مميار  700%، وتحقيؽ توفير يعادؿ 50% إلى 25لي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة مف إجما

%، وخفض 6، تأخذ االستراتيجية بعيف االعتبار نموا سنويا لمطمب يعادؿ 2050درىـ حتى عاـ 
% خبلؿ العقود الثبلثة المقبمة، تستيدؼ 70االنبعاثات الكربونية مف عممية إنتاج الكيرباء بنسبة 

اتيجية الطاقة مزيجا مف الطاقة المتجددة والنووية واألحفورية النظيفة لضماف تحقيؽ توازف استر 
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بيف االحتياجات االقتصادية واألىداؼ البيئية، ويتضمف خميط الطاقة حسب االستراتيجية كؿ مف 
 الفحـ النظيؼ والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي؛

مشروعا أمنيا  50أكثر مف  2057تتضمف مئوية شرطة أبوظبي : 0157ة شرطة أبوظبيمئوي -
يعتمد عمى الذكاء االصطناعي، والتطور التكنولوجي، وحموؿ أمنية مبتكرة تعزز مفيوـ األمف 

ستطمؽ شرطة أبوظبي قمر صناعي "كمومي"  2057االستباقي والتحديات المستقبمية، وبحموؿ 
نات األمنية، وستتمكف مف إحكاـ المراقبة األمنية عمى األرض مف خبلؿ قادر عمى حماية البيا

األقمار الصناعية النانوية، وسوؼ تصمـ نموذج محاكاة افتراضي لمركز شرطة أبوظبي عمى 
% مف 50سطح المريخ، باإلضافة إلى دوريات شرطة بتقنية الطباعة ثبلثية األبعاد وسيتـ اختفاء 

سيتـ تكريس األقمار  ،ة بالشكؿ التقميدي واستبداليـ بالشرطة الروبوتيةرجاؿ اإلطفاء ورجاؿ الشرط
االصطناعية لرصد جرائـ االستدامة، واستخداـ الذكاء االصطناعي لتصميـ برامج إدارة السموؾ 
نشاء شرطة مرور جوية ووحدات أمنية لتنفيذ مياـ في الفضاء  لنزالء الُمؤسسات العقابّية، وا 

% مف ميزانية 50% مف دوريات الشرطة ال تستخدـ البنزيف و100لكترونية وتعقب التيديدات اإل
 ؛الشرطة ستكوف ممولة ذاتيا

" رؤية شاممة وطويمة األمد تمتد خمسة  2071شمؿ "مئوية اإلمارات  : 0170مئوية اإلمارات  -
عقود، وتشكؿ خريطة واضحة لمعمؿ الحكومي الطويؿ المدى، لتعزيز سمعة الدولة وقوتيا 
الناعمة، تسعى ىذه المئوية  إلى االستثمار في شباب الدولة، وتجييزىـ بالميارات والمعارؼ التي 
تستجيب مع التغيرات المتسارعة، والعمؿ كي تكوف دولة اإلمارات أفضؿ دولة في العالـ بحموؿ 

 ؛2071الذكرى المئوية لقياـ دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلؾ في العاـ 
يستيدؼ ىذا مشروع في مراحمو النيائية بناء أوؿ مستوطنة بشرية عمى : 0007يخ مشروع المر  -

المريخ خبلؿ مائة عاـ، ويتضمف برنامجا وطنيا إلعداد كوادر عممية الستكشاؼ الكوكب 
األحمر، وقد تـ تكميؼ مركز محمد بف راشد لمفضاء بقيادة المشروع ووضع "خطة أجياؿ" لمدة 

 ات وكوادر وطنية تخصصية في مجاؿ عموـ الفضاء واألبحاث.مائة عاـ تتضمف بناء قدر 
التػػػي مػػف المنتظػػػر اف العربيػػة المتحػػدة  اإلمػػػاراتنظػػرة مسػػػتقبمية لدولػػة  إعطػػاءيمكػػػف  األخيػػروفػػي 

تسػػتمر فػػي العمػػؿ عمػػى تطػػوير اقتصػػادىا بػػالتنويع بعيػػدا عػػف قطػػاع الػػنفط وبالعمػػؿ عمػػى تشػػجيع االسػػتثمار 
وينتظػػر فػػي ىػػذا االطػػار اف تعمػػؿ الدولػػة عمػػى دعػػـ مزاياىػػا التنافسػػية  واألجنبػػيالخػػاص المحمػػي والخميجػػي 

طػارات والمالجاذبة ليذه االستثمارات بتطبيؽ افضؿ التقنيات في مجػاؿ االتصػاالت وتطػوير شػبكات الطػرؽ 
عمػػػى والسػػػكؾ الحديديػػػة لتحقػػػؽ المزيػػػد مػػػف التقػػػدـ والريػػػادة العالميػػػة، كمػػػا ينتظػػػر اف تعمػػػؿ الدولػػػة  والمػػػوانئ
ماليػة متقدمػة فػي  أدوات األسػواؽمالية لتصبح مركزا ماليا عالميا واف توفر مف خػبلؿ ىػذه لا أسواقياتطوير 
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عمػػى سػبيؿ المثػػاؿ، كػذلؾ يمكػػف اف يػتـ مسػػتقببل دعػـ الػػدور الرائػد لمقطػػاع  اإلسػبلميمجػاالت مثػؿ التمويػػؿ 
الشػػراكة بػػيف  أسػػموبعمػػى تطبيػػؽ  بالدولػػة مػػف خػػبلؿ تزايػػد االعتمػػاد األساسػػيةالخػػاص حتػػى فػػي الخػػدمات 

اف تكثػػػؼ الدولػػػة جيودىػػػا لتطػػػوير  أيضػػػاالقطػػػاعيف العػػػاـ والخػػػاص فػػػي تنفيػػػذ المشػػػروعات الكبيػػػرة وينتظػػػر 
الفػرص االقتصػادية لمشػباب المبتكػريف  إليجػادالمشروعات الصػغيرة والمتوسػطة بحيػث تكػوف مصػدرا رئيسػيا 

مػع التوجػو الػراىف  أيضػااب بصورة عامة وبما يتواكب فرض توظيؼ ومساىمة اقتصادية بناءة لمشب وإليجاد
ى مػػػع ماشػػػلتطػػػوير نظػػػـ التعمػػػيـ باالعتمػػػاد عمػػػى التقنيػػػات الحديثػػػة وتطػػػوير النػػػاىج والتػػػدريب المينػػػي بمػػػا يت

اف تعمػػؿ مػػع بقيػػة دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي  أيضػػااالحتياجػػات المسػػتقبمية لسػػوؽ العمػػؿ، وينتظػػر منيػػا 
المسػػتيدؼ منيػػا مػػع حريػػة انتقػػاؿ المػػواطنيف ورؤوس  إلنجػػازميجيػػة المشػػتركة مػػف اجػػؿ تطػػوير السػػوؽ الخ

يػة متسػػقة  لممنطقػة مػا بعػػد والسػمع وتحقيػؽ المزيػػد مػف التعػاوف والتنسػػيؽ لتشػكيؿ اسػتراتيجيات خميج األمػواؿ
 المباشرة. األجنبيةمما يساعد عمى جذب اكبر قدر مف االستثمارات 1النفط،

عمػػى صػػدارتيا بػػيف أفضػػؿ المػػدف المسػػتقطبة لمشػػروعات  اإلمػػاراتلػػذلؾ نتوقػػع محافظػػة  باإلضػػافة
االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر نظػػرا لتنػػامي ثقػػة مجتمػػع االسػػتثمار العػػالمي فػػي بيئػػة األعمػػاؿ المتطػػورة فييػػا، 

يػػػػػا، وتنػػػػػوع الفػػػػػرص االسػػػػػتثمارية الجديػػػػػدة فػػػػػي مختمػػػػػؼ القطاعػػػػػات الحيويػػػػػة، ال سػػػػػيما المعرفػػػػػة والتكنولوج
فػػػػرص ومواصػػػػمتيا جػػػػذب اسػػػػتثمارات مػػػػف األسػػػػواؽ المتقدمػػػػة والناميػػػػة وتسػػػػييؿ ممارسػػػػة األعمػػػػاؿ السػػػػيما 

االستثمار الجديدة والناشئة عبػر القطاعػات الرئيسػية وعمػى رأسػيا الرعايػة الصػحية، فػي ظػؿ تنػامي حضػور 
مسػػتوى عػػالمي وقطػػاع  دبػػي القػػوي عمػػى خارطػػة السػػياحة الطبيػػة إقميميػػا ودوليػػا، مدعومػػة ببنيػػة تحتيػػة ذات

لتصػػػبح كنقطػػػة انطػػػبلؽ لمتوسػػػع فػػػي األسػػػواؽ اإلقميميػػػة  صػػحي مزدىػػػر ورعايػػػة ممتػػػازة لممقيمػػػيف والزائػػػريف،
 .والعالمية، ويبرز دورىا كمحور رئيس مف محاور االقتصاد العالمي

: انعكاسات الرؤى المستقبمية لإلمارات العربية المتحدة عمى تحسين مناخها مطمب الثالثال
 المباشرة األجنبيةستثماري وجذب االستثمارات اال

العربية المتحدة عمى تطبيؽ خططيا المذكورة سابقا والتي ستؤثر   اإلماراتمف خبلؿ حرص  
عمى تطوير بيئة االستثمار وزيادة معدالتو باعتباره ركيزة أساسية لمتنمية المستدامة وتنويع القاعدة 
االقتصادية التي تيدؼ الى تحقيقيا مف خبلؿ بعض الخطط، فضبل عف أىميتو في تحويؿ الميزات 

رساء دعائـ التحوؿ نحو االقتصاد القائـ عمى المعرفة،  فإنيا تعمؿ عمى النسبية إلى ميزا ت تنافسية وا 
تقديـ المزيد مف الحوافز لبلستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية، وذلؾ مف خبلؿ تكثيؼ جيود تعزيز 

تعميؽ المناخ االستثماري وتذليؿ المعوقات والتغمب عمى التحديات التي تواجو المستثمريف عف طريؽ 
يجاد آليات  الشراكة بيف القطاعيف الحكومي والخاص، وتوفير التمويؿ الميسر المتوسط والطويؿ األجؿ، وا 

                                                             
1
 .74، مرجع سابق، ص 2016الكتاب السنوي لدولة االمارات   
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فاعمة لمتابعة األداء االستثماري وتقويمو وتطوير منظومة الحوافز االستثمارية، وزيادة أعداد الكفاءات 
 الفنية الوطنية الماىرة في مختمؼ قطاعات االستثمار. 

وتطػػويره، ممػػا أدى إلػػى  مػػاراتباإلت ىػػذه الخطػػط جيػػودا مكثفػػػة لتعزيػػػز منػػػاخ االسػػػتثمار وقػػد شػػيد
المباشػػر الػػوارد فػػي السػػنوات األخيػػرة كمػػا تطرقنػػا اليػػو سػػابقا، والػػذي يسػػمح بإتاحػػة  األجنبػػيزيػػادة االسػػتثمار 

اىـ فػػي رفػػع مسػػتوى المزيػػد مػػف فػػرص العمػػؿ لممػػواطنيف، وتطػػوير البنيػػة التحتيػػة لمخػػػدمات العامػػة التػػي تسػػ
معيشة المواطنيف مف جانب، وتحسيف نوعية حيػاتيـ مػف جانػب آخػر، وزادت قيمػة االسػتثمارات المنفػذة فػي 
القطاعػػػػات غيػػػػر النفطيػػػػة وىػػػػو مػػػػا يعكػػػػس اسػػػػتمرارية العمػػػػؿ فػػػػي دعػػػػـ جيػػػػود التنويػػػػع االقتصػػػػادي ونمػػػػو 

ؿ فػػي ىػػذا المبحػػث تسػػميط الضػػوء عمػػى االسػػتثمارات المنفػػذة فػػي القطاعػػات اإلنتاجيػػػة والخدماتيػػة، وسػػنحاو 
العربيػػػة المتحػػػدة بفروعيػػػػا ومجػػػاالت االسػػػتثمار المتاحػػػة فػػػي ظػػػؿ تطبيػػػػؽ  لئلمػػػاراتالجغرافيػػػا االقتصػػػادية 

 الخطط االستراتيجية المذكورة سابقا كما يمي: 

 : القطاع الزراعي.أوال

مف الغذائي في الدولة أولت دولة اإلمارات جيودا حثيثة لتحقيؽ استدامة القطاع الزراعي، واأل
حبلؿ طرؽ بديمة  بتعزيز التقنيات الحديثة لممحافظة عمى مواردىا المحمية، وتحسيف شبكات الري، وا 
لمزراعة، ودعـ مشاريع الزراعة العضوية، فالزراعة ىي نشاط قديـ في دولة اإلمارات، ومارسو الشعب 

لفجيرة ، والعيف وفي بعض الواحات، مثؿ اإلماراتي بكثرة في بعض مناطؽ الدولة مثؿ رأس الخيمة، وا
، عمى الرغـ مف وجود عدة مشكبلت مثؿ 1971واحة ليوا، وقد تطور ىذا القطاع بشكؿ سريع منذ عاـ 

ندرة موارد المياه واألراضي الصالحة لمزراعة، ومموحة التربة، والظروؼ البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليؼ 
ما بعد الحصاد، وفي الوقت الحاضر، لقد أصبحت الزراعة نشاطا  اإلنتاج، واآلفات الزراعية، وخسائر

بذؿ جيود عديدة لمحفاظ عمى الموارد المائية، مع توجيو  و اقتصاديا يعتمد عمى استخداـ أحدث التقنيات
االىتماـ نحو تعزيز استخداـ وتركيب نظـ الري الحديثة الستبداؿ طريقة الري بالغمر، التي تيدر كميات 

 1المياه. كبيرة مف

وقد تـ تحقيؽ العديد مف االنجازات في المجاؿ الزراعي تمثؿ في التوسع في الرقعة الزراعية 
 35الى  1972وزيادة االنتاج، حيث ارتفع عدد الحيازات الزراعية مف حوالي خمسة االؼ حيازة عاـ 

تار الؼ ىك 102الى  1972ىكتار عاـ  1401، وارتفعت المساحة الزراعية مف 2012الؼ حيازة عاـ 
  156الى  1972الؼ طف عاـ  22، ونتيجة لذلؾ فقد ارتفع انتاج الدولة مف الخضر مف 2012عاـ 

                                                             
1

د،  متاح على: 23:15، سا 2018جوان  01، القطاع الزراعًالبوابة الرسمٌة لحكومة االمارات العربٌة المنحدة ،  
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/agriculture-sector 
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، وفي مجاؿ الثروة الحيوانية فقد ارتفع عدد االغناـ والماعز واالبقار واالبؿ مف 2012الؼ طف عاـ 
ارع ، وحدث تطور كبير في انشاء مز 2013مميوف رأس عاـ  4.4الى  1972الؼ رأس عاـ  278

بانتاج سنوي مف الحميب  2013مزرعة عاـ  17الى  1972مزرعة عاـ  2االبقار حيث ارتفع العدد مف 
مزرعة في نفس الفترة وبمغ  37مزرعة الى  2الؼ طف، كما ارتفع عدد مزارع الدواجف مف  142بقدر 

 2013.1مميوف بيضة عاـ  730الؼ طف و 46انتاج لحوـ الدواجف 

الدولة تشجع االستثمارات المحمية واالجنبية في االنتاج الزراعي مف خبلؿ  وىذا التطور راجع ألف
تقديميا لمساعدات اجتماعية لممزارعيف وتشجيعيا عمى استخداـ تقنيات الزراعة الحديثة وتقديـ تسييبلت 

ح لمقطاع الخاص لبلستثمار في االنتاج والصناعات الغذائية مف خبلؿ حفر االبار وبناء السدود واستصبل
االراضي، توفير البذور واالسمدة واالالت الزراعية ذات التقنية الحديثة، انشاء العيادات البيطرية والمخابر 

توفير سبلالت ذات و العممية، توفير االعبلؼ باسعار مدعومة، وتوفير القروض والمنح لمربي الماشية 
% مف  25ات االماراتية في الزراعة بنحو انتاجية عالية وزيادة عدد المزارع النموذجية، وتتركز االستثمار 

اجمالي االستثمارات االماراتية في العالـ، متصدرة بذلؾ المرتبة االولى في قائمة االستثمارات العربية 
% مف اجمالي االستثمارات العربية في الخارج وعميو يتضح اف دولة االمارات تقود 58وتستحوذ عمى 

ارجي بقطاع الزراعة، ومف بيف ىذه المشاريع مشاريع جناف في البمداف الطريؽ فيما يتعمؽ باالستثمار الخ
الؼ ىكتار، ومشروع الظاىرة  20الخصبة زراعيا مثؿ اسبانيا وامريكا ومصر والسوداف واثيوبيا، تقدر بػػػ

 38كوىينور المشترؾ بيف الظاىرة القابضة مف ابوظبي وكوىينور لؤلطعمة مف اليند ببناء منشأة بقيمة 
االرز، والمقرر اف يكوف اكبر  ؿوف دوالر وحاليا ىي االولى مف نوعيا في االستثمار الخارجي في مجاممي

الؼ طف متري مف االرز سنويا، والمساىمة في تحقيؽ  80مصنع لؤلرز وسوؼ ينتج ما يصؿ الى 
ة مف طحف ، ويتـ التعامؿ مع دورة االنتاج الكامماالمف الغذائي عمى المدى الطويؿ االمارات لرؤية

 2وتخزيف وتعبئة وتوزيع االرز داخؿ االمارات والتصدير الى االسواؽ الخارجية.

 تستخدـ التجارية المزارع مف % 87 أف عف فضبل كبير، بشكؿ العضوية المزارع معدؿ وقد ازداد
 المصادر، قّمة مف الرغـ عمى كبيرة وقدرات بإمكانيات الدولة وتتمتع ،الييدروبونيؾ" المائية الزراعة تقنية
 القطاع، ىذا في االستثمارات مف المزيد ضخ يتـ أف الميـ مف لذلؾ لمدولة، بالنسبة عالميا تحديا يشكؿ ما

 المائية الزراعة سوؽ قيمة بمغت، وقد الوطني االقتصاد تنمية في كبير بشكؿ تساىـ قد كونيا

                                                             
1

جوان 02، 9، ص2016،ادارة الصحة والتنمٌة الزراعٌة ، الفجٌرة ،االمارات العربٌة المتحدة ورؤٌتها المستقبلٌة فً االمن الغذائً تجربة 
 https://www.bcci.bh/sites/default/files/libraryد، متاح على  02:20، سا 2018

2
 .20-18نفس المرجع، ص ص   
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 كما ،% 12.81 ػب يقدر مركب سنوي نمو وبمعدؿ ، 2017 في أمريكي دوالر  411,880,000ةالعالمي
 2022.1ـ عا بحموؿ أمريكي دوالر 752,570,000 إلى السوؽ ىذا ينمو أف المتوقع مف

فاالمارات العربية المتحدة تعتبر منفذ رئيسي لدخوؿ السمع الغذائية وتوزيعيا في المنطقة مما يخدـ 
% مف 33% مف واردات دوؿ مجمس التعاوف الخميجي و  50سيولة توفير الغذاء اقميميا، حيث تمثؿ 

 اإلمداداتطع صادراتو، وتقوـ بتوزيع مساعدات ومؤف غذائية لمدوؿ التي تعاني مف نقص الغذاء او ق
بسبب الحروب او الكوارث الطبيعية، كما تقوـ بتقديـ الدعـ المالي مف خبلؿ مشاريع تطويرية في العديد 
مف الدوؿ جزء مف ىذه المشاريع يرتكز عمى تنمية القطاع الزراعي والثروة السمكية وتحسيف وصيانة 

 2البيئة وموارد المياه والطاقة مما يسيـ في دعـ االمف الغذائي لمبمداف.

