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النامية تراجعا في االقتصادات  ما زالت وضعية نمو االقتصاد العالمي معتدلة و هذا يبدو جليا بحيث تشهد

املتقدمة. ففي الوقت الذي بلغ متوسط معدل النمو في البلدان االقتصادات  وضعيتها وانتعاشا طفيفا في

أنه بالرغم من % في البلدان النامية. و 4.6، فإنه باملقابل بلغ نسبة 2014% فقط في سنة 1.8املتقدمة إلى 

إذا لم يتم اتخاذ أية إجراءات لتعزيز  الطلب اإلجمالي  لدى الدول النامية توقعات اقتصادية أقوى،

لالقتصاد العالمي واالستثمار في البلدان النامية، فإن سنوات املجد التي تعرفها هذه البلدان كمحرك رئيس 

قد تضيع هباء. و من املرجح أن تصبح البلدان النامية املصدرة للمواد األساسية أكثر عرضة لفقدان 

ر سلبا على النشاط 
ّ
املستثمرين، بحيث إن االنخفاض املهول في أسعار النفط و املواد األساسية األخرى أث

 منظمة التعاون اإلسالمي. االقتصادي في هذه البلدان بما في ذلك العديد من بلدان

و في ظل التطورات االقتصادية العاملية األخيرة، فإن هذا التقرير  يقدم تحليال للتوجهات في املؤشرات 

االقتصادية الرئيسية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة خالل فترة الخمس سنوات األخيرة و 

كما يقدم التقرير  فحصا شامال حول هذه التوجهات، و ذلك  (.2014-2010التي يمكن االطالع على بياناتها )

بمقارنتها بنظيراتها في مجموعات البلدان املتقدمة و البلدان النامية غير األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي و 

كذا باملتوسط العالمي. بهذا يسلط هذا التقرير الضوء على عدد من املعيقات و التحديات التي تواجهها 

 دان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في سعيها لتعزيز النمو و التقدم االقتصاديين.البل

تزخر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بموارد و مؤهالت مهمة بإمكانها تحفيز  النمو و  التقدم في هذه 

ترليون  3.3لتي تفوق بلدا في منظمة التعاون اإلسالمي القيمة اإلجمالية لألصول ا 21البلدان. فبينما يملك 

بلدا األقل تقدما في منظمة التعاون اإلسالمي في انتظار  21دوالر  أمريكي في صناديق ثروتها السيادية، ما زال 

املستثمرين ملحاربة الفقر. بهذه املعطيات، فإن تقرير التوقعات االقتصادية في بلدان منظمة التعاون 

 لى تحسين مناخ االستثمار في بلدان املنظمة.يؤكد على الحاجة امللحة إ 2015اإلسالمي 

و باملوازات مع االنخفاض الحاصل على مستوى النشاط االقتصادي في العالم، عرفت أيضا  تدفقات 

، 2014% فقط في 1التجارة و االستثمار  تأثرا بالغا. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه التجارة العاملية بنسبة 

% على الصعيد العالمي. و على غرار   15املباشرقد انخفضت بنسبة تفوق  فإن تدفقات االستثمار األجنبي

التوجهات العاملية، فقد عرفت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي تراجعا 

مستمرا خالل الثالث سنوات األخيرة كما حصل تراجع مماثل عل مستوى إجمالي صادرات البضائع من 

املنظمة خالل السنتين املاضيتين. و الخبر الّسار هو أن حصة التجارة البينية لبلدان منظمة التعاون  بلدان



 

VI 

%، و هو معدل ينقص بقليل عن هدف برنامج العمل العشري للمنظمة، أي 19.9اإلسالمي بلغت نسبة 

 .2015% خالل سنة 20بلوغ نسبة 

نية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة و من أجل تحقيق حصة أكبر على مستوى التجارة البي

القادمة، يتعين على هذه البلدان أن تولي اهتماما كبيرا لتعزيز التنوع االقتصادي في اقتصادياتها و تحسين 

قدراتها اإلنتاجية. و هذا يستلزم توفير مناخ مالئم للمستثمرين الخواص و األجانب على حد سواء، كما 

املوارد املتاحة في القطاعات االقتصادية املنتجة. و في ظل هذه الحاجة امللّحة، يقّدم   يتعين أيضا تسخير 

نظرة شاملة عن االستثمارات في بلدان  2015تقرير التوقعات االقتصادية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

 منظمة التعاون اإلسالمي تحت شعار "تشجيع االستثمار من أجل التنمية".

 

 وس ى كوالكليكاياالسفير م

 املدير العام        

 كسيسر          
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 ملخص

Executive Summary 

 

 

 

 

 آخر التطورات االقتصادية في العالم و في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

 

 اإلنتاج و النمو و العمل

  اإلنتاج

 تعادلهو معبر عنه بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي و بناء على  كما –اتجه مجموع الناتج املحلي اإلجمالي

، ليسجل بذلك 2014و  2010في منحى تصاعدي خالل الفترة املمتدة بين سنتي - (PPP) القوة الشرائية

. و كانت وتيرة ارتفاع الناتج 2010ترليون في سنة  88.2مقابل  2014ترليون دوالر أمريكي في سنة  107.9

ترليون  47.2مقابل  2014ترليون دوالر في  61.5املحلي اإلجمالي في البلدان النامية أسرع، بحيث تم تسجيل 

 2014ترليون دوالر سنة  46.5. كما سجل مجموع الناتج املحلي اإلجمالي في البلدان املتقدمة 2010سنة 

. و اتجه كل من النشاط االقتصادي و الناتج املحلي اإلجمالي أيضا في 2010ترليون دوالر سنة  40.9مقابل 

ترليون دوالر أمريكي سنة  16.2ل منحى تصاعدي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ، بحيث تم تسجي

أنتجت فقط  بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. و كمجموعة، فإن 2010ترليون دوالر سنة  13.0مقابل  2014

. كما سجل 2014% من إجمالي الناتج في البلدان النامية سنة 26.4% من إجمالي الناتج العالمي و 15

ارتفاعا بحيث أصبح  ي في بلدان منظمة التعاون اإلسالميمن الناتج املحلي اإلجمالمتوسط نصيب الفرد 

 .2010دوالر أمريكي سنة  8.461مقابل  2014دوالر أمريكي سنة  9.884

 النمو

%، لكن 3.4بحيث تهاوى معدل النمو إلى نسبة  2014ظل االقتصاد العالمي مستمرا في التراجع حتى سنة 

% على التوالي. ففي الوقت الذي 3.8% و 3.5بمعدل تحسنا  2016و  2015من املتوقع أن تسجل سنتيي 

تعرف فيه البلدان املتقدمة تعافيا بطيئا، يبدو أن البلدان النامية هي القوة املحركة لالقتصاد العالمي. و 

، و من 2014% سنة 4.0من جهة أخرى، شهد نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي تراجعا بمعدل 

، شهدت البلدان النامية نموا 2014. في سنة 2016% سنة 4.4و  2015% سنة 3.5بة املتوقع أن يسجل نس
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

% ، و من املتوقع أن ينخفض معدل هذا 5.0على مستوى حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي بلغ نسبة 

%. و في املقابل، شهدت 5.2ليسجل  2016% قبل أن يعود في االرتفاع سنة 4.0ليسجل  2015النمو سنة 

الدول املتقدمة معدل نمو منخفض نسبيا على مستوى حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي بحيث سجل 

على التوالي. من  2016و  2015% خالل سنتي 3.4% و 2.8، و من املتوقع أن يبلغ 2014% فقط سنة 2.7

 أيضاما تراجع جهتها أيضا، عرفت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تراجعا في نشاطها االقتصادي، ك

، لكن من املتوقع أن ينتعش  هذا املعدل 2014% سنة 3.8إلى  2013% سنة  4من معدل النمو متوسط 

سنة % في  4.4بنسبة متزايدة تبلغ  و  2015% سنة 3.8 ليصل إلى 2015بنفس املستوى في في هذه  البلدان 

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج اتسم متوسط  2014و 2010. و خالل الفترة املمتدة بين عامي 2016

% سنة 3.1املحلي اإلجمالي الحقيقي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باإليجابية بحيث تم تسجيل نسبة 

% 4.0قبل االرتفاع من جديد ليسجل  2015% سنة 2.7، لكن من املتوقع أن يتراجع هذا الرقم إلى 2014

 .2016سنة 

 اإلنتاج حسب القطاع

ق بمتوسط حصص القيمة املضافة للقطاعات األربع الرئيسية في الناتج املحلي اإلجمالي لسنة و فيما يتعل

% يليه قطاع الصناعة )التحويلية و غير 66.2، فقد سجل قطاع الخدمات الحصة األكبر بنسبة 2013

نسبيا،  %، في حين شكلت قطاعات الزراعة و الصيد البحري و الغابات حصة قليلة29.3التحويلية( بنسبة 

% من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي. و على نفس املنوال صارت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 4.5أي 

% 12.6هذه البلدان من اقتصادات  قطاع الزراعة في متوسط حصةكمجموعة،فقد تراجع بشكل تدريجي 

األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي . و تميزت وضعية البلدان النامية غير 2013% سنة 10.3إلى  2000سنة 

بتوجه مستقر حيث ظل متوسط حصة قطاع الزراعة مستقرا على حاله في االقتصاد، أي بمعدل يقارب 

. أما قطاع الخدمات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  فقد سجل 2013% سنة 8.9% مع تسجيل نسبة 9

و غير التحويلية(، أما في البلدان النامية غير  % في قطاع الصناعة)التحويلية42.2% مقابل 47.5نسبة 

 % على التوالي.36.7% و 54.4األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي فقد سجلت نسبة 

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية

قات املنزلية نجد أن النف بنود اإلنفاق الرئيسية في مجموع الناتج املحلي اإلجماليأخذا بعين االعتبار حصص 

% 53.4نالت النفقات املنزلية حصة األسد بنسية  2013و الحكومية ما زالت األعلى منذ سنوات. ففي سنة 

%. و سجلت 13.5% ثم االستهالك الحكومي النهائي العام بنسبة 25.8يليها إجمالي التكوين الرأسمالي بنسبة 

في بلدان منظمة التعاون   ج املحلي اإلجماليلبنود اإلنفاق الرئيسية في مجموع الناتالحصص النسبية 

شكل اإلنفاق املنزلي النهائي و الحكومي العام  2013اإلسالمي تباينا كبيرا عن باقي بلدان العالم. ففي سنة 

لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي. و هذه األعداد تشير  الناتج املحلي اإلجمالي% من مجموع 66.9نسبة بلغت 

 لى مستوى كال النوعين من االستهالك مقارنة باألعوام السابقة.إلى تراجع حصل ع

 البطالة

تعتبر البطالة من أبرز التحديات التي يواجهها العالم اليوم. فالبرغم من التعافي الحاصل في اآلونة األخيرة 

لى نسبة على مستوى األنشطة االقتصادية، إال أن معدل البطالة العالمي في أوساط البالغين ظل مستقرا ع
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. و يقدر عدد العاطلين عن العمل حول 2013% من مجموع القوة العاملة، و هو رقم لم يتغير منذ سنة 6.0

 31مليون عاطل مقارنة بالعام الفارط و حوالي  1.2مليون شخص، بزيادة بلغت  202ب  2014العالم سنة 

عاناة الشباب في جميع أنحاء العالم في . بهذا استمرت م2007مليون آخرين مقارنة بفترة ما قبل األزمة سنة 

مليونا من الشباب عانوا من  73.7سعيهم للحصول على عمل الئق، فحسب آخر التقديرات فإن ما يناهز 

. و قد سجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة املمتدة بين عامي 2014البطالة خالل سنة 

مع باقي بلدان العالم و البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة.  أعلى معدالت البطالة مقارنة 2014و  2000

%. و 9.1% و 7.8و خالل هذه الفترة تراوح مجموع معدل البطالة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بين 

ما % إلى 6بعيد األزمة املالية العاملية ، ارتفعت معدالت البطالة في البلدان املتقدمة من مستوى دون نسبة 

في البلدان املتقدمة  متوسط معدل البطالة( ظل 2013-2009%.و خالل مرحلة ما بعد األزمة )8يفوق 

سجلت بلدان  2014. و بداية من سنة في بلدان منظمة التعاون اإلسالميمرتفعا عن املعدل املسجل 

%، لكن تشير التقديرات إلى أن البلدان املتقدمة تمكنت من خفض معدل البطالة إلى 7.6املنظمة نسبة 

البلدان النامية . أما في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي% وهو مرة أخرى رقم أقل من ذلك املسجل في 7.4

 منظمة التعاون اإلسالميعدل البطالة أقل بكثير من متوسط فقد ظل متوسط مغير األعضاء باملنظمة 

%. و تعتبر األرقام املتوفرة حول البطالة في أوساط 3% و 2خالل الفترة قيد الدراسة ، أي بنسبة تتراوح بين 

تشجيعا، إذ قدرت نسبة البطالة في هذه البلدان  أقل منظمة التعاون اإلسالميالفئات الشابة في بلدان 

البلدان النامية غير األعضاء بمنظمة التعاون % في 11.2% في البلدان املتقدمة و 16.0% مقابل 16.4بنسبة 

 .اإلسالمي

 إنتاجية العمل

و  2010اتجهت إنتاجية العمل على الصعيد العالمي في منحى تصاعدي خالل الفترة املمتدة بين سنتي 

إلى  2010دوالر أمريكي سنة  22،460د من ، بحيث ارتفع متوسط اإلنتاج العالمي للعامل الواح2014

من   منظمة التعاون اإلسالمي. و في هذه الفترة ازدادت إنتاجية العمل في بلدان 2014دوالر سنة  24،180

. و 2010دوالر سنة  23،500مقابل  2014دوالر سنة  25،100حيث متوسط اإلنتاج للعامل الواحد ليصبح 

ية العمل بين البلدان املتقدمة و نظيراتها النامية كبيرة بحيث قدر ناتج طوال هذه الفترة، ظلت فجوة إنتاج

دوالر فقط في البلدان  20،500مقابل  2014دوالر سنة  89،800العامل الواحد في البلدان املتقدمة ب 

 .النامية غير األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 التضخم

عكس أساسا انخفاض أسعار  النفط و باقي السلع األخرى يسير التضخم حول العالم في منحى تراجعي مما ي

املتقدمة كمنطقة اليورو و اليابان. فحسب آخر التقديرات فإن االقتصادات  و ضعف الطلب في بعض

 ، و من املتوقع أن يستقر  2014% سنة 3.6إلى  2011% سنة 5.3معدل البطالة العالمي شهد انخفاضا من 

. كما يتوقع أن ال تشكل تقلبات األسعار مصدر قلق 2016و  2015لى نفس الحال خالل عامي هذا املعدل ع

كبير بالنسبة للبلدان املتقدمة و النامية على حد سواء. و من املتوقع أن يبلغ معدل التضخم في البلدان 

النامية غير لدان % بالنسبة للب3.7و  2016و  2015%  على التوالي خالل عامي 3.5% و 3.0املتقدمة إلى 

. أما في البلدان األعضاء في املنظمة، فإن متوسط معدل التضخم خالل األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
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املتقدمة و النامية. و مع ذلك و مراعاة للتوجهات الدولية االقتصادات  كان أعلى من نظيره في 2011سنة 

 . 2014% سنة 3.0انخفض إلى  منظمة التعاون اإلسالميفإن التضخم في بلدان 

 امليزان املالي

في أعقاب السياسات الحازمة التي طبقتها البلدان املتقدمة، تشهد األرصدة املالية تحسنا منتظما حول 

% سنة  -4.8العالم. و كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي توجه العجز املالي العالمي في منحى تنازلي من 

. نفس الش يء في مجموعة البلدان املتقدمة، بحيث تهاوى العجز في امليزان املالي 2014ة %سن -2.5إلى  2010

. أما البلدان النامية 2014% سنة  -4.6إلى  2010% سنة  -8،2من  الناتج املحلي اإلجماليكنسبة مئوية من 

ملتقدمة بشكل فقد شهدت بدورها عجزا ماليا لكنه ظل في وضع أفضل مما هو عليه الحال في البلدان ا

% من الناتج املحلي اإلجمالي. هذا و بلغ العجز املالي في بلدان منظمة التعاون  -0.9نسبي مع عجز بلغ  

%  -2.7و هو رقم من املتوقع أن يصل إلى  2014% من الناتج املحلي اإلجمالي سنة  -1.5اإلسالمي نسبة  

  %. -2.1ليسجل  2016قبل أن يعود للتراجع سنة  2015سنة 

 التجارة و املال

 تجارة البضائع

ليون تر  2.1 و بلغت اإلسالمي ملدة سنتين متتاليتين التعاون منظمة  لبلدان انخفض إجمالي صادرات السلع

و  .2012 دوالر سجل سنةليون تر  2.3على اإلطالق و هو  أعلى مستوى لهابمقارنة  2014 دوالر أمريكي سنة

لغت نسبة ب اإلسالمي في إجمالي صادرات البلدان النامية التعاون بلدان منظمة حصة بناء على ذلك، فإن 

مة التعاون فإن حصة بلدان منظ. و على نفس النحو 2012% سنة 30.4في نفس العام مقارنة مع  % 27.7

 %سنة11.7انخفضت إلى  ترليون دوالر أمريكي 18.4التي بلغت  إجمالي صادرات السلع العامليةاالسالمي في 

 %.12.9بنسبة  2012ن بلغت ذروتها سنة بعد أ 2014

و ارتفع قوية  عودةسالمي في مرحلة ما بعد األزمة شهد إجمالي واردات السلع من بلدان منظمة التعاون اإل و 

منظمة بلدان  . وبلغت حصة2014 ترليون دوالر سنة 2،0 إلى 2009 ترليون دوالر أمريكي سنة1.2من 

إجمالي  منحصتها ، فيما استمرت في نفس العام %10.9نسبة  العاملية واردات السلع منسالمي التعاون اإل 

% 27.3وبلغت   2011في البلدان النامية في التوسع لثالث سنوات متتالية منذ سنة  واردات السلع

 .2014سنة

 تجارة الخدمات

كمجموعة في كونها مستوردا صافيا للخدمات، فقد صّدرت ما  سالميبلدان منظمة التعاون اإل استمرت 

مليار دوالر خالل نفس  511و استوردت ما يناهز  2013مليار دوالر أمريكي من الخدمات سنة  299قيمته 

مليار دوالر  367و  232، أي 2009ا عن قيمتها سنة ملحوظ اهذه األرقام انخفاضالعام. و بذلك سجلت 

 و واردات اإلسالمي في صادرات التعاون منظمة  حصص، انخفضت . وتبعا لذلكأمريكي على التوالي

. في حين، تراجعت حصص بلدان 2013% سنة 27.1% و 19.3في البلدان النامية إلى نسبة  الخدمات

% 6.3إلى  2009% سنة 6.5مجتمعة من إجمالي صادرات الخدمات العاملية من  سالميالتعاون اإل منظمة 
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% 11.4% إلى 10.7حصصها من إجمالي واردات الخدمات العاملية سجلت ارتفاعا من ، لكن 2013سنة 

 خالل نفس الفترة.

