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 .االستثمار العالمي والعربي أمام تحديات جديدة ال تحتمل رفاهية تأخير االصالحتقرير 
 

 :تحديات االستثمار في العالم العربي :أوالا 
 االستثمار في العالم العربي، والتي تتلخص بما يلي:حركة  التحديات التي أثرت علىبين التقرير في هذا االطار 

 ضعف انتعاش االقتصاد العالمي والتأثير الكبير لتراجع أسعار السلع في إطالة األزمة. -1
 ت االنسانية الناجمة عن صراعات في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن.األوضاع األمنية واألزما -2
سواق العالمية، والذي أرخى بثقله على االقتصادات العربية التي التراجع الكبير في أسعار النفط في األ -3

 تعتمد على النفط في توفير ايراداتها.
البيئة االستثمارية والتشريعية في العالم العربي التي تنطوي على ثغرات وتتصف بالعديد من  -4

 ة.المعوقات تجاه القطاع الخاص في اداء أعماله وتوظيف استثماراته وحركاته التجاري
 

 االقتصاد العالمي أمام مزيد من الصعوبات:ثانياا: 
الى ثالث عوامل رئيسية ضاعفت الصعاب أمام االقتصاد العالمي والتي تتلخص أشار التقرير في هذا االطار 

 بما يلي:
حيث اثر هذا االنفصال على أسواق األسهم العالمية، زيادة  ،ال بريطانيا عن االتحاد األوروبيانفص -1

ل ومن قيمته، ودخ %5سعر النفط حيث خسر أكثر من في تقلبات أسعار السلع األولية، وتأثر 
 االقتصاد العالمي برمته في حالة من عدم التوازن.

متواضعة بسبب يرة النمو بوت 2115حيث واصل االقتصاد العالمي في عام  تعثر النمو العالمي، -2
استمرار الصعوبات المالية واالقتصادية، وبتأثير من االنخفاض الذي حدث مؤخرا في أسعار النط 
والسلع األساسية، باإلضافة الى العوامل الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم والصراعات المتوالدة 

 .وخاصة في الدول العربية عنها
أن مرحلة النمو البطيء في االقتصاد العالمي مستمرة وقد تطول يبدو تأثير السلع في إطالة األزمة،  -3

في ضوء التراجع الكبير في أسعار السلع من النفط ومن السلع غير النفطية، الى عدة سنوات قادمة، 
الحاصل في محرك التجارة والتقلص القاسي في االقتصاد الحقيق وااليرادات للدول النامية التراجع و

 .سلعالتي تعتمد على ال
 

 :: إعادة الهيكلة في االستثمارات العالمية والعربية الخارجية المباشرةثالثاا 
 .المشروعات الجديدة تحدد تنافسية االقتصادية -أ

لكن معظم و 2115( عام %41بنسبة )المباشرة نمت االستثمارات الخارجية  بأنيبين التقرير في هذا االطار 
 واالستحواذ أكثر منه في مشروعات جديدة.هذا النمو تركز في عمليات الندماج 

تعتبر مؤشرات االستثمار في المشروعات الجديدة مهمة تدل على صحة االقتصاد وتعافي حركة تدفقات 
 .االستثمارية الخارجية

 
 انتعاش االستثمارات العالمية والعربية في إطار مالمح جديدة: -ب

في مرحلة االنتعاش  2115المشروعات الجديدة عام  مارات الخارجية المباشرة العالمية فيثاستمرت االست
وتشير المعلومات المتوافرة الى تصدر الهند في استقطاب االستثمارات الخارجية  المتواضع نسبياً،

حيث بلغت قيمة الرساميل من االستثمارات الخارجية المباشرة في المباشرة في المشروعات الجديدة 
، وفي المقابل تراجعت االستثمارات المثلية في 2115مليار دوالر عام  (53المشروعات الجديدة في الهند )

 .(%23الصين بنسبة )
 

 :5102وفي ما يلي أهم االتجاهات الجديدة في مجال االستثمارات الخارجية العالمية المباشرة لعام 
 تفوق الهند على الصين في تصدر وجهات االستثمارات الخارجية المباشرة. -
 .2112عام  %5المتوقع أن تنخفض االستثمارات الخارجية العالمية المباشرة بنسبة  من -
، حيث انخفض عدد المشروعات الجديدة 2115شهد قطاع الخدمات المالية أعلى نسبة تراجع عام  -