 : القطاع الصناعي.انياث

 في الزاوية وحجر اإلنتاجي الجياز عصب باعتبارىا الصناعة قطاع بتنمية الدولة اىتماـ يأتي
 تقوـ أف يمكف الذي القطاع أنو إذ الرئيسي، ومحركيا التنمية وقاطرة حقيقي انتاجي اقتصاد تكويف ركائز

 بالمدى النمو مف مزيد وتحقيؽ تنموية طفرة إحداث في الدولة عميو وتعوؿ التنمية جيود كافة حولو
 والبحث االبتكار قائـ عمى ومستداـ مستقر معرفي اقتصادي نظاـ إرساء في ويسيـ والمتوسط، القصير

 األجنبية، االستثمارات مع والشراكة الصغيرة والمتوسطة المشروعات ويشجع بالتنوع يتميز والتطوير،
 في الدولة مكانة وتعزيز الصادرات وتنمية العالمي االقتصاد في تحقيؽ االندماج عمى قدرتو بجانب
 .الدولية التجارة

 تطوير إلى تيدؼ شاممة رؤية إطار في الصناعية بالتنمية المتحدة العربة اإلمارات دولة واىتمت
 الناتج في المساىمة وبالتالي الضرورية، السمع مجاؿ في الذاتي االكتفاء تحقيؽ بيدؼ الصناعي القطاع
 3يمي: ما خبلؿ مف اإلجمالي المحمي

 والبتروكيماوية والصناعات البترولية الصناعات مجاؿ في الصناعية المنشآت مف العديد إقامة -
 ؛الوطنية لمصناعة الييكمية البنية تطوير في ساىـ الذي األمر البترولية، غير التحويمية

 النشاط لدعـ اإلمكانيات كافة توفير بيدؼ الدولة إمارات أغمب في الصناعية التنمية دوائر إنشاء -
 ؛وتأىيمو الصناعي النشاط وخاصة االقتصادي

 

                                                             
1

، تقرٌر صادر عن  -ادارة التحدٌات والفرص فً ظل التغٌر العالمً–بٌة المتحدة  واالقتصادٌات الرائدة فً العالم االمارات العرندى الهاشمً،  

 .82،ص 8102وزارة االقتصاد لالمارات العربٌة المتحدة، ابو ظبً،  
2

 .22نفس المرجع، ص  
3

 .217، ص مرجع سابقبوفنش وسٌلة،  
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 الصناعة، تنظيـ شؤوف قانوف تضمنيا التي الحوافز توفير خبلؿ مف الصناعي االستثمار تشجيع -
 عمى والضرائب وصادراتيا وارداتيا عمى الجمركية الرسوـ مف الصناعية المشاريع كإعفاء
 ؛أرباحيا

 التقنيات استخداـ وعمى اإلنتاج في المتطورة األساليب تطبيؽ عمى الصناعية المؤسسات تشجيع -
 .األداء تمستويا بتحسيف تسمح التي الحديثة

 اإلماراتوىذا انعكس عمى القيمة المضافة التي حققتيا الصناعات االستخراجية والتحويمية في 
  2008العربية المتحدة، حيث شيدت القيمة المضافة لمصناعات االستخراجية ارتفاعا ممحوظا خبلؿ سنة 

بسبب  2009مميوف دوالر عاـ  69.231مميوف دوالر ثـ انخفضت الى  116.843حيث قدرت بػػػ 
حيث بمغت   2012الى سنة  2010المالية العالمية ، ثف بدأت في االرتفاع تدريجيا منذ  األزمةتداعيات 
مميوف دوالر  عمى التوالي ثـ انخفضت  147.629و  137.795مميوف دوالر و  90.986حوالي 

، ومنذ بداية ديوف دبي وأزمةمميوف دوالر بعد أزمة اليوناف  145.478بمع  2013انخفاضا طفيفا عاـ 
العالمية انخفضت القيمة المضافة لمصناعات االستخراجية الى  األسواؽالنفط الخاـ في  أسعارالتقمب في 
كما ىو موضح  في الجدوؿ  2016مميوف دوالر عاـ  74.799و  2015مميوف دوالر عاـ  87.911

 (. 30 -3رقـ) 

 (: القيمة المضافة لمصناعات االستخراجية باالسعار الجارية31-3جدول رقم )

 الوحدة:مميون دوالر                                                                          

 
 2017: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة المصدر

 .366وص  317، الصندوؽ العربي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي، ص جداول احصائية، 2013و

صناعات االستخراجية نبلحظ مف التحويمية فعمى العكس مف الاعات اما القيمة المضافة لمصن
مميوف دوالر عاـ  25.744حيث ارتفعت مف  2010( انيا في ارتفاع مستمر منذ 31 -3الجدوؿ رقـ )

، بعد 2015مميوف دوالر مقارنة بػػػ  1.234مرتفعة بػػػ  2016مميوف دوالر عاـ  37.740الى  2010
 اعيات السمبية لؤلزمات المالية. بعد التد 2010 -2008و منذ االنخفاض والتذبذب الذي عرفت

 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

137.795147.629145.478139.10787.91174.799 116.843 القٌمة المضافة للصناعات االستخراجٌة

السنوات

69.23190.986
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 ( : القيمة المضافة لمصناعات التحويمية باالسعار الجارية    30-3جدول رقم )

 الوحدة :مميون دوالر                         

 2017: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة المصدر        
 .367وص  318، الصندوؽ العربي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي ص جداول احصائية، 2013و

 قيمة ذات صناعات المحمي السوؽ وذلؾ االرتفاع في الصناعات التحويمية  راجع إلى دخوؿ
 وقادرة والعالمية المحمية األسواؽ في األجنبية المنتجات تنافس الجودة عالية بإنتاجية تتمتع عالية مضافة
 األلمونيوـ صناعات مثؿ منيا الصادرات وزيادة كبيرة ربحية معدالت وتسجيؿ النمو حفز عمى

 الضخمة االستثمارات التطور ىذا ودّعـ ، الطيراف وصناعة والصمب والحديد والبتروكيماويات والكيماويات
قامة  التكنولوجيا واستقداـ الخارجية االستثمارات جذب وكذا تشجيع ، المتخصصة الصناعية المناطؽ وا 

منشأة عاـ  6084إلى  2010منشاة عاـ  4987بزيادة عدد المنشآت الصناعية مف مما ادى 1الحديثة،
لقطاع  كما يشير الؼ عامؿ في  ىذا ا 435.9مميار درىـ وتوظيؼ  127.6باستثمارات قدرىا  2015

 استثماراتيا وحجـ بيا والعامميف الصناعية المشروعات عدد تطور حوؿ (32-3رقـ )  الجدوؿ اليو
 .بالدولة

 .0105-0101(: تطور قطاع الصناعة خالل السنوات 30-3جدول رقم )

، عالميةدراسة اقتصاد االمارات مؤشرات ايجابية وريادة احمد ماجد وندى الياشمي، : المصدر        
 .15، ص 2016وزارة  االقتصاد، ابوظبي، 

 غير الصادرات مجموع مف % 53 يمثؿ المتحدة العربية اإلمارات دولة في الصناعي القطاع اف
 يسيـ والذي 2025 بحموؿ اإلجمالي المحمي الناتج مف % 25 بنسبو تسيـ أف المتوقع ومف ،النفطية
 العمؿ ؿتفض العالمية التجارية العبلماتو  أمريكي، دوالر مميار 75 بقيمة االستثمارات جذب في بدوره
 القطاع دبي إمارة وتقود، الصناعية مراكزىا إلنشاء مثاليا موقعا تعتبر والتي دولة االمارات داخؿ
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 .15سابق، ص احمد ماجد و ندى الهاشمً، مرجع  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

30.43533.1732.00334.18636.50637.74 27.132 القٌمة المضافة للصناعات التحوٌلٌة

السنوات

23.31525.744

2015 2014 2013 2012 2011 2010 البٌان

6084 5881 5635 5399 5212 4987 عدد المنشآت الصناعٌة

127.6 125.2 121.3 120.4 110.1 106.8 االستثمارات)ملٌار درهم(

435.9 427.6 417.7 408.9 401.4 392.5 عدد العاملٌن )الف عامل(
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 عمى يمتدّ  الذي الصناعي دبي مجمع خبلؿ مف صناعية استراتيجية أطمقت حيث الدولة، في الصناعي
 لمشركات الصافية األرباح نسبة وبمغت ، شركة  680مف أكثر ويضـ مربعا كيمومترا 55 اؿ تقرب مساحة
 المنشآت مف المزيد إنشاء يتـ أف المتوقع ومف الماضية، السنوات في % 100 و 50 بيف العالمية

 القطاعات أكبر ثالث اآلف يمثؿألف القطاع الصناعي  القادمة السنوات في الببلد في الصناعية والمناطؽ
 عمى أمريكي دوالر مميوف 19 حوالي إنفاؽ اإلمارة في االقتصادية التنمية دائرة وتتوقع دبي، إمارة في

 أف المتوقع مف والذي القطاع يشيده الذي التوسع إلى نظرا التصنيع، شركات قبؿ مف والتطوير البحث
 في أمريكي دوالر مميار 11,2 ب مقارنة 2030 عاـ بحموؿ أمريكي دوالر مميار 16.1 قيمتو تبمغ

 وظيفة 27,000 القطاع ىذا يخمؽ اف المتوقع مف الصناعية دبي الستراتيجية ووفقا ،الماضية السنوات
 2030.1 عاـ بحموؿ درىـ مميار 165 ػب دبي إلمارة المحمي الناتج إجمالي في والمساىمة

 : قطاع الطاقة والنفط.ثالثا

 والذي سنتناولو مف خبلؿ:

 قطاع الكهرباء والغاز والماء.  .0

، % 7.2نحو  2015-2001 الفترة خبلؿ والماء والغاز الكيرباء قطاع نمو معدؿ متوسط بمغ
 أف بعد 2015 عاـ%  10.0 نحو إلى باالسعار الجارية االجمالي الناتج في مساىمتو نسبة وتطورت

 الخريطة عمى الميمة الدوؿ مف واحدة اإلمارات دولة أف مف الرغـ وعمى، 197 عاـ % 0.8نحو كانت
نطبلقا فقط التقميدية الطاقة إلى استثماراتيا توجو أف المفترض مف والتي العالمية النفطية  كونيا مف وا 
 التنموي لعمميا رئيسية غاية وتعتبرىا المستدامة التنمية وأىمية بمنافع اىتماما الدوؿ أكثر مف واحدة
 مف % 25تكوف  أف " التي تستيدؼ2021الوطنية "األجندة المستقبمية رؤيتيا محتوى يمخص وعنوانا
 الجديدة الطاقة ومساىمة النووية الطاقة مصادر مف 2021 العاـ بحموؿ الدولة في المنتجة الطاقة

 والمتجددة الجديدة الطاقة إلى بالتحوؿ اىتماما العالـ دوؿ أكثر إحدى صارت فقد ، %5 بنحو والمتجددة
 2التالية: اإلنجازات خبلؿ مف

قطاع  لمشروعات دوالر مميار 50 بنحو تقدر استثمارات تخصيص عف 2009 عاـ أعمنت -
 ؛2015-2010 األعواـ مدار عمى والمتجددة الجديدة الطاقة
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، مرجع سابق، ص -ادارة التحدٌات والفرص فً ظل التغٌر العالمً–االمارات العربٌة المتحدة  واالقتصادٌات الرائدة فً العالم ندى الهاشمً،  

 .01،00ص 
2

 .17، 16ص ص   ،نفس المرجع  
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 مف والمتجددة الطاقة الجديدة قطاع مجاالت جميع لتطوير مصدر شركة ظبي أبو إمارة أنشأت -
 لمطاقة ومصدر والتكنولوجيا لمعموـ ومعيد مصدر مصدر مدينة ىى متكاممة وحدات خمس خبلؿ

 ومصدر لبلستثمار؛ الكربوف إلدارة ومصدر
 أكبر وىي أبو ظبي بإمارة الغربية بالمنطقة الشمسية نور" لمطاقة "و " 1شمس" محطتي تطوير -

 مربعا مترا كيمو 2.5 مساحة عمى المركزة بالعالـ الشمسية الطاقة باستخداـ الكيرباء لتوليد محطة
 تفادي في وتساىـ منزؿ ألؼ 20 احتياجات تكفي الطاقة الكيربائية مف ميجاوات 100 وتنتج
درىـ،  مميار 2,2 بنحو تقدر وبتكمفة ، الكربوف أكسيد ثاني غاز مف سنوياً  ألؼ طف 175 إطبلؽ
 ؛"ياس بني صير" بجزيرة كيروضوئية ومحطة الرياح مف الكيرباء توليد مزرعة وكذا

 الساحمية الرياح الطاقة مف لتوليد "لندف مصفوفة" مزرعة : منيا الدولية المشاريع مف عدد إقامة -
ستكوف  التي التايمز نير مصب الرياح في مف الطاقة لتوليد ومزرعة ، ميجاواط 1000 بقدرة
محطة  افتتاح 2011 عاـ تـ كما ، الرياح مف توليد الكيرباء مزارع كبرى بيف مف انتيائيا لدى
العالـ قادرة  في الشمسية لمطاقة محطة أوؿ وىي إسبانيا في المركزة لمطاقة الشمسية سوالر خيما
 يوجد بأسبانيا إشبيمية مدينة وفي ، انقطاع دوف ساعة 24 مدار عمى بالكيرباء الشبكة إمداد عمى
 السيشيؿ؛ جزر في الرياح مف الطاقة توليد ومزرعة ، " 2" و"فالي1فالي " مشاريع أيضا

 مصادر لتنويع  2030لمطاقة المتكاممة دبي استراتيجية دبي في لمطاقة األعمى المجمس أطمؽ -
 عمى درىـ مميار 60 بقيمة دبي استثمارات ومياه كيرباء ىيئة رصدت االطار ىذا وفي الطاقة،
بمشاريع  التحتية البنية لدعـ درىـ مميار 2.6 كما خصصت المقبمة الخمس السنوات مدى

 المتجددة الطاقة بنسبة لموصوؿ استراتيجية وتتبنى ، والمتجددة والطاقة الجديدة والمياه الكيرباء
 ؛2030 بحموؿ % 15 و 2020 بحموؿ  %7 إلى الطاقة ضمف مزيج

 تصؿ متوقعة الشمسية" بتكمفة استثمارية لمطاقة مكتوـ آؿ راشد بف محمد مشروع" مجمع اطبلؽ -
 درىـ؛ مميار 12 إلى

 لمطاقة الدولية لموكالة الدائـ المقر باستضافة تمثؿ 2009 بالعاـ ىاـ سياسي مكسب تحقيؽ -
 آيرينا"؛" والمتجددة الجديدة

نشاء النووية الطاقة برنامج إطبلؽ -  لمطاقة ومؤسسة اإلمارات النووية لمرقابة االتحادية الييئة وا 
 الطاقة برنامج عمى واالشراؼ تشغيؿ وتنظيـ مسؤولية لتولى الدولي، االستشاري والمجمس النووية
 ألؼ بقدرة النووية لمطاقة محطات أربع وتشغيؿ وبناء عمى تصميـ والتعاقد بالدولة، المدنية النووية

مف  الدولة احتياجات ربع توفير في لممساىمة درىـ مميار 75 بقيمة محطة ميغاواط لكؿ 400 و
 .ميجاوات ألؼ 40 والبالغة 2021 عاـ بحموؿ الكيرباء
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فالطمب عمى الكيرباء والمياه ازداد زيادة مطردة في اإلمارات العربية المتحدة مدفوعا باالرتفاع  
السريع في عدد السكاف وتوسع االقتصاد واعتبارات المناخ،  وفي الحقيقة يعد معدؿ استيبلؾ الفرد 

الطاقة في اإلمارات مف الكيرباء والمياه في الببلد مف أكبر المعدالت في العالـ فوفقا لتقرير حالة 
إلى  20لترا مف المياه ومف  550، يستخدـ سكاف اإلمارات العربية المتحدة يوميا نحو 2015لعاـ 
 15لتر مف الماء و 300الى  170كيمواط في الساعة مف الكيرباء مقارنة بالمعدؿ الدولي  30

في السنوات األخيرة لمواكبة  كيمواط مف الكيرباء يوميا، وقد ُشّيد الكثير مف محطات توليد الكيرباء
جيغاواط مف طاقة المحطات القائمة في اإلمارات  27الطمب المتزايد،  وفي الوقت الحالي أكثر مف 

في المائة منو إلى  50السبع يعتمد عمى الغاز الطبيعي وىو أنظؼ وقود حفري متاح،  وُيستورد 
سبية،  إذ بني أغمبيا في السنوات العشر الببلد، وتتميز محطات الطاقة ىذه بالحداثة والكفاءة الن

األخيرة،  وىذا يعني أف اإلمارات العربية المتحدة مف أقؿ الدوؿ في كثافة انبعاثات الكربوف عند توليد 
الطاقة )كمية ثاني أكسيد الكربوف المنبعث لكؿ كيموواط في الساعة( في المنطقة، وتقؿ كثافة 

 .لعالميانبعاثات الكربوف لدييا عف المتوسط ا
ما مازالت تحمية المياه مصدرا أساسيا لممياه الصالحة لمشرب في بمد يمتمؾ القميؿ مف المصادر ك    

الطبيعية القابمة لبلستخداـ ، وتتـ عمميات التحمية باستخداـ الكيرباء وقودا ليا في حالة التناضح 
ء بأسموب التقطير المتعدد العكسي، أو تكوف تحمية المياه منتجا ثانويا لعممية توليد الكيربا

وفي أبوظبي تستخدـ محطات التوليد    MSF أو التقطير الومضي المتعدد المراحؿ MED التأثير
المشترؾ لمطاقة البخار المنبعث مف توليد الكيرباء لتقطير مياه البحر حراريا، وقد ازدادت القدرة 

مميوف متر في اليوـ  17.1مف  االستيعابية لمتحمية في أبوظبي ثبلث مرات ونصؼ، إذ ارتفعت
مميوف  918مميوف متر في اليوـ ) 16.4إلى  2000مميوف جالوف إمبراطوري في اليوـ( عاـ  258)

، ومع ذلؾ 2030، ومف المتوقع أف تتضاعؼ بحموؿ عاـ 2013جالوف إمبراطوري في اليوـ( في 
% سنويا حتى عاـ  5.5مغ مف المتوقع أف ينخفض معدؿ زيادة الطمب عمى الكيرباء إلى متوسط يب

، كما أنو مف المتوقع أف ينخفض معدؿ زيادة المياه التي تقدـ إلى المستيمكيف عف متوسط 2030
% بيف  2إلى نحو  2012و 1998% سنويا بيف عامي  10النمو التاريخي الذي كاف يبمغ نحو 

لماء عمى نحو مستداـ ، والتحدي الماثؿ اآلف ىو تمبية الطمب عمى الكيرباء وا2030و 2014عامي 
 2021مف وجية نظر اقتصادية وبيئية عمى حد سواء، ولمواجية ىذا التحدي وضعت رؤية اإلمارات 

نتاجيتو، والحد مف انبعاثات الكربوف واستيبلؾ  أىدافا لؤلجندة الوطنية لمطاقة النظيفة وتوفر الماء وا 
 1الطاقة.
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 اقتصاد االمارات ، المجلس الوطنً لالعالم بدولة االمارات العربٌة المتحدة، مرجع سابق. 
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زيادة جيود المحافظة عمى المياه والكيرباء،  وتتمثؿ المحركات األساسية لتحقيؽ ىذه األىداؼ في
وتنويع مصادر الطاقة، وتطبيؽ التكنولوجيا واإلبداع عمى توليد الطاقة والمياه، وكذلؾ كفاءة الطاقة بوجو 
عاـ، ويشمؿ مزيج الطاقة المتنوع لئلمارات العربية المتحدة الطاقة المتجددة، والييدروكربونات التقميدية، 

% مف طاقتيا مف مصادر متجددة، فيما  7تتوقع أبوظبي توليد  2020ة، وبحموؿ عاـ والطاقة النووي
، وتنوي دبي أيضا توليد بعض 2030%بحموؿ  15و 2020% في  7زادت دبي مؤخرا ىدفيا إلى 

طاقتيا مف الفحـ النظيؼ، كما توجد محطة الطاقة النووية اإلماراتية في "البراكة" في أبوظبي،  ومف 
شيرًا،   12، لتمييا ثبلث وحدات، وحدة واحدة كؿ 2017ياء العمؿ عمى الوحدة األولى في المزمع انت
مف المتوقع أف توفر وحدات الطاقة النووية األربع نحو ربع احتياجات الدولة مف الكيرباء  2020وبحموؿ 

 1مميوف طف مف انبعاثات الكربوف كؿ عاـ. 12وأف توفر حتى 
( اف االمارات العربية 33-3الطبيعي فنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) اما بالنسبة الحتياطي الغاز

 6091بكمية   2016الى  2008المتحدة  حافظت عمى مستوياتيا مف احتياطات الغاز الطبيعي منذ 
بنسبة تغير بيف السنة التي  2016% مف إجمالي الدوؿ العربية  عاـ  11مميار متر مكعب وبنسبة 

فتراجعت بػػػ  2016اما نسبة التغير في احتياطي الغاز الطبيعي العالمي لعاـ %  0.2سبقتيا قدرت بػ 
مميار مكعب  195.892إلى  2008مميار متر مكعب عاـ  176.36% بعد اف شيدت ارتفاع مف  0.5
 .2016عاـ 

خالل الفترة  0106-0118(: احتياطي الغاز الطبيعي خالل الفترة  33-3جدول رقم )
0118-0106. 

الوحدة : مميار متر مكعب                        

 
، 2017و 2013: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنتي المصدر
 ، الصندوؽ العربي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي.احصائية مالحق

الطبيعي في االمارات ( نبلحظ اف الكميات المسوقة مف الغاز 34-3ومف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
  903مميوف متر مكعب أي بارتفاع قدره  61084% لتصؿ الى نحو  1.5بحوالي   2016ارتفعت عاـ 

% مف اجمالي الدوؿ العربية  10.26، شكمت حصة االمارات 2015مميار متر مكعب مقارنة بسنة 
  % مف االجمالي العالمي.1.66و
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 نفس المرجع. 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

6091 6091 6091 6091 6091 6091 6091 6091 6091

54.353 54.254 54.219 54.137 54.136 54.265 54.671 54.526 54.233

195.892 196.922 195.905 196.613 194.891 193.46 191.893 188.254 176.36

اجمالً الدول العربٌة

اجمالً العالم 

االمارات

السنوات
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 .0106-0118سوق عالميا خالل الفترة (: كمية الغاز الطبيعي الم34-3جدول رقم )

 الوحدة : مميون متر مكعب )السنة(                          

، 2017و 2013: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنتي المصدر
 ي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي.، الصندوؽ العرباحصائية مالحق

   اتتاج النفط الخام :  .2

 3075.0( اف انتاج االمارات مف النفط الخاـ وصؿ الى 35 -3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ  رقـ )
حيث وصؿ انتاج النفط الخاـ  2015% مف  3.5بنسبة زيادرة بمغت  2016الؼ برميؿ لميوـ عاـ 

عمى  2013 و 2012الؼ برميؿ عامي  2797و  2652.5الؼ برميؿ لميوـ، بعد اف كاف  2971
في  2009، حيث عرؼ اقؿ انتاج عاـ 2011-2008الؼ لمبرميؿ بيف  2517و 2242التوالي، وبيف 

ظؿ األزمات المالية العالمية وتداعياتيا في حيف تزايد انتاج النفط االماراتي في ظؿ االزمة النفطية بعد 
الؼ لمبرميؿ /اليوـ عاـ  2518.3، اما انتاج  الدوؿ العربية مف النفط الخاـ  وصؿ الى حوالي  2014
ايف  2012% شاىدة ارتفاعا ممحوظا منذ  6.6أي بنسبة زيادة بمغت  2015بالمقارنة مع عاـ  2016
 2014و  2013الؼ لمبرميؿ خبلؿ  76422.3و  75173.7الؼ لمبرميؿ /اليوـ ثـ  73815.7بمغ 

 .2009الؼ برميؿ لميوـ عاـ  21.121عمى التوالي بعد اف كاف 

 

-0118(: انتاج النفط الخام في االمارات العربية المتحدة خالل الفترة 35-3رقم ) جدول
0106. 