 التجارة السلعية البينية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي

. 2014مليار دوالر أمريكي سنة  826 اإلسالمي التعاون منظمة بلغ إجمالي التجارة السلعية البينية لبلدان 

بعالقاتها نسبيا مقارنة  لهذه البلدان تحسنا أقوى د األزمة، سجلت التجارة البينية ما بع مرحلةفي ف

بلدان العالم. و تبعا لذلك، مثلت التجارة البينية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي نسبة  التجارية مع بقية

ليار دوالر سنة م 402% من إجمالي التجارة السلعية لهذه البلدان، بحيث سجلت الصادرات البينية 19.9

مليار دوالر  424. و من جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات البينية 2013مليار دوالر سنة  404مقابل  2014

 مليار دوالر. 430و التي بلغت  2012مسجلة بذلك تراجعا طفيفا عن قيمتها لسنة  2014سنة 

 تدفقات و أسهم االستثمار األجنبي املباشر

% 42.4، 2014 ترليون دوالر أمريكي سنة 1.23على إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية  استقر 

في بلدان منظمة  االستثمار األجنبي املباشر و من جهة أخرى ما زالت تدفقات  في البلدان النامية. منها 

مليار دوالر من  132بلدان سوى لم تجذب هذه ال 2014التعاون اإلسالمي دون املستوى املتوقع، ففي سنة 

. و بلغت حصص بلدان منظمة التعاون 2011مليار دوالر  سنة  144االستثمار األجنبي املباشر مقابل 

% سنة 10.8% و 23.6العاملية و في البلدان النامية نسبة  االستثمار األجنبي املباشر اإلسالمي من تدفقات 

والر أمريكي التي سجلت على مستوى مداخيل أسهم االستثمار ترليون د 25على التوالي، و من قيمة  2014

 %.7.3األجنبي املباشر العالمي، لم تحض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي سوى بنسبة 

 تنمية القطاع املالي

الي متعميق  على و كمؤشر . متدنيااإلسالمي  التعاون منظمة  بلدانال يزال مستوى تنمية القطاع املالي في 

 بلدانالناتج املحلي اإلجمالي في النقود بمعناها الواسع املتعلقة بمتوسط حجم قد سجل ف، منخفض

 غير األعضاء بمنظمةالبلدان النامية  % في118.3مقابل  2014% سنة 54.6نسبة  اإلسالمي التعاون منظمة 

 الذي يوفرهاالئتمان املحلي بلغ متوسط في العام نفسه، و في البلدان املتقدمة.  %120اإلسالمي و  التعاون 

تم في حين  ،من الناتج املحلي اإلجمالي% 49.2اإلسالمي ما يعادل التعاون منظمة  بلدانالقطاع املالي في 

 في البلدان املتقدمة. % 204.5اإلسالمي و التعاون  األعضاء بمنظمةفي البلدان النامية غير  %112.2تسجيل 

 الديون الخارجية و االحتياطات

ترليون دوالر  1.4ارتفاعه بحيث بلغ  اإلسالمي التعاون إجمالي رصيد الدين الخارجي لبلدان منظمة واصل 

املثقلة اإلسالمي  التعاون لبلدان منظمة لدين إلى الدخل القومي اإلجمالي متوسط اكما ارتفع . 2014سنة 

الدين  حجمإجمالي  سجل . وخالل الفترة نفسها،2011 % سنة18.6مقابل 2013 % سنة20.7ى إلبالديون 

اإلسالمي كنسبة مئوية من إجمالي ديون البلدان النامية زيادة طفيفة من  التعاون بلدان منظمة الخارجي ل

و للحماية من الصدمات الخارجية الفجائية، غالبا ما يتم اللجوء لالحتياطات  .% 25.9إلى  25.6%

، بما في 2014لي االحتياطات النقدية العاملية سنة باعتبارها وسيلة ناجعة في تحقيق ذلك. و قد بلغ إجما

ترليون دوالر بحوزة البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  1.8ترليون دوالر، منها  12.5ذلك الذهب، 
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% إلى 23.4و مع ذلك فإن حصة هذه البلدان من إجمالي احتياطات البلدان النامية قد تراجعت من نسبة 

 .2014و  2009رة املمتدة بين سنتي % خالل الفت22.9

 املساعدة اإلنمائية الخارجية و التحويالت

مليار دوالر  103.9بلغ صافي تدفقات املساعدة اإلنمائية الخارجية من جميع املانحين في البلدان النامية 

مي نصف . و اعتبارا من نفس السنة، سجلت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسال 2013أمريكي سنة 

مليار دوالر. و في العام ذاته أيضا سجلت البلدان الخمس األولى  51.9إجمالي هذه التدفقات، أي بمعدل بلغ 

%  من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الخارجية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، بينما سجلت 38.2

 منظمة التعاون بلدان يالت الشخصية لتفعت تدفقات التحو ار % منها. كما 60.5البلدان العشر األولى 

انخفضت بشكل  ها، ولكن2013 دوالر سنةمليار  117إلى  2011 مليار دوالر املسجلة سنة 108اإلسالمي من 

. و من جهة أخرى، سجلت تدفقات التحويالت للبلدان النامية 2013 مليار سنة  96.6 لتسجل قيمة حاد

مليار  270إلى  260سنا نسبيا خالل نفس الفترة و ارتفعت من تحغير األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 

 دوالر.

 تشجيع االستثمار من أجل التنمية  في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

 االستثمار و النمو و التنمية

أدت الصعوبات في تحقيق أهداف التنمية بالعديد من البلدان النامية إلى مراجعة سياسات التنمية لديها 

و كذا التركيز على أهمية االستثمار كدعامة أساسية للنمو االقتصادي و التنمية و العصرنة و ارتفاع جذريا 

الدخل و  التخفيف من حدة الفقر إضافة إلى خلق فرص للشغل. و ال تقتصر أهمية االستثمار في تحفيز 

رية و العملية على حد النمو االقتصادي و التنمية على القول فحسب، بل هو أمر ثابت من الناحية النظ

سواء. و في الواقع فإن من أبرز ما يميز البلدان التي تحظى بمعدالت نمو مرتفعة هو ارتفاع معدل االستثمار 

 في هذه البلدان.

االستثمار )كنسبة مئوية و فيما يخص بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، فإن هناك عالقة طردية بين إجمالي 

االستثمار في الناتج املحلي  إجمالي حصةازدادت ما لك ، أي أنهلي( والنمو االقتصاديحلي اإلجمامن الناتج امل

 بلدانفي  .  و بالرغم من ذلك فإن إجمالي االستثمار النمو االقتصادي معدل كذلك إال و ارتفع اإلجمالي

 التعاون  بمنظمة االعضاء في البلدان النامية غير  يقل بشكل كبير عن ذلك املسجلاإلسالمي  التعاون منظمة 

على نسبة  حلي اإلجماليكنسبة مئوية من الناتج امل. ففي بلدان املنظمة يستقر إجمالي االستثمار اإلسالمي

ه و العالقة بين املباشر بالضبط فإناالستثمار األجنبي في حالة . و %33.3يستقر على نسبة % في حين  24.9

هذا يدل على و ليست قوية جدا. هالكن، طردية أيضااإلسالمي  التعاون النمو االقتصادي في دول منظمة  بين

، اإلسالمي محدود للغاية التعاون منظمة  بلدانأن تأثير االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي في 

 شر بي املبااالستثمار األجن و جودة االستثمارات املحليةازدحام : رئيسية سبابة أإلى ثالث ذلكويمكن أن يعزى 

 اإلسالمي. التعاون لبلدان منظمة االستيعابية  والطاقة

الصادر عن البنك الدولي، فإن مناخ االستثمار و األعمال في  تقرير ممارسة أنشطة األعمالو حسب مؤشرات 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ال يرقى إلى نظيره في كل من البلدان النامية غير األعضاء بمنظمة التعاون 
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 التعاون بلدان منظمة النتيجة املسجلة في متوسط  ، بلغ2015اإلسالمي و البلدان املتقدمة. ففي سنة 

و  اإلسالمي األعضاء بمنظمة التعاون البلدان النامية غير و هو رقم متأخر مقارنة بما سجلته ، 55.5 اإلسالمي

اإلقليمي،فإن أفضل مناخات األعمال  على التوالي. أما على املستوى  76.2 و  60.2ة، أي  املتقدم البلدان

 66.4تتمركز في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في شرق آسيا و منطقة املحيط الهادئ حيث تم تسجيل 

، في حين تتمركز أسوءها  في أفريقيا جنوب الصحراء بحيث تم تسجيل معدل ضعيف بلغ 2015سنة 

في أفريقيا جنوب الصحراء قد عملت على تحسين  . و مع ذلك فإن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي49.6

مناخ األعمال لديها خالل األعوام القليلة املاضية، فقد كانت على رأس قائمة البلدان التي سجلت أكبر 

تحسن حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بحيث تمكنت من رفع 

 .2015سنة  49.6إلى  2010سنة  42.2معدلها من 

بدء النشاط " ؤشر الفرعيسجلت مستويات دنيا على املاإلسالمي  التعاون منظمة  بلدانعلى الرغم من أن و 

غير األعضاء بمنظمة البلدان املتقدمة والبلدان النامية " لتقرير ممارسة أنشطة األعمال مقارنة بالتجاري 

 في 67.0اإلسالمي من  التعاون منظمة  معدل ن. وقد تحسباستمراريتحسن  فإن أداءها اإلسالمي، التعاون 

غير األعضاء البلدان النامية  املعدل املسجل فيمع  تالقىيو هو اآلن ، 2015 سنةفي  76،8 إلى 2010 سنة

 .اإلسالمي التعاون بمنظمة 

أكثر صعوبة مما  اإلسالمي التعاون منظمة  لألعمال التجارية في بلدان الحصول على الكهرباء بالنسبةو يبقى 

. و بالرغم من اإلسالمي التعاون غير األعضاء بمنظمة البلدان النامية هو عليه الحال في البلدان  املتقدمة و 

سنة  60.0تحسن وضعية بلدان املنظمة على مؤشر  "الحصول على الكهرباء"، بحيث ارتفع من معدل 

البلدان النامية ملحوظ عن البلدان املتقدمة و ، إال أنها مازالت متخلفة بشكل 2015سنة  64.0إلى  2010

على التوالي. هذا و كان  70.4و  81.6معدل  2015و التي سجلت سنة  اإلسالمي التعاون غير األعضاء بمنظمة 

سنة  32.4أداء بلدان املنظمة ضعيفا على مؤشر "الحصول على االئتمان"، فقد بلغ معدل بلدان املنظمة 

غير األعضاء بمنظمة البلدان النامية ر عن املعدل املسجل في نفس السنة بو هو رقم يقل بكثي 2015

 (.59.3( و أيضا بالبلدان املتقدمة )47.4) اإلسالمي التعاون 

" أقل من ذلك الذي سجلته إنفاذ العقود"مؤشر  على اإلسالمي التعاون منظمة  كان أداء بلدانوأخيرا، 

فإن األمر اإليجابي اإلسالمي والبلدان املتقدمة. ومع ذلك،  التعاون غير األعضاء بمنظمة البلدان النامية 

غير األعضاء فيه البلدان املتقدمة و البلدان النامية شهدت  الوقت الذيأنه في  هو  نظمةبالنسبة لبلدان امل

و  2010"خالل الفترة املمتدة بين سنتيإنفاذ العقود"على مؤشر  اطفيفتدهورا  اإلسالمي التعاون بمنظمة 

 .2015 سنة 51.2إلى   2010 سنة 50.1معدلمن  اطفيف انظمة في املقابل تحسنامل، شهدت بلدان 2015

 تحسين فعالية االستثمار العام

تعتمد الحكومات على النفقات العامة لتحقيق النمو االقتصادي و أهداف املناصفة، و غالبا ما تتجلى هذه 

لبنية التحتية و التعليم و الصحة و البحث و التنمية و االنفقات النفقات في االستثمارات بعيدة املدى في ا

واإلعانات الغذائية املباشرة لألسر الفقيرة وكذلك النفقات االجتماعية قصيرة املدى كالضمان االجتماعي 

كاف باستمرار مستوى ونوعية االستثمار غير  الحاالت التي يكون فيهافي . أما بهاو شعلألمن لتوفير ا العسكرية

 فإنه من الضروري على رأس املال املادي والبشري أقل بكثير من املستويات املثلى، و تكون النفقات العامة 
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 النفقات العامةأولويات  . ويتطلب وضع و تنفيذأن يتم تخصيص املوارد وفقا لألولويات التنموية للبالد

هذه التقييمات على مستوى من املثالية بحيث  و يجب أن تجرى  وتكاليف النفقات. ا مفصال ملزاياتقييم

تسخر كل النفقات في اتجاه تحقيق نتيجة واحدة، بيد أنه في كثير من األحيان ال تكون هذه البيانات متوفرة 

 بسهولة.

 71.5من  اإلسالمي التعاون منظمة  بلدا من بلدان 31 فيالقيمة اإلجمالية لالستثمارات العامة و قد ارتفعت 

بيانات  %، و تتوفر 140أي بزيادة تفوق نسبة ، 2013مليار دوالر سنة  173إلى  2005الر أمريكي سنة مليار دو 

. و خالل نفس الفترة، شهد االستثمار 2013و  2005املمتدة بين سنتي  لفترةالتسلسل الزمني لهذه القيمة ل

%. وتبعا لذلك فقد ارتفعت 122 مليار دوالر  بزيادة بلغت 422إلى  190الخاص في هذه البلدان ارتفاعا من 

 2005% سنة 26.2نسبة حصة االستثمار العام من إجمالي االستثمار في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من 

 .2013% سنة 28.1إلى 

ر سبب لجوء الحكومات لألموال العامة ب إذا كانت هناك مبررات فوجود بعض أشكال فشل السوق. و يفسَّ

، هذا ألنه كد من أن الفوائد تفوق التكاليفتعامل مع إخفاقات السوق، يجب التأقوية لتدخل الحكومة لل

 .بدال من حلهاخلق املزيد من املشاكل تقد في حالة لم يخطط لهذه التدخالت و لم تنفذ بشكل جيد فإنها 

عملية الولوج من أن االستثمار العام في الطاقة والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية يحسن  من املتداول 

أحد االستخدام غير الفعال لرأس املال العام  يعتبر يحفز النمو. في املقابل، كما قدرات إنتاجية إضافية ل

من الصعب ، ال يزال وعالوة على ذلكاالختالفات في أداء النمو في مختلف البلدان.  تفسير املحددات في  أبرز 

تقييم  ةصعوبراجع لذلك  و  االستثمارات العامةال أشك ختلفملتخصيص املوارد املناسبة لحكومات على ا

 .لى رأس املال البشري خاصة عاالستثمارات،  مدى مردودية

إن الهشاشة في تخطيط االستثمار و التسيير و الرقابة قد تقوض اآلثار اإليجابية التي قد تخلقها 

كبير على كيفية تعامل الحكومات االستثمارات على النمو، و بالتالي فإن أثر االستثمار العام يعتمد بشكل 

وضعه صندوق النقد الدولي، فإن متوسط أداء  الذي (PIMالعامة) االستثمارات إدارةؤشر وفقا ملمعه. و 

غير األعضاء االستثمار العام أضعف نسبيا من البلدان النامية  فعاليةاإلسالمي في  التعاون منظمة  بلدان

ات غير الصائبة ختيار ال ا ،من بينهاأسباب. و يمكن أن يعزى هذا الضعف إلى عدة اإلسالمي التعاون بمنظمة 

التكاليف وعدم إتمام  وتجاوز  ممارسات املشترياتالفساد في و  هاوإنجاز  وضعهاالتأخير في للمشاريع و 

فوائد الحصول على بشكل فعال، مما يؤدي إلى  و الحفاظ عليها تفعيل األموالعدم القدرة على  شاريع و امل

 .متوقعمما هو أقل 

إلدارة املدخرات الوطنية ألغراض  صناديق الثروة السياديةالبلدان الغنية باملوارد عادة ما تنش ىء 

على صندوق للثروة السيادية أو اإلسالمي  التعاون في منظمة  بلدا 21 ففي الوقت الراهن، يتوفر االستثمار. 

من مجموع األموال في  %45ترليون دوالر و هو ما يمثل حوالي 33.3تتجاوز  صول أل لإجمالية ، مع قيمة أكثر

في ميدان فجوة للتعويض عن الاإلسالمي فرصة فريدة  التعاون منظمة و هذا األمر يمنح بلدان  العالم.

