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 "أولويات عنوان حتت الثامن السنوي االستثمار تقرير احتاد الغرف العربية أصدر

  وشامل. هاموهو تقرير  الراهنة" واإلقليمية العاملية التحديات ظل العربي يف العامل يف االستثمار

 

شهدها  اليت املألوفة غري األحداث ظل يف العاملية راتاالستثما اجتاهات التقرير ستعرضا

يف  واملتمثلة املباشرة العاملية اخلارجية راتاالستثما على ومتباين سليب بشكل وأثرت 2016 عام

 األوروبي، االحتاد من باخلروج املتحدة اململكةجراء قرار  من سياسية صدمات من حصل ما

 األوضاعالتقرير  تناول كما. متوقعة تكن مل اليت األمريكية الرئاسية االنتخابات ونتيجة

 ومن البينية، راتواالستثما اخلارجيةرات االستثما وجهات حيث من العربي العامل يف االستثمارية

  .العربية الدول يف االستثمارية البيئة يف والضعف القوة نقاط حيث

 املباشرة اخلارجية راتاالستثما إمجالي من العربية املنطقة حصة أن التقرير يبنيقد و

 حمدود عدد يف بالرتكز اتسمت أنها كما.  2016 عام %1.8 نسبة عند متواضعة كانت العاملية

 مثل متاما ،راتالعقا قطاع وحتديدا اخلدمات، قطاع إىل رئيسي بشكل واجتهت الدول، من

 التقلب ظروف يف أمنا األكثر املالذات من القطاع هذا يعترب حيث العاملية، راتاالستثما حال

 .اليقني وعدم

 أولوية تشكل اليت واجملاالت القطاعات على الضوء بتسليط العام هذا التقرير انفرد

 الوقت يف تعترب أنها كما القائمة، األوضاع ظل يف االحتياجات ملواكبة العربي العامل يف تنموية

 الشباب، وطموحات بتطلعات وللوفاء احلديث، االقتصاد عامل إىل للدخول أساسية ذاته

 لالستثمار متناهية ال لالبتكار وجماالت فرص على تنطوي واليت املستدامة، التنمية ومبتطلبات

 .مستمر بشكل العمل لفرص واملولد اجملدي

 املشروعات يف املباشرة اخلارجية راتاالستثما أن إىل أشار التقرير ،العاملي املستوى على

 يؤشر مبا دوالر، مليار 776.2 لتبلغ 2016 عام القيمة حيث من %6 بنسبة زيادة حققت اجلديدة

 جعرات اجلديدة املشروعات عدد أن علما للحدود، العابرة واالستحواذ االندماج عمليات جعارت إىل

 وآفاقه النمو مبعدالت أساسي بشكل مرتبطة املباشرة اخلارجية راتاالستثما أن ومبا%. 3 بنسبة

 أن ويتوقع 2016 عام %3.1 بنسبة منوا حقق العاملي االقتصاد ألن إجيابية التوقعات فإن احملتملة،

 .2018 عام %3.6 وإىل ، 2017 عام %3.4 إىل يرتفع

 اإلشارة سبقت اليت السلبية العوامل مع موازنته جانب إىل باالعتبار، ذلك أخذ ولدى 

أشار و.  2017 عام %10 بنسبة املباشرة اخلارجيةاالستثمارات  ترتفع أن املتوقع من هنفإ هلا،

 اجتهت ما أكثر حيث ،2016 عام خالل مهمة اتتغري شهد االستثماري املشهد أنالتقرير إىل 

 اليت املناطق عن احنسرت فيما عالية، منو معدالت على تستحوذ اليت املواقع إىل راتاالستثما

وبالنسبة الجتاهات االستثمارات اخلارجية  .اليقني عدم من عالية درجات تواجه أو بالركود متر

رات لالستثما عاملية استثمارية وجهة كأهماستمرت اهلند يف املرتبة االوىل  2016املباشرة يف عام 
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تلتها الصني فالواليات املتحدة بإمجالي استثمارات  اجلديدة، املشروعات يف املباشرة اخلارجية

 مليار دوالر على الرتتيب. 48 و،59،  62.3بلغت حنو 

قد  مصرفقد أشار التقرير اىل ان  ،أما بالنسبة لالجتاهات االستثمارية يف املنطقة العربية

وىل ملنطقة الشرق االوسط ومشال أفريقيا بإمجالي كوجهة استثمارية ا على مركزها حافظت

 يف السعودية وحلت ،مليار دوالر 40استثمارات خارجية مباشرة وافدة مت االعالن عنها قدرت بنحو 

 هاتوتل . 2016 عام دوالر مليار 11.6 بلغت معلنة مباشرة خارجية راتاستثما بإمجالي الثانية املرتبة