 الوحدة : الف لمبرميل في اليوم                                                    

 
، 2017و 2013: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنتي المصدر

 ، الصندوؽ العربي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي.  الحق احصائيةم

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

61.084 60.181 54.2 54.6 54.3 52.3 51.282 48.84 50.24

595.185 576.116 566.015 602.97 599.252 571.092 558.14 477.911 432.735

3.674.470 3.645.898 3.539.113 3.447.6343.473.1923.338.0713.297.916 3.029.501 3.060.700

اجمالً الدول العربٌة

اجمالً العالم 

االمارات

السنوات

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

3075 2971 2794 2797 2652.5 2517 2324 2242 2572

2518.3 23.613.4 22.832.8 23.250.1 23.802.8 22.545 21.281 21.121 22.59

78.924.9 78.384.1 76.422.3 75.173.7 73.815.7 72.274 71.81 71.066 84.05

اجمالً الدول العربٌة

اجمالً العالم 

االمارات

السنوات
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 احتياطي النفط في االمارات العربية المتحدة . .3

تقديرات احتياطي النفط المؤكد في االمارات تناقصت  ( اف 36-3نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
بنسبة  2016لمبرميؿ  مميار  90.8ميار لمبرميؿ إلى  97.80مقدرة بػػ 2009و 2008مف سنتي 

مف اجمالي الدوؿ العربية، اما احتياطي النفط المؤكد في الدوؿ العربية فنبلحظ  2016% عاـ  13.76
 .2010مميار لمبرميؿ منذ سنة  700انو في حدود  

يعي المثبتة فاإلمارات العربية المتحدة تمتمؾ سادس وسابع أكبر احتياطيات النفط والغاز الطب
% مف احتياطي النفط  95، وتتركز أغمب احتياطيات اإلمارات العربية المتحدة  ترتيبعالميا عمى ال

% مف احتياطي الغاز في الببلد في أبوظبي برا وبحرا ، وتحتؿ اإلمارات العربية المتحدة الترتيب  94و
النفط الخاـ الثامف في العالـ في إنتاج النفط والمركز الرابع في صافي صادرات النفط، فقد بمغت صادرات 

% مف إجمالي مخرجات النفط لمنظمة  8، وىو ما يعادؿ 2014مميوف برميؿ يوميا في نياية عاـ  2.9
األوبؾ، فيما يسعى المجمس األعمى لمبتروؿ في اإلمارات وشركة بتروؿ أبوظبي الوطنية إلى تحقيؽ ىدفيا 

 .2017مميوف برميؿ يوميا بحموؿ عاـ  3.5في إنتاج 

نتاج أبوظبي مف الغاز زيادة كبيرة في السنوات األخيرة بسبب المشروعات الكبيرة وقد ازداد إ   
لمدمج بيف اإلنتاج البري والبحري لمغاز المصاحب مف حقوؿ النفط الكبيرة ولمحد مف اشتعاؿ الغاز، 

تعاقدية  وتمتمؾ أبوظبي التي كانت ليا الريادة في منطقة الخميج في إنتاج الغاز الطبيعي المساؿ التزامات
طويمة المدى لتصدير الغاز في الوقت الذي ازداد الطمب المحمي عمى الغاز الذي ُيستخدـ بصورة أساسية 
في تغذية محطات الكيرباء ومحطات تحمية المياه، واستخدامو  أيضا في إعادة حقنو في حقوؿ النفط 

 ي تتوسع عمى نحو مطرد.لمحفاظ عمى الضغط في اآلبار وفي قطاعي البتروكيماويات واألسمدة الت

وفي السنوات القميمة األخيرة، ضاعفت وحدة إنتاج الغاز الخاصة بشركة بتروؿ أبوظبي     
الوطنية" آدجاز" مخرجاتيا مف الغاز حتى وصمت إلى ممياري قدـ مكعب قياسي في اليوـ، يتوجو نصفيا 

الشبكة الوطنية في أبوظبي  إلى منشآت جاسكو في حبشاف لتخضع لممزيد مف المعالجة قبؿ ضخيا في
مميار قدـ مكعب قياسي في اليوـ خبلؿ  4.2واإلمارات األخرى وتخطط "آدجاز " لزيادة اإلنتاج إلى 

2017. 1 

كما  تسعى شركة تكرير النفط التي تتعامؿ مع شركة االستثمارات البترولية الدولية وشركة     
بتروؿ أبوظبي الوطنية "تكرير" منذ عدة سنوات إلى االرتقاء بعمميات التكرير ارتقاءا  يمكف مف زيادة قدرة 

يؿ في اليوـ،  وقد برم 485000برميؿ في اليوـ بدال مف  885000معالجة البتروؿ في أبوظبي إلى 
                                                             

1
 مرجع سابق.تحدة، ، المجلس الوطنً لالعالم بدولة االمارات العربٌة الم اقتصاد االمارات 



             تقييم تجربة اإلمارات العربية المتحدة في مجال جذبلث: الفصل الثا
 -دراسة استشرافية-المباشرة زمن األزمات المالية العالميةاألجنبية  الستثماراتا

 

426 
 

كمـ غربا عمى  200قامت "تكرير" بزيادة قدرة المعالجة في مصفاة تكرير الرويس الموجودة عمى بعد نحو 
برميؿ في اليوـ، كما تبني شركة االستثمارات البترولية الدولية  417000ساحؿ أبوظبي العاصمة بمقدار 

جيرة،  وينتج ذلؾ منتجات مقطرة لبلستخداـ برميؿ في اليوـ في الف 200000مصفاة تكرير تعمؿ بسعة 
المحمي ولمتصدير ولوقود السفف كما تصنع اإلمارات العربية المتحدة مف المنتجات الكيميائية ما يقدر بػ 

 مميار دوالر أمريكي منيا الببلستيؾ واألسمدة. 11

النفط الذي كاف  مميارات برميؿ، أما إنتاجيا مف 4وتبمغ احتياطيات دبي الحالية مف النفط نحو 
يوما ما يمثؿ نحو نصؼ الناتج المحمي اإلجمالي لئلمارة انخفض انخفاضا كبيرا في السنوات األخيرة مما 
ادى الى تحوؿ اإلمارة مف تصدير النفط إلى استيراد أغمب احتياجيا منو، ومع ذلؾ مف المفترض أف 

اف يسيـ في  زيادة إنتاج النفط  2016جو في يسيـ حقؿ النفط البحري الجديد "الجميمة" المزمع بداية انتا
الخاـ في دبي، وبينما تستمر دبي التي عثرت عمى احتياطيات غاز كبيرة في بئر استكشاؼ الغاز الجديد 

في ضخ الغاز مف الحقوؿ البحرية تستيمؾ دبي أيضا كمية مف الغاز تفوؽ ما تنتجو،    T-02 ذو العمؽ
لسد ىذه الفجوة بيف االستيبلؾ واإلنتاج، بحيث تشتري اإلمارة بالفعؿ  كما يزداد اعتمادىا عمى الواردات

مئات األقداـ المكعبة مف الغاز في اليوـ مف شركة "دولفف إنرجي" عبر خط أنابيبيا الممتد تحت البحر، 
طف في العاـ مف  650000بعد االنتياء مف بناء وحدة استقباؿ، بدأت دبي في استيراد  2011وفي عاـ 

 الطبيعي المساؿ بموجب عقد مع شركتي قطر لمبتروؿ وشؿ. الغاز

كما تنتج أربع مف اإلمارات الخمس األخرى في الببلد كميات صغيرة مف النفط والغاز، وال تنتج 
الفجيرة النفط أو الغاز، ولكنيا تفتخر بامتبلكيا أحد أكبر موائد تزويد السفف بالوقود في العالـ" ميناء 

عرب" الذي يتعامؿ مع مبلييف األطناف مف وقود النقؿ البحري والمنتجات النفطية الفجيرة عمى بحر ال
األخرى، ومع اكتماؿ خط أنابيب النفط الخاـ االستراتيجي مف أبوظبي تشيد الفجيرة توسعا مطردا يتضمف 

 1تطوير ثاني أكبر مصفاة تكرير في اإلمارات العربية المتحدة وبناء منشآت التخزيف والخمط.

 

 

 

 

                                                             
1
 نفس المرجع. 
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-0118(: احتياطي النفط  في االمارات العربية المتحدة خالل الفترة 36-3جدول رقم )
0106. 

 الوحدة : مميار لمبرميل                                             

 
، 2017و 2013مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنتي : المصدر

 ، الصندوؽ العربي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي.مالحق احصائية

 والمتجددة النظيفة الطاقة قطاع تطوير مجاؿ في الرائدة الدوؿ مف المتحدة العربية اإلمارات دولةاذف تعد 
 ، 2050 عاـ بحموؿ دةوالمتجد النظيفة الطاقة عمى االعتماد إلى اإلمارات وتيدؼ ، األوسط الشرؽ في

 أف الدراسات بعض فوتبي 2030 عاـ بحموؿ  %25 بنسبة الشمسية الطاقة عمى االعتماد عف فضبل
، 2013ـ عا بحموؿ اإلجمالية الطاقة مف غيغاواط17 إلنتاج دوالر مميار 35 إلى تحتاج اإلمارات دولة
 استخداميا إلى يتجو العالـ أفّ  وخاصة وواعدة مبشرة النظيفة الطاقة مجاؿ في الضخمة االستثمارات وتعدّ 

 األوؿ المقاـ في االعتماد ستواصؿ اإلمارات بأف التوقعات تظير ذلؾ ومع ، المناخ تغير آثار لمواجيو
 1.الطاقة عمى الحفاظ بتدابير ستتأثر أنيا إال ، 2030 بحموؿ الطاقة إلمدادات الطبيعي الغاز عمى

 : قطاع التجارة الخارجية.رابعا

مف خبلؿ ما تـ تناولو في المبحث االوؿ مف ىذا الفصؿ وعرض المناخ االقتصادي في  
االمارات العربية المتحدة نبلحظ اف التجارة الخارجية لدولة اإلمارات حققت تطورا الفتا في السنوات 

في االخيرة نتيجة جممة مف التطورات االيجابية في مختمؼ القطاعات االقتصادية وسياسة االنفتاح 
تجارتيا مع مناطؽ جديدة في العالـ والتوسع في البنية التحية لمموانئ والمطارات والمنافذ البرية، األمر 
الذي عزز مف الموقع االستراتيجي لمدولة عمى خريطة التجارة العالمية، وذلؾ انطبلقا مف السياسة 

النفطية مع مختمؼ دوؿ العالـ  التجارية لدولة االمارات التي تؤكد عمى توسيع التجارة الخارجية غير
مما مكنيا مف مواجية تأثيرات األزمة المالية العالمية  وتعزيزىا مع شركائيا التجارييف في القارات الخمس

مف خبلؿ سمسمة اجراءات والقرارات التي اتخذتيا الحكومة لتعزيز دور البنوؾ في العممية التنموية وتوسع 
زمة التي تواجييا دوؿ االتحاد األوروبي، ووصؿ حجـ التجارة معيا إلى تجارة االمارات مع أوروبا رغـ األ

                                                             
1
ص ، مرجع سابق، ادارة التحدٌات والفرص فً ظل التغٌر العالمً–االمارات العربٌة المتحدة  واالقتصادٌات الرائدة فً العالم ندى الهاشمً،  

82. 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

90.8 91.8 92.8 93.8 94.8 95.8 96.8 97.8 97.8

710.7 706.5 711.9 713.2 713.4 713.8 713.2 686.6 682.6

1278.2 1284.7 1284.3 1283.8 1268.8 1244.7 1236.7 1188.1 1170.9

اجمالً الدول العربٌة

اجمالً العالم 

االمارات

السنوات
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، كما توجيت 2012- 2011مف إجمالي التجارة الخارجية لدولة االمارات خبلؿ الفترة  % 20ما نسبتو 
اإلمارات نحو الشرؽ في تجارتيا مع العالـ الخارجي بسبب الطمب المتنامي عمى الطاقة في أسواؽ أسيا 

رؽ القارة، ولكف ذلؾ ال يعني التخمي عف األسواؽ األوروبية التي ما تزاؿ تتمتع بإنتاجية عالية وجنوب ش
 1وخصوصا في المجاالت التقنية المتقدمة.

( اف عدد السمع المصدرة في االمارات ارتفع  ارتفاعا  37-3فنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
نتيجة لسياساتيا التي   0.485ؤشر التنوع  ، وقد بمغت قيمة م2015عاـ  258طفيؼ جدا حيث بمغ 

تعتمد عمى توفير بيئة اعماؿ تنافسية ترتب عمييا جذب استثمارات في قطاعات متنوعة انعكست بشكؿ 
مباشر عمى تخفيض حصة صادرات البتروؿ مف اجمالي صادرات االمارات وبالتالي تحسف مؤشر التنوع 

درجة تركيز سوقي لحصة  2005ما عرفت سنة ، ك0.576ايف وصؿ المؤشر  2005مقارنة بسنة 
عاـ  0.483، ثـ انخفضت درجة التركيز بعد ذلؾ الى  0.751الدولة مف الصادرات / الواردات كبيرة بػػ 

 .2015عاـ  0.355و   2014

 صادراتيا، إجمالي في معينة لدولة الرئيسية السمع صادرات حصة انحراؼ التنوع  يقيس و مؤشر
 0  بيف المؤشر العالمية، ويتراوح ىذا الصادرات في الرئيسية السمع لتمؾ الوطنية الصادرات حصة عف
 المؤشر يصؿ وعندما أعمى، الصادرات تنوع درجة كانت كمما صفر مف المؤشر اقترب كمما بحيث ،1و

 التركز الذي يعرؼ العالمية، ومؤشر الصادرات مع ىيكؿ  الوطنية الصادرات يتطابؽ ىيكؿ  صفر إلى
 العالمية الواردات / الصادرات مف  الدولة لحصة السوقي التركز مستوى يقيس ىيرشماف-بمؤشر ىيرفنداؿ

 المؤشر قيمة سمعية، وتتراوح ومجموعة سمعة مف أكثر بيف تنوعيا أو محددة سمعية مجموعة أو سمعة في
تشير  فيما والواردات الصادرات مف لكؿ أقؿ تركز درجات إلى لممؤشر الدنيا القيـ وتشير 1 و 0 بيف ما

 2أكبر. تركز درجات إلى األعمى القيـ

 (: تنافسية الصادرات االماراتية من خالل مؤشر التركز والتنوع السمعي .37-3جدول رقم )

التجارة ، 2016: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة المصدر
 . 147، ص 2016العربي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي، ، الصندوؽ الخارجية

                                                             
1
،متاح على  10:27،  سا 2018ماي  25، جرٌدة االتحاد،  االمارات تعزز مكانتها على الخرٌطو االقتصادٌة العالمٌةفهد االمٌري،  

https://www.alittihad.ae/article/60366/2013 
2
، ص 2013 ، ابوظبً، واالجتماعً االقتصادي لالنماء العربً الصندوق، التجار الخارجٌة، 2013التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لسنة    

169. 

مؤشر التنوع مؤشر التركز عدد السلع المصدرة مؤشر التنوع مؤشر التركز عدد السلع المصدرة مؤشر التنوع مؤشر التركز عدد السلع المصدرة

0.485 0.243 258 0.484 0.322 257 0.576 0.427 257 االمارات 

0.559 0.355 260 0.585 0.483 259 0.667 0.751 258 الدول العربٌة

2015 20052014السنوات
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 : السياحة.خامسا

 ميما لمدخؿ موردا الذي اصبح مؤخرا السياحة بقطاع ىائمة نقمة العربية المتحدة  اإلمارات شيدت
 المستقبمية والرؤية الجيد التخطيط بفضؿ اإلمارات وصارت حدا، عمى إمارة وكؿ ككؿ لمدولة بالنسبة
 دبي إمارة وصارت بؿ األوسط، الشرؽ منطقة في سياحية وجية أىـ الموارد توظيؼ وحسف المدى البعيدة
 سياحية مدف عمى متفوقة إلييا، الوافديف الدولييف السياح عدد حيث مف العالـ في سياحية وجية أكبر رابع

 وشنغياي وأمسترداـ ومدريد أنجيميس ولوس واسطنبوؿ وسنغافورة وبرشمونة وميونيخ نيويورؾ مثؿ عريقة
 حيث  والعالـ بالمنطقة السياحة صناعة في استثمارا الدوؿ االكثر بيف الدولة مف وصنفت ،.... وطوكيو
 ومراكز الترفيو ووسائؿ والمنتجعات والفنادؽ المتاحؼ مف العديد تدشيف مف استثماراتيا السخية مكنت
 في الدولة ونجحت السياحي، باالستثمار الميتمة الخارجية األمواؿ رؤوس لجذب مركزا وصارت التسوؽ

 مف الزوار مركزا لجذب وأصبحت العالمية السياحة خارطة عمى ميمة سياحية كواجية نفسيا تفرض أف
 وجية تجعميا التي والمقومات اإلمكانات مف تمتمكو بما وذلؾ التسوؽ ومحبي والسياح رجاؿ األعماؿ

 نقؿ ووسائؿ وموانئ ومطارات وجسور طرؽ مف متطورة تحتية بنية وجود مثؿ المزايا متعددة سياحية
 ووسائؿ الفاخرة السياحية والمنتجعات ، العالـ دوؿ كبرى في مثيبلتيا تنافس حديثة واتصاالت ومواصبلت

 الفندقية والشقؽ الفنادؽ مف مجموعة تمتمؾ حيث الضيافة مجاؿ في تميزىا إلى باإلضافة والترفيو الراحة
 والثقافية الترفييية السياحة أنماط كافة وتوافر ، السياح متطمبات كافة لتمبي والدرجات الفئات مختمفة
 1وغيرىا. التسوؽ وسياحة التاريخية والسياحة والسفاري والعبلجية الرياضية والسياحة المؤتمرات وسياحة

 مف لمعديد امتبلكيا مع السياحة صناعة في االستراتيجية ومشروعاتيا الدولة جيود وترافقت
 واالستقرار األمف مقومات توافر رأسيا وعمى الصناعة ىذه في منافسييا لمعظـ تتوافر لـ التي المقومات
دوؿ  كافة مع ومتينة قوية بعبلقات وتمتعيا ، الخارجي العالـ عمى الثقافي واالنفتاح والسياسي المجتمعي

 وأفضمية أماناً  األكثر السياحةالوجية  منيا جعؿ لدييا االقتصادي التطور ركائز قوة إلى باالضافة ، العالـ
 كوجية عالميا األولى المراتب عمى تنافس وأف إفريقيا وشماؿ األوسط الشرؽ في أخرى بأسواؽ مقارنة
 1العالـ. أنحاء جميع مف السائحيف الجتذاب مفضمة

 درىـ مميار 35.6إلى 2001 عاـ درىـ مميار 9.6 مف والفنادؽ المطاعـ قطاع ناتج تطور وقد
 ناتج مساىمة نسبة وتطورت ، 9.8% بمغ الفترة خبلؿ متميز سنوي نمو معدؿ بمتوسط 2015 عاـ

 كانت أف بعد 2015 عاـ %2.6 إلى لمدولة النفطي غير اإلجمالي الناتج في والفنادؽ المطاعـ قطاع
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 الجذب ومزارات وأثار ومعالـ مواقع توافر اليامة اإلنجازات تمؾ تحقيؽ وراء وكاف ،2005% عاـ2.0
قامة السياحي  1: يمي ما وأىميا السياحية التحتية لمبنية الداعمة المشروعات وا 

 أكبر تعد التي فيراري وعالـ التراث وقرية ، المقطع وحصف اإلمارات وقصر زايد الشيخ مسجد -
 الدولي 1 فورموال سباؽ عمييا يقاـ ياس( التي )مرسى  حمبة تضـ العالـ في مغطاة ألعاب مدينة

 ومستشفى األخرى السياحية والمنتجعات وياس الريـ بجزيرتي األخرى السياحية والمشروعات
 تضـ التي بالسعديات الثقافية والمنطقة ، العالـ مستوى عمى تعد األكبر التي لمصقور أبوظبي
 ظبي؛ أبو بإمارة الراحة ( وشاطئ وغوغنيايـ والموفر عالمية) زايد متاحؼ

 ، اتبلنتس تضـ فندؽ التي الجميرا ونخمة ، دبي ومترو ، مارينا ودبي ، العرب وبرج ، خميفة برج -
 الشيخ مدينة إنشاء عف ، واالعبلف البحرية دبي واجية ومشروع ، سنتر وورلد ودبي ، الند ودبى
 راشد؛ بف محمد

 الجزيرة حيوانات شبو ومركز ، المائية األحياء ومربى ، اإلمارات عيف وعجمة ، القصباء قناة -
 الشارقة؛ بإمارة النجوـ وجزر العربية

 بإمارة عجماف؛ الفردوس وبحيرات دريمز كرست جولد ومشروع عجماف متحؼ -
 جزرسرايا جمفار ومشروع ووادي جمفار وآثار الزباء، وقصر ضاية وحصف والنخيؿ خت منطقة -

 الخيمة؛ رأس بإمارة رآؾ بولوا وحديقة السكني
 بإمارة البيداء بحيرة السياحي بشاطئ والمنتجع المائية الواجية ومشروع السينية وجزيرة الند دريـ -

  القيويف؛ أـ
 ؛ العقة بالفجيرة منطقة فنادؽ ومشروع سيجي ووادي مسافي وشبلالت ، الوريعة وادي -

 والتراثية والثقافية والعسكرية والصناعية التجارية والمؤتمرات والفعاليات المعارض تنظيـ عف فضبل
 وأىميا العالـ أنحاء مف والزائريف السائحيف تجذب التي األخرى والسياحية والعممية والبيئية والرياضية

 الفاخرة الفندقية والشقؽ والمطاعـ الفنادؽ وتشييد ، سنويا بالدولة يعقد الذي العالمي الطاقة مؤتمر
 .الراقية والمنتجعات

 بالدولة والسفر السياحة قطاع في اإلنفاؽ أف دبي وصناعة تجارة غرفة تحميبلت أظيرتقد و 
 العاـ بحموؿ أمريكي دوالر مميار 56 القطاع ىذا يسجؿ أف المتوقع مف حيث كبير، بشكؿ سيزداد
2022.1 
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 : قطاع النقل والتخزين واالتصاالتسادسا

 وترسيخ التنويع سياسة تفعيؿ في الرائدة القطاعات مف واالتصاالت والتخزيف النقؿ قطاع يعد
 نسبة وتطورت ، % 11.4نحو   2015السنوي النمو معدؿ متوسط بمغ وقد ، المعرفة اقتصاد دعائـ

 عاـ %  7.7مف الجارية باألسعار اإلجمالي المحمي الناتج في2001 الفترة خبلؿ مساىمتو لمقطاع
 المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت بمجاؿ عربيا األولى اإلمارات وتأتي ، 2015 عاـ % 9.7 إلى 2001
 ، الدولييف النقد وصندوؽ البنؾ عف الصادرة المعنية العالمية بالتقارير متقدمة تصنيفات عمى وحصمت
 ، " اإلعبلمية المنطقة – سات الياه - نداء – اتصاالت "دو  وطنية مؤسسات خمسة بالدولة وتعمؿ
 تواجدىا الشركات تمؾ خبلؿ مف الدولة وعززت ، والمعمومات االتصاالت بقطاع التقنيات بأحدث تتميز