تثمار صناديق الثروة السيادية في االساستخدام فعال لو من أجل التنويع االقتصادي.  تعزيز  و  ر االستثما

هناك تدفق مستدام أن  لعام و ا ستخدم في إطار خطة االستثمار ستتأكد من أن األموال يجب ال املحلي

مدمرة بسبب تقلبات كبيرة في  ، و هذا لضمان أن ال تصبح هذه األموال الستثمارلألموال قصد توظيفها في ا

 تدفق األموال إلى االقتصاد الوطني.



  ملخص

 

9 

 االستفادة من االستثمار الخاص

 الحجم لتحويل االقتصادات، ولكنالقيام باستثمارات كبيرة أن يأخذ مركز الطليعة في لقطاع العام ليمكن 

عادة ما في البلدان النامية، بمجموعة من القيود و مكامن ضعف. ف مثل هذه االستثماراتغالبا ما تحاط 

 رغم قلة مهارتها وارتفاع تكاليف اليد العاملة تكنلوجية عالية ستوياتمن الولوج ملالعامة  تعاني  املشاريع

مشاريع البنية التحتية لسنوات ما يكفي من مما يجعلها غير قادرة على تنفيذ  في وسائل الوساطة،ونقص 

والقدرة التنافسية  اإلنتاجية ينبغي االستفادة من ديناميكية القطاع الخاص لتحسين فوائدو لذلك طويلة. 

القطاع الخاص أيضا تحديات كبيرة  الفاعلون فياجه في كثير من الحاالت، يو لكن لمشاريع االستثمارية. ل

 قبل أو بعد تنفيذ املشاريع االستثمارية الكبرى.

أنظمة االستثمار  و يشمل ذلكلخاص لتشجيع استثمارات القطاع ا اتسياسمتعلقة بال هناك قضايا هامة

. و تمويل االستثمارإضافة إلى وتنمية املوارد البشرية ائب الضر ة سياسو املنافسة ة وسياسة التجار  ةوسياس

تسوية لآليات وضع  و  بسّنِّ قوانين و تنظيمات واضحة و شفافةإيالء اهتمام خاص  في هذا الصدد، ينبغي

أساسية ضمن مبادئ  هذه األخيرة عدم التمييز باعتبار  و كذا منازعات االستثمار وحماية حقوق امللكية

أن تبتعد عن  بادئ املنافسة و متوافقة مع ماالقتصادية  وينبغي أن تكون السياساتسياسات االستثمار. 

ينبغي أن يكون النظام ي توفر بعض الحوافز للمستثمرين، في الوقت الذال تنبني على أساس. و قيود أية 

ما بين تنمية  تتراوحو التي  تعزيز الركائز الرئيسية لالستثمار لاإليرادات  الرفع من مستوى الضريبي قادرا على 

 تطوير البنية التحتية.و رأس املال البشري 

 حول  معلومات (PPI) مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتيةحول  لبنك الدوليا قاعدة بياناتوفر ت

منظمة  عضوا في 49ا من بينها نامي بلدا 138مشاركة القطاع الخاص في االستثمار في البنية التحتية ل

فإن عدد ، هذه وفقا لقاعدة البيانات. و 2014و 1990املمتدة بين سنتي  للفترة و ذلك اإلسالمي، التعاون 

بلغ  اإلسالمي التعاون نظمة مل49البلدان الفي مشاريع البنية التحتية املنجزة و املمولة من القطاع الخاص 

و من إجمالي هذا املبلغ تم  .2014و  1990عامي  مليار دوالر بين 484.2األمر الذي ساهم في دخل بلغ ، 1056

نظمة، وهو ما يمثل املفي بلدان  لبنية التحتية لالتصاالتمشروعا ل 247لتمويل  مليار دوالر  245.2 تسخير

لطاقة قطاع البنية التحتية للثاني أكبر استثمار  عاد. و هذه البلدانمن إجمالي االستثمارات في  %50أكثر من 

أما مشروعا.  507 إلنجازستثمارات القطاع الخاص دوالر من ا مليار  157.4بحيث خصص لذلك مبلغ 

عدم مليار دوالر في القطاعين معا و هذا مؤشر على  81.6االستثمار في البنية التحتية للنقل و املياه، فقد نال 

 في البنية التحتية. تناسب االستثمار الخاص

ندونيسيا أاألكثر تصنيعا نسبيا مثل تركيا و ي اإلسالم التعاون أن بلدان منظمة  فإنه من املالحظ، و عموما

 ، وهذا راجع باألساس لتوفر االستثمار الخاص في البنية التحتية من أكبر حجمهي التي تتوفر على وماليزيا 

موارد توفر مثل ارتفاع مستويات رأس املال البشري أو  بذلكاملوارد الالزمة للقيام  البلدان علىهذه 

هناك حوافز أخرى لالستثمار في البنية التحتية، ذلك ألن توفر بنية تحتية جيدة تتيح كما أن إضافية. مالية

، خاصة اإلسالمي التعاون منظمة  بلدانالعديد من املجال لتطوير قطاع الصناعة. من جهة أخرى، ما زالت 

ار الخاص من حيث االستثمتلك الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء و آسيا الوسطى،متخلفة عن نظيراتها 

 بلدا أي تقرير عن مشاريع خاصة في 30لم يصدر ، نظمةاملفي  بلدا عضوا 49فمن بين  في البنية التحتية.

 5في مجال الطاقة و  بلدا 11و  في النقلبلدا  20ليها يالصرف الصحي، مجاري  املياه و في البنية التحتية 
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موريتانيا وسورينام  و  الغابون و  يبوتيج و  جزر القمر  ، و لم تسجل كل منفي قطاع االتصاالتبلدان 

 .األربع فئاتالوتركمانستان أي نشاط خاص في ثالثة من أصل 

االستثمارية يصبون اهتمامهم  املؤسسات و وعالوة على ذلك، فقد أصبح عدد متزايد من األفراد واملؤسسات 

و قد تم اعتماد هذه املقاربة الجديدة انطالقا  .املدرة للدخل املالي و للمصالح االجتماعيةاالستثمارات على 

ملساعدة  التي تمنح أن االستثمار يمكن أن يكون أكثر فعالية في بعض الحاالت من التبرعاتمن اإليمان ب

ر فعالية. وفي هذا السياق، أكث تكون يمكن في بعض األحيان املسخرة االجتماعية ، كما أن الحوافز الفقراء

التحتية التنظيمية الستيعاب املزيد من "االستثمار  بنيتهااإلسالمي تطوير  لتعاون البلدان منظمة يمكن 

 قتصادية والبيئية.ا-السوسيولتحديات في سعيها املتواصل ملعالجة مختلف ااملسؤول" 

 جذب االستثمار األجنبي املباشراملعتمدة لوالسياسات  التوجهات

خالل  ذي قبل و ذلك من االقتصاد العالمي من اندماجا فياإلسالمي أكثر  التعاون منظمة  بلدانأصبحت 

من أحد أبرز أبعاد هذا االندماج، فاالستثمار األجنبي املباشر . و يعتبر والسياحة وتدفقات رأس املال التجارة

عرضية. و  خارجية و آثار آثار إيجابية على النمو االقتصادي والتنمية من خالل توليد  املتوقع أن يكون له

جذب املزيد من من اإلسالمي  التعاون منظمة بلدان مجموعة  تمكنت مدى العقدين املاضيين، على

إلى  1993 مليار دوالر املسجلة سنة 16.4 بحيث ارتفع من حوالي، نحو متزايدعلى  االستثمار األجنبي املباشر 

إجمالي  منة نظمبلدان املحصة سجلت  ( و أضعاف 8.1بلغت )بزيادة  2014 مليار دوالر سنة 132.3

مع  و .2014% سنة 10.7إلى 1993 % املسجلة سنة7.8من  ةتدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية قفز 

غير كاف إذا تمت مراعاة اإلسالمي  التعاون منظمة بلدان جموعة ملأداء االستثمار األجنبي املباشر يبقى ذلك، 

. وبعبارة أخرى، فإن حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر أقل توقعات هذه البلدان من هذا االستثمار

 .هو متوقعمما 

بلدان منظمة نبي املباشر في مجاالت جديدة في وأظهر تحليل مفصل عن حصة مشاريع االستثمار األج

مس هذه املشاريع، في املتوسط، هي التي ترتب عنها بناء منشأة جديد اإلسالمي التعاون 
ُ
ة أو إلى أنه فقط خ

النمو االقتصادي في  لعمل و لمار األجنبي املباشر في خلق فرص مساهمة االستثاألمر يحد من وهذا  . مصنع

لهذه البلدان في يشكل تحديا  هذا األمر  فإن ، و بالتالياإلسالمي التعاون بلدان منظمة والتنمية في 

 قيمة مضافة القتصاداتها.عطي من شأنها أن تشاريع االستثمار األجنبي املباشر التي استضافتها مل

فقد سجل اإلسالمي،  التعاون منظمة البيني لبلدان االستثمار األجنبي املباشر املتعلقة ب رقامو فيما يخص األ 

 . و 2012مليون دوالر بحلول سنة  22.140مليون دوالر أمريكي في حين ارتفع التدفقات إلى  67.159املخزون 

املنجزة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى أن االستثمار األجنبي املباشر املتعلقة بمشاريع  األرقامتشير 

هذا ، تحت املستوى املتوقعيزال  مانظمة املبلدان حجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة البينية ل

 تم تسجيلها خالل العقد املاض ي.التي الرغم من الزيادة امللحوظة ب

اإلسالمي، في سجلت بلدان منظمة التعاون ، األخيرةسنوات  الخمس إلى عشر فترة خالل  و إجماال فإنه

ونوعية املؤسسات.  االقتصاد الكلي في مجمل مناخ املتوسط، انكماشا في متوسط حجم السوق وتدهور 

واجه بعض التحديات املتعلقة باإلطار ت تاإلسالمي ما زالالتعاون وعالوة على ذلك، فإن مجموعة منظمة 

 شركة تابعةتشكيل  فإن، التدقيقعلى وجه و  ي لالستثمار األجنبي املباشر والحريات االقتصادية.التنظيم



  ملخص
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ال تتوفر فيه حماية أعمال مناخ )مقارنة مع املتوسط العالمي( في ا أطول و جهدا أكثر يتطلب وقت يةأجنبي

ال هذه التحديات ألمر، . في حقيقة امستويات متفاوتة من الفسادتستشري فيه  حقوق امللكية و كافية ل

اإلسالمي  التعاون بلدان منظمة ار األجنبي املباشر املوجه إلى االستثم تسهم في تقليص حجم تدفقات

أما فيما يخص  االستثمار.هذا  يتم إنجازها في إطارشاريع التي امل يةعلى نوعأيضا تؤثر فحسب، بل 

االنفتاح التجاري من خالل  األخيرة من رفع مستوى في السنوات نظمة اإليجابيات، فقد تمكنت بلدان امل

و تشكل . إضافة إلى أمور أخرى ، التحتيةالبنية  جودةالجمركية وغير الجمركية وتحسين  الرسومخفض 

في املستقبل  مهمة قد تفتح املجال اإلسالمي ميزة التعاون هذه التطورات اإليجابية في مجموعة منظمة 

 ثمرين األجانب.القريب لجذب املزيد من املست

 سيرهقة بسياسات تشجيع االستثمار و تيقضايا متعل

تخصيص املوارد وتنفيذ املشاريع االستثمارية تتعلق بالعالم تحديات كبرى  حول تواجه العديد من البلدان 

اضلة بين تنمية رأس املال بسبب املف. و تنمية رأس املال البشري  ااملادية وكذ التحتيةالعامة في البنية 

أن  سهلةالهمة بامل ليسالحاضر وأجيال املستقبل،  الجيل والبشري وكذلك الصراعات بين مصالح املادي

. و بدورها، ساهمت بعض األبحاث التطبيقية و النظرية في القرارات االستثمارية العامةتحديد أولويات يتم 

. اريع االستثمارية العامةاملش و في مختلف القطاعات إعطاء ملحة عن كيفية تخصيص املوارد العامة 

زيادة اإلنتاجية والقدرة  نحو برامج فيما بين الداخل و سواء املخصصات النسبية توجه  ينبغي أنمبدئيا، 

تكثر فيها اآلثار  و  ألعلى املستويات العائدات االجتماعية النقاط التي ترتفع فيها نسبةالتنافسية، وتحديد 

 ..العرضية خارجية و ال

. و بناء على ذلك،فإن هناك حاجة تستهدف تحفيز االستثمار الخاص تم اقتراح مقاربةفي هذا السياق، و 

في هذه  العوائق التي تحول دون االستثمار  و رصد لنمو مهمة على التحديد القطاعات التي لها آثار  ماسة

. و ضمان فعالية االستثمارا كذ وتعزيز الركائز الرئيسية لالستثمار و  فهم احتياجات الشركات و  القطاعات

، هذا ألن االقتصاديبمدى تنوع النشاط إيالء اهتمام خاص  أيضا ينبغي تعزيز االستثمار باملوازات مع

يجعل االقتصاد عرضة  فقط االقتصادية في بعض القطاعاتتسليط الضوء بشكل كبير على األنشطة 

زيد محفزا ملالزراعة  و  الصناعة والخدمات عاتقطا تنويع قاعدة اإلنتاج فيو يعتبر  للصدمات الخارجية.

ازدهار استدامة  على حد سواء كما يعزز من  من االستثمارات من قبل املستثمرين املحليين والدوليين

النمو في أي نشاط اقتصادي  الستثمار وفي القطاع الخاص منح الفرصة لينبغي . لهذا السبب، االقتصاد

لتشجيع  الصادرة عن الحكوماتبصرف النظر عن السياسات هذا  لعمل،ا لخلق فرصي يحفز النمو و 

سواق مالية ألالستثمار مع تسهيل األنظمة و  مالئمةبيئة  . و هذا األمر يتطلب من جديد توفير االستثمار

ة و املعلومات التكنولوجي وولوج للوسائل صلبةبنية تحتية و  و قدرات الزمةمهارات ة و يد عاملة ذات عميق

 وممثلي القطاع الخاص. موميةلتنسيق بين السلطات العقنوات فعالة لإضافة ل

و  الشبابأيضا نسبة  اإلسالمي و  التعاون بلدان منظمة االستثمار األجنبي املباشر في   قدرة إلىالنظر و ب

 تدفقات االستثمار األجنبي تستقبل هذه البلدان مزيدا منمن املتوقع أن فإنه ، الحيوية في أوساط السكان

 نجاعة يبقى نجاح هذه البلدان في تحقيق ذلك رهين بمدىاملباشر في املستقبل القريب. ومع ذلك، 

س املال البشري والبنية أكثر في رأ ، إذ يجب عليها أن تستثمر واسع على نطاقاتخاذها  اإلصالحات الالزم
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نوعية املؤسسات أيضا  و  التجاري فتاح واالن  االقتصاد الكلي مناخاإلصالحات لتحسين أن تكمل  و  التحتية

 (.في بلد ما مثالاالستقرار السياس ي كعدم عن طريق الحد من عوامل الخطر )و ذلك 

مصدر  خارجباللتشكيل شركة تابعة  تستلزم وقتا طويال و جهدا أكبر  رسمية معقدةإجراءات و يشكل وجود 

. عالوة على اإلسالمي التعاون بلدان منظمة  ألجانب املحتملين في العديد منمستثمرين اقلق كبير بالنسبة لل

على  اإلسالمي التعاون بلدان منظمة في بعض فساد ال مشكلة ون واجهين األجانب ياملستثمر ذلك، فإن 

باإلضافة ه و طوال مراحل القيام باإلجراءات الالزمة، و هذا األمر ال يشجعهم على االستثمار. درجاتتفاوت 

الحوافز لجذب املزيد من  اللجوء ملختلف نظمنظمة أيضا املبلدان هذه اإلصالحات األساسية، يمكن ل إلى

 و  الدقة من ممكن  أقص ى قدر ب النظمهذه  لكن يبقى من الالزم أن توضع االستثمارات األجنبية املباشرة.

ي وضعتها املؤسسات الدولية، و إال مراعاة املبادئ التوجيهية الت و  البلدان األخرى االستفادة من تجارب ذلك ب

 العديد من البلدان النامية. حصل معكما  النظمذه سيكون الفشل حليف ه

 



األول: آخر التطورات االقتصادية في العالمالجزء   
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 الجزء األول 

 

تحليال للتوجهات في املؤشرات االقتصادية الرئيسية في بلدان  يقدم هذا التقرير 

تتوفر منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة خالل فترة الخمس سنوات األخيرة و التي 

(. كما يقدم التقرير  فحصا شامال حول هذه التوجهات، 2014-2010) بياناتال حولها

و ذلك بمقارنتها بنظيراتها في مجموعات البلدان املتقدمة و البلدان النامية غير األعضاء 

بمنظمة التعاون اإلسالمي و كذا باملتوسط العالمي. بهذا يسلط هذا التقرير الضوء 

تواجهها البلدان األعضاء في منظمة التعاون  على عدد من املعيقات و التحديات التي

 اإلسالمي في سعيها لتعزيز النمو و التقدم االقتصاديين.