 عدد حيث من األول املركز على حافظت أنها علما دوالر،ات مليار 9.1 بإمجالي راتاإلما

 يف اجلديدة املشروعات إمجالي من %22 بنسبة حظيت حيث فيها، املقامة اجلديدة املشروعات

 للمشروعات مصدر أكرب أيضا كانت أنها كما إفريقيا، ومشال األوسط الشرق منطقة

  .اجملموع من% 32 بنسبة املنطقة خارج أقيمت اليت اجلديدة

 ازدادت العربية الدول إىل املباشرة اخلارجية راتاالستثما تدفقات أن إىل تقريرال يشريو

 من %79 نسبة والسعودية ومصرمارات اإل هي دول ثالث استقطبت حيث ، 2016 عام %19 بنسبة

 بعاملنيا  كثري االستثماري املناخ تأثر وقد . العربي العامل إىل املتدفقة ماراتاالستث إمجالي

 املخيمة السياسي اليقني عدم وأجواء العاملية، األسواق يف للنفط املتدنية األسعار هما أساسيني

 األموال رؤوس حركة وعلى التجارية األعمال على أثر مما اجلارية احلروب بسبب املنطقة على

 .العربي العامل دول معظم يف

 91شهد قيام  2016فقد أشار التقرير اىل ان عام  وبالنسبة لالستثمارات العربية البينية

مشروعا  جديدا  يف املنطقة العربية خارج حدود دوهلا بتكلفة استثمارية  142شركة عربية بإنشاء 

ألف فرصة عمل جديدة. وقد تصدرت مصر  26.6مليار دوالر وفرت حنو 22.2امجالية قدرت بنحو 

%، 23.4%، تلتها السعودية بنسبة60.4ت حبصة تقدر بنحو الدول العربية املستقبلة هلذه االستثمارا

%، 69.4%. وقد كانت االمارات يف مقدمة الدول املصدرة لالستثمار بنسبة 3.4ثم االردن بنسبة 

% من 85%. واستحوذ القطاع العقاري على نسبة 3.7% ثم مصر بنسبة 20.9تليها السعودية بنسبة 

 الغذاء والتبغ والطاقة املتجددة واالتصاالت.إمجالي هذه االستثمارات، تاله قطاع 

 

بني التقرير ان غالبية الدول العربية  يف الدول العربية ويف ما يتعلق مبؤشرات أداء االعمال

يف بيئة االعمال، كما اشار التقرير اىل ان املتوسط العربي  اىل الكثري من االصالحاتحتتاج 

وأشار التقرير اىل ان االمارات  نسبة لسهولة أداء االعمالبلدا  بال 190من بني  124حيل يف املرتبة 

، يليها يف ذلك البحرين يف املرتبة 26تأتي يف مصاف الدول االفضل مناخا لالستثمار يف املرتبة 

، بعد كل من املغرب 94، وتأتي اململكة العربية السعودية يف املرتبة 66، ثم عمان يف املرتبة 63

 .وذلك حسب مؤشر البنك الدولي ألداء االعمال (83( وقطر )املرتبة 77رتبة ( وتونس )امل68)املرتبة 

 العربي، العامل يف اخلاص القطاع تواجه اليت الصعوبات متويل على احلصولوتتصدر مشكلة 

 تصفية على والقيود احلدود عرب التجارة على القيود من كل بالتساوي الثانية املرتبة يف تليها
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 .املستثمرين صغار محاية تكفل اليت النظم ضعف يأتي الثالثة املرتبة يف ثم ومن الشركات،

 يف جعارتال مع منازتبال العربية املنطقة بها متر اليت األوضاع ساهمتويف هذا االطار فقد 

 إصالحات اختاذ إىل العربية الدول من العديد دفع يف أسعاره اخنفاض بسبب النفط عائدات

 . االستثمار مناخ وحتسني احلكوميةيرادات اإل وتعزيز الدخل مصادر تنويع تستهدف اقتصادية
 

 املستوردة أم للنفط املصدرة سواء العربية، الدول مجيع علىيزال ال وأشار التقرير اىل أنه

 العمل فرص خبلق الكفيل النمو تضمن لكي اإلصالحات مسرية يف قدما متضي أن له،

 لتنويع اجلهود من املزيد إىل للنفط املصدرة الدول وحتتاج .لدوهلا املنشودة التنمية وحتقيق

 .النفطية الثروات على االرتكاز عن بعيدا اقتصاداتها

 البلدين مزاالت من حيث والسعودية اراتاإلم من لكل اتيجيةاالسرت الرؤى ومثن التقرير

 واألكثر األوسع النمو تؤمن جديدة منو حمركات خلق عرب املتنوع االقتصاد إىل بالتحول

 من أقل تزال ال للنفط، املستوردة العربية لدولواشار التقرير اىل ان معدالت النمو ل .استدامة

 االستثمار لتحفيز االجراءات من املزيد يتطلب مبا البطالة، معدالت لتخفيض املطلوبة املستويات