 كما ، وأفريقيا وآسيا األوسط بالشرؽ واإلقميمية العالمية المؤسسات مف العديد مع شراكة عبلقات وأقامت
طبلؽ الذكية الحكومة تفعيؿ تـ  انتشار نسبة ارتفعتوقد  "،1سات دبي " إماراتي قمر صناعي أوؿ وا 

 مف 100 المتحرؾ / الياتؼ انتشار نسبة ارتفعت كما ، 26.5 إلى السكاف مف 100 الثابت / الياتؼ
 كاف كما 14.7 إلى السكاف مف 100  العريض / النطاؽ انترنت اشتراكات وأيضا ، 222.3السكاف إلى
 مساىمة ودعـ االقتصادية الحركة دفع في دورىا الموجستية والخدمات النقؿ بمجاؿ واالنجازات لمتطورات
 1يمي: ما التطورات تمؾ أىـ ومف ، االجمالي الناتج في القطاع

 ؛2009 العاـ في دبي مترو إنشاء -
 الدولة؛ بإمارات الجماعي النقؿ أسطوؿ تعميـ -
 الدولي؛ مكتوـ آؿ مطار إنشاء في الشروع -
 ؛ الدولي الفجيرة مطار إنشاء في الشروع -
الدولي،  ظبي أبو وأىميامطار المطارات وتحديث وتطوير وتوسعة المدني الطيراف قطاع تطوير -

والسؼ  التجارة في حركة النمو الستيعاب الشمالية اإلمارات بمواني الحاويات مناولة طاقة وزيادة
 ؛  والسياحة

والدولة  مواني دبي وتزويد البحري النقؿ سفف وتعزيز دبي حاويات محطة وتحديث تطوير -
 البنية وجودة الجمركي كفاءة التخميص حيث مف المتطورة الموجستية والخدمات باإلمكانات
دارة تخطيط  وتنظيـ مف والتجارة بالنقؿ المتصمة األساسية  المتصمة واألنشطة العمميات وا 
مداد وشحف نقؿ مف والخدمات بالبضائع  وتعقب تتبع عمى والقدرة ، وتخزيف وتفريغ وتحزيـ وا 
 تنافسية؛  بأسعار ناتالشح ترتيب وسيولة المقررة لموجية وتوقيت التسميـ الشحنات
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 دبي مواني أىؿ األمر الذي والخدمات المواني مجاؿ في المتميزة العالمية اإلدارية القدرات تطوير -
دارة الخدمية الدولة صادرات لزيادة العالمية  أخرى؛ بدوؿ مف المواني عدد وا 

 نمو فرص مف سيعزز كما 2012 عاـ ديسمبر في بالطويمة الصناعية خميفة ومدينة ميناء افتتاح -
 : وىما األىمية مف كبير جانب عمى بالمستقبؿ مشروعيف الموجستية والخدمات النقؿ قطاع

 كيمومتر 1,200طولو حديد سكة بخط لمقطارات االتحاد بشبكة الدولة ومدف إمارات ربط. 
 العربية الدولة بالمممكة ستربط التي الخميجي التعاوف مجمس لدوؿ الحديدية السكؾ شبكة 

 وستشكؿ شرقا، العيف عبر مدينة عماف وبسمطنة غربا، الغويفات مركز خبلؿ مف السعودية
 مجمس لدوؿ إنشاؤىا المزمع الحديدية السكؾ جزءا ميما مف شبكة بالدولة الحديدية السكؾ شبكة

 .الخميجي التعاوف
 وبيف الدولة في التجارة حركة وتيسير والصناعية السكنية المراكز أىـ ربط المشروعاف ويتيح

 مفيوما تقديـ و ، المشتركة الخميجية المواطنة تعزيز ىذا شأف ومف ، مناسبة بتكاليؼ الخميجية الدوؿ
 شاممة وطنية شبكة لدولة تمتمؾ أف المفترض ومف ، المنطقة في النقؿ وسبؿ الموجستية لمحركة جديدا

 ذلؾ في بما الرئيسية النقؿ مراكز مف بالقرب تقع ومخازف وتوزيع خدمات ومراكز لمشحف محطات تتضمف
 كماالرويس،  وميناء صقر وميناء الفجيرة وميناء عمي بجبؿ الحرة والمنطقة خميفة وميناء المصفح مناطؽ
عادة التوسعات وحركة الدولييف والفجيرة مكتوـ آؿ مطاري مف الكامؿ االنتياء يتيح  المطارات تأىيؿ وا 

والتجارة  لمنقؿ عالمي كمركز الدولة قدرات ودعـ ترسيخ مف لوجستية خدمات مف تحويو وما والمواني
 ودوؿ آسيا شرؽ وجنوب جنوب لمنطقة وخاصة خدماتيا تصدير عمى وقدرتيا ورفع الموجستية والخدمات
 1المنحؿ. السوفياتي االتحاد

 القطاع المالي.: اسابع

 وأسواؽ وبورصات قوي مصرفي جياز وجود بدولة االمارات المالي القطاع نمو دعـ في أسيـ
 ومثمت ، بدبي االسبلمي االقتصاد مبادرة وتفعيؿ ظبي وأبو بدبي المالية األوراؽ لتداوؿ كبيرة إقميمية مالية

 األوراؽ مثؿ القطاعات مختمؼ في طاقاتيا ووظفت لبلقتصاد داعما إنشائيا منذ الماؿ وأسواؽ البورصات

 الوطنية االستثمارات مف العديد جذب مف وتمكنت وغيرىا، المتعددة والسمع والذىب المالية
 وتطورت ،%14.5 نحو  2015-2001عمـ  السنوي النمو معدؿ متوسط بمغ وقد واألجنبية واإلقميمية

 9.8 %إلى 2001 عاـ5.3% مف الجارية باألسعار اإلجمالي المحمي الناتج في مساىمتو لمقطاع نسبة
 أنيا إال العالمية المالية األزمات بتبعات تأثرت باالمارات المالية األسواؽ أف مف الرغـ وعمى، 2015 عاـ
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 السيولة مستويات وارتفاع األجنبية االستثمارات استقطاب عمى وقدرتيا تماسكيا عمى المحافظة مف تمكنت
 حاليا المحمية الماؿ وأسواؽ البورصات وضع أف القوؿ ويمكف ، 2012 العاـ مع استقرارىا بعد خاصة

 العالمي االتحاد عضوية عمى المالية لؤلوراؽ ظبي أبو سوؽ لحصوؿ لمتفاؤؿ ويدعو مبشر
 والصناديؽ المؤسساتية لبلستثمارات جاذبيتو ويزيد الدولية الساحة عمى السوؽ موقع يعزز مما لمبورصات
 بيف السوؽ بيا يتمتع التي والتنظيمية التشريعية والقدرات اإلمكانيات إلبراز ميمة خطوة أنو كما ، العالمية

 بالبورصات المتعمقة لممعايير مرجعية جية العالمية البورصات واتحاد ، االتحاد في األعضاء البورصات
 نيويورؾ بورصة أىميا مف ، عالمية بورصة57 بعدد العالـ في لمبورصات تجمع أكبر ويضـ العالمية

 1.وغيرىا وألمانيا طوكيو و أومكس و ولندف، ، وناسداؾ يورنكست

 2:يمي ما منيا والمتوسط القريب بالمدى بالدولة المالي القطاع نمو تعزز عوامؿ ىناؾ أف كما

 استقرار مف بو لما تنعـ األمواؿ ورؤوس لبلستثمارات آمف كمبلذ الدولة إلى المستثمريف نظرة -
 والصراعات؛ باالضطرابات تعج منطقة في سياسي

 الخوؼ مف حالة بالمنطقة لسيطرة العربية والمدخرات األمواؿ رؤوس توطيف إلعادة موجة وجود -
 والواليات المتحدة؛ أوروبا إلى األمواؿ رؤوس انتقاالت عمى

إيجابيا،  نموا التي تشيد بالعالـ القميمة المناطؽ مف اإلمارات دولة رأسيا وعمى الخميج منطقة -
االقتصادية،  بالقطاعات آفاؽ الطمب يغذي مما بالنمو اآلخذة مجتمعاتيا احتياجات عف فضبل
 التنموية؛ بالمشروعات توطينيا إلعادة األمواؿ العربية لرؤوس جذب عوامؿ يشكؿ ما وىو

 التي التنموية لتمويؿ المشروعات روافد تشكؿ ضخمة ومدخرات مالية فوائض الخميج دوؿ تمتمؾ -
 لمخارج؛ مف توجيييا بدؿ الواعدة االستثمارية الفرص عف تبحث
 رؤوس تجميع دور نقطة ليمعب بالمنطقة تأىيبل األكثر يكوف أف المالي دبي لمركز المنتظر ومف

 مصارؼ يضـ مالي تجمع أكبر الحتضانو ، التنموية اإلقميمية المشروعات في توظيفيا يعاد التي األمواؿ
 واتش اس بنؾ، ودويتشو ، ستانمي مورجاف لينش، ميريؿ ) العالمية المالية وكبريات الشركات ومؤسسات

 .التطور بالغة تحتية ببنية تمتعو مع ، مالييف وخبراء ( سي بي

 مف يممكو بما المالية األزمة خبلؿ حتي قوتو عمى حافظ فقد بالدولة المصرفي لمجياز وبالنسبة
 ومعايير المركزي المصرؼ يقررىا التي وااللتزاـ بالسياسات لوحداتو قوية ماليو ومراكز تكنولوجية قدرات
 .لو الدولة دعـ عف فضبل العالمية المعايير مع تتماشى التي المبلءة
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 اقتصاد نحو يتجو المتحدة العربية اإلمارات مستقبؿوفي االخير وبصفة عامة نستطيع القوؿ اف 
 التطوير ومشاريع المعتمدة السياسات خبلؿ مف الشأف ىذا في واضحة الحكومة وجيود النفط، بعد ما

 أوكسفورد"و (ICAEW) وويمز إنجمترا في القانونييف المحاسبيف لمعيد مشترؾ تقرير ذكر، وقد الجديدة
 في امتسارع نموا ستسجؿ المتحدة العربية اإلمارات دولة أف ،" Oxford Economics - إيكونوميكس

 النمو عمى المعدؿ ىذا وسيحافظ، 2017ـ العا في % 1.7مع مقارنة % 3.6 إلى يصؿ 2018 العاـ
 أفاد الذي الدولي، النقد صندوؽ توقعات مع متطابقة األرقاـ ىذا وتأتي % 3.6 ليسجؿ  2019 العاـ في
ألنيا  2018 العاـ في % 3.4 بنسبة نمو لتحقيؽ طريقة في المتحدة العربية اإلمارات دولة اقتصاد بأف
 كمياادى الى جذب استثمارات اجنبية كبيرة  سياسي استقرارو  رة،متطو  تحتية بنيةو  متنوع اقتصاد ذات

 التي التنويع جيود، في ظؿ النفط أسعار في الركود مواجية عمى اإلمارات دولة اقتصاد ساعدت عوامؿ
 االقتصادية الحركة زيادةإلى  ستؤدي ىيكمية، إصبلحات اجراء إلى وسعييما وأبوظبي دبي إمارتي تقودىا

 العامة، المالية أوضاع ضبط وتيرة وستتراجع العالمية التجارة وزيادة حجـ  النفط، أسعار استقرار مع
 .أخرى جية مف العالمي التمويؿ وتقييد جية مف النفط أسعار انخفاض احتماؿ مع التفاؤؿ ىذا وينخفض

 التحتية، البنية االجتماعية، الرعاية التعميـ، الصحة، تشمؿ والتي الجديدة النامية القطاعات ستمعبكما 
 السياحة، واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا والمتجددة، البديمة الطاقة الموجستية، النقؿ، التجارة،

 مستويات زيادة نحو التحرؾ في رئيسا دورا فوالطيرا والصمب، الحديد التعديف، البتروكيماويات، األلمنيوـ،
 باإلبداع والمدعـو المعرفة عمى قائـ اقتصاد إلى االنتقاؿ عمى أيضا المساعدة مع االقتصادي، التنوع

 إلى باإلضافة المقبمة، السنوات خبلؿ االستثمارات مف المزيد استقطاب يتـ أف المتوقع ومف، واالبتكار
 إماراتي درىـ مميار 50 بنحو المباشرة األجنبية االستثمارات تنمووقد ، الكبرى المشاريع نمو استمرار
 المتوقع ومف "إكنوميكس تريدينج" موقع في القياسي االقتصاد لنماذج اوفق وذلؾ ، 2020 العاـ بحموؿ
 األجنبية االستثمارات مف العديد اإلمارات دولة تستقطب أفّ  ، 2020 إكسبو معرض استضافة عند

 وجو عمى دبي إمارة في أمريكي دوالر مميار 150 و 100 ػال بيف ما إلى ستصؿ والتي المباشرة
 الحيوية، القطاعات مف عدد في االستثمارات ىذه ضخ سيتـ حيث عاـ، بشكؿ واإلمارات الخصوص

 1.والتعميـ والتجزئة والسياحة العقارات أبرزىا
 األزمة بعد خاصة اقتصادىا استقرار لضماف اقةسب بخطوات قامت المتحدة العربية اإلمارات دولةف     
 إطار في وذلؾ ، 2014عاـ في النفط أسعار بارتفاع متبوعة ، 2008 عاـ في العاـ بيا مر التي المالية
 في الرائدة الحكومات أكثر حدى لتكوف حكومتيا تبذليا التي والجيود المستدامة التنمية لتحقيؽ سعييا

                                                             
1
، مرجع سابق، ص -ادارة التحدٌات والفرص فً ظل التغٌر العالمً–االمارات العربٌة المتحدة  واالقتصادٌات الرائدة فً العالم ندى الهاشمً،  

 .82-0ص 
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 الظروؼ في الصمود عمى قادرة أنيا اإلمارات دولة وأثبتت، العالمية المستدامة التنمية أىداؼ تحقيؽ
 المباشرة، األجنبية االستثمارات خبلليا مف استقطبت استثمارية أسواؽ بناء وواصمت المختمفة، االقتصادية

 وأنظمة سياسات وضعحارصة في ذلؾ عمى  اإلجمالي المحمي الناتج تعزيز في بدورىا ساىمت التي
 وتوجيو إدارة عمى الببلد بقدرة الدولية األسواؽ ثقة زيادة إلى ىأد مما الدولية، المعايير ألعمى وفقا متكاممة

 والتيديدات المناخ، تغير مثؿ الرئيسية التحديات ومواجية العالمية االقتصادية التغيرات وسط اقتصادىا
 .المالي االستقرار وعدـ العمالة، واستقطاب األمنية،
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 خالصة الفصل الرابع

ال تستطيع دولة ما في العالـ أف تحقؽ تقدما في مجاؿ مف المجاالت إال إذا كاف مبنيا عمى أسس 
واإلمارات العربية المتحدة حققت نجاحيا االقتصادي بالتركيز عمى الجانب التنموي  ،ثابتة وراسخة

تعطي ليذه التجربة سماتيا الخاصة والفريدة مف نوعيا، فمنذ تأسيس   باتخاذىا مجموعة مف األسس التي
ة ىذه الدولة عمدت عمى إكساب تجربتيا التنموية صفة الشموؿ حيث لـ تركز عمي تطوير جوانب معين

 دوف أخرى،  االمر الذي حفظ لعممية التنمية توازنيا واستمرارىا في ىذا التقدـ والرقي.

ليذا استطاعت دولة اإلمارات العربية المتحدة وبفضؿ السياسة التنموية التي انتيجتيا مف تحقيؽ 
اقتصاديا  معدالت نمو مرتفعة في كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية، وقد شيدت منذ قياميا نموا

واجتماعيا سريعا ونادر التحقؽ في كثير مف المجتمعات النامية بؿ والمتقدمة، مستخدمة في ذلؾ عوائدىا 
النفطية المتزايدة في تحقيؽ حاجات المجتمع األساسية، كما تعتبر واحدة مف الدوؿ التي ساعدت المجتمع 

األخرى في العالـ، ومف أبرز ما تحقؽ عمى الدولي بتقديـ معونات إلى الدوؿ العربية والبمداف النامية 
قامة مؤسسات التعميـ والصحة ونشر  أرض الدولة مف انجازات إقامة معظـ مشروعات البنية التحتية، وا 
الخدمات التعميمية والصحية واالجتماعية والثقافية وجمب المواد والمعدات اإلنتاجية واالستثمارية إلقامة 

قامة جياز الدولة اإلداري الحديث، كما وضعت الصناعة بأنواعيا المختمفة و  وضع القوانيف واألنظمة وا 
سياسة مرنة في جمب العمالة مف الخارج لتوفير األيدي العاممة البلزمة لمقابمة متطمبات مشروعات التنمية 

ع وكذا المختمفة، والسعي إلى استخداـ التكنولوجيا المبلئمة التي يمكف االستفادة منيا حسب متطمبات الواق
تشجيع المرأة العاممة وتأكيد مساىمتيا في قوة العمؿ وفي جيود التنمية، وفتحت قنوات التعاوف مع العالـ 
الخارجي في المجاالت االقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية بما يحقؽ المصالح المشتركة بيف الدولة 

عمى أساس حرية التجارة والتبادؿ التجاري  والدوؿ االخرى بانتياجيا سياسة االقتصاد المفتوح القائـ
واالنسياب السيؿ لؤلمواؿ والخدمات بغية تطوير االقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخؿ لتحقيؽ التنمية 
االقتصادية واالجتماعية عمى أساس متوازف مركزة عمى اإلنساف ودوره في تحقيؽ التنمية والخدمات 

 االجتماعية عمى اختبلفيا.

ؾ السياسة فقد تمكنت الدولة مف اخراج شعبيا مف دائرة الفقر واألمية والمرض، إلى وبفضؿ تم
دائرة الرفاىية االقتصادية واالجتماعية، حيث يسرت لمفرد معدالت عميا لمدخؿ، وطورت المناطؽ النائية 

الصحة ووضعت الضمانات االجتماعية، إلى جانب توفير خدمات مجانية لممواطنيف في مجاالت التعميـ و 
واإلسكاف، والثقافة والترفيو، وخدمات الصرؼ الصحي والبنية التحتية وغيرىا مف المجاالت، فالتطورات 
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التي شيدتيا الدولة واالنفتاح عمى ثقافات العالـ المتنوعة سواء مف خبلؿ ما تقدمو وسائؿ اإلعبلـ 
ة وفؽ ما فرضتو احتياجات سوؽ العمؿ المختمفة وثورة المعمومات والتكنولوجيا، أو مف خبلؿ العمالة الوافد

لمقابمة متطمبات التنمية االقتصادية أفرز مجموعة مف الظواىر المجتمعية الدخيمة عمى المجتمع اإلماراتي 
إال أف الحرص الدائـ عمى الجمع بيف الحداثة واألصالة، جعؿ األفراد والمؤسسات في دولة اإلمارات في 

بغية تقييـ إيجابياتيا وسمبياتيا وتطويعيا بما يتناسب مع القيـ  بحث ودراسة مستمرة ليذه الظواىر
 والموروث االجتماعي والثقافي لمدولة.

كما اف تميز اإلمارات العربية المتحدة باقتصاد سوؽ حرة، وتمتعيا بدرجة عالية مف االستقرار 
المركز التجاري األساسي  السياسي واألماف في المنطقة، مكنيا مف االحتفاظ بميزة تنافسية قوية بوصفيا

في المنطقة وأحد أكبر االقتصادات فييا، فيي مف الدوؿ المتميزة بثبات النمو االقتصادي رغـ حالة 
واقتصاد   2008الجمود القصيرة التي شيدتيا عندما تعثر االقتصاد العالمي جراء أزمة الرىف العقاري 

، اال اف 2010مة الديوف السيادية االوروبية عاـ واز  2009امارة دبي بعد ازمة ديوف دبي المالية عاـ 
ارتفاع أسعار النفط وزيادة اإلنفاؽ الحكومي وانتعاش السياحة والنقؿ والتجارة و إعادة ىيكمة ديوف 
الشركات الكبرى والتضامف بيف اإلمارات والسياسات النقدية والمالية غير المتشددة ساعدىا في التعافي 

حداث استقر   .ار اقتصادي كبير في السوؽاالقتصادي وا 

العربيػػػة المتحػػػدة اسػػػتطاعت تػػػوفير بيئػػػة مواتيػػػة لجػػػذب  اإلمػػػاراتوفػػػي االخيػػػر نسػػػتطيع القػػػوؿ اف 
االسػػتثمارات الخاصػػة )الوطنيػػة واألجنبيػػة(، مػػف خػػبلؿ تػػوفير مجموعػػة متكاممػػة مػػف الحػػوافز، يتكامػػؿ فييػػا 

سػػػتثمارات الحكوميػػػة فػػػي اإلسػػػراع بمعػػػدالت النمػػػو الػػػدور التنمػػػػوي المتنػػػػامي لتمػػػػؾ االسػػػػتثمارات مػػػػع دور اال
عمى الصعيديف الكمي والقطاعي، فضبل عف زيادة رأس الماؿ والمحافظة عميو، وبما يحقػؽ تغييػرات ىيكميػة 
باالقتصػػػػاد الػػػػوطني، مػػػػف خػػػػػبلؿ التركيػػػػز عمػػػػى الفػػػػرص االسػػػػتثمارية األكثػػػػر إسػػػػياما فػػػػي تنويػػػػػع القاعػػػػػدة 

يػػػػة والقػػػػدرات التنافسػػػػية، والمواءمػػػػة بػػػػيف زيػػػػادة الربحيػػػػة التجاريػػػػة والعائػػػػدات االقتصػػػػػادية، وتحسػػػػػيف اإلنتاج
 االجتماعيػة، فضبل عف زيادة المحتوى المعرفي والتقني في المنتجات والخدمات الوطنية.
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 الخــــــاتمـــــة

بعد تطرقنا ألىم المفاىيم المرتبطة باالستثمار األجنبي المباشر واألزمات المالية العالمية، وعمى 
وجو الخصوص األزمة المالية العالمية األمريكية وأزمة الديون السيادية األوروبية وأزمة ديون دبي المالية 

القتصادية العالمية وتداعيات االنكماش اتضح لنا أن البيئة الدولية الراىنة في ظل ىذه األزمات المالية وا
الذي عرفتو األسواق العالمية لالستثمار عمى مختمف دول العالم بما فييا الدول العربية أبرزت ضرورة 
اتباع ىذه األخيرة سياسة التنويع االقتصادي كخيار استراتيجي لتجاوز مخاطر األزمات المالية العالمية 

الستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات المختمفة وتقديم العديد من وذلك عن طريق فتح الباب أمام ا
التسييالت والتحفيزات الستقطابيا، ليذا اصبح جذبيا مجاال واسعا لممنافسة بين معظم دول العالم 
وأصبحت العديد من الدول تعكف عمى وضع استراتيجيات متكاممة لجذبيا بمختمف أشكاليا لتشجيع 

دة المنتج الوطني لمولوج في مزيد من األسواق الخارجية وتحسين اإلنتاج واكتساب الخبرة الصادرات ومسان
 المعرفية التقنية والتسويقية وبالتالي دعم حركة االندماج بين دول العالم.  