 الحاصلة على مستوى  لتطوراتل ا شامالتقييم الجزءو يعرض الفصل األول من هذا 

توزيعه  وه نمو و  الناتج املحلي اإلجمالي ل، و يشمل ذلك كال منالعم اإلنتاج والنمو و

 امليزان و التضخم و  لفرد الواحدحسب االناتج املحلي اإلجمالي  و  اعاتحسب القط

 .البطالةثم  ةملاقوة العالمشاركة  و  املالي

 و يشمل ذلك كال من، اليةامل ومؤشرات التجارة فيتمحور حول أما الفصل الثاني 

لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي  التجارة البينية و  واردات السلع والخدمات صادرات و

القطاع املالي  تطوير و  تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ميزان الحساب الجاري و و 

 املساعدة اإلنمائية الرسمية والتحويالت املالية.ثم  والديون الخارجية واالحتياطات
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في مختلف املجاالت والقطاعات مثل  مهمةوارد اقتصادية م علىاإلسالمي  التعاون منظمة  بلدانجموعة تتوفر م

ومع . منطقة تجارية استراتيجية كبيرة هذه املجموعة املوارد البشرية، و تشكل التعدين و الطاقة و الزراعة و

التنمية االقتصادية والبشرية في كثير من فإن هذه اإلمكانيات الذاتية ال تتجلى في مستويات معقولة من  ذلك،

لم تنتج بلدان ، 2014في عام سواء على مستوى البلد الواحد أو على صعيد املجموعة كلها. فنظمة املبلدان 

بالسعر  -- اتج املحلي اإلجمالي العالميالن مجموعمن % 15.0الخمسة و الخمسين سوى  اإلسالمي التعاون منظمة 

رغم أن نسبة سكانها تمثل  --1(1.1)الشكل   (PPP)تعادل القوة الشرائية  ( و استنادا على 2014) الحالي للدوالر 

تحوال  ةالعاملي ةاالقتصاديشهدت الساحة  خالل السنوات القليلة املاضية% من مجموع سكان العالم. و 23.1

هي املهيمنة كمنتج رئيس ي و صارت تتراجع عن مركز الريادة. و  املتقدمة البلدانمجموعة عد بحيث لم ت،  مهما

بحيث سجلت  في منحى تصاعدياإلنتاج العالمي  منحصة البلدان النامية  اتجهتخالل الفترة قيد النظر، 

% بحلول 57.9بة ، و تشير التقديرات إلى أن هذا العدد سيصل لنس2010% سنة 53.6مقابل  2014% سنة 57.5

                                                           
فقد  القوة الشرائية،لتعادل معايير جديدة حول  2011سنة ل (ICP) برنامج املقارنات الدولية الذي قام به عن املسح األخير في أعقاب اإلفراج   1

القوة الشرائية والناتج املحلي اإلجمالي بقيمة تعادل القوة الشرائية. لذلك، فإن تعادل أوزان  ه حول صندوق النقد الدولي تقديرات حّين

اإلصدارات السابقة من تقرير التوقعات االقتصادية  عنقد تختلف بشكل ملحوظ  املحّينةبيانات الناتج املحلي اإلجمالي  على املبنيةالتحليالت 

 .اإلسالمي التعاون ملنظمة 

 اإلنتاج
 إمكانياتها ال ترقى مساهمة البلدان األعضاء في الناتج العالمي ملستوى 

 (2014) (PPPتعادل القوة الشرائية ) الناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الحالي للدوالر و :1.1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل  قاعدة بيانات :املصدر

 

 



 آخر  التطورات االقتصادية في العالم وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالميالجزء األول: 
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% 46.4عوض  2014% سنة 43.0. و في الفترة ذاتها، تراجعت حصة البلدان املتقدمة لنسبة 2016نهاية سنة 

 .2016% بحلول نهاية سنة 42.1، و هذه الحصة مرشحة للتراجع إلى 2010سنة 

طوال فترة الخمس سنوات األخيرة، لم ترفع مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من حصتها في اإلنتاج 

فرادى بلدان  كون حصصإلى  بالنظر و (. 2.1)الشكل  2014% خالل سنة 15.0% لتصل إلى 0.2العالمي إال بنسبة 

على % 16.3و % 16.1ي كمجموعة )اإلسالم التعاون منظمة  بلدان فاقت حصصمثل الواليات املتحدة والصين 

من  و  .ال يرقى ملستوى إمكانياتها هذه األخيرة في اإلنتاج العالمي(، فإنه يمكن القول أن مساهمة 2014 سنةالتوالي 

الناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة البلدان النامية ،  ة مجموعة هذه البلدان منحص باطرادرى، انخفضت ناحية أخ

سنوات قيد النظر  الخمسفترة  خاللنقطة مئوية  1.2بانخفاض مقداره  2014% سنة 26.4سجلت  بحيث

 (.2.1)الشكل 

 أداء على أنالناتج املحلي اإلجمالي للبلدان النامية  مناإلسالمي  التعاون منظمة  بلدانتراجع حصة يدل 

و . اإلعضاء باملنظمةبلدان النامية غير الا مقارنة بنتاجهإفي توسيع هزيال اإلسالمي كان  التعاون منظمة اقتصادات 

 التعاون تشير إلى أن الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة  2016و  2015 لسنتيعلى الرغم من أن التوقعات 

على العالمي  اإلنتاج هذه البلدان منحصة تستقر ومن املتوقع أن إال أنه في النمو،  يستمر اإلسالمي ككل سوف 

مرشح للتقلص أكثر الناتج اإلجمالي للبلدان النامية  من هانصيب فإن . ومع ذلك، ن السنتين% خالل هاتي15نسبة 

 (.2.1)الشكل  2016% سنة 26.2و  2014% سنة 26.3ليسجل 

 الشرائية القوة تعادلالناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الحالي للدوالر و  :2.1الشكل 
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

 

تعادل القوة  ( و استنادا على 2014) العالمي، كما هو معبر عنه بالسعر الحالي للدوالر  الناتج املحلي اإلجمالياتجه 

ترليون  107.9بحيث سجل  2014و  2010، في منحى تصاعدي خالل الفترة املمتدة بين سنتي (PPP)الشرائية 

خالل نفس الفترة، على اليسار(. و  3.1كل ) الش 2010ترليون دوالر فقط سنة  88.2مقابل  2014دوالر سنة 

ترليون دوالر املسجلة سنة  47.2من حيث ارتفع بشهدت البلدان النامية زيادة أسرع في الناتج املحلي اإلجمالي 

للبلدان املتقدمة  الناتج املحلي اإلجماليو من جهة أخرى، كانت الزيادة في  .2014ترليون دوالر سنة  61.5إلى  2010

. و خالل 2010ترليون دوالر سنة  40.9مقارنة ب  2014ترليون دوالر سنة  46.5عتدلة إذ سجل قيمة نسبيا م

( و 2014) ، بالسعر الحالي للدوالر متوسط الناتج املحلي اإلجمالي للفرد في العالم بشكل مستمر  ازداد، الفترة عينها

دوالر سنة  12.968مقارنة بمبلغ  2014 دوالر سنة 15.189 بحيث بلغ ، (PPP)تعادل القوة الشرائية  استنادا على 

البلدان  في 2014لسنة لفرد حسب ا الناتج املحلي اإلجمالي بلغ، و في الوقت ذاته  .يمين(ال على 3.1)الشكل  2010

رنة مقامرات في البلدان املتقدمة  4.5أعلى بمقدار  دوالر على التوالي، أي أنه 10.135و  44.638و النامية املتقدمة 

الساحة  تشهد. هذا و السنوات القادمةخالل ستمر هذه الفجوة الهائلة تالبلدان النامية. ومن املتوقع أن  مع

لم تعد هي  املتقدمة البلدانمجموعة كما أن تحوال محوريا خالل السنوات القليلة املاضية،  ةالعاملي ةاالقتصادي

حصة  اتجهتخالل الفترة قيد النظر، عن مركز الريادة. و الجهة الرئيسة املهيمنة في اإلنتاج و صارت تتراجع 

 .2014% سنة 57.5بحيث سجلت  في منحى تصاعدياإلنتاج العالمي  منالبلدان النامية 

تعادل القوة  ( و استنادا على 2014) عنه بالسعر الحالي للدوالر العالمي، كما هو معبر  الناتج املحلي اإلجماليجه ات

ترليون  107.9بحيث سجل  2014و  2010، في منحى تصاعدي خالل الفترة املمتدة بين سنتي (PPP)الشرائية 

خالل نفس الفترة، على اليسار(. و  3.1) الشكل  2010ترليون دوالر فقط سنة  88.2مقابل  2014دوالر سنة 

يون دوالر املسجلة سنة ترل 47.2من حيث ارتفع بشهدت البلدان النامية زيادة أسرع في الناتج املحلي اإلجمالي 

للبلدان املتقدمة  الناتج املحلي اإلجماليو من جهة أخرى، كانت الزيادة في  .2014ترليون دوالر سنة  61.5إلى  2010

. و خالل 2010ترليون دوالر سنة  40.9مقارنة ب  2014ترليون دوالر سنة  46.5نسبيا معتدلة إذ سجل قيمة 

( و 2014) ، بالسعر الحالي للدوالر تج املحلي اإلجمالي للفرد في العالم بشكل مستمر متوسط النا ازداد، الفترة عينها

دوالر سنة  12.968مقارنة بمبلغ  2014 دوالر سنة 15.189 بحيث بلغ  ،(PPP)تعادل القوة الشرائية  استنادا على 

البلدان  في 2014لسنة لفرد حسب ا الناتج املحلي اإلجمالي بلغ، و في الوقت ذاته  .يمين(ال على 3.1)الشكل  2010

مقارنة مرات في البلدان املتقدمة  4.5أعلى بمقدار  دوالر على التوالي، أي أنه 10.135و  44.638و النامية املتقدمة 

الساحة  تشهد. هذا و السنوات القادمةخالل ستمر هذه الفجوة الهائلة تلبلدان النامية. ومن املتوقع أن ا مع

لم تعد هي  قدمةاملت البلدانمجموعة كما أن خالل السنوات القليلة املاضية،  تحوال محوريا ةمليالعا ةاالقتصادي

 اإلنتاج
 نسبة على العالمي اإلجمالي املحلي الناتج مجموع من اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان حصة استقرت

 2014 سنة 15%



 آخر  التطورات االقتصادية في العالم وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالميالجزء األول: 

 اإلنتاج و النمو و العمل1 

 

 

حصة  اتجهتخالل الفترة قيد النظر، الجهة الرئيسة املهيمنة في اإلنتاج و صارت تتراجع عن مركز الريادة. و  19

% سنة 53.6مقابل  2014سنة % 57.5بحيث سجلت  في منحى تصاعدياإلنتاج العالمي  منالبلدان النامية 

. و في الفترة ذاتها، 2016% بحلول نهاية سنة 57.9، و تشير التقديرات إلى أن هذا العدد سيصل لنسبة 2010

، و هذه الحصة مرشحة 2010% سنة 46.4عوض  2014% سنة 43.0تراجعت حصة البلدان املتقدمة لنسبة 

 .2016% بحلول نهاية سنة 42.1للتراجع إلى 

 

و اتجهت األنشطة االقتصادية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في منحى تصاعدي، كما ارتفع أيضا الناتج املحلي 

. و في نفس الفترة، ارتفعت 2014ترليون دوالر سنة  13.2إلى  2010املسجلة سنة   ترليون دوالر  13.0اإلجمالي من 

ملنظمة بوتيرة أسرع، بحيث بلغ الناتج املحلي اإلجمالي لهذه البلدان بااإلنتاجية في البلدان النامية غير األعضاء 

على الرغم ترليون دوالر. و  34.2، أي 2010، و هو رقم يفوق بكثير ما سجلته سنة 2014ترليون دوالر  سنة  45.3

عند حوالي  الناتج املحلي اإلجمالي العالمي ظلت مستقرة مجموع مناإلسالمي  التعاون منظمة  بلدانمن أن حصة 

لتصل لنسبة  باطراد تراجعت حصتها في الناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة البلدان النامية%، إال أن 15نسبة 

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد
 و باقي العالم في توسع مستمر ةجمالي حسب الفرد في بلدان املنظمالفجوة بين الناتج املحلي اإل  

 

 PPP مجموع الناتج املحلي اإلجمالي )يسار( والناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد )اليمين(، استنادا إلى :3.1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (f)التنبؤات:  2014لصندوق النقد الدولي، أبريل  ةقتصادية العامليحسابات موظفي أنقرة بناء على قاعدة بيانات التوقعات اال املصدر:
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

خالل السنوات الخمس قيد النظر. و نقطة مئوية واحدة على مدى  ، و هو انخفاض بمعدل2014% سنة 26.4

وتيرة مستمرة اإلسالمي ب التعاون منظمة  بلدانفي  حسب الفردنفس الفترة، ارتفع متوسط الناتج املحلي اإلجمالي 

على اليمين(. و مع مرور السنوات،  3.1)الشكل  2010دوالر سنة  8461مقارنة مع  2014دوالر سنة  9884ليسجل 

 صارت الفجوة أكبر بين بلدان املنظمة و البلدان النامية غير األعضاء باملنظمة فيما يتعلق بمستويات متوسط

بلغ متوسط الناتج املحلي   2012و  2010املمتدة بين سنتي  خالل الفترةحسب الفرد. و حلي اإلجمالي الناتج امل

باملنظمة،  األعضاءلبلدان النامية غير مستويات أعلى من تلك املسجلة بانظمة بلدان املفي  حسب الفرداإلجمالي 

متوسط اوت بين املجموعتين من حيث فما فوق و بلغ التف 2013لكن الوضع أخذ منحى معاكسا بدءا من سنة 

، و هذه الهوة مرشحة للتوسع أكثر  في قادم 2014دوالر أمريكي سنة  345 حسب الفردالناتج املحلي اإلجمالي 

في  حسب الفردمتوسط الناتج املحلي اإلجمالي  جنح، أيضا وخالل الفترة نفسها السنوات حسب آخر التقديرات. 

دوالر  5305إلى  2010دوالر سنة  4507من شساعة ادت الفجوة دز احيث باملتوسط العالمي  عننظمة امل بلدان

 .2014سنة 

املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي مازال مقتصرا إلى حد كبير فضال عن ذلك، فإن مجموع الناتج 

نظمة من حيث امل البلدان العشر األولى في، أنتجت 2014على إنتاجية القلة من البلدان األعضاء فقط. ففي سنة 

، و تحظى يسار(ى العل 4.1نظمة )الشكلاملبلدان ملجموعة من إجمالي الناتج % 73.4 حجم الناتج املحلي اإلجمالي

% و 9.9% تليها كل من اململكة العربية السعودية بنسبة 16.5أندونسيا بالحصة األكبر من ةهذا اإلنتاج بنسبة 

يعتمد بشكل  املنظمةملجموعة بلدان  العاماألداء االقتصادي %. لهذا ظل 8.2% ثم إيران بنسبة 9.3تركيا بنسبة 

 (2014) البلدان العشر األولى في املنظمة حسسب الناتج املحلي اإلجمالي و الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد :4.1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مربعة) بين األقواس تظهر األرقام. BASEIND أنقرة  بيانات مركز قاعدة 2015 أبريل الدولي النقد قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق  :املصدر

 الناتج متوسط إلى) اإلجمالي املحلي الناتج مجموع للبلد املعني من( الواحد للفرد اإلجمالي املحلي الناتج) اإلجمالي املحلي الناتج( نسبة) حصة( اليمين) اليسار على

 كمجموعة. اإلسالمي التعاون  منظمة لبلدان( الواحد للفرد اإلجمالي املحلي
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 آخر  التطورات االقتصادية في العالم وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالميالجزء األول: 

 اإلنتاج و النمو و العمل1 
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الوقود هو املصدر الرئيس ي لعائدات التصدير فإن واقع األمر،  . و فيركبير على التطورات في هذه الدول العش

 هي السعودية وإيران ونيجيريا واإلمارات العربية املتحدة والجزائر.لخمس بلدان من أصل هذه البلدان العشرة، و 

حسب ناتج املحلي اإلجمالي أعلى معدل لل 2014و من بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، سجلت دولة قطر سنة 

على اليمين(. فقد بلغ نصيب  4.1املتحدة )الشكل الفرد، تليها كل من سلطنة بروناي و الكويت و اإلمارات العربية 

الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي في قطر  معدال يفوق معدل باقي بلدان املنظمة بخمسة عشر ضعفا، و هذا الوضع 

يعكس مدى حجم التفاوت في الدخل بين البلدان األعضاء. كما أن ستة بلدان من أصل البلدان العشرة األوائل 

ب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي تنتمي ملنطقة للشرق األوسط، هذا باإلضافة إلى أنه خالل سنة من حيث نصي

بلدا في العالم متبوعة بسلطنة بروناي في املرتبة الرابعة  186تمكنت قطر من احتالل املرتبة األولى من بين  2014

 ة في املرتبة السابعة.و الكويت في املرتبة الخامسة و أخيرا اإلمارات العربية املتحد

 

االقتصاد العالمي  و بعد أن كانت في مستويات متدنية 2009عادت فيه األسعار  لالرتفاع سنة منذ الوقت الذي 

عدالت مل ساسباأل  يعود في االقتصاد العالمي الحاصل االنتعاشفإن ، و لحد اآلنمعدالت نمو إيجابية. يسجل 

 املعطلةأثارت اإلجراءات التقشفية خالل السنوات األخيرة، و البلدان النامية. اقتصاد في املسجلة  يجابيةاإل نمو ال

االتحاد األوروبي مخاوف على  و بلدانفي الواليات املتحدة  الكبيرةاالختالالت املالية و منطقة اليورو اقتصادات  في

. و كنتيجة لذلك تراجع معدل نمو الستثمار والتجارة الدوليةالسيرورة العادية لأعاقت كما عالمي الصعيد ال

 نمو الناتج املحلي اإلجمالي
 2014 % فقط سنة3.4استمرار في تراجع االقتصاد العالمي و نمو بنسبة 

نمو الناتج املحلي اإلجمالي في العالم :5.1الشكل   
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

(. و كان ألزمة الديون 5.1)الشكل  2011% سنة 4.2إلى  2010% املسجلة سنة 5.4االقتصاد العالمي من نسبة 

ؤدي إلى الركود بسبب آثار تخفيض الديون املصرفية على تكان من املتوقع أن ليورو، والتي في منطقة االسيادية 

 2013ثابتة في  %3.4بنسبة  2012خالل سنة إعاقة النمو االقتصادي العالمي  دور إضافي فياألصول ذات الصلة، 

