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إألجنب؟
هل نحن جاهزون لجذب إالستثمار
ي
تعمل إلبورصات إلعربية عىل جذب إلمستثمر إألجنب بكافة إلطرق إلمتاحة .ولما كان من إلبديه إألخذ ن
بعي إإلعتبار أولويات هذإ
ي
ي
ن
يىل مدى توفر هذه إألولويات ن يف إلمنطقة إلعربية بشكل عام:
إلمستثمر ،ؤرتأيت أن أستعرض يف ما ي
إلعرب ،وصل معدل إلنمو ن يف إلمنطقة إلعربية ؤىل  % 9.9ن يف إلعام  ،7197كما يتوقع أن يصل هذإ
معدل إلنمو :بحسب صندوق إلنقد
ي
َّ
إلمعدل ؤىل  %3ن يف إلعام  ،7198مما يضعه عىل إلسكة إلصحيحة رغم أن مستوإه ما زإل دون إلمرجو منه.
ن
مردود مرتفع :توزع بعض ر
إلشكات إلعربية إلمدرجة أرباحا رتتإوح ما ن
تتمت بعض هذه
بي  %5و  .%9هذإ ؤضافة إىل أساسيات صلبة حيث
ر
إلدفتية ما دون  1.8ن يف إلوقت عينه.
إألسهم بنسبة إلربحية للسعر بما دون  8ونسبة إلسعر للقيمة
إلشكات وإألفرإد نف إلمنطقة إلعربية ر
يبق ما دون ن
إلضيبية :من إلمعروف أن معدل ن
إلحوإفز ن
إلضإئب إلمفروضة عىل ر
إلضإئب إلمفروضة
ي
ن يف أوروبا وأمتيكا بنسب كبتة.
ّ
ن
ن
قوإني حماية إلمستثمر ،خاصة بما يتعلق بالمساوإة ن يف
قوإني حماية إلمستثمر :لقد قامت إلبلدإن إلعربية بجهود كبتة عىل صعيد تطوير
ن
ر
إلحماية ن
إألجنب .غت أنه يبق إلكثت من إلعمل لؤلرتقاء ؤىل إلمستويات إلعالمية يف هذإ إلمجال.
إلمحىل وإلمستثمر
بي إلمستثمر
ي
ي
إلشفافية وإإلفصاح :ر ن
تلتم هيئات إلرقابة ن يف إلدول إلعربية بمعظمها بتوصيات إلمنظمات إلدولية ن يف هذإ إلشأن ،ؤال أنها تحتاج ن يف بعض من
إلسياس لتتمكن من إلقيام بأعمالها بطريقة أفضل.
هذه إلدول ؤىل إلمزيد من إلدعم
ي
إلسياس ن يف إلمنطقة إلعربية ،تأقلمت إلعديد من ؤقتصادإت هذه إلمنطقة مع هذإ إلوضع
إلسياس :بالرغم من عدم إإلستقرإر
إإلستقرإر
ي
ي
إلقائم منذ حوىل إلسبعون عاما حيث ر
تبق جاذبة بما لديها من موإرد وإمكانات.
ي
ر
وإلتنظيم :تقوم معظم إلبلدإن إلعربية بالتأقلم مع توصيات إلمرإجع إلدولية ن يف هذإ إلخصوص ومنها عىل سبيل إلتعدإد
يع
ي
إإلستقرإر إلتش ي
ال إلحض منظمات .IOSCO, WFE, OECD
حرية تحرك رؤوس إألموإل :تنعم معظم إلبلدإن إلعربية بإقتصادإت حرة وحرية تحرك رؤوس إألموإل.
كفاءة ن يف قطاع إلخدمات إلمالية :من إلمعروف عن قطاع إلخدمات إلمالية ن يف إلمنطقة إلعربية أنه أهم أعمدة إإلقتصاد ن يف هذه إلمنطقة
إألجنب.
وقد طور نفسه بشكل كاف ليتإلءم مع متطلبات إلمستثمر
ي
إلبب إلتحتية :يختلف مستوى إلبنية إلتحتية نف إلبلدإن إلعربية بشكل كبت ن
ن
بي بلد وإخر .ففيما ؤستثمرت إلبلدإن إلمصدرة للنفط إلكثت
ي
ن
من مدإخيلها بتتطوير إلبنية إلتحتية ورفعتها ؤىل مستويات عالمية ،عجزت بلدإن عربية أخرى عن تأمي إلموإرد إلمالية إلإلزمة لتطوير
بنيتها إلتحتية بشكل كاف.