 .%22بنسبة 



 

 

 

2 

 541ازدادت االستثمارات الخارجية المباشرة الخارجة من الدول الصاعدة على نحو كبير لتصل الى  -
 .2115مليار دوالر عام 

 
فقد بين التقرير بانه ال تزال االوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية تنعكس  أما بالنسبة للدول العربية

انخفضت هذه التدفقات بنسبة  2115و 2111سلبا على تدفق االستثمارات الخارجية المباشرة، وبين عامي 
، حيث تراجعت حصة العالم العربي من االجمالي العالمي ليار دوالرم 41مليار دوالر الى نحو  01من  43%

 باستثناء كل من االمرات ومصر والسودان والمغرب. 2115( عام %2.3الى ) 2111( عام %5.1من نسبة )
 

بنسبة  2115كما أوضح التقرير أن االمارات تتصدر الدول العربية في استقطاب التدفقات االستثمارية في عام 
،  أما (%10.2( ومن ثم مصر بنسبة )%21.4( من مجموع التدفقات ويليها السعودية بنسبة )20.5%)

 .(%3.2بالنسبة الى المملكة االردنية الهاشمية فتأتي بالترتيب الثامن بنسبة )
 

 
 

 :أهم ما يمكن استخالصه 
 .2115( عام %1.2)ازدياد عدد المشروعات المقامة في منطقة الشرق االوسط وإفريقيا بنسبة  -
استعادت مصر المرتبة االولى لمجموعة دول الشرق األوسط وإفريقيا باستقطاب استثمارات بنحو  -

 .%12، على الرغم من تراجع حجم االستثمارات الوافدة بنسبة 2115( مليار دوالر عام 14.5)
مرتبة األولى بين دول تبوأت السعودية المرتبة الثانية بين مجموعة دول الشرق األوسط وافريقيا وال -

الشرق األوسط من حيث حجم االستثمارات الرأسمالية الوافدة في المشروعات الجديدة بقيمة بلغت 
 .2115( مليار دوالر لعام 2.9)

من حيث عدد المشروعات، احتفظت االمارات العربية المتحدة بمركزها كوجهة أولى لالستثمارات  -
 المشروعات الجديدة.( من %24في المنطقة واستحوذت على )
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لتحل ضمن المراتب العشر األولى  2115سجلت البحرين زيادة ملموسة في التدفقات الواردة عام  -
 في التدفقات االستثمارية الخارجة منها. %143، وكذلك شهدت زيادة بنسبة 2112ألول مرة عام 

مشروعا عام  152بـ  زاد عدد المشروعات المنفذة في إفريقيا عن تلك المنفذة في الشرق األوسط -
، كما تفوقت إفريقيا على الشرق األوسط بفرص العمل 2114( عن عام %29، بزيادة بنسبة )2115

 ألف وظيفة. 25التي وفرتها االستثمارات في المشروعات الجديدة بفارق بلغ أكثر من 
 

 
 

 :أبرز تطورات االستثمارات الخارجية المباشرة من منطقة الشرق األوسط وإفريقيا
االستثمارات خارجية شكلت منطقة الشرق األوسط وإفريقيا مصدرا مهما لتدفقات االستثمارات ال -

مليار دوالر من االستثمارات الرأسمالية،  52.9الخارجية العالمية المباشرة، حيث خرج منها نحو 
 .2114عن عام  %54بنسبة بزيادة 

الخارجية من الشرق األوسط وإفريقيا عام تصدرت االمارات المرتبة األولى بالنسبة لالستثمارات  -
 123( مليار دوالر لنحو 21.9( من المجموع، حيث بلغت التدفقات الخارجة )%30، بنسبة )2115

 مشروعا جديدا في الخارج.
( 24( مليار دوالر وظفت في )13.5حلت السعودية في المرتبة الثانية بمجموع تدفقات خارجة بلغت ) -

 مشروعا خارج المملكة.
 