 يبلغ أن املتوقع من ،2015 عام بداية في االقتصادي نتعاشاال  بوادر إظهار بعد في نفس السنة. 3.4%بنسبة 

 والواليات اليورو ملنطقة االيجابية االقتصادية التوقعاتف. السنة نهاية بحلول ٪ 3.5 العالمي االقتصاد نمو معدل

 النمو تغذي تبدو على أنها النفط، أسعار واملدعمة من طرف انخفاض ،2016 و 2015 لسنة األمريكية املتحدة

 العالمي االقتصاد ينمو أن املتوقع من ،2015 عام في اإليجابي الزخم باتباع لذلك، ونتيجة. العالمي االقتصادي

 (.5.1 الشكل) 2016 سنة في٪ 3.8 بنسبة

 ، في حين كانت أبرز 2010و عموما، فإن البلدان النامية هي التي دفعت بمعدل نمو اإلنتاج العالمي بدءا من سنة 

% و هو رقم 4.3سبة نيتوقع أن تنمو البلدان النامية ب 2015سنة املتقدمة في حالة انكماش. و في االقتصادات 

ومع . املحرك للنمو في االقتصاد العالمي و بذلك ستستمر في لعب دور   تينمئوي بنقطتينيفوق البلدان املتقدمة 

املتقدمة االقتصادات  من املتوقع أن االنتعاش من حيث معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي فيفإنه ذلك، 

في هذه البلدان. و من  طويلة األمد قاسية و نتيجة لتدابير مالية ونقدية ، و ذلك 2016% سنة 2.4 سيبقى في

% 4.7إلى  2015% املسجلة سنة 4.3معدل النمو في البلدان النامية ارتفاعا من نسبة متوسط املرتقب أن يشهد 

 . 2016سنة 

 (2014البلدان العشر األوائل باملنظمة من حيث نمو الناتج املحلي اإلجمالي ) :6.1الشكل 
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 % بالقيمة الحقيقية3.8، بحيث سجل نسبة اإلسالمي التعاون لبلدان منظمة اطأ نمو الناتج املحلي اإلجمالي تب

املتواصل في التباطؤ  من أن هذا يتماش ى معالرغم و ب (.5.1)الشكل  2013% سنة 4مقارنة مع نسبة 2014سنة 

قاتمة تبدو نظمة املآفاق النمو في بلدان فإن ، 2011 يطغى سنة ي بدأذنشاط االقتصادي بصورة شاملة، والال

توقعات ي حادة ف نزوليةراجعات مو  ضيق في االقتصاد الكليمن  انخفاض أسعار النفط وما ينتج عنهفي ظل 

و العراق و إيران و نيجيريا و اإلمارات العربية بالنسبة للبلدان املصدرة للنفط مثل اململكة العربية السعودية النمو 

هو متأثر بشكل كبير  إلى ف اإلسالمي التعاون منظمة األعضاء باألداء االقتصادي للبلدان النامية غير املتحدة. أما 

متوسط فإن و مع ذلك   ن بالقارة اآلسيوية، أي الصين و الهند.قوتين اقتصاديتيوتيرة النمو في أبرز حد اآلن ب

خالل الفترة نظمة بلدان املأعلى من متوسط كان البلدان هذه معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في 

 نظمة امل بلدانيشهد متوسط معدل النمو في أن املرجح . و من 2014و  2010املمتدة بين سنتي 
ا
 في  أداء مماثال

% 4.4أكثر ليصل إلى نسبة  هذا االنتعاشيدّعم ومن املتوقع أن . %3.8معدل نمو متوسط يصل ب، 2015عام 

متوسط معدالت النمو  ما يتوقع تسجيله على مستوى لك، فإن هذه األرقام ليست أفضل مذ . و مع2016سنة 

% لسنة 3.6، أي (2016لسنة  %4.8و  2015لسنة  4.6%)املنتمية للمنظمةالنامية غير االقتصادات  ملجموعة

 (.5.1)الشكل  و على مستوى العالم ككل  2016% لسنة 3.8و  2015

االقتصاد األسرع نموا في مجموعة بلدان منظمة التعاون  ذات تركمانستانو على مستوى البلد الواحد، نجد أن 

% و ساحل 8.1بنسبة  أوزباكستان من تليها كل 2014% خالل سنة 10.3اإلسالمي بحيث سجلت معدل نمو بلغ 

نموا حتى على املستوى العالمي، فيما احتلت  ذات ثاني أسرع اقتصاد تركمانستان%. و كانت 7.5بنسبة  العاج

األسرع نموا في بلدان املنظمة من بين االقتصادات  و من جهة أخرى، فإن أغلبالرابعة. رتبة ال أوزباكستان

 نمو الناتج املحلي اإلجمالي
 النمو في بلدان املنظمة في تراجع مستمر ألربع سنوات متتاليةمعدالت 

 

 الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الفرد، التغير في النسبة املئوية :7.1الشكل 
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ة دول خمس كانت حين في (3مناطق آسيا الوسطى )بلدان( و  7العشر األوائل تنتمي ألفريقيا جنوب الصحراء )

: 2014 عام في نموا األسرع اإلسالمي التعاون  منظمة دول  10 أكبر بين من اإلسالمي التعاون  منظمة فياألقل نموا 

٪ 6.4 و٪ 7.4يتراوح  الحقيقي اإلجمالي املحلي الناتج نمو معدالت مع وموريتانيا ومالي وتشاد والنيجر موزمبيق

 .(1.6 الشكل)

 

 حسب الفردشهد الناتج املحلي اإلجمالي 

على الصعيد  2010 سنةانتعاشا كبيرا 

% 5.8بلغ معدل نمو العالمي ليسجل 

، لكن هذا 2009% سنة 1.1مقارنة مع 

االنتعاش لم يدم طويال ليتراجع معدل 

. و 2014% سنة 4.0النمو من جديد إلى 

الناتج املحلي من املتوقع أن ينمو 

حسب الفرد العالمي بنسبة اإلجمالي 

. و 2016% سنة 4.4و  2015% سنة 3.5

نمو الناتج املحلي اإلجمالي بخصوص 

ظلت البلدان النامية  فقدالحقيقي، 

القائمة و سجلت أكبر نسبة  على رأس

نمو في نصيب الفرد من الناتج املحلي 

نمو ال سجل، 2014 سنةفي . و اإلجمالي

 هذه النسبة في البلدان النامية، ولكن من املتوقع أن تنخفض %5.0نسبة  حسب الفردفي الناتج املحلي اإلجمالي 

ن . ومن ناحية أخرى، شهدت البلدا2016 سنة %5.2 نسبة إلى مجددا االرتفاعقبل  2015 سنة %4.0إلى 

% 3.4 % و 2.8ويقدر أن يرتفع إلى  2014 % سنة2.7بحيث تم تسجيل نسبة  نسبيا منخفضنمو املتقدمة معدل 

 على التوالي. 2016و  2015 خالل عامي

 ةإيجابينتيجة اإلسالمي  التعاون منظمة  بلدانمعدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد في سجل متوسط 

و  .السكان نمو  من أسرعبوتيرة قد نما  هوهذا يعني أن، (7.1)الشكل  2014و  2010املمتدة بين سنتي خالل الفترة 

ومع ذلك، فإن معدالت نمو يمكن تفسير هذا األمر بوجود تحسن واضح في مستوى عيش السكان ببلدان املنظمة. 

كما في حالة نمو الناتج املحلي اإلجمالي  تسير في منحى تراجعيالفرد حسب لناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ا

األزمة  في أعقاب األجلنتعاش قصير ابعد ف و يبدو أن بلدان املنظمة بدورها تعاني من هذا التراجع، الحقيقي.

 نظمة في االنخفاض مرة امل بلدانالي الحقيقي للفرد في نمو الناتج املحلي اإلجممتوسط معدل  بدأاملالية العاملية، 

 نمو الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد
تركمنستان: االقتصاد األسرع نموا ضمن مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بمعدل نمو بلغ 

 % في الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد 10.2

: البلدان العشر األوائل في املنظمة من حيث 8.1الشكل 

 معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد
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، و من املرتقب أن 2011% سنة 5.7باملقارنة مع  2014 % سنة3.1بحيث تم تسجيل  2012من سنة أخرى بدءا 

% سنة 4.0% قبل أن يسجل ارتفاعا من جديد لنسبة 2.7ليسجل  2015يسجل هذا املعدل تراجعا طفيفا سنة 

نظمة املبلدان الفرد في  حسبالناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي نمو ، ظلت وتيرة ت األخيرة . و خالل السنوا2016

 .نظمةاألعضاء باملالبلدان النامية غير  النامية والبلدان  ات املسجلة في العالم وتوسطاملدون 

و على مستوى البلد الواحد، فقد كانت تركمنستان هي االقتصاد األسرع نموا في مجموعة بلدان منظمة التعاون 

% 8.4% تلتها أوزبكستان بمعدل 10.2بمعدل نمو في الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد بلغ  2014اإلسالمي سنة 

نمو على املستوى العالمي بعد رومانيا، فيما  %. و سجلت تركمنستان ثاني أسرع وتيرة6.6ثم بنغالديش بمعدل 

فإن من ناحية أخرى، على التوالي. و  و السادس عشرةاحتلت كل من أوزبكستان و بنغالديش الرتبة الخامسة 

العشرة األوائل األسرع نموا في بلدان املنظمة من حيث الناتج املحلي االقتصادات  من أصلاقتصادات  خمس

تقع في أفريقيا جنوب الصحراء و ثالثة منها في منطقة آسيا الوسطى. في حين، شملت الئحة اإلجمالي حسب الفرد 

خمسة من البلدان األقل نموا ضمن بلدان  2014البلدان العشر األسرع نموا في مجموعة املنظمة لسنة 

ج املحلي اإلجمالي ناتللمعدالت نمو تشاد و موريطانيا و سيراليون مع ، و هي بنغالديش و موزمبيق و املجموعة

 (.8.1% )الشكل 5.4% و 6.6تتراوح بين  حسب الفرد الحقيقي

 

 2013من إجمالي اإلنتاج العالمي لسنة  فإن الحصة األكبر  9.1حسب آخر التقديرات، كما هو مبين في الشكل 

%، بينما لم 29.3%، يليه قطاع الصناعة )التحويلية و غير التحويلية( بنسبة 66.2تعود لقطاع الخدمات بنسبة 

% و هو رقم صغير نسبيا. و مع 4.5تتجاوز حصة كل من قطاعات الزراعة و الصيد البحري و الغابات مجتمعة 

في حين ، 2013و  2000 بين سنتي نقطة مئوية 1.6ا بلغ انخفاضالخدمات طاع ق، سجلت حصة مرور السنوات

نقطة  1.0و  1.5خالل نفس الفترة بنسبة  الزراعة وغير التحويلية الصناعة  حصص كل من قطاعي انخفضت

 مئوية على التوالي.

 التعاون بلدان منظمة لسية في الناتج املحلي اإلجمالي تحليل القيمة املضافة حسب القطاعات الرئي و يشير 

 ةطنشاألتعتبر من على الرغم من أن الزراعة و  نظمة أيضا بنية مماثلة.األعضاء باملاإلسالمي والبلدان النامية غير 

تبدو ال  إال أن هذه الخاصية البلدان النامية، اقتصادات  في محورياويفترض أن تلعب دورا  ةالرئيسي ةاالقتصادي

بالفعل، فإن حصة و البلدان النامية غير األعضاء كمجموعتين. و  األعضاء باملنظمة ناميةفي حالة البلدان ال جلية

 12.6 تدريجيا من تاإلسالمي قد انخفض التعاون لبلدان منظمة الناتج املحلي اإلجمالي من الزراعة قطاع 

زيادة في حصة ال و إلى جانب االنتعاش االقتصادي و  (.9.1الشكل ) 2013% سنة 10.3إلى  2000املسجلة سنة 

التعافي الذي  معو  مستمر. في منحى تنازليحصة القطاع الزراعي  اتجهت فقد ،ة غير التحويليةالصناعقطاع 

بلغت نسبة اإلسالمي  التعاون منظمة اقتصادات  الزراعة فيقطاع  حصةمتوسط  فإن ،صناعيالنشاط ال يشهده

حيث بقي متوسط وضعا مستقرا، نظمة األعضاء باملالنامية غير شهدت البلدان  و . 2013% خالل سنة 10.3

 بنية الناتج املحلي اإلجمالي
 ف% 47.5بلغت حصة الخدمات من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

2013 
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% 8.9% و 9.0نسبة   2012 سنة وسجلت %9على نسبة لفترة طويلة  مستقرا االقتصاد منالزراعة قطاع  حصة

 . 2013سنة 

من ثلث إجمالي القيمة املضافة في  على أكثر  2013ة سنة استحوذ قطاع الزراع فقد، الواحدبلد العلى مستوى و 

جزر القمر و توغو  غينيا بيساو و سيراليون و الصومال و كل من هي و ،اإلسالمي التعاون لدان منظمة ب عشر من

جميعها ضمن قائمة أقل البلدان نموا في العام نفسه  و بوركينافاسو، و كانت بنين مالي و النيجر و السودان و و

 ،نظمةامل بلدانحصة الزراعة في الناتج املحلي اإلجمالي بشكل كبير بين  تتفاوتكما  وفقا لتصنيف األمم املتحدة.

في حين تم  ،%(0.1)ئة اأقل من واحد في املبفي قطر  اهاو أدن% 60.2أعلى حصة  في الصومال بحيث تم تسجيل 

 .الكويت و البحرين% في 0.3تسجيل نسبة 

منظمة  بلدانالعديد من اقتصادات  رئيس ي أهم مصدر للدخل فيال هفي املقابل، واصل قطاع الخدمات لعب دور 

، العاملية وانخفاض الناتج في حصتهاألزمة املالية  انفجار مع  2008 سنةبعد انكماش سريع و . اإلسالمي التعاون 

 قابله 2009عام % 47.9نظمة إلى امللبلدان دمات في الناتج املحلي اإلجمالي قطاع الخ حصةارتفع متوسط 

النشاط االقتصادي الحقيقي  الذي شهدهمع االنتعاش (. 9.1)الشكل التحويليةصناعة غير قطاع النكماش في ا

ا قبل األزمة مل هانظمة إلى مستوياتاملاقتصادات  ، عاد متوسط حصة قطاع الخدمات في2010 سنةابتداء من 

مة قطاع الخدمات في ، كانت مساه2013 سنةفي و . على التوالي 2013و  2012% في عامي 47.5% و 46.3بحصتي 

سلطنة  ، و هي كل مننظمةاملاألعضاء ب ستة من البلدانزال أقل من ثلث الناتج املحلي اإلجمالي في تاالقتصاد ال 

)شعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة، قاعدة بيانات سيراليون والصومال  و  موريتانيا و  قطر  و  تشاد و  بروناي

في % 28.4الناتج املحلي اإلجمالي من  منحصة قطاع الخدمات و تباينت . للحسابات الوطنية(املجاميع الرئيسية 

واصل قطاع فقد اإلسالمي،  التعاون منظمة ب األعضاء لبلدان النامية غير و اجزر املالديف. % 81.6إلى سيراليون 

 (.9.1)الشكل  2013سنة  %54.4بلغت حصته  أكثر من نصف الناتج املحلي اإلجماليفرض هيمنته على الخدمات 

 االقتصاد )النسبة املئوية من الناتج املحلي اإلجمالي( القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية في  :9.1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015، غشت   UNSDحسابات موظفي مركز أنقرة بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية  املصدر:
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بلدان منظمة من الناتج املحلي اإلجمالي ل %42.3 ، بما في ذلك الصناعة التحويلية،متوسط قطاع الصناعةبلغ 

أقل بكثير من قطاع  2008 سنة ة القطاعكانت حصقد  . و (9.1)الشكل  2013خالل سنة اإلسالمي  التعاون 

الحصة النسبية  و بدأت 2011و  2009املمتدة بين سنتي  الفترة إال أن الوضع أخذ في التحسن خالل الخدمات

اإلقالع الحاصل مع ، خاصة قطاع الخدماتمن حصة عة يسر وتيرة ب في االقترابللصناعة في النشاط االقتصادي 

نظمة حيث بلغ متوسط مساهمة بامل األعضاء ارنة بالدول النامية غير مقو النشاط الصناعي العالمي. على مستوى 

من النشاط  نسبة أكبر هذا األخير يشكل يبدو أن ، 2013% سنة 36.7القطاع الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي 

 اإلسالمي. التعاون بلدان منظمة االقتصادي في 

عكس مستوى التصنيع الفعلي ت، ال البلد ما، في حد ذاته ومع ذلك، فإن حصة الصناعة في الناتج املحلي اإلجمالي

من مجموع  اكبير  اجزءتمثل صناعة النفط حيث  اإلسالمي التعاون بلدان منظمة  ، و خاصة في حالةاقتصادهافي 

التحويلية بلغت حصة قطاع الصناعة  2000بأنه خالل سنة  9.1و يبين الشكل قطاع الصناعة. لالقيمة املضافة 

ليسجل  2009  سنة %، إال أن هذا الرقم تراجع بشكل ملحوظ15.4نظمة امللبلدان الناتج املحلي اإلجمالي  من

و تحديدا في اآلونة األخيرة، و . %13.9بنسبة  2010 أن يعود في التحسن بشكل طفيف سنة قبل % 13.8نسبة 

في % املسجلة 15.4نسبة  بكثير من%، و هو رقم أقل 13.5سجلت ، فإن حصة الصناعة التحويلية 2013في عام 

التحويلية في البلدان النامية غير  ةقطاع الصناعفإن اإلسالمي،  التعاون منظمة  بلدان. وباملقارنة مع 2000عام 

 اإلنتاج الصناعي
اإلنتاج  من إجمالياإلسالمي  التعاون حصة بلدان منظمة التصاعدي لتوقف املنحى  2013شهدت سنة 