واإلمارات العربية المتحدة واحدة من ىذه الدول العربية التي ىيئت مناخيا االستثماري لجذب 
جنبية ومواجية تحديات األزمات المالية العالمية لمتقميل من مخاطرىا وتجاوز المعنة االستثمارات األ

اليولندية التي يتخبط فييا العديد من الدول العربية النفطية وذلك باتباعيا سياسة تنموية متوازنة تعمل 
ادىا المختمفة، وباتباعيا عمى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة بأبع

سياسة التنويع االقتصادي ووضع العديد من الخطط بعد استشرافيا لمستقبميا االقتصادي مما جعميا من 
االقتصادات القوية والواعدة إقميميا وعالميا أثبتت كفاءتيا خالل فترة اختبار صعبة إبان األزمات المالية 

 العالمية .

 .اختبار فرضيات الدراسةأوال: 

 :صحة ونفي الفرضيات كمايميانتيت  دراستنا بالتوصل إلى     

تأثُر المؤشرات االقتصادية والمالية بتداعيات األزمات المالية العالمية  إن: اختبار الفرضية األولى -
يؤدي إلى التأثير عمى حجم تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة، ذلك ألن انخفاض الناتج 
المحمي اإلجمالي مثال أو ارتفاع معدالت البطالة والتقمب في أسعار الصرف وزيادة المديونية 

عجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري أو في الميزانية العامة جراء الخارجية وحدوث 
األزمات المالية العالمية سيؤثر عمى المناخ االستثماري في الدولة وبالتالي عمى حجم تدفقات 

 االستثمارات األجنبية المباشرة وىو ما ينفي صحة الفرضية األولى.
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سمبا بتداعيات في الدول العربية األجنبية المباشرة  : تأثرت االستثماراتالثانيةاختبار الفرضية  -
أن االستثمارات األجنبية المباشرة عرفت انخفاضا بين سنة ، ذلك األزمات المالية العالمية

وتدىور شروط التبادل التجاري الدولي  تراجع النمو االقتصادي العالمي بسبب 9002-9022
وحجم التجارة الخارجية نظرا النخفاض الصادرات النفطية التي تعتمد عمييا اغمب الدول العربية 

تأجيل في اقتصادىا التي ترجع إلى انكماش الطمب عمى النفط من العالم الخارجي، وكذا بسبب 
فاض في قيمة عمميات االندماج واالستحواذ واالنخ تنفيذ بعض المشاريع العمالقة في قطاع النفط

 عبر الحدود لتجنب مخاطر االستثمار في الخارج في ظل األزمات المالية العالمية المتالحقة،
 أداء العربي أفضل الخميج دول احتمت مجموعةو  وىو ما يثبت الشطر األول من الفرضية األولى،

 الموارد مؤشر و التكمفة عناصر شرمؤ  في العالمي ترتيب أفضل من المتوسط بمتوسط عربي
 الفرضية الثانية. الشطر الثاني من األعمال، وىو ما ينفي صحة أداء ومؤشر بيئة البشرية

يؤدي تفعيل االستثمارات العربية البينية إلى تعزيز التدفقات المالية الثالثة: اختبار الفرضية  -
العربية من خالل تكثيف االتفاقيات العربية العربية وتوفير احتياجات تمويل التنمية في المنطقة 

ت أو سياسية، اجتماعية أو وتفعيميا وتحسين مناخ االستثمار من جوانب مختمفة اقتصادية كان
التي حدثت في األلفية  العالمية المالية األزمات ففي ظلية او مؤسساتية وغيرىا، و ، قانثقافية

خاصة  اإلجمالية بين الدول العربية انخفاضات متتاليةاالستثمارية  التدفقات الثالثة شيدت قيمة
تدفق  أن يؤكد وىذاالربيع العربي بشكل عام في المنطقة العربية،  ةبتصادف ىذه األزمات مع ازم

البينية أو توطينيا يحتاج إلى تكثيف االتفاقيات العربية وضرورة توفر إرادة  العربية االستثمارات
مناخيا االستثماري عبر محاور متعددة وىو ما يثبت صحة الفرضية سياسية لتفعيميا وتحسين 

 الثالثة.
نجحت اإلمارات العربية المتحدة في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة  :الرابعةاختبار الفرضية  -

فبفضل سياسة الدولة في  ،بسبب نجاعة سياساتيا التنموية المتبعة وتحسين مناخيا االستثماري
ع االقتصادي تم تعزيز بيئة االقتصاد الكمي وقدرتو عمى مواجية الظروف االقتصادية زيادة التنوي

المتمثمة في انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية في ظل األزمات 
المالية مدعمة اياىا مختمف اإلصالحات االقتصادية الييكمية التي شيدتيا الدولة والتشريعات 

لتي طالت مختمف النواحي االقتصادية واإلدارية والمؤسسية التي ساىمت في تسريع والقرارات ا
وتيرة نمو األنشطة االقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع االقتصادي واالنفتاح التجاري، 
وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية 

رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق محددة سعت من قدم لمدولة، كما قامت بوضع المت
خالليا لتحقيق إنجازاتيا في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنيا تعزيز ازدىار الدولة بشكل 
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وتجاوز لعنة مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ ألجياليا بعيدا عن االعتماد عمى الموارد النفطية 
وىو ما انعكس عمى تحسن مناخيا االستثماري، وىو ما يثبت صحة الفرضية د االقتصادية الموار 
 .الرابعة

 ثانيا: نتائج الدراسة.

 :النتائج التالية من خالل دراستنا الى توصمنا

إن نمو االقتصاد العالمي يعد من العوامل المؤثرة في توليد وانتعاش التدفقات العالمية  -
المباشرة، فتباطؤ ىذا النمو بعد األزمات المالية العالمية جعل أسواق الدول لالستثمارات األجنبية 

المتقدمة اقل قدرة عمى اجتذاب استثمارات مباشرة جديدة أو تصديرىا إلى باقي دول العالم، 
وتعتبر الدول المتقدمة اكبر مصدر لالستثمارات األجنبية المباشرة في العالم، والدول النامية أىم 

، بما فييا الدول العربية وابرز تمك التدفقات خصت قطاع النفط والمحروقات، إال أن مضيف ليا
قطاع الخدمات اثبت قدرتو عمى منافسة قطاع المحروقات خالل العشرية األخيرة باحتاللو المركز 
 األول في قائمة القطاعات التي تتوجو إلييا االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم، شامال ىذا

 .القطاع في مجممو عمى البنوك، السياحة واالتصاالت
ضعف  عن الكشف كبير في بشكل األمريكية المتحدة ساىمت أزمة الرىن العقاري بالواليات -

يرلندا اليونان من اليورو أين تزايدت الديون السيادية لكل منطقة دول من العديد اقتصاد يطاليا وا   وا 
سبانيا  االلتزام وعدم اليورو، منطقة إلى االنضمام بشروط الدول ىذه التزام والبرتغال بسبب عدم وا 

صدار الحكومات  أدىمما  حول اقتصادىا مغموطة لقرارات بمعايير التقارب المتعارف عمييا وا 
 المؤشرات مختمف والتي أثرت بدورىا عمى فييا االقتصادية واألوضاع النمو معدالت إلى تراجع
 حدا، عمى عربية دولة كل اقتصاد ىيكل العربية حسب لمدول والخارجية الداخمية االقتصادية

 عمى الطمب بانخفاض تأثرت النفطية العربية فالدول بالعالم الخارجي، اقتصادىا ارتباط قوة وكذلك
 البترولية غير الدول كانت فيما العالمية، األسواق في البترول أسعار وانخفاض البترولية المنتجات

في  الحيوية المادة ليذه استيرادىا فاتورة قمت إذ االنخفاضىذا  استفادت منبل بالعكس  تأثرا أقل
 إيراداتيا. عمى كبير بشكل العاممين وتحويالت السياح عدد حين تضررت بتراجع

ان سياسات استغالل الموارد الطبيعية ومنح اإلعفاءات لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة التي  -
حيث أظيرت األزمات المالية المتالحقة ربية لم تكن بالفاعمية المتوقعة اتبعتيا اغمبيو الدول الع

الناجمة عن ىشاشة منظومة الرىن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية والتي امتدت حمقاتيا 
بحكم التشابك والتداخل المالي عبر خريطة العالم الى دول االتحاد األوروبي وغيرىا من الدول 

 أن تكون االستراتيجيات المالية ىي السبب في نشوب تمك األزمات. األخرى إمكانية
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أثبتت األزمات المالية العالمية أن عولمة أسواق المال كانت تقابميا مؤسسات تنظيمية ورقابية  -
لمنظم المصرفية والمالية عمى المستوى الوطني فقط، ولم تتوفر في المقابل جية تنظيمية ورقابية 

النظام المصرفي والمالي العالمي، إذ انو كمما انيارت مؤسسة مالية كبرى  عالمية لإلشراف عمى
وأحدثت بدورىا تقمبات كبيرة في أسواق المال العالمية، اتخذت ىذه الجية التنظيمية اإلجراءات 
الالزمة عمى المستوى العالمي لمحد من تأثيراتيا، وىو ما أدى إلى انتشار عدوى األزمات من 

 تأثير عمى مختمف األنشطة االقتصادية بما فييا االستثمارات األجنبية المباشرة.دولة ألخرى وال
أثبتت األزمات المالية العالمية أننا نعيش في بيئة أصبحت معولمة، ال يستطيع أي بمد أو منطقة  -

أن تكون بمنأى عن الصدمات المالية واالقتصادية التي تحدث في أي جزء من العالم، فطبيعة 
ات العربية جعمتيا تتضرر بيذه األزمات خاصة في مجال االستثمارات األجنبية، إذ أن االقتصادي

العالقات االقتصادية المالية عمى المستوى الداخمي متطورة، والكثير من التعاقدات والتعامالت 
تعتمد عمى السيولة النقدية المصرفية، بل حيث تتمتع المصارف بسيولة عالية ونسبة كثيرة من 

طنين تمجأ ليا الستكمال عممية شراء العقارات وغيرىا، إضافة إلى وجود أسواق مالية فييا الموا
فعالة نوعا ما ومحركة لألنشطة االقتصادية ووسيمة لالندماج في االقتصاد العالمي خاصة الدول 

 الخميجية.
فعت أصحاب أثبتت الدراسة أن األثار الناجمة عن األزمات المالية عمى االقتصاديات العربية د -

القرار االستراتيجي ثم االقتصادي في الدول العربية إلى إعادة النظر في أوضاعيا االقتصادية 
والقيام بإصالحات جذرية في البنية االقتصادية وبعث قاعدة إنتاجية وعدم االعتماد عمى مصدر 

رادات الميزانية والصادرات والتحول إلى اقتصاد حقيق ي، خاصة في ظل وحيد في الناتج المحمي وا 
احتياج النشاط االقتصادي غير النفطي إلى إصالحات ىيكمية لتحسين أداءه من خالل تبسيط 
إجراءات ممارسة األعمال لتوسيع مساىمة القطاع الخاص في تنويع القاعدة اإلنتاجية وتوليد 

فة والتقنية الوظائف المنتجة، وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة التي يصاحبيا انتقال المعر 
الحديثة وتوليد قيمة مضافة في االقتصاد الوطني ووضعو في مأمن نسبي من التقمبات التي 

 .تحدث في االقتصاد العالمي
 المتوسط من أقل ترتيب بمتوسط عربي أداء أفضل العربي ثاني المشرق دول مجموعة احتمت -

 الوساطة ىما رئيسيين مؤشرين في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار بأداء متميز في العالمي
 .التكتل اقتصاديات ومؤشر  التمويمية والقدرات المالية

 المتوسط من أقل ترتيب بمتوسط عربي ثالث أفضل أداء العربي المغرب دول احتمت مجموعة -
األخرى  العربية بالمجموعات مقارنة في مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار، بأداء جيد نسبيا العالمي
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مؤشر  ثم الكمي االقتصادي االستقرار و التكتل متفاوت ىي اقتصاديات بشكل مؤشراتفي ثالث 
 .التمويمية والقدرات المالية الوساطة

 من كثيرا أقل ترتيب بمتوسط واألخيرة الرابعة الضعيف المرتبة األداء دول احتمت مجموعة -
 .الفرعية اإلحدى عشر المؤشرات جميع ضعيف في شاىدة بشكل عام أداء العالمي المتوسط

ن غالبية الدول العربية تشكو من نقاط ضعف تكمن باألساس في تقمب معدل نمو الناتج المحمي إ -
اإلجمالي الحقيقي وارتفاع معدل التضخم وارتفاع نسبة عجز الميزانية العمومية الى الناتج المحمي 

وبيئة أداء األعمال غير المواتية اإلجمالي في بعض الدول والعوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسية 
وعدم االنفتاح عمى العالم الخارجي وتراجع معدالت اإلنتاجية الكمية لعناصر اإلنتاج وتراجع كفاءة 
أداء التخميص الجمركي والبنية التحتية لمتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات الموجستية وضعف 

 ى الظروف السياسية والتقمبات االقتصادية.نسبي كبير لمستوى التقدم التكنولوجي العائد إل
يشمل تشجيع االستثمار جميع األنشطة والتدابير الرامية إلى إيجاد محددات مواتية لالستثمار  -

األجنبي في البمد المضيف، وتتضمن ىذه المحددات اطار سياسات االستثمار األجنبي 
ذه العناصر أن يعمل كحافز والمحددات االقتصادية وتيسير األعمال ويمكن لكل عنصر من ى

عمى االستثمار أو كعائق لو، والواقع ان نوعية التنسيق بين ىذه العناصر ىي التي تتسم بأىمية 
حاسمة بالنسبة لقرار االستثمار في بمد ما من عدمو، فال تقع مسؤولية تسويق بمد ما كموقع 

تشمل كافة األطراف جاذب لالستثمار عمى عاتق ىيأت تشجيع االستثمار فحسب بل تمتد ل
المعني حيث األخرى المعنية بعممية تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة داخل البمد 

تتكامل أدوار ومسؤوليات ىذه األطراف وتتساوى من حيث درجة األىمية والتأثير لتعمل ضمن 
طي كافة منظومة واحدة تكون مسؤولة عن رسم وتحسين مالمح صورة متكاممة ليذا البمد تغ

 الجوانب المؤسسية واالقتصادية واالجتماعية.
أثبتت الدراسة أن دولة اإلمارات العربية المتحدة لم تسمم من تداعيات االضطراب المالي العالمي،  -

إذ تعرضت ليبوط أسعار األسيم، وضعف القطاع العقاري، وتقمص التمويل الخارجي، وتشدد 
سسات التابعة لحكومة دبي بوجو خاص، صعوبة في ظروف السيولة المحمية، حيث واجيت المؤ 

تدبير األموال وشيدت ارتفاعا حادا في أسعار الفائدة عمى عقود مبادالت اإلعسار االئتماني، 
والعديد من المشاريع الضخمة في دولة اإلمارات تم إلغائيا كما تباطأ نمو االئتمان مما أدى الى 

 ك المحمية.تدخل الحكومة في دعم السيولة لدى البنو 
جاءت ضمن أول اثبت تصنيف اإلمارات العربية المتحدة في قائمة سيولة أداء األعمال، أنيا  -

خمس دول عالمية في ثالثة محاور أساسية ىي محور عدم تأثير دفع الضرائب عمى األعمال، 
 وقد شيد ترتيب اإلمارات في المؤشر ومحور استخراج تراخيص البناء ومحور توصيل الكيرباء،
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ثم تراجع نوعا ما الى  9020الى غاية سنة  9002العام لسيولة أداء األعمال تحسنا منذ سنة 
ثم تراجعت بعد ذلك بسبب   9022الى غاية  9029ثم عادت الى التحسن ابتداءا من  00الرتبة 

أزمة انخفاض أسعار البترول التي أثرت عمى األوضاع التجارية واالقتصادية فييا ثم عادت الى 
احسن رتبة عرفتيا اإلمارات منذ وقت طويل  9022، ليعرف عام  9022و 9022تحسن بين ال

 مما يعكس تحسن األوضاع االقتصادية والمالية والنقدية فييا.
سعت اإلمارات العربية المتحدة  لمواجية العديد من التحديات المحمية والدولية، وذلك بإبرام العديد  -

القدرات التنافسية والتنمية التكنولوجية واالستفادة من التجارب من االتفاقيات الدولية لتعزيز 
المختمفة، لتصبح لدييا قدرة عالية عمى المنافسة في األسواق العالمية عاممة عمى وضع 
استراتيجية لمحفاظ عمى وضعيا  التنافسي إضافة إلى إنشاء ىيئات حكومية متخصصة تيدف 

ا عن طريق اىتمام صناع القرار بمؤشر التنافسية والعناصر إلى تعزيز وتطوير القدرة التنافسية لي
 المكونة لو.

استطاعت اإلمارات العربية المتحدة توفير بيئة مواتية لجذب االستثمارات الخاصة الوطنية  -
واألجنبية من خالل توفير مجموعة متكاممة من الحوافز، يتكامل فييا الدور التنمـوي المتنـامي 

مـع دور االستثمارات الحكومية في اإلسراع بمعدالت النمو عمى الصعيدين لتمـك االسـتثمارات 
الكمي والقطاعي، فضال عن زيادة رأس المال والمحافظة عميو، وبما يحقق تغييرات ىيكمية 
باالقتصاد الوطني، من خـالل التركيز عمى الفرص االستثمارية األكثر إسياما في تنويـع القاعـدة 

ين اإلنتاجية والقدرات التنافسية، والمواءمة بين زيادة الربحية التجارية والعائدات االقتصـادية، وتحسـ
 االجتماعيـة، فضال عن زيادة المحتوى المعرفي والتقني في المنتجات والخدمات الوطنية.

أثبتت االستثمارات اإلماراتية في الخارج كفاءة عالية في األسواق اإلقميمية والدولية في مختمف  -
القطاعات االقتصادية الحيوية، واستطاعت الشركات اإلماراتية تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني 
في العديد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة وتقدميا في مجال الطاقة المتجددة، كما 
أثبتت الشركات اإلماراتية  قدرتيا عمى منافسة نظرائيا من الشركات العالمية في قطاعات 

 ختمفة، ما انعكس بدوره عمى سمعة االقتصاد اإلماراتي في الخارج .م

 اقتراحات الدراسة.: ثالثا
 بعد عرض جممة نتائج الدراسة سوف نستعرض االقتراحات التالية:

لمحكومـــات  أبـــرزت األزمـــات الماليـــة العالميـــة أن االقتصـــاديات الكبـــرى فـــي غيـــاب الـــدور االيجـــابي -
كانت مرتعا خصبا لالنحراف وعـدم الشـفافية، ممـا يسـتدعي ضـرورة إعـادة النظـر فـي إدخـال الدولـة 
فــي توجيــو وتســيير النشــاط االقتصــادي بقــدر معــين دون اإلفــراط فــي وضــع القيــود، وضــرورة الحــث 
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العتمــاد عمــى اعتمــاد القواعــد النظاميــة التــي تعــد أفضــل أســاس لبيئــة األعمــال الســميمة، بــدال مــن ا
 .عمى المعارف والعالقات في إنجاز المعامالت

عدم توقع حدوث أزمات مالية عالمية صّعب من جيود صانعي القرارات في إيجاد حمـول فـي وقـت  -
مبكر مما يستدعي  ضرورة إنشاء لجنة طوارئ اقتصـادية مـن الخبـراء المختصـين فـي جميـع الـدول 

بمنزلـة لجنـة لإلنـذار المبكـر ألي أزمـة متوقعـة تضـع في كل المجاالت االقتصـادية والتنمويـة تكـون 
 .السيناريوىات لمعالجة األزمات المتوقعة

بينـــت األزمـــات الماليـــة العالميـــة ضـــرورة تعزيـــز نظـــام الرقابـــة التحوطيـــة والقواعـــد التنظيميـــة عمـــى  -
المؤسســــات المصــــرفية والماليــــة واالســــتثمارية لمحفــــاظ عمــــى ســــالمة األنظمــــة الماليــــة والمصــــرفية 
ومكافحة الفساد، وتالفي الوقوع في فخ الديون الذي تفوق طاقة االقتصاد والذي يسـيل عمـى تـوفير 

 .مناخ استثماري مالئم ومشجع
 قواعـد باالسـتناد إلـى االسـتثمار بيئـة فـي والضـعف القـوة عناصـر يجـب عمـى الـدول العربيـة تحديـد -

 محكمـة منيجيـة وفـق وذلـك االسـتثمارية البيئـة عـن وشـاممة وحديثـة ومعمومـات دقيقـة بيانـات
 المتبعة والسياسات اإلجراءات من العوائد تقييم إمكانية وتضمن العالمية، تراعي المعايير ومتكاممة

 وضـع بمتابعـة وكـذلك المستضـيفة، الدولـة داخـل التنمـوي األداء عمـى االسـتثمارات وكذلك أثر تمك
 مؤشـر ضـمان ومنيـا االسـتثمار منـاخ وتقـيم ترصـد الدولـة فـي التقـارير والمؤشـرات الدوليـة التـي

 لجاذبية االستثمار.
 االسـتثمار جـذب فـي المـؤثرة العوامـل لتحسـين واسـتراتيجيات خطط يجب عمى الدول العربية وضع -

 واالقتصـادية والتشـريعية المؤسسـية األصـعدة مختمـف وعمـى الصـمة ذات مختمف الجيـات بمشاركة
 وأىميـا االسـتثمارات لجـذب الرئيسـية اإلنتـاج عناصـر وتطـوير تأىيـل ضـمان واالجتماعيـة والسـيما

عـادة المشـروعات إلنشـاء الالزمة المرفقة توفير األراضي وتعزيـز  البشـرية المـوارد وىيكمـة تخطـيط وا 
 تسـييل وتيسـير و المحمـي باإلنتـاج وربطيـا واالبتكـارات العممـي البحـث وتطـوير وميارتيـا إنتاجيتيا
 .المستثمرين من جديدة أجيال وتأىيل ودعم المشروعات تمويل إجراءات

واجــو االقتصـــاد العـــالمي ظروفـــا اســتثنائية فـــي ظـــل األزمـــات الماليــة العالميـــة، التـــي أعاقـــت حركـــة  -
التجـــارة الدوليـــة واالســـتثمار، ممـــا تطمـــب ضـــرورة تعميـــق الشـــراكة الثالثيـــة بـــين القطـــاع الحكــــومي 

ــــى  والقطـــاع الخـــاص واالســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة، وذلـــك لتحفيـــز القطـــاع الخـــاص الـــوطني عم
توسيع استثماراتو في الـداخل، فضـال عـن تعزيـز قدراتـو عمـى التعامــل بكفــاءة ومرونــة مــع تـداعيات 
األزمات المالية العالمية من خالل التوسع في عقود الشراكة بـين القطـاعين الحكـومي والخـاص فـي 

تحســـــين الخـــــدمات الصــــحية والتعميميـــــة والتنميـــــة االجتماعيـــــة  تنفيــــذ مشـــــاريع البنيـــــة التحتيــــة وفـــــي
وتطويرىـا، واالىتمام بوضع اإلطار التنظيمي المالئم ليذه العقود، باإلضـافة الـى اسـتمرار الحكومـة 
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فـي طــرح المشـروعات والفــرص االسـتثمارية التــي تتوافـق مــع التوجيـات التنمويــة فـي الــدول العربيــة، 
ة لتنفيــذىا مــن قبــل القطــاع الخــاص والمواءمــة بــين أىـــداف االســـتثمارات مــع تــوفير الحــوافز المالئمــ

الخاصــــة والتوجيــــات واألبعــــاد االقتصــــادية واالجتماعيـــة لخطـــط التنميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل شـــراكة 
 منتجة بين القطاعين العام والخاص الوطني واألجنبي. 