 
وهي ية المستقطبة لالستثمارات الخارجية المباشرة أبرز تطورات االستثمار بالنسبة للدول العربية الرئيس

 على التوالي مصر، السعودية، االمارات:
 

في تعزيز ثقة المستثمرين في االقتصاد  2112و  2115انعكست الجهود واالجراءات الجديدة في عامي مصر: 
( مليار دوالر الى 2.2المصري، وبعد ارتفاع صافي تدفقات االستثمارات الخارجية المباشرة الى مصر من )
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وتنفيذ العديد من ، حيث أن مصر تعيش نهضوية جديدة تشهد بيئة تشريعية جديدة ( مليار دوالر3.1)
 المشروعات الضخمة والتي تتلخص كما يلي:

 مزدوجة.انجاز مشروع توسيع قناة السويس لتصبح قناة  -1
 مبادرات استصالح مساحات شاسعة من األراضي الزراعية. -2
ومدينة التجارة والتسوق في محور قناة السويس ومشروع  اعادة عجلة االهتمام بمشروع توشكي -3

والمشروع اللوجستي العالمي للحبوب والغالل والسلع الغذائية في  التنمية المتكاملة شرق بور سعيد
 دمياط

االستثمار في مصر العديد من السياسات الرامية الى تبسيط اإلجراءات والتيسير على  وزارةوقد تبنت 
، وتطوير 2115أحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار لعام المستثمرين ويأتي في طليعتها تعديل بعض 

اح المبنى وتفعيل منظومة الشباك الواحد، واستحداث وحدة الخدمة المميزة بمجمع خدمات االستثمار، وافتت
 الجديد لخدمات االستثمار باإلسكندرية، واالنتهاء من المرحلة االولى للتأسيس االلكتروني للشركات.

 
وبلغت  2115( عام %4.9تراجعت االستثمارات الخارجية المباشرة الوافدة إلى السعودية بنسبة ) السعودية:

، لكن تبقى التوقعات متفائلة بسبب 2114مليار دوالر عام  9نة مع ر، مقا2115ار دوالر عام ( ملي0.2)
 التي جرى اطالقها مؤخراً.  "2131و"رؤية  2121برنامج التحول الوطني 

 
االمارات: احتلت االمارات المرتبة الثالثة بعد تركيا كأهم وجهة لالستثمارات الخارجية المباشرة لمنطقة غرب 

انيا، اليابان، وهونغ كونغ، وتعتبر االمارات ، حيث جاءت أبرز االستثمارات من بريط2115آسيا في عما 
 .ذجا متقدما للبيئة االستثماريةونم
 
 االستثمارات الخاصة في مشروعات البنى التحتية -ج

 أبرز مالمح هذه االستثمارات:
 ( مليار دوالر.35.2جاء في صدارة المشروعات مشروع المطار الجديد في تركيا بتكلفة بلغت ) -
 .(%02في مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة )ارتفعت االستثمارات  -
( مشروع، تالها 215احتلت مشروعات الطاقة المرتبة األولى من حيث عدد المشروعات بإجمالي ) -

 ( مشروع.41( مشوع، ومن ثم المياه والصرف الصحي بنحو )55النقل )
من االستثمارات  %23مليار دوالر، بنسبة  22.2استقطب قطاع النقل االلتزامات األعلى بإجمالي  -

 العالمية في قطاع البنى التحتية.
من االستثمارات العالمية الخاصة  %2انحصرت حصة منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بنسبة  -

 مشروعا للبنى التحتية، ومعظمها مشروعات للطاقة الشمسية في كل من المغرب واألردن. 12في 
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 :بيئة األعمال في العالم العربيرابعاا: 
بين التقرير في هذا االطار وجود تفاوت كبير في المنطقة العربية بين جودة التشريعات والكفاءة التنظيمية 

 .بما يدل على ضعف التطبيق السليم للتشريعات وارتفاع مستويات الفساد وباألخص في العراق واليمن
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7 

 
 

يحث يحل كل من االمارات والبحرين وقطر ضمن شرات أداء األعمال للعالم العربي، يبين الجدول تفاصيل مؤ
المراتب العشر االولى في العالم في مجال رخص البناء، وتحل االمارات في المرتبة األولى عالميا في مجال 