 .الصناعي العالمي

 : اإلنتاج الصناعي، الحجم و الحصة )اليمين(10.1الشكل 
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 بلغت حصة القطاعحيث لهذه البلدان ب الناتج املحلي اإلجمالي فيحصة أكبر بنظمة يسهم إلى حد كبير عضاء باملاأل 

  .2013 % سنة21.0حوالي 

إجمالي اإلنتاج  مناإلسالمي كمجموعة  التعاون منظمة  بلدانبلغ نصيب  فقد، 10.1و كما هو مبين في الشكل 

. وعلى الرغم من 2000 سنةنقطة مئوية منذ  6.1بمقدار زيادة  ، ما يمثل2013 % سنة13.1الصناعي العالمي 

 أن التصاعدي،  التوجههذا 
ّ
ية في للبلدان النام إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت مننظمة امل بلدانحصة إال

في نظمة امل بلدانأداء نسبي في  على ضعف يؤشر . وهذا % خالل نفس الفترة25.6% إلى 26.6و تقلصت من تراجع 

 اإلسالمي. التعاون منظمة االعضاء بالبلدان النامية غير أداء باملقارنة مع  اإلنتاج الصناعي

 

 لألسر بنود اإلنفاق الرئيسية أن حصة االستهالك النهائي ) حسبتحليل الناتج املحلي اإلجمالي العالمي يظهر  

، 11.1كما هو مبين في الشكل و . لسنوات طويلةاألعلى في الناتج املحلي اإلجمالي  ما زالسواء(  على حد والحكومة

ثم  %25.8بنسبة  % يليه إجمالي التكوين الرأسمالي53.4بنسبة  2013سنة حصة األسد ب ي ستهالك األسر حظي اال 

الناتج املحلي  نمحصة صافي الصادرات ل و لم يتم التطرق . %13.5بنسبة النهائي الحكومي العام االستهالك 

 من إجمالي التكوين الرأسماليادت حصة دز ا 2013و  2000املمتدة بين عامي  خالل الفترةو . ياإلجمالي العالم

 3.2بنسبة  تانخفض ي ستهالك األسر اال في حين أن حصة  ،نقطة مئوية 4.5الناتج املحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 

 .نقطة مئوية

 بنود اإلنفاق حسبالناتج املحلي اإلجمالي 
نقطة مئوية منذ  3.4نظمة بنسبة املالناتج املحلي اإلجمالي لبلدان  منانخفضت حصة االستهالك املنزلي 

 2009 عام

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنو اإلنفاق )% من الناتج املحلي اإلجمالي( :11.1الشكل 
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2000 2013

 صافي الصادرات من السلع والخدمات إجمالي تكوين رأس المال االستهالك الحكومي النهائي العام االستهالك المنزلي
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األعضاء البلدان النامية غير 
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اإلسالمي  التعاون لبلدان منظمة يسية في الناتج املحلي اإلجمالي النسبية لبنود اإلنفاق الرئ الحصصسجلت و 

  الحكومي ي و اإلنفاق األسر  شكل، 2013في عام فالعالم.  ملحوظا عن باقي انظمة تفاوتالبلدان غير األعضاء باملو 

لنفقات االستهالك كمكونات و نظمة. امللبلدان الناتج املحلي اإلجمالي  مجموع من %66.9نسبة  ينالنهائي العام

. وتدل هذه اإلجماليعلى التوالي من الناتج املحلي  %13.5% و 53.4 األسري و الحكومي  اإلنفاق بلغت نسبةالنهائي،

قد انخفضت حصة  مقارنة مع السنوات السابقة. وستهالك من اال  كال النوعين حصصانخفاض في  لىاألرقام ع

نقطة مئوية  3.4اإلسالمي بنسبة  ون التعافي الناتج املحلي اإلجمالي للبلدان األعضاء في منظمة  األسري االستهالك 

تم و قد نقطة مئوية خالل الفترة نفسها.  0.3حصة اإلنفاق الحكومي بنسبة انكمشت في حين  ،2009منذ عام 

% 3.3في حصة صافي الصادرات من  الزيادةنخفاض في حصة االستهالك النهائي أساسا عن طريق اال  استيعاب

الناتج املحلي اإلجمالي  مناحية أخرى، فإن حصة االستهالك النهائي من ن و .2013% سنة 6.3إلى  2009سنة 

و مرة أخرى كان  2013 سنة %66.9بلغت نسبة اإلسالمي  التعاون منظمة األعضاء بللبلدان النامية غير 

الناتج املحلي  % من51.2 مع حصة البلدان هذه في النهائي االستهالك لنفقات الرئيس ي املصدر األسري االستهالك 

 (.11.1الشكل اإلجمالي )

 

كما و التي يتم تحويلها إلى استثمارات في اإلنتاج.  و ما اقتصاداملدخرات في يقيس تكوين رأس املال اإلجمالي كمية 

من الناتج املحلي % 25.8فإن  ،11.1تحليل الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية في الشكل أظهر 

 سخرتاملقارنة، ب. 2013 سنةفي األصول اإلنتاجية قد استثمرت اإلسالمي  التعاون اإلجمالي لبلدان منظمة 

 إجمالي التكوين الرأسمالي 
اإلسالمي في  التعاون من الناتج املحلي اإلجمالي في بلدان منظمة  %25.8، استثمرت 2013في عام 

 األصول اإلنتاجية

)اليمين(، الحجم و الحصة  إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت :12.1الشكل   
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و . نتجةامل لالستثمارات اإلجمالي املحلي الناتج% من 32.3 نظمة في املتوسطاألعضاء بامللنامية غير البلدان ا

 مجموعةك اإلسالمي التعاون  منظمة لبلدان اإلجمالي املحلي الناتج من املال رأس تكوين إجمالي حصةارتفعت 

نقطة مئوية في  8.5قدار بم زادت أنها حين في ،%(21.3) 2000مع مستواها لسنة  مقارنة مئوية نقطة 4.5 بنسبة

تكوين البأن إجمالي  القول الفترة. ومع ذلك، يمكن  خالل نفسنظمة األعضاء باملمجموعة البلدان النامية غير 

عدم  في غالب األحيان بسببو املخزونالتقلبات الكبيرة في  أساسا بسبب مشوبا بالعيوب، كمؤشر، يرأسمالال

الثابت مؤشرا  يالمرأسالتكوين ال و من جهة أخرى يعتبر إجمالي على مستوى الصناعة. املخزونعن معلومات توفر 

 إلضافات الصافية لألصول اإلنتاجية املنشأة خالل سنة معينة.لأفضل 

 بلدانفي  يعطي ملحة عن توجهات إجمالي التكوين الرأسمالي  12.1 الشكل فإن حجة املذكورة أعاله،الوبالنظر إلى 

فحسب كذلك البلدان املتقدمة. و نظمة األعضاء بامل غير  باقي البلدان النامية مع اإلسالمي مقارنة التعاون منظمة 

عام % 8.9 بلغت نسبة يالثابت العالم يرأسمالالتكوين النظمة ككل في إجمالي امل بلدانحصة  ، فإن12.1الشكل 

التصاعدي،  املنحىعلى الرغم من هذا  . و2000نقطة مئوية منذ العام  4.6بمقدار زيادة  ما يشكلهذا ، و 2013

الثابت للبلدان النامية في تراجع  يرأسمالالتكوين الإجمالي  مناإلسالمي  التعاون منظمة  بلدانفإن حصة 

 بلداناألداء الذي تبديه  في نسبيهذا يدل على ضعف  خالل نفس الفترة. و %17.4% إلى 19.6 من توتقلص

 نظمة.األعضاء باملرأس املال االستثماري، باملقارنة مع البلدان النامية غير  جمع في نظمةامل

 

 

 

2014-2000: نسبة مشاركة القوى العاملة،13.1الشكل   
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أداء  في االقتصاد الكلي الذي عادة ما يستخدم في فحصمعدل البطالة كأحد املتغيرات  فعاليةعلى الرغم من 

التعريف على األشخاص الذين يبحثون عن  بحيث يركز عبر بدقة عن صحة سوق العمل ياالقتصاد، فإنه قد ال 

من ، قد يكون . و لهذا السببفي الواقع ون عمليالذين ال  األشخاص و ليس على الكم الهائل منعمل لقاء أجر 

سنة  15ح أعمارهم بين السكان الذين تتراو  فئةقيس تي ت، والالقوى العاملة في نسبة املشاركة ل أواللنظر املثالي ا

يوفر ه. هذا ألن ذلك أو البحث عن ما عملمزاولة بنشاط في سوق العمل، سواء من خالل  املشاركةما فوق ف

  للمشاركة في إنتاج السلع والخدمات. لليد العاملة املتوفرةمؤشرا على الحجم النسبي 

 التعاون  منظمة بلدان في العاملة القوى  في املشاركة نسبةمتوسط  فقد اتجه، 13.1 كما هو مبين في الشكلو 

% 65.6% على املستوى العالمي و 63.5مقابل  2014% سنة 59.8في منحى تصاعدي نسبيا بحيث بلغت  اإلسالمي

و . األخرى  البلدان مجموعات عكس على ،% في البلدان املتقدمة60.3في البلدان النامية غير األعضاء باملنظمة و 

% مقابل 78نسبة اإلسالمي  التعاون ة ، سجلت بلدان منظمة بين الذكور ملاالع ى قو في حالة نسبة املشاركة في ال

على الرغم  في البلدان املتقدمة. و% 67.7نظمة واألعضاء باملفي البلدان النامية غير  %78.5% في العالم و 76.7

إجماال  املشاركة في القوى العاملةنسب سجلت أداء يضاهي املستوى العالمي من حيث قد  نظمة املبلدان أن من 

أقل من ذلك بكثير.  بالنسبة لإلناثاملشاركة في القوى العاملة  نسبةفي حالة إال أن أداءها ، و على مستوى الذكور 

أقل بكثير من  رقم ، وهو 2014% سنة 41.2نظمة املبلدان لعاملة النسائية في املشاركة في القوى ا بلغت نسبة

 البلدان متوسط و%( 52.6) نظمةباملاألعضاء  غير النامية البلدان % و متوسط50.3 البالغ العالمياملتوسط 

  %(.53.2) املتقدمة

 مشاركة القوى العاملة
مجموعات نظيره في أقل من  2014سنة نظمة امل بلدانفي العاملة  في القوى شاركة امل نسبة تبقي

 البلدان األخرى 

 2014البلدان العشر األولى باملنظمة حسب نسبة املشاركة في القوى العاملة، :14.1الشكل 
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اإلسالمي،  التعاون منظمة  بلدانالقوى العاملة في في شاركة امل نسبفي و مع ذلك فإن هناك توجها تصاعديا 

% سنة 41.2% إلى 38.6 مشاركة اإلناث من نسبة ت، ارتفع2000منذ عام فمشاركة اإلناث.  نسبوخاصة في 

بحيث ارتفعت النسبة من في حالة البلدان املتقدمة أيضا في هذا املؤشر هذا التوجه التصاعدي يالحظ  . و2014

البلدان  شهد هذا املؤشر تراجعا على مستوى مشاركة املرأة في بينما ،2014% سنة 53.2إلى  2000% بسنة 51.8

و هو رقم أقل من  2014% سنة 52.6بحيث تم تسجيل نسبة اإلسالمي التعاون منظمة األعضاء بالنامية غير 

  .%55.9و هي  2000النسبة املسجلة سنة 

، تليها 2014 %( سنة86.6)القوى العاملةفي املشاركة  سجلت قطر أعلى نسبفقد ، الواحدبلد العلى مستوى أما 

. ومن  %(80.5) اإلمارات العربية املتحدة و %(81) توغو و %(83.3)فاسو ركيناو ب و %(84.1) مبيقز مو كل من 

 العشر األفضل أداءاألعضاء  البلدانجميع  فإن ، اإلمارات العربية املتحدة الجدير بالذكر أنه باستثناء قطر و

(. و من ناحية أخرى، سجلت 14.1الشكل ) لتصنيف األمم املتحدةنموا وفقا األقل البلدان  تدخل ضمن قائمة

%( و الجزائر 42.4%( و العراق )41.8%، تليها كل من األردن )41.4أقل نسب املشاركة في فلسطين بنسبة 

ة %(. و على املستوى العالمي، فقد احتلت قطر املرتبة الخامسة، تليها املوزمبيق في املرتب45.4%( ثم إيران )44.2)

الثامنة ثم بوركينافاسو في املرتبة العاشرة من ناحية نسبة املشاركة في القوى العاملة. و تجدر اإلشارة أيضا إلى 

 .اإلسالمي التعاون نظمة مل تنتمي 2014 سنةاملشاركة  نسبأدنى  ذوي العالم  بلدا في 20من أصل  12أن 

العالمي حول االستخدام و التوقعات تقرير لوفقا لفا زالت البطالة أحد أكثر القضايا صعوبة حول العالم. 

مليون شخص عاطل عن العمل  202 كان ما يقرب من فقدمنظمة العمل الدولية الصادر عن  2015االجتماعية 

عن العمل إضافي مقارنة مع مليون عاطل  1.2تسجيل زيادة بمقدار في جميع أنحاء العالم، مع  2014 خالل سنة

(املةإجمالي القوى الع %إجمالي معدل البطالة ): 15.1الشكل   
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 البطالة
بلغت للبطالة في العالم  نسبةأعلى  لتسجيل نظمة مرة أخرى املبلدان  تعود بعد خمس سنوات ،

7.6% 
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تتوسع  يعكس أن العمالة ال األمر . وهذا 2007 سنةمقارنة مع  عاطلمليون  31حوالي زيادة ب العام السابق و 

 خرجوامليون شخص  23بسرعة كافية ملواكبة قوة العمل املتنامية. في حين، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 

 فقد ظل وفقا لنفس التقرير، من سوق العمل بسبب اإلحباط وارتفاع معدالت البطالة على املدى الطويل. و

نقطة مئوية عن العام  0.1 معدله ملية، بانخفاضمن قوة العمل العا% 5.9نسبة  معدل البطالة العاملية عند

تحسن أن يحصل من املتوقع فإنه ، 2015 لسنةتضاربة بشأن االقتصاد العالمي املتوقعات البسبب . و السابق

سنتي بين  %5.9علىمعدل البطالة العالمي يستقر أن  أيضا ضئيل جدا في سوق العمل العالمي، ومن املتوقع

 .2017و  2015

، املتوفرةوفقا ألحدث البيانات  و

 التعاون سجلت بلدان منظمة 

اإلسالمي متوسط معدالت البطالة 

ي و العالممن املتوسط أعلى بكثير 

متوسط البلدان املتقدمة و متوسط 

االعضاء غير البلدان النامية 

املمتدة بين نظمة خالل الفترة بامل

(. 15.1الشكل ) 2008و  2000سنتي 

إجمالي  تراوحخالل هذه الفترة، 

منظمة  بلدانمعدل البطالة في 

% 9.1% و 7.8 اإلسالمي بين التعاون 

بعد األزمة املالية العاملية،  . و 

ت معدالت البطالة في البلدان ارتفع

 %6 املتقدمة من مستوى أقل من

خالل فترة ما بعد و  %.8 إلى أكثر من

منظمة  بلدانفي املسجل املتقدمة أعلى من املعدل  البلدان(، ظل متوسط معدل البطالة في 2013-2009األزمة )

، في حين تشير التقديرات إلى أن %7.6معدل نظمة امل، حققت بلدان 2014 سنةاعتبارا من  و  اإلسالمي.التعاون 

 و .نظمةبلدان املعدل مأقل من  مرة أخرى رقم ، وهو %7.4البلدان املتقدمة تمكنت من خفض معدل البطالة إلى 

 بلدان من متوسط %(3-2نظمة أقل بكثير )األعضاء باملظل متوسط معدل البطالة في البلدان النامية غير 

 .املدروسةالفترة  طوالنظمة امل

كل مجموعات البلدان عبر إلناث في امعدالت مقارنة مع  في أوساط الذكور البطالة معدالت أقل تسجل  ما عادة

منظمة التعاون بلدان البطالة بين اإلناث في ظل معدل ، 2005منذ عام  املهمتحسن ال. وعلى الرغم من العالم

 األعضاء البلدان النامية غير % في 5.3ب هذا املعدل يقدر و  ،2014% سنة 9.4اإلسالمي األعلى بحيث سجل 

 بلدانالذكور في  في أوساط البطالة معدل انخفضو . خالل نفس العامفي البلدان املتقدمة  %7.4نظمة و بامل

األعضاء البلدان النامية غير  ، كما انخفض املعدل في2014% سنة 6.6إلى  2005% املسجلة سنة 7.8 نظمة منامل

 البطالةفي  تعدال امل بلدان املنظمة ذات أدنى و أعلى :16.1 الشكل
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 البلدانمعدالت البطالة بين الذكور في تتوجه من ناحية أخرى،  % خالل الفترة ذاتها.4.9 % إلى5.2من نظمة بامل

 .2014% سنة7.4إألى  2005% املسجلة سنة 6.1بحيث ارتفعت من  ،منحى تصاعدياملتقدمة  في 

، (16.1اإلسالمي )الشكل  التعاون منظمة  بلدانتباينت معدالت البطالة بين فقد ، الواحدبلد العلى مستوى .و 

هو  ، و%(0.3) 2014سنة  من إجمالي القوى العاملة في قطر % 1فقد شكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 

أدنى  ذاتماليزيا من بين البلدان العشرة في العالم و غينيا و بنين و تعتبر أيضا كل من أيضا أدنى معدل في العالم. 

لكن باملقابل تعتبر البطالة مصدر قلق كبير في كل  ،% على التوالي2% و 1.8% و 1، أي بنسب البطالة في عدالتامل

 % على التوالي.19.7% و 22.6% و 26.2بنسب  من فلسطين و موزمبيق و الغابون 

 

فرص عمل  قلةعاني من ت في جميع أنحاء العالمعاما(  24و  15راوح أعمارهم بين )الذين تت ةباالش ما زالت الفئات

 مليون سنة 73.7بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل حوالي وفقا آلخر تقديرات منظمة العمل الدولية، فالئقة. 