يترتـــب عمـــى الـــدول العربيـــة المعتمـــدة عمـــى المـــوارد الطبيعيـــة أو فـــي طـــور االعتمـــاد عمـــى الكفـــاءة  -
والفاعميـة العمـل عمــى تطـوير أدائيــا فـي مؤشـرات مجموعــة المتطمبـات األساســية أو المسـبقة عامــة، 

جتماعيـة العامـة والبيئـة المؤسسـية واالوفي العوامل ذات الصمة باالستقرار الكمـي والحوكمـة واإلدارة 
وبيئـة أداء األعمــال عمــى وجــو الخصـوص، وذلــك بــإيالء الكفــاءة اإلنتاجيـة المزيــد مــن االىتمــام لمــا 
ليـا مــن عالقــة مباشــرة ووطيــدة بـالحوافز وباالســتقرار االقتصــادي واالجتمــاعي وبالمكونــات المتعمقــة 

مـة باإلضـافة ألىميـة بالموارد البشرية وبرأس المـال البشـري وبالمسـتوى المعيشـي لمفـرد ولممجتمـع عا
التركيز عمى االطار المؤسساتي المحفز لمكفاءة والشفافية ولمتماسك والحراك االجتمـاعي مـن ناحيـة 
وعمــى البيئــة اإليجابيــة والمســتقرة ألداء األعمــال بحيــث تكــون داعمــة لحريــة عمــل األســواق ولدرجــة 

 المنافسة وأمان المعامالت والعقود المبرمجة من ناحية أخرى .
ى الدول العربية تطوير رؤية واضحة المعالم وخطط متوسطة وطويمة المدى ترسـم بشـكل عممـي عم -

االطــار الــذي يحــدد نطــاق التغيــر فــي مجــاالت التنميــة التكنولوجيــة والبحــث والتطــوير المتــوازي مــع 
ي المــوارد الطبيعيــة والبشــرية القائمــة ومــا يــراد اســتحداثو كتغييــر فــي الييكــل االقتصــادي واالجتمــاع

والثقـافي، وذلــك مـن اجــل دفـع البحــث العممـي ضــمن األوليـات الوطنيــة والحـرص عمــى تثمـين نتــائج 
البحـــوث وتســـخيرىا لخدمـــة التنميـــة االقتصـــادية والنيـــوض بالتجديـــد والتقـــدم التكنولـــوجي، وباعتبـــار 

العمـل الكمفة العالية والربحية المحدودة عمى المدى القصـير لالسـتثمارات فـي ىـذا المجـال قـد يكـون 
اإلقميمي العربي المشترك مجديا مـن اجـل اسـتحداث أقطـاب تكنولوجيـة أو مجموعـة مـن الفضـاءات 
المندمجـــة المعـــدة الحتضـــان أنشـــطة فـــي مجـــال التكـــوين والبحـــث العممـــي والتكنولـــوجي مـــن جيـــة 
ومجاالت انتتاج التكنولوجيـا مـن جيـة أخـرى فـي تخصصـات أخـرى بقصـد الرفـع مـن كفـاءة اإلنتـاج 

المقومــــات التكنولوجيــــة لالقتصــــاديات العربيــــة وذلــــك بتحفيــــز التجديــــد التكنولــــوجي ودعــــم  وتطــــوير
التكامل واالندماج بين مختمف األنشطة االقتصادية وبين القطاع الخاص والعام فـي اطـار أولويـات 

 يقع تحديدىا عمى المستوى اإلقميمي.
 العربيـة، المجموعـات ببقيـة ارنـةتميـز دول الخمـيج العربـي فـي أداءىـا كمجموعـة مق مـن الـرغم عمـى -

تاحـة المـال االسـتمرار فـي تطـوير أسـواق يجـب عمييـاإال أنـو   الخـاص القطـاع إلـى التمـويالت وا 
 األعمال. أداء وبيئة المؤسسية البيئة تحسينات لمواصمة
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 أداء وبيئـة المؤسسـية البيئـة لتحسـين اتخـاذ إجـراءات سـريعة يجـب عمـى دول المشـرق ضـرورة -
 قطـاع تطـوير وكـذلك فعالـة تنظيميـة بـإجراءات الشـفافية وتعزيز األمني االستقرار واستعادة األعمال

 النقـل والسـيما الموجيسـتي القطـاع تحسـين أداء المعمومـات إضـافة إلـى وتكنولوجيـا االتصـاالت
 .بمختمف أشكالو

 األمنـي االسـتقرار واسـتعادة المؤسسـية البيئـة تحسـين العربـي ضـرورة المغـرب دوليجـب عمـى  -
 القطـاع أداء تحسـين ثـم المعمومـات وتكنولوجيـا االتصـاالت قطـاع تطـوير وكـذلك الشـفافية وتعزيـز

 الخاص. لمقطاع التمويل وتوفير والتكنولوجي الموجيستي
 المؤشـرات غالبيـة فـي عاجمـة إجـراءات إصـالحية اتخـاذ المـنخفض ضـرورة األداءعمـى دول  -

 تطـوير وكـذلك الخـاص وتـوفي التمويـل لمقطـاع األعمـالوبيئـة أداء  المؤسسـية البيئـة وخصوصـا
 الموجيستي. القطاع تحسين أداء و والتكنولوجيا االتصاالت قطاع

ضــرورة االنتقــال فــي اســتراتيجية جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي الــدول العربيــة مــن مرحمــة  -
التنمــــوي لالســــتثمارات التركيـــز عمــــى الكــــم إلـــى التركيــــز عمــــى الكيـــف، أي االىتمــــام بتفعيــــل الـــدور 

األجنبية المباشرة من خـالل تحقيـق دفعـة قويـة لمتطـوير التقنـي وتحسـين المقـدرة التنافسـية لممنتجـات 
الوطنيـــة، مـــع ربـــط الحـــوافز بـــالمحتوى التقنـــي لالســـتثمارات الوافـــدة، فضـــال عـــن دورىـــا فـــي تنميـــة 

ة بــالموارد البشــرية ونوعيــة رأس نظــرا لضــعف المكونــات المتعمقــالميــارات التقنيــة لمعمالــة الوطنيــة، ف
المــال البشـــري لـــدى معظـــم الــدول العربيـــة اســـتوجب عمييـــا إعــادة تخطـــيط وىيكمـــة النظـــام التعميمـــي 
الخـــاص والعـــام باتجـــاه تـــرجيح كفـــة النوعيـــة وتنميـــة قـــدرات الطمبـــة عمـــى تفســـير الظـــواىر وشـــرحيا 

تاحـــة وســائل أخـــرى لكســـب وتحميــل البيانـــات باإلضــافة إلـــى تنميــة القـــدرة البحثيــة واإلبـــداع  لــدييم وا 
الميـــارات غيـــر المقـــررات التعميميـــة، كمـــا يتعـــين عمـــى ىـــذه الـــدول تشـــجيع القطـــاع الخـــاص عمـــى 
االســـتثمار فـــي التعمـــيم وتمويـــل الشـــيادات واألبحـــاث العمميـــة التـــي تتفـــق مـــع مجـــاالتيم االقتصـــادية 

المنتجــة التــي يمكــن ان يحقــق  لكفالــة جــذب وتوجيــو االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة نحــو القطاعــات
 فييا اقصى مساىمة في التنمية الوطنية.

دارة وتحميــل قاعــدة بيانــات واســعة ودقيقــة بشــان  يجــب ان  - تكــون الــدول العربيــة قــادرة عمــى بنــاء وا 
المنشـــات المحميـــة والمؤسســـات األجنبيـــة القائمـــة فـــي مختمـــف القطاعـــات لتـــتمكن مـــن اســـتخالص 
اســتراتيجيات مجديــة لمتــرويج لالســتثمار تتضــمن مقومــات اســتيداف ودعــم مســتثمرين تتــوافر فــييم 

التأثير بقوة فـي االقتصـاد الـوطني وتكييـف الخـدمات المقدمـة ليـم حسـب احتيـاجيم  قدرة كامنة عمى
جــــراءاتيم، وكــــذا ربــــط عمميــــة  وتقيــــيم فعاليــــة التســــييالت واإلرشــــادات بشــــأن قــــرارات المســــتثمرين وا 
التــرويج بالسياســـات الحكوميـــة عمومـــا وسياســـات االســتثمار عمـــى وجـــو الخصـــوص باإلضـــافة إلـــى 

رد النــــادرة المتاحــــة لتــــرويج االســــتثمار وتطــــوير التقيــــيم الــــذاتي لفعاليــــة جيــــة ترشــــيد اســــتخدام المــــوا
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التــرويج فضــال عــن فعاليــة الجيــات والمؤسســات المتعاونــة األخــرى واطــار يضــمن تحقيــق التوافــق 
 فيما بين مختمف الجيات المعنية الوطنية حول استراتيجية مشتركة لترويج االستثمار.

ائـــد مـــن االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة فـــي الـــدول العربيـــة وذلـــك ضـــرورة العمـــل عمـــى تعظـــيم العو  -
بوضــــع معــــايير لمــــنح األولويــــة لممشــــروعات ذات األثــــر اإليجــــابي فــــي مؤشــــرات القيمــــة المضــــافة 
والتصـــدير والتشـــغيل والرواتـــب واألجـــور واإليـــرادات الضـــريبية وتكـــوين رأس المـــال الثابـــت والبحـــث 

 العممي والتطوير.
 فـي السياسـات ومرونـة الـدول العربيـة لـدى االسـتثماري الجـذب إلمكانـات الدوريـة ضـرورة المراجعـة -

والقـدرة  االقتصـادية الكفـاءة تعزيـز عمـى والتركيـز إجـراءات مـن المنافسـة الـدول تتخـذه ضـوء مـا
 وشفافة لممستثمرين. وفعالة حرة بيئة في واالبتكار والتجديد واإلنتاجية الجودة ومعايير التنافسية،

 كـل بمشـاركة عام بشكل واألعمال لالستثمار جاذب كموقع لمبمدان العربية الشامل الترويج ضرورة -
وفعاليـة  تحديـدا أكثـر اسـتثمارية وبـرامج المسـتجدات تراعـي مرنـة ووفـق سياسـات الجيـات المعنيـة

 .الجنسية متعددة الشركات اتجاه والسيما
يتواكــب مــع التطــورات الســريعة الحاصــمة وضــع قــانون شــامل لالســتثمار األجنبــي وقــانون الشــركات  -

 . في االقتصاد اإلماراتي، وتتواكب مع المستجدات اإلقميمية والعالمية
تطوير وتحـديث االتفاقيـة العربيـة الموحـدة السـتثمار األمـوال العربيـة فـي الـدول العربيـة، لكـي تشـكل  -

يجـري فـي مختمـف أقــاليم األرضـية التشـريعية إلطـالق منطقـة عربيــة اسـتثمارية حـرة، عمـى غـرار مــا 
 العالم.

وعمــى اثــر ىــذا فمــا يمكــن اقتراحــو بشــكل عمــم انــو رغــم أىميــة رأس المــال األجنبــي وخاصــة لمبمــدان  -
الناميــة، غيــر أن التنميــة المســتقرة القويــة ال يمكــن أن تعتمــد أساســا عمــى تــدفق رأس المــال األجنبــي 

تولـدة بواسـطة االقتصـادي الـوطني ذاتـو، المباشر، فالتنميـة االقتصـادية يجـب أن تقـوم عمـى مـوارد م
ورأس المـــال األجنبـــي المباشـــر يجـــب أن ال يكـــون ســـوى مكمـــل فقـــط لممـــوارد المحميـــة ولـــيس بـــديال 
عنيـا، الن التمويــل األجنبــي ال يمكــن أن يسـتمر الــى مــا ال نيايــة فقــد يطـرأ مــن الظــروف مــا يــؤدي 

خــالل األزمــات الماليــة العالميــة مــن الــى نقصــانو أو توقفــو أحيانــا وخيــر دليــل عمــى ذلــك مــا حــدث 
توقف وتراجع في تدفقات رؤوس األموال األجنبية المباشـرة الـى الكثيـر مـن الـدول، ليـذا يجـب عمـى 
الــدول العربيــة أن تعمــل عمــى زيــادة صــارتيا وتوســيع أســواق منتجاتيــا وتنويــع ىــذه الصــادرات حتــى 

دات مــن الســمع الرأســمالية الالزمــة لمتنميــة تواجــو بصــادراتيا الجــزء األكبــر مــن احتياجاتيــا مــن الــوار 
 االقتصادية.
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 .أفاق الدراسـةرابعا: 

ال يمكن أن تكون قطعية ونيائية،  إن النتائج التي تم التوصل إلييا واالقتراحات التي قمنا بتقدييا
ولكن أممنا فييا أن تكون فاتحة عممية آلفاق معرفية ودراسات أكاديمية جديدة، يمكن بمورتيا في اإلشكالية 

 :التالية

الى  ةاالستثمارات األجنبية المباشر  عمى جذب التنويع االقتصادي اتسياس كيف تؤثر
 ؟ االقتصاديةظل األزمات  االقتصاديات العربية الريعية في
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أطروحة مقدمة  أىمية االستثمار األجنبي في الدول العربية "مع دراسة مقارنة"،فضيل فارس،  (11
لنيل شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية، تخصص التحميل االقتصادي، كمية العموم االقتصادية 

 .2004وعموم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 العممية. ثالثا: المجالت

 المجالت بالمغة العربية. - أ

 األزمة المالية العالمية وانعكاساتيا عمى التجارة الخارجية لمدول العربية،، األسرج حسين عبد المطمب (1
، 13مجمة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية، الجزائر، العدد 

 .2009سبتمبر 

مجمة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة حوافز االستثمار الخاص المباشر، منور وعميان نذير،  اوسرير (2
 .2005الشمف، الجزائر، العدد الثاني، ماي 

، مركز دراسات الوحدة األزمة المالية في منطقة االورو اسباب نشزبيا وانتشارىااوكيل نسيمة واخرون،  (3
 .2013، شتاء و ربيع، لبنان،  62و  61 العربية  بحوث اقتصادية عربية، العددان

، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، ازمة الدين السيادي في اليونان: االسباب والحمولبوالكور نور الدين،  (4
 .2013، 13الجزائر، العدد 

، مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشمف، مقاربة اسالمية لالزمة المالية  الراىنةبوجالل محمد،  (5
 .2009ر، العدد السادس، الجزائ

، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، الجزائر، واقع مناخ االستثمار في الدول العربيةبوخاري عبد الحميد،  (6
 .2012، 10العدد

، مجمة اقتصاديات حقيقة المرض اليولندي في االقتصاديات الريعيةبوش فاطمة الزىراء وخندق سميرة،  (7
 .2017،  4الجزائر، العدد  المال و األعمال، جامعة خميس مميانة،

دراسة حالة المممكة العربية   -المفاوالتية كاستراتيجية لمتنويع االقتصاديبوشول السعيد اخرون،  (8
 .2017، الجزائر،  ديسمبر 7، المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية، جامعة ورقمة، العدد السعودية

 الجزائرية، المؤسسات اداء مجمة ،الغايات و المفيوم في قراءة ، السياسي االستقرار صالح، محمد بوعافية (9
  ،2016  ، 15 العدد الجزائر، الجزائر، ورقمة، جامعة

مجمة  دور صناديق الثروة السيادية في معالجة األزمة المالية واالقتصادية العالمية،بوفميح نبيل،  (10
 .2010 -2009، 49و 48ددان بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية، مصر، الع
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اقتصاد ما بعد النفط :االمارات العربية المتحدة نموذجا رائد في التنويع بوفنش وسيمة ، (11
 .2017، مجمة ميالف لمبحوث والدراسات، جامعة ميمة، الجزائر العدد الخامس، جوان االقتصادي

،  السياسي في الكويت العوامل االقتصادية وظاىرة عدم االستقرارالجزار حجازي عبد الحكيم،  (12
 .2013، خريف  64- 63بحوث اقتصادية عربية ،العددان 

أثر أزمة الرىن العقاري عمى البورصات العربية خالل حاج موسى نسيمة  وعموي فاطمة الزىراء،  (13
 .2010، مجمة الباحث، جامعة ورقـمة، الجزائر، العدد الثامن، 2008-2007الفترة 

استراتيجية التنويع االقتصادي في الجزائر عمى ضوء ما اسماء، دحمان بن عبد الفتاح و بممع (14
، مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية، جامعة تمنراست، الجزائر، العدد بعض التجارب الدولية

 .2018،  7، المجمد 1
 العالمي التنافسية تقرير في الجزائر ألداء تحميمية دراسةراتول محمد و سي عمي اسماء،  (15

 .2014، 13اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشمف، الجزائر، العدد  ،2014-2015
، دور االتحاد األوروبي في ادارة ازمة الديون السيادية االوروبيةرحال فاطمة وبمورغي نادية،  (16

 .2016مجمة االقتصديات المالية البنكية وادارة االعمال، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد االول،  

،  السياسات التنموية وتحديات الحراك السياسي في العالم العربي : حالة الكويتالزعبي غمي ،  (17
 .2015،ماي  41مركز دراسات الخميج والجزيرة العربية، الكويت ، العدد 

فعالية المناخ االستثماري واثره في سوق االوراق المالية شريط صالح الدين و حجيمة بن وارث،  (18
، 17، مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، جامعة مسيمة، الجزائر، العدد ئردراسة حالة الجزا

2017 . 
، مجمة بحوث اقتصادية عربية، معدل الفائدة ودورية األزمات في االقتصاد الرأسماليعابد شريط،  (19

 .2010، 49و 48الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية، مصر، العددان 

مجمة جسر  تبعات األزمة االقتصادية العالمية عمى الدول العربية  والنامية،، العباس بمقاسم (20
 .2011، افريل 102التنمية، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، عدد 

دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالدول عبد الرزاق لخضر موالي وبونوة شعيب،  (21
 .2010-2009معة ورقمة، الجزائر، العدد السابع،  مجمة الباحث، جا  النامية " حالة الجزائر"،

الرعاية االجتماعية بين االتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين عثمان سراج الدين فتح الرحمان ،  (22
، مجمة رؤى االستراتيجية ، مركز االمارات لمبحوث المحمية: دولة االمارات العربية المتحدة نموذجا

 . 2013د لرابع، االمارات العربية المتحدة ، سبتمبر والدراسات السياسية ، العد
"، مجمة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية األزمة المالية العالمية "تأمل ومراجعةعمة مراد،  (23

 .18، ص 2010، 49و 48لمبحوث االقتصادية، مصر، العددان 
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و في جذب االستثمارات مناخ االستثمار في الدول العربية واىميتفايدي كمال وقاسي ياسين ، (24
، مجمة الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية ، العدد الرابع، ديسمبر  -حالة الجزائر–االجنبية المباشرة 

2015،  
: تحميل لمسيناريو العالمي واثاره المتوقعة عمى بمدان 2011مة اليورو مرزوك عاطف الفي، أز (25

 .2011، 21دارية، جامعة الكوف ،العراق، العدد مجمة الغري لمعموم االقتصادية واال الخميج ،

، المحمة قنوات تأثير األزمات المالية عمى القطاع المالي والمصرفي العربيمزيود إبراىيم،  (26
 .2014الجزائرية لالقتصاد والمالية، جامعة المدية، الجزائر، العدد األول، افريل 

ية في ظل تداعيات األزمة االقتصادية واق األوراق المالنزىان محمد سيو ومحمد جميل عمر، أس (27
مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، سوريا، المجمد السادس  العالمية الراىنة،

 .2010والعشرون، العدد الثاني، 

دور الغرف الصناعية والتجارية والزراعية العربية في جذب االستثمارات الوزني عادل عيسى،  (28
 .2009مجمة ابحاث اقتصادية وادارية، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، جوان لمباشرة، االجنبية ا

مجمة  واقع مناخ االستثمار في الجزائر بين الحوافز والعوائق،وصاف سعيدي و محمد قويدري،  (29
 .2008،  8العموم االقتاصدية وعموم التسيير ، جامعة سطيف، الجزائر، العدد 

 المجالت بالمغة األجنبية  -ب
1) Guerid Omar, L’Investissement direct  étranger en ALGERIE " Impacts- 

Opportunités et Entraves " , Revue des Recherches économique et 

managériales, Université de biskre, Algerie, N°3, juin 2008. 