كما يظهر  دفع الضرائب، والمرتبة الرابعة في مجال الحصول على كهرباء، والعاشرة بالنسبة لتسجيل الملكية،
بالنسبة للتجارة عبر  لإلماراتكما الحال بالنسبة  لدول العربية في كثير من المؤشراتالجدول تأخر معظم ا

 .الحدود والحصول على تمويل وتصفية الشركات



 

 

 

8 

 
 

 : اتجاهات األسواق الماليةخامساا: 
 :5102خارطة الطريق العالمية  -أ

االسواق المالية العالمية ال تزال تنطوي على الكثير من الصعوبات مع انخفاض العوائد والتقلباتت 
حيث تتوقع احدى المراجع الدولية المعنية باالستثمار أن تتأثر المرحلة القادمة  الحادة في األسواق

 بمجموعة من العوامل واالتجاهات الرئيسية على الشكل التالي:
 لى االستثمارات المالي.انخفاض العائد ع .1
 تباطؤ التراجع عن السياسات االنقاذية. .2
، حيث يتوقع أن تشهد األسواق المالية المزيد من التقلبات، نتيجة تقلب مصحوب بالفرص .3

توجهات الواليات المتحدة للخروج من سياسة التيسير الكمين الى جانب استحقاقات الديون 
المستثمرين الى اتجاهات مختلفة، حيث سيكون التنويع والمدفوعات وتنامي المخاطر، مما يدفع 

 خيارا جيدا وكذل السندات.
 مخاطر محتملة: مثل المزيد من التخفيض في العملة الصينية اليوان. .4
 آمال باالقتصادات الصاعدة واالسعار. .5
 

  أسواق المال العربية: -ب
مقارنة في العام الماضي،  2112عام بين التقرير في هذا االطار تحسن أداء أسواق المال العربية خالل  

ا مدفوعا بالتحسن أداء ايجابي 2112ويتوقع لصندوق النقد العربي أن تسجل أسواق المال العربية خالل العام 
 النسبي في األداء االقتصادي المرتبط باإلصالحات الجاري تنفبذها في العديد من الدول العربية.

في الفترة القادمة لكن أغلبية االسواق العربية ال تزال تتأثر بتداعيات  وعلى الرغم من توقع المزيد من التحسن
المستويات المنخفضة ألسعار النفط، رغم تحسنها بعض الشيء عن الفترة السابقة، الى جانب تباطؤ تعافي 

 االقتصاد العالمي، وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.
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 :واحتياجات التطويرالتقدم في اجراءات اإلصالح سادساا: 

 االصالحات المنجزة: -أ

االصالحات التي أجرتها عدة دول عربية وباألخص اإلمارات والمغرب، أشار التقرير في هذا االطار الى 

 والتي تتلخص كما يلي:

 مجاالت التطوير التي تحتاج الى اهتمام: -ب
 اعاله في كل من المغرب ولبنان وهي:في مقابل التحسينات السابقة، سجلت قيود جديدة يشير ايها الجدول 

 

المغرب: زادت القيود على رخص البناء بطلب تقديم الطلبات الكترونيا مع وثائق داعمة، والمتابعة   -
 بنسخ ورقية.

 لبنان: أصبح نقل الملكية أكثر تعقيدا بزيادة وقت تسجيل الملكية. -
 

ال يزال على الدول العربية االهتمام بعدد من القضايا المؤثرة على كفاءة عمل القطاع الخاص،  امةوبصورة ع
 وأهمها:
 .تحسين بيئة التجارة عبر الحدود -
 االهتمام بتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مشروعات البنى التحتية. -
 تحسين كفاءة أسواق العمل. -
 فية وإفالس الشركات.تحديث التشريعات المتعلقة بتص -
 تبسيط اجراءات إنشاء الشركات الجديدة. -
 تقليص البيروقراطية وتحسين قدرات القطاع العام على تنفيذ العقود. -
 إقامة وتبني أساليب عملية للتوفيق والتحكيم. -
 .تشجيع الشركات على تبني نظم الحوكمة الجيدة -

 

 