 الحال مما كان عليه شخص مليون  30.5 أقل ب 2014سنة  العمل الحاصلين علىالشباب  عدد وكان ،2014

ثالث مرات معدل  يفوق و ما ، وه2014 % سنة13في العالم ، في حين بلغت نسبة البطالة بين الشباب 2007 سنة

أعلى املستويات  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و سجلت. (2015الكبار )منظمة العمل الدولية، بطالة 

(29.5)%. 

 معدالت البطالة ظلت ، فقد بالش يء الكثير اإلسالمي التعاون منظمة  بلدانبطالة الشباب في  حول األرقام  ال تعد

خالل  املتقدمةالبلدان  و  نظمةاألعضاء بامل غير النامية البلدان منأعلى بكثير من املتوسط  و  %16نسبة  فوق 

بعد األزمة، و . %15.9بنسبة  2012معدل أقل بشكل طفيف في  ما عدا، 2014و  2000عامي املمتدة بين الفترة 

 البطالة بين الشباب
 2014 سنةالبطالة  عانوا من اإلسالمي التعاون من السكان الشباب في بلدان منظمة  16.4%

 في أوساط الشباب معدل البطالة :17.1الشكل 
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في بلدان منظمة  الحال عليه هو بما أصبحت مشكلة البطالة بين الشباب في البلدان املتقدمة أكثر خطورة مقارنة 

 ، انخفضت البطالة بين الشباب في البلدان املتقدمة2014 سنةاعتبارا من لكن (. 17.1اإلسالمي )الشكل  التعاون 

األعضاء في ، في حين كانت منخفضة في البلدان النامية غير %(16.4)نظمة امل بلدانإلى مستويات أقل من  %(16)

 .%(11.2) اإلسالمي التعاون منظمة 

 سنةمنذ  املسجل الرغم من بعض التحسنو بسوق العمل، لؤشرات الرئيسية األخرى أما على مستوى باقي امل

هذا  انخفضو  ،اإلسالمي التعاون منظمة  بلداناألعلى في  هو البطالة بين الشباب اإلناث فإن معدل ، 2005

البطالة بين الشباب اإلناث  في الوقت الذي تشهد فيه و . 2005% سنة 22.3عوض  2014% سنة 18.2 إلى املعدل

 تصاعدا في الوقت ذاته آخذة في الالنظر، فإنه نظمة خالل الفترة قيداألعضاء باملفي البلدان النامية غير  تراجعا

و نظمة االعضاء باملفي البلدان النامية غير  %1105قدرت بنسبة ، 2014اعتبارا من عام و في البلدان املتقدمة. 

في  %15.3 ارتفعت إلىفقد ، 2014 سنةفيما يتعلق بالبطالة بين الشباب الذكور  في البلدان املتقدمة. و% 14.8

 البلدانفي  %17انخفضت إلى في املقابل نظمة ، لكنهااالعضاء باملفي البلدان النامية غير  %11.1و نظمة املبلدان 

  املتقدمة مقارنة بالعام السابق.

، اإلسالمي التعاون منظمة  بلدانفي معدالت البطالة بين الشباب في جميع  تباينات شاسعةهناك و من جديد 

% على 1.7% و 1.7% و 1.3بنسب  2014 سنةبطالة للأدنى معدالت بحيث سجلت كل من قطر و بنين و غينيا 

سجلت كازاخستان معدل بطالة بدورها (. 18.1)الشكل  البلدان الخمس األولى ضمن قائمة ، و هي أيضا التوالي

 تأعلى معدال  سجلتالعالم. في املقابل، في  األولىعشر ال قائمة البلدانوتبقى ضمن  %(3.5) الشباب منخفض بين

الغابون  و %(40.7)موزمبيق %( و 42) مصر و %(42.7)فلسطين %( و 48.9) ليبيا كل من الشباب في بين بطالةال

 بلدا من بلدان منظمة التعاون  21% في 20 من أكثر معدل البطالة بين الشباب  بلغ، 2014في عام و . %(35.5)

 بلدا. 31% في 13 املتوسط العالمي البالغ و أكثر مناإلسالمي 

 بين الشباب البطالة تمعدال  بلدان املنظمة ذات أدنى و أعلى :18.1الشكل 
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تحسين مستويات  نها تساعد على زيادة الدخل الحقيقي و، هذا ألدورا محوريا في تطوير االقتصاداإلنتاجية تلعب 

ناتج لكل وحدة من مدخالت أو بالإنتاجية العمل  ما تعّرفعادة و املعيشة من خالل تحفيز النمو االقتصادي. 

 اإلجماليحلي ملمخرجات العمل لكل ساعة عمل. وتساعد إنتاجية العمل على تحديد مساهمة العمالة في الناتج ا

 . في الدخل اتلتفاوتشرح ا قارنة ومللد الب قاعدة عبر للبلد، وتوفر

و  2010املمتدة بين سنتي  خالل الفترة متزايد في منحى تصاعدي لإنتاجية العم اتجهتعلى الصعيد العالمي، و 

دوالر  22400اإلسالمي من  التعاون منظمة  بلدان، ازداد الناتج لكل عامل في 19.1كما هو مبين في الشكل ، ف2014

 البلدانبين  ظلت فجوة إنتاجية العملطوال هذه الفترة،  و . 2014نة دوالر س 25100إلى  2010أمريكي سنة 

دوالر أمريكي سنة  89800 لعامل الواحد في البلدان املتقدمة بمبلغاناتج بحيث قدر ، النامية كبيرة املتقدمة و

  دوالر  25100و  اإلسالمي التعاون منظمة األعضاء بفقط في البلدان النامية غير دوالر  20500مبلغ مقارنة ب 2014

تحسين مستويات  نها تساعد على زيادة الدخل الحقيقي و، هذا ألدورا محوريا في تطوير االقتصاداإلنتاجية تلعب 

ناتج لكل وحدة من مدخالت أو بالإنتاجية العمل  ما تعّرفعادة و املعيشة من خالل تحفيز النمو االقتصادي. 

 اإلجماليحلي ملجية العمل على تحديد مساهمة العمالة في الناتج امخرجات العمل لكل ساعة عمل. وتساعد إنتا

 . في الدخل اتشرح التفاوت قارنة ومللد الب قاعدة عبر للبلد، وتوفر

 األمريكي(بالدوالر  إنتاجية العمل )الناتج املحلي اإلجمالي حسب العامل، تعادل القوة الشرائية :19.1الشكل 
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 إنتاجية العمل 
الناتج للعامل في البلدان املتقدمة متوسطا أكبر من سجلت  هي التي نظمةاملبلدان  فقط خمسة من  

  الواحد
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إنتاجية  اتجهتعلى الصعيد العالمي، و 

 خالل الفترة متزايد في منحى تصاعدي لالعم

كما هو ، ف2014و  2010املمتدة بين سنتي 

، ازداد الناتج لكل 19.1مبين في الشكل 

اإلسالمي من  التعاون منظمة  بلدانعامل في 

 25100إلى  2010دوالر أمريكي سنة  22400

ظلت ه الفترة، طوال هذ و . 2014دوالر سنة 

 املتقدمة و البلدانبين  فجوة إنتاجية العمل

لعامل اناتج بحيث قدر ، النامية كبيرة

 89800 الواحد في البلدان املتقدمة بمبلغ

مبلغ مقارنة ب 2014دوالر أمريكي سنة 

فقط في البلدان النامية غير دوالر  20500

 25100و  اإلسالمي التعاون منظمة األعضاء ب

. وهذا يعني أن العامل حسب تعادل القوة الشرائية  2011بالسعر الثابت للدوالر لسنة نظمة ، امل بلدانفي  دوالر 

العامل العادي في البلدان  % فقط من ناتج22.8ينتج نظمة األعضاء بامل العادي في مجموعة البلدان النامية غير 

 ناتج العامل العادي في البلدان املتقدمة.جموع مفقط من  %28 نتجينظمة املاملتقدمة والعامل العادي في بلدان 

 ، تليهاألف دوالر 174بمبلغ  2014سنة  العامل نسبة إنتاج حسب، سجلت قطر أعلى الواحدبلد العلى مستوى و 

 اململكة العربية السعودية ألف دوالر و  156.9بمبلغ  بروناي دار السالم ألف دوالر و  158.3بمبلغ  الكويت كل من

سجل نظمة ، امل بلدان توى و على مس. ألف دوالر 93.2بمقدار اإلمارات العربية املتحدةألف دوالر ثم  144 بمبلغ

 2014البلدان العشر األولى من حيث إنتاجية العمل،  :20.1الشكل 
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متوسط التضخم السنوي )أسعار املستهلك( :21.1الشكل   
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

. آالف دوالر 3ألف دوالر تليها كل من غينيا و غينيا بيساو بمبلغ  2.9بمقدار  نتاجية العمل في النيجر إل أدنى مستوى 

البلدان املتقدمة متوسطا أكبر من سجلت و من بين جميع البلدان األعضاء باملنظمة، خمس بلدان فقط هي التي 

 (.20.1الناتج للعامل الواحد )الشكل في 

 

جميع أنحاء العالم مما يعكس في املقام األول أثر االنخفاض في أسعار النفط  منحى تنازلي في يسير التضخم في

اليابان. وتشير آخر التقديرات إلى أن  مثل منطقة اليورو واالقتصادات  في بعض ضعف الطلب ثم والسلع األخرى 

، و من املتوقع أن يبقى 2014% سنة 3.6إلى  2011% املسجلة سنة 5.3معدل التضخم العالمي قد انخفض من 

 . 2016و  2015في حدود هذا املستوى خالل سنتي 

 لبلدان املتقدمة وبالنسبة للق كبير سعار مصدر قاأل تقلب  يكون ال يتوقع أن ، 21.1الشكل  هو مبيين فيكما و 

الكبير من  ضغطالالرغم من بمنضبط غير  انقدي توسعااملتقدمة  البلدانلم تتبع في أعقاب األزمة، ف. معا النامية

ضخم يسجل معدل الت يتوقع أن منخفضة و ستظلونتيجة لذلك، فإن التغير في أسعار املستهلكين  الرأي العام.

% 5.6ن في البلدان النامية، انخفض معدل التضخم مو . على التوالي 2016و  2015% خالل سنتي 3.5% و 3.0

 . 2016و  2015% خالل عامي 3.7، و من املتوقع أن يسجل 2014% سنة 3.5إلى  2011املسجلة سنة  

 أعلى من املتوسط منرقما  2011بلغ متوسط معدل التضخم لعام فقد اإلسالمي،  التعاون في بلدان منظمة أما 

 النامية. املتقدمة واالقتصادات 

العاملية، انخفض  التوجهاتتماشيا مع  لكن

% 3.0ليسجل معدل نظمة امل بلدانالتضخم في 

أسعار متوسط  ، كما سجل مؤشر 2014سنة 

الفترة املمتدة خالل  %17.4زيادة قدرها املستهلكين 

، اللوحة 21.1)الشكل  2014و  2010بين سنتي 

متوسط املعدل يقل بكثير عن هذا و اليمنى(. 

األعضاء  ة في البلدان النامية غير الزيادة املسجل

%( 18.4) كذلك في العالم و %(20.7) نظمةبامل

 خالل نفس الفترة.

 التضخم
 االقتصادي الفتور  بسبب 2014% سنة 3.6إلى  2011% سنة 5.3انخفض معدل التضخم العالمي من 

البلدان العشر األولى في املنظمة حسب  :22.1الشكل 

 2014السنوي متوسط التضخم 

 
قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي،  املصدر:
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نظمة بلدان امل مستمرة فيبقي الضغوط التضخمية تمن املتوقع أن  ،املدى قصيرةالتوقعات  و على مستوى 

نمو متوسط أسعار املستهلك في بلدان منظمة  يبقى أن ، و يتوقع أيضااالنخفاض األخير في أسعار النفطمدعومة ب

، 21.1)الشكل   2016% سنة 3.2يسجل زيادة طفيفة ل قبل أن  2015% سنة 3.0اإلسالمي ثابتا عند  التعاون 

 اللوحة اليسرى(.

متوسط في لتضخم ل سجلت جيبوتي أعلى معدلفقد سالمي، اإل  التعاون منظمة البلد الواحد في مستوى  على أما

و بمتوسط في (. 22.1)الشكل  معدل في العالمو هو أيضا رابع أعلى ، 2014 % سنة18.1بلغ أسعار املستهلك 

% احتلت غويانا املرتبة العاشرة ضمن بلدان املنظمة و السابعة و األربعين على الصعيد 5.8معدل التضخم بلغ 

  العالمي.

 

و أن  ةاملتوقع األهدافتشير آخر اإلحصاءات إلى أن سياسات التقشف املالي وخاصة في البلدان املتقدمة حققت  

 يامليزان املالي العالمفي شهد العجز فقد ، 23.1كما هو مبين في الشكل و املوازين املالية العاملية آخذة في التحسن. 

و . 2014% سنة  -2.5إلى  2010 سنة% -4.8ض مننحو االنخفاحلي اإلجمالي اتجاها كنسبة مئوية من الناتج امل

 سنة%  -2.9 تسجيل نسبةحيث من املتوقع بحدوث زيادة في السنوات املقبلة  املمكنالتوقعات أنه من  تظهر 

املتقدمة  البلدانفي مجموعة  و قد تمت معاينة نفس االتجاه. 2016 سنة% -2.5قبل أن تنخفض إلى  2015

 % -4.6إلى  2010عام  % -8.2حيث انخفض العجز في امليزان املالي كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي من 

و بدورها . 2016عام  % -3.2و  2015 سنة % -4.0أكثر لتسجل  هذه النسبة يتوقع أن تتراجع  و   2014 سنة

، 2014 سنةفي فوضع أفضل نسبيا من البلدان املتقدمة.  في لكنهامالية سلبية  موازناتالبلدان النامية سجلت 

 املالي امليزان
 الوضعومن املتوقع أن يستمر  2014سنة  اماليزا عج مجموعات البلدان كلسجلت 

املوازنات املالية )% الناتج املحلي اإلجمالي( :23.1الشكل   
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قبل  2015 سنة % -2.1، ومن املتوقع أن تزيد النسبة إلى النامية في مجموعة البلدان % -0.9نسبة  بلغ املعدل

 .2016 سنة % -1.9أن تنخفض إلى 

في ففي املوازين املالية.  ااإلسالمي كمجموعة تحسن التعاون أيضا بلدان منظمة خالل الفترة قيد النظر، شهدت و 

مع ذلك، من املتوقع  املالي من الناتج املحلي اإلجمالي. وفي امليزان   % -1.5نسبة  بلدانهذه ال، سجلت 2014 سنة

 .2016سنة   % -2.1نخفض إلى يقبل أن  2015 سنة % -2.7العجز املالي إلى أن يرتفع 

 ا فيالبيانات فائضتوفر اإلسالمي مع  التعاون دولة في منظمة  54من أصل  9، سجلت الواحدبلد العلى مستوى و 

%( تليها كل من كوت 6.0)اإلمارات العربية املتحدة  نسبة من الفائض فيسجلت أعلى  . و2014 سنةامليزان املالي 

مرتبة ضمن  لى في املنظمةاحتلت البلدان الثالثة األو  %(. و1.8%( ثم أندونيسيا )1.9%( و تشاد )2.6ديفوار )

املرتبة احتلت اإلمارات العربية املتحدة البلدان العشرين األوائل في العالم من حيث فائض امليزان املالي بحيث 

 على التوالي. 18و  15تين املرتبتشاد  كوت ديفوار و احتلت كل من في حين العاشرة عامليا

 

(2014البلدان العشر األولى في املنظمة حسب امليزان املالي % الناتج املحلي اإلجمالي) :24.1الشكل   
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التابع لصندوق النقد الدولي، فقد سجلت القيمة اإلجمالية للصادرات  (DOTS)حسب إدارة اإلحصاءات التجارية 

%( تقل 1. هذه الزيادة )2013ترليون دوالر سنة  18.2مقارنة مع  2014ترليون دوالر سنة  18.4السلعية العاملية 

و  2010ي % املسجلة خالل سنت20%( و تقل بكثير عن متوسط النمو السنوي 2عن نسبة الزيادة للسنة الفارطة )

2011. 

ترليون دوالر، ارتفع إجمالي الصادرات السلعية من  1.3ترليون دوالر إلى  1.9، من 2009بعد الهبوط الحاد لسنة 

، على اليسار(. و 2.1)الشكل  2010ترليون دوالر سنة  1.7بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشكل ملحوظ و بلغت 

، بلغ إجمالي الصادرات السلعية لبلدان املنظمة تاريخيا أعلى 2012م حى التصاعدي املستمر حتى عامسايرة  للمن

، متجاوزا أعلى رقم سجله في مرحلة ما قبل 2012ترليون دوالر سنة  2.3مستوى لها على اإلطالق بحيث سجل 

ضاء غير األع. و كان هذا املنحى التصاعدي أقوى من نظيره في البلدان النامية 2008ترليون دوالر في عام  1.9األزمة 

، ما أدى إلى زيادة في حصص بلدان املنظمة من إجمالي صادرات البلدان النامية و باملنظمة و بلدان العالم ككل

 العالم. و لكن منذ ذلك الحين انخفض إجمالي الصادرات السلعية لبلدان املنظمة لسنتين متتاليتين 

إن حصة هذه البلدان من إجمالي صادرات البلدان . و على نفس املنوال ف2014ترليون دوالر عام  2.1وصلت 

% 32.5، و بقيت بذلك تحت مستوى 2012% سنة 30.4% في نفس العام مقارنة مع 27.7النامية تراجعت إلى

. و في نفس املنحى اتجه مجموع حصة بلدان املنظمة من إجمالي الصادرات قبل األزمة 2008املسجل سنة 

 2012بعد أن بلغ ذروته سنة  2014% سنة 11.7و انخفض إلى  2014و  2012ي السلعية العاملية أيضا بين عام

%. و هذا يمكن أن يفسر جزئيا بانخفاض أسعار السلع األساسية، حيث تتمتع بلدان منظمة التعاون 12.9بنسبة 

 تجارة البضائع

 2014% سنة 11.7انخفضت حصة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي صادرات العالم إلى

 .2012% سنة 12.9مقارنة مع 

 و واردات البضائع )ترليون دوالر أمريكي( صادرات :1.2الشكل 
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ادرات اإلسالمي بتركيز كبير. و لتحقيق نمو مستدام بعيد املدى في تجارة السلع وحصة أكبر من إجمالي الص

العاملية، يبدو أن بلدان املنظمة بحاجة لقطاعات اقتصادية أكثر تنافسية مع مستويات تنوع مهمة و كثافة 

 تكنولوجية عالية.