 ت العممية:رابعا: الممتقيات والمؤتمرات والتظاىرا

الممتقى  األزمة االقتصادية العالمية وسياسات مواجيتيا في الدول العربية،االسرج حسين عبد المطمب،  (1
 20العممي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف، الجزائر، 

 .2009أكتوبر  21و

 حول الممتقى فاق"، وا والمتوسطة "واقع الصغيرة المؤسسات في االجنبي االستثمار،  المجيد اونيس عبد (2
 18 و 17العربية، جامعة الشمف، الجزائر، الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تاىيل متطمبات

 .2006 افريل 
"مقارنة  2008إلى األزمة المالية  1929من األزمة المالية بعموج بولعيد ووردة جاب الخير،  (3

الممتقى العممي الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك  العبر"،واستخالص 
 .2009افريل  07و 06اإلسالمية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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، األزمة المالية العالمية "الجذور وأبرز األسباب و العوامل المحفزة و الدروس المستفادة"بمو باسي زكريا،  (4
مالية العالمية وكيفية عالجيا من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي، مؤتمر حول األزمة ال
 .2009مارس  09و 08جامعة جنان، لبنان، 

، اإلسالمية البنوك عمى وتداعياتيا العالمية المالية األزمةبن موسى كمال وعبد الرحمان بن ساعد،  (5
  24و 23جامعة غرداية، الجزائر،  ،المستقبل"الممتقى الدولي حول االقتصاد اإلسالمي " الواقع ورىانات 

 .2011فيفري 

االستثماري  المناخ دعم في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دوربن نوي مصطفى وعبد المجيد تيماوي،  (6
العربية،  الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تاىيل الممتقى الدولي حول متطمبات الجزائر"، "حالة

 .2006 افريل 18 و 17الجزائر، جامعة الشمف، 
الممتقى العممي الدولي حول أزمة النظام المالي  تحميل األزمة المالية الراىنة،بوعتروس عبد الحق،  (7

 .2009افريل  07و 06والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

المؤتمر العممي  اإلسالمية في عالج األزمة المالية،دور اليندسة المالية جباري شوقي وفريد خميمي،  (8
 2و 1الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، األردن، 

 .2010ديسمبر 

الممتقى العممي الدولي حول  األزمة المالية الحالية وانعكاساتيا عمى االقتصاد العالمي،حبشي فتيحة ،  (9
أفريل  07و 06النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية، جامعة قسنطينة، الجزائر،  أزمة

2009. 

ندوة الثالثاء االقتصادية الثانية والعشرون  األزمة المالية و مصير النظام الرأسمالي،الحمش منير،  (10
 .2009ماي  26 -23حول بعض تداعيات األزمة االقتصادية العالمية الراىنة، سوريا، 

، مؤتمر األزمة المالية أثار األزمة المالية العالمية عمى االقتصاد الميبيالخشخوش محمد سالم،  (11
العالمية حول التداعيات واآلثار عمى اقتصاد الدول العربية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مصر، 

2010. 

وموقف االقتصاد اإلسالمي  2008الراىنة األزمة االقتصادية والمالية العالمية خضيرات عمر،  (12
لمؤتمر العممي الحادي عشر حول األزمات االقتصادية المعاصرة أسبابيا وتداعياتيا وعالجيا، كمية منيا، ا

 .2010ديسمبر  16و 14الشريعة، جامعة جرش، األردن، 

ة النفطية األزمة المالية العالمية والتحديات التي تواجو الصناعرحمان آمال ومشري فريد،  (13
جوان  08و 06الممتقى الدولي السابع حول األزمة "الحكم والنظام االقتصادي العالمي"، تونس،  العربية،
2011. 
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، المؤتمر  تقويم أداء صندوق النقد الدولي في األزمة المالية العالميةرياض عمر عبد اهلل ميا،  (14
لمعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، االردن، العممي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية العالمية ا

 .2010ديسمبر  02و 01

المشكمة –اثر ازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو عمى قطاع األعمال العربي الطباع حمدي ،  (15
، ورقة بحثية مقدمة في منتدى حول  أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو:االبعاد  -والحمول المقترحة

 .2012مارس  29العبر المستخمصة لالقتصاد العربي، لبنان،  والتداعيات  و 

األزمة االقتصادية العالمية األسباب والتداعيات واآلثار في االقتصادات العموص عبد الفتاح،  (16
المؤتمر العممي العاشر حول االقتصادات العربية وتطورات ما بعد  العالمية "دراسة الحالة التونسية"،

 .2009ديسمبر  20و 19األزمة االقتصادية العالمية، الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية، لبنان، 

، األزمة المالية العالمية وأثرىا عمى االقتصاد الميبيفياض محمد خميل وخالد عمي الزائدي،  (17
ة العالمية حول التداعيات واآلثار عمى اقتصاد الدول العربية، المنظمة العربية لمتنمية مؤتمر األزمة المالي

 .2010اإلدارية، مصر، 

اىمية االستثمار االجنبي المباشر في ترقية اداء المؤسسات الصغيرة قويدري محمد ،  (18
العربية،  الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تاىيل الممتقى الدولي حول متطمبات والمتوسطة،،

 .2006 افريل 18 و 17جامعة الشمف، الجزائر، 
، المؤتمر الثاني لمعموم المالية حول االقتصاد اإلسالمي واألزمة المالية الراىنةالمومني رياض،  (19

مدى مساىمة العموم المالية والمحاسبية في التعامل مع األزمات المالية العالمية، جامعة اليرموك، األردن، 
 .2010فريل  ا 29و 28

مؤتمر  األزمة المالية العالمية: أسبابيا و أبعادىا و خصائصيا"،ميمود ميدي وزايري بمقاسم، " (20
حول األزمة المالية العالمية وكيفية عالجيا من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي، جامعة 

 .2009مارس  9و 8جنان، لبنان، 

 خامسا: التقارير.
، وزارة االقتصاد دراسة اقتصاد االمارات مؤشرات ايجابية وريادة عالميةاحمد ماجد وندى الياشمي،  (1

 .2016لالمارات العربية المتحدة، ابوظبي، 
ادارة التحديات والفرص في ظل –االمارات العربية المتحدة  واالقتصاديات الرائدة في العالم ندى الياشمي،  (2

 .2018قتصاد لالمارات العربية المتحدة، ابو ظبي،  ، وزارة اال -التغير العالمي
العدد ، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  2015افاق االقتصاد العربي لعام تقرير  (3

 ، الكويت.2015الفصمي االول، مارس 
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، مؤتمر االمم  يريةالشركات عبر الوطنية  والقدرة التنافسية التصد، 2002تقرير االستثمار العالمي لسنة  (4
 .2002المتحدة لمتجارة والتنمية ، االمم المتحدة، نيويورك وجنيف،

االستثمار األجنبي المباشر الصادر من البمدان النامية والبمدان ، 2006تقرير االستثمار العالمي لسنة  (5
والتنمية، األمم المتحدة، ، مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة التي تمر بمرحمة انتقالية "أثاره عمى التنمية"

 .2006نيويورك وجنيف، 

اشكال األنتاج الدولي والتنمية غير القائمة عمى المساىمة في ، 2011تقرير االستثمار العالمي لعام  (6
 .2011، مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية، األمم المتحدة،  نيويورك وجنيف،راس المال

، مؤتمر األمم المتحدة  نحو جيل جديد من سياسات األستثمار، 2012العالمي لعام  االستثمارتقرير  (7
 .2012لمتجارة والتنمية ، األمم المتحدة نيويورك وجنيف،

، مؤتمر األمم المتحدة  اصالح حوكمة نظام اإلستثمارات الدولي، 2015تقرير االستثمار العالمي لعام  (8
 .2015يويورك وجنيف،لمتجارة والتنمية ، األمم المتحدة، ن

، مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية، االستثمار واالقتصاد الرقمي، 2017تقرير االستثمار العالمي لعام  (9
 .2017األمم المتحدة،  نيويورك وجنيف،

تطورات االقتصاد الوطني لدولة االمارات العربية ، 2011التقرير االقتصادي السنوي لسنة  (10
 .2011،  وزارة االقتصاد لالمارات العربية المتحدة ، ابوظبي، المتحدة
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http://www.kantakji.com/media/5004/b166.doc
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/oct/11/rj10.htm
http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/jul/27/rj6.htm
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/jul/27/rj6.htm
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/jul/27/rj6.htm
http://www.al/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724
http://www.alriyadh.com/18640
http://www.alriyadh.com/18640
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، تعرف عمى الثروات العربية وكم تمثل في العالمخالد لمغالي ،  .24
https://www.irfaasawtak.com/a/2/329597.html 

، متاح عمى الضريبي في تشجيع االستثمار االجنبي في العراق دور االعفاءعروبة معين عايش،  .25
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=756 

، جمعية العموم االقتصادية السورية، متاح دور النقابات في اقتصاد السوق االجتماعيعزت كنج،  .26
 http://www.mafhoum.com/syr/articles_06/kinj.pdfعمى  

، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادراتالييآت االستثمارية في الدول العربية ،  .27
 متاح عمى

 http://dhaman.net/ar/research-studies/investment-agencies 

، متاح عمى مميزات البيئة االقتصادية لمدولةالبوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة،  .28
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/economy 

، متاح عمى حقائق وارقاماالمارات العربية المتحدة ، البوابة الرسمية لحكومة  .29
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/fact-sheet 

، جريدة االتحاد، متاح  االمارات تعزز مكانتيا عمى الخريطو االقتصادية العالميةفيد االميري،  .30
 https://www.alittihad.ae/article/60366/2013عمى 

، المجمس الوطني لالعالم بدولة االمارات العربية المتحدة، متاح عمى  اقتصاد االمارات .31
http://www.uaeinteract.com/arabic/economy.html 

، متاح عمى:  السرة االماراتيةلبوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة ، اا .32
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-

affairs/emirati-fam 
 ، متاح عمى :الطالقالبوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة،  .33

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-
affairs/divorce-in-the-uae 

، المجمس الوطني لالعالم، متاح عمى المجتمع .34
http://www.uaeinteract.com/arabic/society.html  

https://www.irfaasawtak.com/a/2/329597.html
https://www.irfaasawtak.com/a/2/329597.html
http://www.mafhoum.com/syr/articles_06/kinj.pdf
http://dhaman.net/ar/research-studies/investment-agencies
https://www.alittihad.ae/article/60366/2013
http://www.uaeinteract.com/arabic/economy.html
http://www.uaeinteract.com/arabic/economy.html
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 ، متاح عمىرعاية االطفال ونموىم البوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة، .35
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-

affairs/children 
، متاح عمى الرياضة والترفيو البوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة، .36

recreation-and-uae/culture/sports-the-AE/about-https://www.government.ae/ar 
 جريدة الجديد العربي، متاح عمى التنمية المستدامة في االمارات،بمقيس عبد الرضا،  .37

https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/6/8 
المستقبل  جريدةتقدم مضطرد في مؤشرات التنمية المستدامة،  2021 ماراترضوى رضوان، اال .38

  futureuae.com/ar/Mainpage/Item/780 لألبحاث والدراسات المتقدمة ، متاح عمى
، متاح عمى الوفياتالبوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة،  .39

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-
affairs/deaths  

، مركز االمارات لمدراسات والبحوث  االمارات وطن السعادة وااليجابيةجمال سند السويدي،  .40
 http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssarاالستراتيجية، متاح عمى 

جريدة البيان  ارات تحقق معدالت قياسية عالية من التنمية الشاممة في شتى المجاالت،االم .41
 االقتصادي، متاح عمى:

 http://www.albayan.ae/economy/local-market/2014-12-04-1.2259063 
،المجمس الوطني لالعالم، متاح عمى  التعميم .42

http://www.uaeinteract.com/arabic/society.html 
حقائق عن دولة االمارات العربية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلمارات العربية المتحدة،  .43

، متاح عمى المتحدة
http://www.ae.undp.org/content/united_arab_emirates/ar/home/countryinfo.html 

، متاح عمى برنامج الرعاية االجتماعية البوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة، .44
-services/social-and-AE/information-https://www.government.ae/ar

programmes-welfare-affairs/social 
 ، متاح عمىمقياس المسافة من الحد االعمى لالداءالبنك الدولي،  .45

frontier-to-http://arabic.doingbusiness.org/data/distance 
 ، //http://www.doingbusiness.orgمجموعة البنك الدولي،  متاح عمى   .46
، جريدة الرياض دوليًا والسعودية األولى عربيًا في تجارة التجزئة مؤشر التجزئة العالمية:اليند .47

 http://www.alriyadh.com/345999االقتصادي،  متاح عمى 

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/culture/sports-and-recreation
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/culture/sports-and-recreation
http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssar
http://www.uaeinteract.com/arabic/society.html
http://www.uaeinteract.com/arabic/society.html
http://www.ae.undp.org/content/united_arab_emirates/ar/home/countryinfo.html
http://www.ae.undp.org/content/united_arab_emirates/ar/home/countryinfo.html
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/social-welfare-programmes
https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/social-welfare-programmes
http://arabic.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier
http://www.doingbusiness.org/
http://www.alriyadh.com/345999
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، جريدة الفجر الجزائرية،  عالميا في تجارة التجزئة 21عربيا و 7لجزائر ال عبد النور جحنين، ا .48
 https://www.djazairess.com/alfadjr/183315عمى متاح 

، جريدة العربي ، إلمارات تحتل المرتبة الخامسة عمى مؤّشر تنمية التجزئة العالميةرنا ابراىيم ،  .49
 https://al3arabi.comمتاح عمى

، عالميًا في مؤشر تنافسية قطاع السياحة 30االمارات تتقدم إلى المرتبة مصطفى عبدالعظيم،  .50
جريدة االتحاد، متاح عمى 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=22406&y=2011&article=full 
االوسط، متاح عمى   مجمة فوربس الشرق دول في مؤشرالتنافسية والسفر والسياحة،10افضل  .51

https://www.forbesmiddleeast.com 
، جريدة البيان، متاح عمى  مؤشرات لمسياحة 3محمد بيضا، االمارات االولى عالميا في  .52

1.2512835-24-11-market/2015-http://www.albayan.ae/economy/local 
جريدة الخميج  عالميًا في مؤشر التنافسية، 16اإلمارات األولى عربيا والـ ريم الياشمي،  .53

 االقتصادي، متاح عمى:
 -807f-42a5-d27b-www.alkhaleej.ae/economics/page/3589f32a

c7ba4784000f#sthash.9QklzgQ4.dpuf 
جريدة الخميج االقتصادية  ،2015« مؤشر األداء اإللكتروني عربياً »اإلمارات تتصدر حمدي سعد،  .54

4ef1-c500-http://www.alkhaleej.ae/economics/page/14a5bd73-، متاح عمى 
bd237dad52c2-a17a 

، جريدة االمارات اليوم، متاح 2017لعام « الرقميةمؤشر التنافسية »اإلمارات األولى إقميميًا في  .55
 .http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-06-24-1.1006224عمى  

جانفي  21جريدة البيان ، ، 2017االمارات األولى إقميميًا في مؤشر التنافسية الرقمية لعام  .56
and-uae/news-the-http://www.albayan.ae/across-، متاح عمى 11:43، سا 2018

1.2986313-23-06-reports/2017. 
جريد االمارات اليوم،  ، 2017عالميًا في مؤشر االبتكار العالمي  35اإلمارات األولى عربيًا والـ  .57

  http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-06-18-1.1004655 متاح عمى:
اليوم، متاح عمى  جريدة االمارات ،"2017إلمارات األولى عربيًا وأوسطيًا في "التنافسية العالمية ا .58

1.1000150-31-05-http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017 
، متاح 2021رؤية االمارات  البوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة ، مجمس الوزراء، .59

  vision-https://www.uaecabinet.ae/ar/uaeعمى 
، متاح عمى دولة اإلمارات ُمستقبال ،البوابة الرسمية لحكومة المارات العربية المتحدة .60

future-uae/uae-the-AE/about-https://www.government.ae/ar 

https://www.djazairess.com/alfadjr/183315
https://al3arabi.com/
https://www.forbesmiddleeast.com/
https://www.forbesmiddleeast.com/
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2015-11-24-1.2512835
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2015-11-24-1.2512835
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/3589f32a-d27b-42a5-807f-c7ba4784000f#sthash.9QklzgQ4.dpuf
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/3589f32a-d27b-42a5-807f-c7ba4784000f#sthash.9QklzgQ4.dpuf
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/3589f32a-d27b-42a5-807f-c7ba4784000f#sthash.9QklzgQ4.dpuf
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/14a5bd73-c500-4ef1-a17a-bd237dad52c2
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/14a5bd73-c500-4ef1-a17a-bd237dad52c2
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/14a5bd73-c500-4ef1-a17a-bd237dad52c2
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-06-24-1.1006224
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-06-23-1.2986313
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-06-23-1.2986313
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-06-23-1.2986313
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-05-31-1.1000150
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-05-31-1.1000150
https://www.uaecabinet.ae/ar/uae-vision
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/uae-future
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/uae-future


470 
 
 

 متاح عمى: ،القطاع الزراعيالبوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المنحدة ،  .61
-and-and services/environment-AE/information-ps://www.government.ae/arhtt

sector-energy/agriculture  
ادارة الصحة والتنمية  ،االمارات العربية المتحدة ورؤيتيا المستقبمية في االمن الغذائي تجربة .62

 https://www.bcci.bh/sites/default/files/libraryالزراعية ، متاح عمى  
 ، http://www.heritage.org/index ، متاح عمى  heritage  foundationموقع  .63
 ، متاح عمى  citeseerموقع  .64

 citeseer.output.edu/viewdoc/download 2000-2006 
      http://www3.weforum.orgالمنتدى االقتصادي العالمي ، متاح عمى  .65
   /https://www.transparency.orgمنظمة الشفافية العالمية، متاح عمى: .66
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 .2014-2005(: معدالت نمو انتاج السلع الصناعية اليونانية خالل الفترة 1ملحق رقم )
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نانيببة خببالل الفتببرة و ارا ااالزمببة اليأة اليببورو االراببر تببةببالقتصببادية لببدول من ا: اعببا المراببرات (2ملحببق رقببم )
2007-2014.  

 
، الديون السيادية اليونانية )االساا،  االاار  المواة(ة( دراسبة  مةارنبة مبع مصبرشيماء صابر صالح، : المصدر 

ص  ص ،2016عمااى درجااة دكتااوراه  الفمساافة فااي االقتصاااد، جامعااة عااين الشاامس، مصاار، رسااالة مقدمااة لمحصااول
97 ،98.   

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 المؤشرات /السنوات الدول
0.9 1.6- 4- 1.8- 1.9 3- 2.5 2.5 الناتج المحمي االجمالي %

13.8 16.1 15.5 12.6 10.7 9.4 2.6 2.8 البطالة %
0.3- 0.3 2.8 3.7 1.4 0.8- 7.5 7.8 التضخم %
1.3- 1.3- 3.4- 5- 5.5- 3.8- 6.5- 6.2- الحساب الجاري%
120.1 119.4 115.9 100.9 91.9 79.7 67.6 61.4 الدين الحكومي%

1.3 1.2- 2.1- 0.6- 0.02 3.5- 1.1 3.7 الناتج المحمي االجمالي %

24.4 26.1 24.7 21.4 19.8 17.8 11.2 8.2 البطالة%
0.1- 1.4 2.4 3.2 1.8 0.3- 4.1 2.8 التضخم%
1 1.5 0.2- 3.2- 3.9- 4.3- 9.2- 9.6- الحساب الجاري%
117.7 103.8 92 77.5 66.4 61.7 47.1 41.7 الدين الحكومي%
0.4- 1.7- 2.8- 0.6 1.7 5.5- 1- 1.5 الناتج المحمي االجمالي %

12.6 12.1 10.6 8.3 8.3 7.7 6.7 2.1 البطالة%
0.2 1.2 3 2.7 1.5 0.8 3.4 1.8 التضخم%
19 0.9- 0.4- 3.1- 3.5- 1.9- 2.9- 1.4- الحساب الجاري%

4.8 0.2 0.3- 2.8 0.3- 6.4- 2.6- 4.9 الناتج المحمي االجمالي %

11.3 13.1 14.7 14.6 13.8 12.01 6.4 4.6 البطمة%
0.2- 0.5 1.7 2.6 0.9- 4.5- 4.1 4.9 التضخم
3.6 3.1 1.5- 1.1- 0.8- 4.2- 5.8- 6.1- الحساب الجاري%

125.3 133.1 29.7 109.1 84.6 67.8 47.4 27.4 الدين الحكومي%

ايرلندا

125.8124.7117.7135.9143.1156.2

البرتغال

اسبانيا

ايطاليا

110.6112.9الدين الحكومي%
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 .2015-2010خالل الفترة  (: معدل االمية في الدول العراية1-1ملحق رقم )

 

االقتصادي  صندوق العربي لالنماء، ةداول احصائية ،2016التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر
 32ص واالجتماعي، 
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 .الةيد الصافي للتعليم لمراحل مختلفة في الدول العراية :(2-3ملحق رقم )

 

صندوق العربي لالنماء االقتصادي ، ةداول احصائية ،2015التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر
 .32ص واالجتماعي، 
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 .على الصحة في الدول العراية االنفاق: ( 3-3ملحق رقم )

 

صندوق العربي لالنماء االقتصادي ، ةداول احصائية ،2015التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر
 .32ص واالجتماعي، 
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 .2011(: اتفاقيات االستامار العراية الدولية المارمة إلى غاية ماي 4-3ملحق  رقم )

 

االجنبي المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، متاح : بيانات االستثمار المصدر
 عمى

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

 
 
 

اإلجمالي
اتفاقات االستثمار 

الدولية أخرى
اتفاقيات تجنب 

االزدواج الضريبي
اتفاقيات االستثمار 

الدولية الثنائية
Total )Other IIAs( )DTTs( )BITs(

83 6 31 46 الجزائر
68 12 26 30 البحرين
16 9 - 7 جيبوتي

164 15 49 100 مصر
11 6 1 4 العراق
84 10 22 52 األردن

120 13 49 58 الكويت
91 8 33 50 لبنان
54 10 12 32 ليبيا
28 7 2 19 موريتانيا

117 7 49 61 المغرب
70 9 28 33 سمطنة عمان
7 5 - 2 فمسطين

93 11 37 45 قطر
57 12 23 22 السعودية
8 6 - 2 الصومال

50 11 11 28 السودان
80 6 33 41 سورية

110 9 47 54 تونس
97 11 48 38 اإلمارات
53 7 9 37 اليمن

الدولة

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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رصيد تدفةات االستامارات االةناية المااارة الواردة الى الدول العراية خالل الفترة   اةمالي(:  5-3رقم ) الملحق
2008-2017. 