رأس إلماىل ر
إلبشي :تنعم إلمنطقة إلعربية بأجيال شابة تشكل ما يقارب إل  %51من عدد سكانها وإن تفاوتت ختإتهم ومهارإتهم إلعلمية
ي
ً
ً
من بلد إىل آخر نظرإ التساع إلمنطقة جغرإفيا.
بالشكات إلصغتة وإلمتوسطة إلحجم :قامت إلعديد من إلبلدإن إلعربية بإنشاء منصات خاصة لتدوإل إ ر
سوق خاص ر
لشكات إلصغتة
ً
وإلمتوسطة إلحجم .وتقوم حاليا بقية إلبلدإن بتطوير إالليات إلمناسبة للست بالتوجه عينه.
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للشكات إلناشئة :تقوم بعض إلبلدإن إلعربية حاليا بوضع حوإفزخاصة ر
إلحوإفز ر
بالشكات إلناشئة ومنها تخصيص حاضنات ن
تعب بتسويق
وإطإلق هذه ر
إلشكات.
تغطية وكاالت إالئتمان إلدولية :ر
تبق لألسف تغطية وكاالت إالئتمان إلدولية ر
للشكات إلمدرجة محدودة ن يف إلمنطقة ،كما أنها تنحض
بمعظمها با ر
لشكات إلمالية.
ن
ر
تعاب من مخاطر أمنية.
إلب ي
تصنيف مإلئم للمخاطر إلسيادية :تتمتع معظم إلبلدإن إلعربية بمخاطر سيادية مقبولة بإستثناء تلك ي
تنوي ع إلقطاعات إإلسثمارية :باستثناء إلقليل من إلبورصات إلعربية ،فإن تنوي ع إلقطاعات لم يصل بعد ؤىل إلمستوى إلمطلوب .وإلدليل
عىل ذلك توزي ع إلقطاعات نف ر
مؤش ؤتحاد إلبورصات إلعربية ر
إلماىل نسبة  %67.36من
للشكات إلمدرجة ن يف إلمنطقة حيث يمثل إلقطاع
ي
ي
إلم ر
ؤش ،قطاع إلموإد إألولية  %97.29وقطاع إإلتصاالت .%99.91
ر
ر
باف إلبلدإن بسعر قطع شبه ثابت لعمإلتها
إلب تأثرت بالمفاعيل إلسياسية للربيع
ي
إلعرب ،تنعم ي
ثبات سعر قطع إلعمإلت :باستثناء إلبلدإن ي
ر
يك.
إلب ترتبط بسعر إلدوالر إألمت ي
خاصة تلك ي
إإلجنب :لقد حصل تتطور كبت ن يف هذإ إلمجال ،عىل سبيل إلمثال:
إلسماح بؤلستثمار
ي
ن
ن
ألجنب بنسبة  %911يف إلقطاعات إلغت إلنفطية.
دب :من إلمتوقع أن تصدر يف إلفصل إلرإبع من إلعام  7198قانون للتملك إ
 يي
إلسعودية :عدل قانون تملك إألجانب رلتتإوح إلنسبة ما ن
بي  %71و  %29ؤبتدإء من سيبتمت/أيلول .7196
تعاب إإلبورصات إلعربية من ٍّ
ن
شح نف إلسيولة نف رفتإت إإلنخفاض وإلتذبذب ر
إألفق .تقوم إلعديد من
سيولة إلبورصات:
مع إألسف ،ي
ي
ي
ي
ً
إألسوإق إلعربية حاليا بجهود حثيثة إلعتماد إلآلليات إلمالية إلإلزمة لمعالجة هذإ إلخلل.
ه تعمل بشكل متوإصل عىل ؤستكمال جهودها عىل صعيد جذب
لقد قامت إلبورصات إلعربية بالكثت وإنجزت إلعديد من إألهدإف وها ي
إالجنب ،وكلنا أمل أن تتكلل هذه إلجهود بالنجاح بمشيئة ئل تعاىل.
إلمستثمر
ي
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