 اإلنفاق وترشيد عام، بشكل واالقتصاد اإلنتاج كفاءة ولرفع السياسات يف االختالالت ومعاجلة

 .والدعم العام

 يفو ،العامل العربي يف استثمارية أولوية تشكل اليت واجملاالت القطاعاتاىل  بالنسبةو 

 وطموحات بتطلعات وللوفاء احلديث، االقتصاد عامل إىل للدخول أساسيةتعترب  ذاته الوقت

 متناهية ال لالبتكار وجماالت فرص على تنطوي واليت املستدامة، التنمية ومبتطلبات الشباب،

 تتمثل يف: اشار التقرير اىل انها قدف .مستمر بشكل العمل لفرص واملولد اجملدي لالستثمار

 والتدريب التعليم تعزيز تستهدف اليت واملبادرات السياسات اختاذ توفري فرص العمل للشباب من خالل 

 األمور ومن. العامل يف بطالة معدل أعلى لديه العربي العامل وأن للشباب من اجلنسني، خاصة والتوظيف

 واالستشارات واإلرشاد التوظيف خدمات وتوفري حمفزة اقتصادية سياسات وجود اجملال هذا األساسية يف

 .الصغر واملتناهية الصغرية املؤسسات دعم عن فضال ومتطلباتها، األسواق عن املتخصصة واملعلومات

  مناذج تبين اليت الناشئة الشركات وهي الصناعية الرابعة للشركات الناشئةاالستثمار يف مشروعات الثورة 

السلسلة كتلة  وتقنية الصناعي، كالذكاء احلديثة التكنولوجيا على وخدماتها ومنتجاتها، أعماهلا،

 .الصناعية األقمار وتكنولوجيا ، ( Block chain) الضابطة

 تنويع االقتصادات على والرتكيز املوارد، استدامة وتؤمن البيئة وتنمي حتمي اليت املشروعات يف االستثمار 

 عالية للتدهور تكاليف هناك أن علما املستدام، واالستهالك اإلنتاج وعلى التحتية البنى وتأهيل العربية

 االجتماعية املستويات على املناخي بالتغري للتأثر املرشحة املواقع أبرز من يعترب العربي البيئي. فالعامل

 .كافة واالقتصادية والبيئية

  االمن املائي والغذائي املستدام.االستثمار يف 

 .االستثمار يف الطاقة املتجددة 

 .االستثمار يف الصناعة اخلضراء 

 .االستثمار يف النقل االخضر 
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 .االستثمار يف االبنية اخلضراء 

 املزيد إىل العربي العامل اجيحتا فقد أشار التقرير اىل املرحلة ومتطلباتهاوبالنسبة لتحديات 

 يتطلب ذلك انو تكامال، وأكثر وجذبا انفتاحا أكثر لتصبح األعمال بيئة يف التطوير من

 املدربة البشرية والقوى والعلمية الفنية تااخلرب ويف والتشريعية التحتية البنى يف وحتديث تطوير

 وتفعيل االستثماري املناخ تأهيل خالل من اخلاص القطاع دور تعزيز جانب إىل واملؤهلة،

  .واخلاص العام القطاعني بني كةراالش

 بدور للقيام اخلاص القطاع لتمكني تعمل أنجيب   املنطقة دول مجيعأشار التقرير ايضا  أن و

 اقتصادية أوضاع على احلفاظ خالل من االقتصادي اليقني عدم ولتخفيف أكرب، استثماري

 اإلدارية، راءاتاإلج كفاءة ورفع وتبسيطها، لالستثمار التنظيمية البيئة وحتسني مستقرة كلية

 سالسل يف االندماج يسهل مبا التجارة على القيود لةازوإ التمويل، على احلصول فرص وحتسني

 نظم وتطوير والشفافية، احلوكمة وتعزيز ،راتالصاد يف أكرب تنوعا ويوفر العاملية القيم

 .اخلاص القطاع يف للعمل مؤهلة عاملة قوى ختريج على قادرة لتصبح والتدريب التعليم

 اإلنفاق إدارة كفاءة تعزيز على احلكومات تركز أن املّلح منأشار التقرير ايضا  اىل ان 

 اللوجسيت، واألداء األعمال بيئة وحتسني والدعم، العام اإلنفاق وترشيد املؤسسية، والبيئة العام

 مضافة قيمة حتمل اليت التحتية البنى ومشروعات والتكنولوجي النوعي التقدم على والرتكيز

 .التنافسيةوقدراته  االقتصاد كفاءة وتعزز

وعموما فالتقرير جيد وشامل وخمتصر وعملي وقد استند مصادر موثوقة وهو جدير باالطالع 

جمتمع االعمال  بتعميمه علىعلى حمتوياته من قبل املهتمني باالستثمار وجماالته املختلفة وينصح 

   جلان الغرفة املختلفة. وعلى