: بيانات االستثمار االجنبي المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، متاح المصدر 
 عمى

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 المنطقة / االقتصاد

15 403 579.7 18 301 799.8 20 279 390.9 21 007 274.0 22 877 125.2 24 764 740.4 25 378 773.5 25 664 955.0 27 663 090.9 31 524 355.7 العالم

 462 826.4  540 488.7  608 936.8  650 688.2  701 012.0  741 384.0  770 826.0  796 885.5  834 843.0  871 404.9 الدول العربية

 14 485.2  17 239.0  19 540.2  22 120.6  23 620.0  25 312.9  26 819.6  26 232.3  27 871.0  29 053.0 الجزائر

 14 741.2  14 998.1  15 154.0  22 332.4  23 875.0  27 603.7  25 747.1  25 812.0  26 055.3  26 574.2 البحرين

37.4 51.2 59.5 82.6 93 97.2 101.9 107.1 115.1 123.7 جزر القمر

751.7 851.7 878.5 956.5  1 066.5  1 352.5  1 505.5  1 629.5  1 789.5  1 954.5 جيبوتي

 59 997.4  66 709.0  73 094.6  72 611.9  78 643.0  82 893.0  87 485.0  94 307.0  102 324.0  109 660.0 مصر

 4 970.8  6 569.1  7 965.3  9 847.6  13 248.0  10 128.0  10 128.0  10 128.0  10 128.0  10 128.0 العراق

 20 405.8  20 761.4  21 898.6  23 384.6  24 933.1  26 945.9  29 059.4  30 628.5  32 162.5  33 885.5 األردن

 8 721.6  10 231.3  11 883.5  15 176.0  18 144.3  16 097.2  15 732.9  14 620.6  14 968.3  15 166.9 الكويت

 36 197.7  40 576.7  44 285.0  47 422.1  50 533.4  53 194.5  56 101.6  58 454.8  61 065.0  63 693.0 لبنان

 11 115.5  14 425.5  16 334.5  16 334.5  17 759.5  18 461.5  18 461.9  18 461.9  18 461.9  18 461.9 ليبيا

 2 244.8  2 241.7  2 372.2  2 961.0  4 349.6  5 475.2  5 976.3  6 478.4  6 749.6  7 079.2 موريتانيا

 39 388.3  42 581.1  45 081.6  44 515.9  45 245.7  51 816.0  51 192.0  49 670.5  54 784.2  62 663.8 المغرب

 12 258.7  13 743.7  14 986.7  16 614.7  17 980.2  19 592.6  20 880.0  18 708.4  20 388.5  22 255.9 سلطنة عمان

 17 768.9  25 893.6  30 564.0  31 502.5  31 898.3  31 058.0  32 098.3  33 169.2  33 943.1  34 929.1 دولة قطر

 112 935.5  148 088.8  176 377.9  186 758.1  199 032.1  207 897.0  215 908.7  224 049.9  231 502.4  232 227.7 السعودية

346.2 454.2 566.2 668.2 775.5  1 033.5  1 294.5  1 597.5  1 931.5  2 315.5 الصومال

 1 658.2  1 958.7  2 175.3  2 328.0  2 336.0  2 459.0  2 487.0  2 511.0  2 660.0  2 703.0 دولة فلسطين

 11 900.3  13 626.6  15 690.3  17 424.7  19 736.2  21 424.0  22 675.3  24 403.7  25 467.5  26 532.8 سودان

 5 898.6  8 469.5  9 938.7  10 742.9  10 742.9  10 742.9  10 742.9  10 742.9  10 742.9  10 742.9 سورية

 28 525.1  31 276.9  31 363.8  31 543.4  32 604.2  33 772.4  31 562.4  31 771.6  29 288.1  28 725.4 تونس

 53 937.7  55 072.0  63 868.8  71 020.9  80 587.5  90 352.4  101 424.0  109 974.9  119 579.6  129 933.9 اإلمارات

 4 539.7  4 668.9  4 857.6  4 339.1  3 808.1  3 674.5  3 441.4  3 426.0  2 865.0  2 595.1 اليمن

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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: اةمالي رصيد تدفةات االستامارات االةناية المااارة الواردة الى الدول العراية خالل الفترة  (6 -3 رقم ) قحمل
2008-2017. 

 
المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، متاح  : بيانات االستثمار االجنبيالمصدر

 عمى

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 المنطقة / االقتصاد

17 951 892.7 15 403 579.7 18 301 799.8 20 279 390.9 21 007 274.0 22 877 125.2 24 764 740.4 25 378 773.5 25 664 955.0 27 663 090.9 31 524 355.7 العالم

 90 552.3  124 874.1  135 023.6  151 439.8  180 612.5  191 474.9  223 492.6  251 708.3  293 181.5  325 023.2  348 954.3 الدول العربية

759.4  1 077.4  1 292.2  1 512.7  2 046.2  2 004.9  1 736.6  1 718.4  1 821.6  1 868.0  1 893.0 الجزائر

 7 719.7  9 340.1  7 548.7  7 882.7  13 476.1  13 992.0  14 523.9  16 693.4  19 884.3  19 004.3  19 233.2 البحرين

 1 780.5  3 700.7  4 272.9  5 448.4  6 074.0  6 285.0  6 586.0  6 839.0  7 020.0  7 227.0  7 426.0 مصر

401.6 435.2 507.1 632 998  1 487.5  1 714.6  1 956.1  2 103.8  2 408.1  2 485.9 العراق

359.7 372.4 444.4 473.1 503.9 509.3 524.9 608.3 609.3 612.5 619 األردن

 14 665.2  22 436.5  23 715.5  28 189.2  32 250.3  31 023.4  37 153.1  34 310.5  31 559.2  30 228.0  30 624.0 الكويت

 4 232.0  5 218.6  6 344.3  6 831.2  7 767.8  8 793.5  10 774.4  12 029.4  12 691.2  13 333.1  13 900.4 لبنان

8.6 11.5 11.5 28.3 29.8 27.1 45.7 73.4 73.7 74.7 84.4 موريتانيا

 1 337.1  1 699.1  1 861.4  1 914.0  1 981.1  2 156.7  2 554.7  4 187.0  4 557.3  5 203.3  5 891.6 المغرب

604  1 189.0  1 298.0  2 796.0  4 018.0  4 902.3  5 835.9  7 193.6  7 529.1  7 885.4  8 281.4 سلطنة عمان

 6 236.2  7 467.2  10 681.8  12 545.0  22 653.5  24 493.6  32 515.0  39 263.4  43 286.7  51 188.7  52 883.4 دولة قطر

 17 047.5  20 444.0  22 621.2  26 528.0  29 957.9  34 359.5  39 302.8  44 698.8  63 120.5  73 972.8  79 597.6 السعودية

83.9 79.6 148.9 240.9 192.2 231.9 171 358 444.8 400 422 دولة فلسطين

117.1 152.7 230.8 287.2 296.8 296.7 308.5 286.4 291.3 463.9 497.8 تونس

 35 001.7  50 822.0  53 544.9  55 559.9  57 737.9  60 274.0  69 102.3  80 838.2  97 529.8  110 493.8  124 449.3 اإلمارات 

198.2 428 499.9 571.2 629 637.5 642.9 654.5 659 659.7 665.3 اليمن

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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مااريع االستامار االةناي المااار المااار الةديدة الواردةالى الدول  (: توزيع اةمالي 7 -3) رقم  ملحق
 .2017العراية )حس، الدول المستامرة( االمليون دوالر لعام 

 
: بيانات االستثمار االجنبي المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان المصدر

 /fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research الصادرات، متاح عمى

 

 

 

اإلجماليجيبوتيموريتانياسوريالبنانالكويتقطرتونساألردنالبحرينالجزائرالعراقالمؽربسلطنة عمانالسعوديةاإلماراتمصر

30,011.015.267.12,616.539.732,749.5روسيا

3,921.6230.242.42.021.4529.015.14,761.7السعودية

437.32,700.8177.335.2103.2348.051.198.23,951.1اإلمارات

300.5148.826.02,478.0502.637.5155.511.03,659.9الصين

213.11,692.1457.626.0374.749.0169.8141.7129.830.626.56.56.83,324.2الواليات المتحدة

299.21,148.61,006.342.010.911.613.22,531.8اليابان

11.01,364.792.17.119.6631.824.92,151.2الكويت

312.5648.720.0571.924.091.143.05.81,716.9الهند

21.31,645.51,666.8هونػ كونػ

252.9651.023.66.5359.1160.122.87.039.27.110.71,539.9فرنسا

11.9327.21,005.17.136.915.361.35.87.11,477.7سويسرا

264.531.47.24.8586.8328.182.618.03.61,326.9إسبانيا

41.3912.498.123.572.011.547.915.613.06.51,241.8المملكة المتحدة

210.0490.4123.6218.22.9157.01,202.1ألمانيا

1.6850.2851.8النرويج

746.669.125.28.0848.9لبنان

346.1245.5160.744.210.13.63.6813.8إيطاليا

714.36.540.045.9806.7تركيا

11.97.5580.45.8605.6سنؽافورة

10.7305.0315.7بلجيكا

15.1213.656.1284.8البحرين

125.835.935.935.9233.5أستراليا

53.333.7123.55.8216.3كندا

212.7212.7قبرص

30.8146.85.82.96.2192.5هولندا

84.520.657.02.2164.3مصر

9133.811.07.1152.8.قطر

143.6143.6لوكسمبورغ

136.1136.1تايالند

20.957.012.325.66.412.3134.5كوريا الجنوبية

3.6100.0103.6الفلبين

94.16.5100.6ماليزيا

41.349.22.82.996.2السويد

91.491.4تايوان

25.748.574.2سلطنة عمان

27.345.372.6إيران

55.311.066.3تونس

27.825.052.8األردن

51.751.7روسيا البيضاء

27.54.316.047.8باكستان

36.936.9أيرلندا

34.934.9سلوفاكيا

33.933.9موناكو

34.6174.128.842.820.4.0.06.12.95.3.010.8.0.0.0.0325.8أخرى

37,669.09,197.97,028.24,509.43,960.52,837.71,390.21,275.81,084.5787.3437.6265.885.545.917.811.070,603.8اإلجمالي

 توزيع إجمالي مشاريع االستثمار األجنبي المباشر الجديدة الواردة إلى الدول العربية ) حسب الدول المستثمرة( 

 بالمليون دوالر لعام 2017

               

               

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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 .2017-2003(: اةمالي المااريع االستامارية العراية الاينية )عدد المااريع( ما اين  8-3 رقم ) ملحق
 

 
 

: بيانات االستثمار االجنبي المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، متاح المصدر
 عمى

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 
 

 
 
 
 

مصراإلماراتالسعودية
سلطنة 

عمان
االجماليالصومالموريتانياجيبوتيفلسطيناليمنتونسالسودانليبياسوريالبنانالجزائرالعراقالمؽربالكويتاألردنقطرالبحرين

28612916512515968986548285318141916816111,308اإلمارات

726220391220141331391147331306السعودية

4277231948212539189123111303الكويت

25289254316624105633212154قطر

103019447165118617151144لبنان

36276918128344141211137البحرين

19306231016612258831122مصر

10151617412145131989األردن

13101155151111256سلطنة عمان

21211623131151تونس

6734121المؽرب

111121119اليمن

14117العراق

2215ليبيا

1315الجزائر

213سوريا

22فلسطين

11السودان

11جيبوتي

445307271250244231158148105103999375544938191211662,724االجمالي

إجمالي المشاريع االستثمارية العربية البينية ) عدد المشاريع(  ما بين عامي 2003 و2017 

حسب الترتيب التنازلي إلجمالي عدد المشاريع

      

    

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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(: اةمالي المااريع االستامارية العراية الاينية )الترلفة االةمالية للمااريع ( ما اين عامي 9-3ملحق رقم ) 
 حس، الترتي، التنازلي الةمالي التراليف. 2003-20017

 

 
المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، متاح  : بيانات االستثمار االجنبيالمصدر

 عمى
  fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 
 
 
 
 
 

البحرينالمؽربالعراقاإلماراتليبياالجزائراألردنالسعوديةمصر
سلطنة 

عمان
االجماليموريتانياالصومالفلسطينالكويتجيبوتياليمنالسودانتونسسوريالبنانقطر

46,91820,70416,32415,25787414,10413,8574,7825,3558,1327,7633,7408498436031,7262,967151115164,840اإلمارات

6,0342,7171,1211398,7828708877,9002,0597562,0495,099271196018652840,195الكويت

3,7331,1551,98720,1811,2081672535042,8881001786,0001501781511838,815البحرين

15,6762,8273592,1503881,241116213,6971054522451,0568088651601,0502731,242قطر

11,0023,351933676,8491174751,2585591081,9014206113555710915028,051السعودية

2,4981,1844,3383821,0737861759473433521296211,79842713,783مصر

2,49915820363111,2213,7441128798029811228228,656لبنان

3188061129547732478185351536671273,475األردن

2681,164132730023010513178911632,534سلطنة عمان

2831071,023345685224522111,948تونس

451218501,015الجزائر

1295171033711796المؽرب

2232124367ليبيا

315315فلسطين

141100241سوريا

151612715174العراق

150150جيبوتي

1115171515151111111اليمن

1111السودان

86,90632,16724,57424,33722,91122,31920,60515,88314,39213,19312,49811,98010,5347,6164,2353,8173,5043,4791,19248592336,718االجمالي

إجمالي المشاريع االستثمارية العربية البينية ) التكلفة اإلجمالية للمشاريع(  ما بين عامي 2003 و2017 

حسب الترتيب التنازلي إلجمالي التكلفة
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توزيع إةمالي ترلفة المااريع االستامارية العراية الاينية الةديدة ) حس، التوزيع  (:10-3 ملحق رقم )
 2016و 2003الة اعي وحس، الدولة المستامرة(  االمليون دوالر ما اين عامي 

 

المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، متاح  : بيانات االستثمار االجنبيالمصدر 
 عمى

 fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research/ 
 
 
 

األردنلبنانمصرالسعوديةقطرالبحرينالكويتاإلمارات
سلطنة 

عمان
اإلجماليالسوداناليمنجيبوتيالعراقسوريافلسطينليبياالمؽربالجزائرتونس

101,761.126,452.630,361.718,339.010,902.93,388.21,224.7192,430.2العقارات

20,075.6285.0200.05,442.22,015.4562.33,000.026.644.4850.232,501.7الفحم والنفط والؽاز الطبيعي

14,942.72,992.3139.21,465.02,313.11,122.12.7868.2321.024,166.3الفنادق والسياحة

7,007.81,776.82,114.82,408.71,086.5754.71,002.916,152.3المعادن

3,400.61,176.02.72,034.124.02,659.7395.3355.1161.382.010,290.7الؽذاء والتبػ

3,270.81,147.3665.3599.5649.8416.81,177.1498.0330.5132.0111.137.115.175.593.411.09,230.3الخدمات المالية

1,847.91,093.51,352.61,583.4693.9579.2150.0538.8150.030.0300.0150.08,469.3االتصاالت

749.81,010.2995.8178.21,566.03,115.7314.17,929.8مواد البناء والتشييد

8.6773.8108.2319.51,440.12,166.246.81,061.4506.26,430.8مواد كيميائية

1,171.53,500.01,158.5219.56,049.5الطاقة البديلة أو المتجددة

2,535.71,634.0859.463.527.25,119.9التخزين والتخزين

1,194.1324.669.373.7299.628.445.364.025.573.873.82,272.1منتجات استهالكية

1,265.754.5462.2302.02,084.4الترفيه والتسلية

1,007.2266.048.055.6275.862.550.369.813.347.313.66.51,915.9خدمات األعمال

847.4216.6146.075.8104.915.397.530.615.38.710.81,568.9وسائل النقل

818.1347.718.028.8124.028.7146.111.91,523.3المنسوجات

446.7341.8570.727.525.751.41,463.8الرعاىة الصحية

296.4262.4159.8116.320.0180.81,035.7البالستيك

74.714.8165.8567.889.745.5958.2المنتجات الصيدالنية

438.662.411.669.441.1171.758.017.411.625.416.0923.2خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

96.22.9548.424.35.3677.1مكونات الكترونية

331.0190.346.9568.2سيراميك وزجاج

452.712.353.32.23.9524.4االلكترونيات االستهالكية
اآلالت الصناعية والمعدات 

واألدوات
335.24.459.361.0459.9

67.012.7160.069.088.8397.5السيارات

150.1234.1384.2مشروبات

54.985.4197.23.9341.4الورق والطباعة والتؽليؾ

27.868.692.869.9259.1معدات وماكينات األعمال

2.1200.0202.1المعادن

31.610.815.32.560.6120.8وسائل نقل ؼير السيارات

36.448.184.5مكونات السيارات

2.861.063.8مطاط

15.027.542.5الفضاء

35.235.2الفضاء والدفاع

27.527.5التكنولوجيا الحيوية

10.610.6المحركات والتوربينات

2.72.7المنتجات الخشبية

796.2366.8315.1241.4173.5150.0110.711.0336,717.8#####1,947.7#####31,242.228,051.213,782.98,655.83,474.6############164,839.8اإلجمالي
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ترلفة المااريع االستامارية العراية الةديدة )حس، التوزيع الة اعي  (: توزيع اةمالي11-3ملحق رقم )
 2017-2003وحس، الدولة المستةالة ( االمليون دوالر اين عامي 

 
بيانات االستثمار االجنبي المباشر، موقع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، متاح   :رالمصد
 /fdi-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/researchعمى 

 

اإلجماليموريتانياالصومالفلسطينالكويتجيبوتياليمنالسودانتونسسوريالبنانقطرسلطنة عمانالبحرينالمؽربالعراقاإلماراتليبياالجزائراألردنالسعوديةمصر

57,448.520,750.018,204.46,936.420,687.99,611.37,691.65,785.37,120.43,094.57,614.47,578.77,447.46,028.3921.51,300.92,594.71,248.1350.016.0192,430.2العقارات

9,512.371.0965.0375.01,984.98,424.16,422.226.62,492.2100.0558.0558.0990.222.232,501.7الفحم والنفط والؽاز الطبيعي

1,201.43,923.3214.51,180.61,836.31,008.41,970.82,420.92,389.72,055.63,327.91,505.580.0390.3154.3479.327.524,166.3الفنادق والسياحة

559.5234.3236.79,709.6202.51,753.5616.7574.71,321.35.8300.0112.039.0270.0216.716,152.3المعادن

6,873.4359.5145.833.237.5416.3113.337.9418.8488.3271.337.844.5133.4363.4365.2151.210,290.7الؽذاء والتبػ

768.1764.6695.5342.1364.61,125.3470.6374.7999.4665.1566.8279.5713.876.8232.118.611.0570.8135.922.033.09,230.3الخدمات المالية

1,645.2658.8543.0483.07.51,090.1852.615.0861.2455.727.828.97.5257.5313.97.564.0700.0450.08,469.2االتصاالت

661.61,528.11,035.2479.41,058.9963.9402.0392.1466.9159.8412.8356.412.77,929.8مواد البناء والتشييد

89.51,027.21,406.22,162.4506.2526.621.0569.770.019.426.46.26,430.8مواد كيميائية

4,490.9968.0219.5371.16,049.5الطاقة البديلة / المتجددة

1,591.3254.0127.0850.0555.0127.0300.163.5127.063.563.5220.0700.078.05,119.9التخزين

283.7411.7106.2110.773.8348.473.8106.5180.3217.337.57.136.936.9241.32,272.1منتجات المستهلك

392.7462.2296.7118.2114.376.2168.898.1126.1231.12,084.4الترفيه والتسلية

105.8551.339.061.247.6317.992.238.3103.5203.5178.133.913.055.428.26.840.21,915.9خدمات األعمال

317.6250.184.345.930.6128.682.367.2181.0107.367.362.830.630.615.352.115.31,568.9وسائل النقل

340.5235.759.035.735.7118.710.835.7186.7148.7134.943.27.211.93.6115.21,523.3المنسوجات

136.5123.1170.98.877.1422.7175.5289.060.21,463.8الرعاىة الصحية

282.6144.310.036.581.72.042.737.1265.6131.22.01,035.7البالستيك

102.277.1121.768.953.14.2531.1958.2الصيدلة

68.1163.5111.317.45.8307.15.829.031.239.648.631.25.819.633.45.8923.2خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

217.861.825.024.357.016.6152.974.45.342.0677.1مكونات الكترونية

35.0240.524.922.0161.410.873.6568.2سيراميك وزجاج

36.9211.23.912.377.973.877.712.36.112.3524.4مستهلكى الكترونيات

2.9229.780.059.65.65.815.458.02.9459.9اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

44.288.810.143.612.712.725.4160.0397.5السيارات

153.1100.09.019.07.096.1384.2مشروبات

109.863.689.323.854.9341.4الورق والطباعة والتؽليؾ

150.82.612.992.8259.1آالت ومعدات األعمال

200.02.1202.1المعادن

7.513.378.45.09.12.52.52.5120.8وسائل نقل ؼير السيارات

18.248.118.284.5مكونات السيارات

61.02.863.8مطاط

15.027.542.5الفضاء

35.235.2الفضاء والدفاع

27.527.5التكنولوجيا الحيوية

10.610.6المحركات والتوربينات

2.72.7المنتجات الخشبية

86,905.732,166.524,574.124,337.322,911.222,318.820,604.815,882.814,392.213,192.912,498.311,980.410,533.57,615.64,235.43,817.13,504.33,478.71,191.7484.791.8336,717.8اإلجمالي

 توزيع إجمالي تكلفة المشاريع االستثمارية العربية البينية الجديدة ) حسب التوزيع القطاعي وحسب الدولة المستقبلة( 

 بالمليون دوالر ما بين عامي 2003 و2017 

      

       
         

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/