من ناحية أخرى، شهد إجمالي الواردات السلعية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي انتعاشا أقوى في مرحلة ما بعد 

، على 1.2)الشكل  2014ترليون دوالر سنة  2.0إلى  2009ترليون دوالر املسجلة سنة  1.2األزمة و ارتفع من 

% خالل هذه الفترة. و واصلت حصة بلدان املنظمة من الواردات 10.9اليمين(، مسجال بذلك زيادة سنوية بلغت 

مقارنة  2014% سنة 10.9 السلعية العاملية توسعها طوال الفترة قيد النظر، و إن كان بوتيرة أبطأ، بحيث بلغت

لي الواردات السلعية في البلدان النامية . و من جهة أخرى، استمر توسع حصتها من إجما2008% سنة 9.2مع 

 .2014% سنة 27.3بحيث سجلت  2011لثالث سنوات متتالية منذ 

أما من حيث حصص البلدان األعضاء منفردة من مجموع صادرات البضائع من منطقة منظمة التعاون 

مي استمر في التمركز  في اإلسالمي، فقد لوحظ أن الجزء األكبر من إجمالي صادرات بلدان منظمة التعاون اإلسال 

، سجلت البلدان الخمس األولى 2014،  على اليسار(. ففي سنة 2.2عدد قليل فقط من البلدان األعضاء )الشكل 

% من إجمالي الصادرات السلعية لجميع البلدان األعضاء، في حين سجلت البلدان 54.3املصدرة في املنظمة 

 332بمعدل  2014العربية السعودية مرة أخرى أكبر دولة مصدرة سنة %. و كانت اململكة 77العشر األولى نسبة 

% من إجمالي صادرات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، و تلتها كل 15.6مليار من الصادرات السلعية دوالر و حصة 

مليار  176نسيا )%( و أندو 11مليار دوالر،  234%( و ماليزيا ) 12.1مليار دوالر،  257من اإلمارات العربية املتحدة )

 %(.7.4مليار دوالر،  157%( ثم تركيا )8.3دوالر، 

و كما هو الحال بالنسبة للصادرات، فقد تمركزت الواردات السلعية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير 

العربية  ، فقد كانت كل من اإلمارات2.2في عدد قليل من البلدان. و كما هو مبين في اللوحة اليمنى من الشكل 

مليار دوالر  242و  273املتحدة و تركيا على رأس قائمة بلدان املنظمة من حيث حجم الواردات السلعية بمعدل 

 ، مليار دوالر أمريكي(2014أكثر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تصديرا و استيرادا للبضائع ) :2.2الشكل 
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% من إجمالي الواردات 25.4و معا شكلتا نسبة  2014من الواردات على التوالي أخذت زمام املبادرة في عام 

مليار دوالر،  178%( و أندونيسيا )10.3مليار دوالر،  209زيا )السلعية ملنظمة التعاون اإلسالمي، تلتهما كل من مالي

% إضافية من 27.4%( و التي شكلت مجتمعة حصة 8.4مليار دوالر،  170%( ثم اململكة العربية السعودية )8.8

ظمة واردات البضائع ملنظمة التعاون اإلسالمي بلغت. و مرة أخرى، سجلت البلدان الخمس األولى املستوردة في املن

 %.70.3% من إجمالي الواردات السلعية لجميع البلدان األعضاء، في حين سجلت البلدان العشر األولى نسبة 52.8

التعاون اإلسالمي بحاجة للحد من االعتماد الكبير و للحفاظ على نمو اقتصادي بعيد املدى، فإن بلدان منظمة 

على صادرات الوقود املعدني والسلع األولية غير النفطية، و التي تعتمد على كثافة تكنولوجية أقل، و وضع وتنفيذ 

سياسات محددة العتماد أساليب تصنيع متقدمة لزيادة حصة السلع التكنلوجية في صادراتها، و هذا األمر 

 لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات القابلة للتداول في أسواق التصدير الدولية. ضروري أيضا

 عنصر أيضا هو بل تنميتها، و البلدان نمو في و العالمي االقتصاد في األهمية متزايد دورا الخدمات قطاع يلعب

. الصحة و املياه و التعليم ذلك في بما األساسية، الخدمات على الحصول  و الفقر حدة من التقليص في حاسم

 و التجارة و اإلجمالي املحلي الناتج في الحصص نمو في مسهما االقتصاد، في قطاع كأكبر الخدمات قطاع برز 

 الرئيسية املجاميع بيانات قاعدة و 2004 لسنة الدولي للبنك العاملية التنمية مؤشرات إصدارات حسب و. الشغل

 القيمة من% 67-%65 نسبة املتوسط في مثل الخدمات قطاع فإن املتحدة لألمم التابع القومية للحسابات

 اآلخرين القطاعين من أكبر بسرعة يتوسع هو و 2013 و 2010 سنتي بين املمتدة الفترة خالل العاملية املضافة

 العالم، أنحاء جميع في العمل فرص من% 44 نسبة القطاع يمثل و(. والصناعة الزراعة) االقتصاد في الرئيسيين

 االستثمار ثلثي تدفق إلى إضافة العاملية الخدمات و السلع تجارة من% 20 من يقرب ما الخدمات تجارة تشكل و

 (.UNCTD, 2013) القطاع إلى العالمي املباشر األجنبي

 

 

صادرات و واردات الخدمات )مليار دوالر أمريكي( :3.2الشكل   
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، بلغ مجموع صادرات 2013و مع ذلك فإن هذه األرقام ال تبدو جلية بقوة على ساحة التجارة العاملية. ففي عام 

ترليون دوالر من صادرات السلع في نفس العام. و  18.5ترليون دوالر فقط مقارنة مع  4.7الخدمات العاملية 

التعاون اإلسالمي املستورد الصافي للخدمات. و وفقا لألونكتاد، صدرت بلدان كمجموعة، ظلت بلدان منظمة 

، في حين سجلت واردات الخدمات 2013مليار دوالر من الخدمات سنة    299منظمة التعاون اإلسالمي ما قيمته 

ة الخدمات في (. كما أظهرت حجم تجار 3.2مليار دوالر في العام نفسه )الشكل  511في منظمة التعاون اإلسالمي 

و  232، بحيث سجلت صادرات و واردات الخدمات في هذه البلدان 2009بلدان املنظمة زيادة مستمرة منذ سنة 

 مليار دوالر على التوالي. 367

و خالل الفترة قيد النظر، اتجهت حصة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من صادرات و واردات الخدمات في 

%  30.6% و 22.9(. و في الوقت الذي سجلت فيه هذه البلدان حصص 3.2تنازلي )الشكل البلدان النامية في منحى 

% و 19.3، على التوالي، انخفضت هذه الحصص إلى2009في صادرات و واردات الخدمات في البلدان النامية سنة 

العاملية . كما  انخفضت الحصة الجماعية لبلدان املنظمة من إجمالي صادرات الخدمات 2013% سنة 27.1

، في املقابل ارتفعت حصتها من إجمالي واردات الخدمات 2013% سنة 6.3إلى  2009% املسجلة سنة 6.5من

 %  خالل نفس الفترة.11.4% إلى 10.7العاملية من 

البلدان العشر األوائل في منظمة التعاون اإلسالمي حسب أحجام صادرات و واردات خدماتها.   4.2و يظهر الشكل 

% 16.7مليار دوالر من الصادرات و حصة  51كانت تركيا املصدر األول للخدمات بحيث سجلت  2014ففي سنة 

 تجارة الخدمات
حصة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي صادرات الخدمات لجميع البلدان النامية آخذة في 

 االنخفاض ملدة خمس سنوات متتالية

(2014: البلدان العشر األولى املصدرة و املستوردة للخدمات )مليار دوالر أمريكي، 4.2الشكل   
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الخدمات لبلدان من إجمالي صادرات   51

، على اليسار(، و تلتها كل من 4.2املنظمة )الشكل

 24%(، و أندونيسيا )13مليار دوالر،  39ماليزيا )

مليار دوالر،  22%( و مصر )7.7مليار دوالر، 

مليار  21%( ثم اإلمارات العربية املتحدة )7.2

، شكلت البلدان 2014%(. و في سنة 6.8دوالر، 

التعاون اإلسالمي نسبة  العشر الولى في منظمة

% من إجمالي صادرات الخدمات في املنظمة. 72.6

وفيما يتعلق بواردات الخدمات، سجلت اململكة 

مليار  97العربية السعودية أعلى نسبة بلغت 

% من إجمالي واردات 17.7دوالر و حصة 

الخدمات في منظمة التعاون اإلسالمي، و تلتها كل 

مليار دوالر  71ة )من اإلمارات العربية املتحد

%(. 6مليار دوالر،  33%( ثم قطر )8.2مليار دوالر،  34%( و أندونيسيا )8.2مليار دوالر،  45%(، و ماليزيا )13.1

% من إجمالي 70.5وشكلت البلدان العشر األولى املستوردة للخدمات في منظمة التعاون اإلسالمي مجتمعة حصة

 واردات الخدمات في بلدان املنظمة.

أن معظم صادرات الخدمات ملنظمة التعاون اإلسالمي تعود لخدمات السفر و النقل. و خالل  5.2و يبين الشكل 

، تاله 2012% إذا ما استثنينا سنة 40الفترة قيد النظر، بلغت حصة صادرات الخدمات املتعلقة بالسفر أكثر من 

 الصادرات و الواردات السلعية البينية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )مليار دوالر أمريكي( :6.2الشكل 
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%. وكانت أيضا حصة فئة الخدمات التجارية األخرى 22% و 18لذي بقيت حصته ثابتة في حوالي قطاع النقل ا

مثل، على سبيل املثال ال الحصر، البحث و التطوير و الخدمات القانونية في إجمالي صادرات الخدمات في منظمة 

 مستوى خدمات النقل.التعاون اإلسالمي مهمة مع الزيادة في حصة القطاع الفرعي إلى مستوى قريب من 

 

، تعافى إجمالي التجارة السلعية بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بسرعة فبلغ،  2009بعد الهبوط الحاد سنة 

تراجع  2014، على اليسار(. لكن في سنة 6.2)الشكل  2013 2013مليار دوالر سنة  824بعد توجه تصاعدي حاد، 

% سنويا 3.3اجع إجمالي صادرات بلدان املنظمة بنسبة مليار دوالر.  و مع ذلك، نظرا لتر  826هذا الرقم قليال إلى 

% املسجلة 18.6، واصلت حصة التجارة البينية في االرتفاع، و تبعا لذلك ارتفعت هذه الحصة من 2012منذ 

%. وعلى مدى السنوات 19.9لتسجل  2014حتى سنة  و واصلت ارتفاعها 2013% سنة 19.8إلى  2012سنة 

 . لذلك ينبغي اعتبار هذا إنجازا 2011ه الحصة بوتيرة مستمرة، إال إذا استثنينا سنة العشر املاضية، ارتفعت هذ

% الوارد في برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي العمل 20كبيرا حقا في الطريق نحو تحقيق هدف 

 ، و ينبغي أيضا دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.2005لسنة 

السنوات في اتجاه  عبر (، تطورت بنية التجارة البينية 2014aو مع ذلك، ينبغي االحتراز، فوفقا لتقرير مركز أنقرة )

التركيز على املزيد من السلع األولية غير الوقودية و نسبة أقل من الوقود املعدني بحيث انخفضت حصة الوقود 

. من ناحية أخرى، يمثل الوقود 2012% سنة 21.9إلى  2005% سنة 28املعدني من إجمالي التجارة البينية من

% من إجمالي 7% إلى 3% من إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي، لكن فقط حوالي 50حوالي املعدني 

الوقود املعدني املصدر يصل للبلدان األخرى في املنظمة. و تسبب هبوط أسعار النفط منذ أكثر من عام في 

 التجارة البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي
 .2014 سنة %19.9اإلسالمي  التعاون منظمة  في بلدانالتجارة  من إجماليبلغت حصة التجارة البينية 

 ،مليار دوالر أمريكي2014الصادرات و الواردات السلعية البينية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،  :7.2الشكل 
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كل طفيف على حجم التجارة تخفيض القيمة النقدية إلجمالي صادرات بلدان املنظمة إلى العالم، و لكنه أثر بش

البينية. هذا األمر ساهم إذن في الزيادة في حصة التجارة البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي. لذلك ينبغي مراعاة دور 

 أسعار السلع بشكل جيد في الوقت الذي يتم فيه تقييم آثار السياسات على التجارة البينية.

مليار  402و  2013مليار دوالر سنة  404 من ناحية أخرى، سجلت الصادرات البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 273كانت قد سبقها انخفاضا كبيرا عن مستوى ، و التي 2009مليار دوالر سنة  210مقارنة مع  2014دوالر سنة 

، على اليمين(. واستمرت حصة الصادرات 6.2)الشكل  2005مليار دوالر فقط سنة  132و  2008مليار دوالر لسنة 

. و بلغت 2014% سنة 18.9و وصلت إلى  2011البينية من إجمالي الصادرات في بلدان املنظمة في الزيادة منذ عام 

 2014مليار دوالر سنة  424وانخفضت بشكل طفيف  2012مليار دوالر سنة  430ية للمنظمة الواردات البين

 225، 2009، على اليمين( . و من جديد، تفضل هذه األرقام ما تم تسجيله في عز األزمة املالية سنة 6.2)الشكل 

لبلدان املنظمة من إجمالي  مليار دوالر فقط. و خالفت حصة الواردات البينية 140ب  2005مليار دوالر، و سنة 

% خالل الفترة املمتدة 20.9% إلى 21.5فانخفض من  2009وارداتها التوجه اإليجابي املتزايد الذي شهدته سنة 

 .2014و  2013بين عامي 

ز فقط يو لزيادة حصة التجارة البينية من مجموع تجارتها السلعية، ال ينبغي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي الترك

( بمشاركة أوسع من البلدان األعضاء، TPS-OICى تفعيل نظام األفضليات التجارية ملنظمة التعاون اإلسالمي )عل

و لكن أيضا تعزيز التنوع و املنافسة في املنتجات القابلة للتداول مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات و الفوائد 

 املتبادلة من التجارة.

( البلدان العشر األوائل في املنظمة من حيث حجم صادراتها البينية. في عام )على اليسار 7.2و يظهر الشكل 

% من إجمالي 56.5، سجلت البلدان الخمس األولى في املنظمة من ناحية الصادرات البينية ما يقارب 2014

مارات %. و احتلت اإل 76.5الصادرات البينية في املنظمة، في حين سجلت البلدان العشر األكثر تصديرا نسبة 

 دة )على اليمين( االستثمار األجنبي املباشر الواردة )مليار دوالر(: تدفقات )على اليسار( و أرص8.2الشكل 
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% من إجمالي الصادرات البينية  لبلدان 18.1مليار دوالر و نسبة  73العربية املتحدة املرتبة األولى برصيد بلغ 

%( و 12.1مليار دوالر،  49%( و تركيا )12.1مليار دوالر،  49املنظمة، و تلتها كل من اململكة العربية السعودية )

 %(.6.2مليار دوالر،  25يا )%( ثم أندونيس8مليار دوالر،  32ماليزيا )

)على اليمين( البلدان األولى في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث الواردات البينية،. ففي  7.2و يصف لنا الشكل 

% في املجموع، 11.6مليار دوالر و حصة  49.4، كانت إيران املستورد األول من بلدان املنظمة بحجم بلغ 2014سنة 

مليار دوالر و  31.5% و أندونيسيا ب 11.3مليار دوالر و حصة  47.3لعربية املتحدة بمقدار تلتها كل من اإلمارات ا

% من إجمالي الواردات البينية للمنظمة في 43.1%. و شكلت البلدان الخمس األولى في  املنظمة حصة 7.4بحصة 

  %.66.8حين بلغت حصة البلدان العشر األولى 

 

، مما يمثل انخفاضا 2014ترليون دوالر سنة  1.23( العالمي FDI) االستثمار األجنبي املباشربلغ إجمالي تدفقات 

% من 66، فإن 2005مليار دوالر. و اعتبارا من سنة  1.47مليار دوالر على قيمة العام املاض ي  230بأكثر من 

مليار دوالر، كانت مخصصة للبلدان  927تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية، التي كانت آنذاك بقيمة 

، سجلت البلدان النامية نسبة 2012%( لالقتصاديات النامية. و في سنة 34املتقدمة، في حين عادت البقية )أي 

، ارتفعت حصة البلدان النامية أكثر لتسجل 2014% من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية و في 42.4

 %، مما يعكس تحسن مناخ االستثمار في هذه البلدان.45.5

 

 باشرتدفقات االستثمار األجنبي امل
% سنة 10.8بلغت حصة بلدان املنظمة من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية نسبة 

 .2009، وهو أعلى مستوى منذ 2014

البلدان العشر األولى األكثر استقباال لتدفقات )على اليسار( و أرصدة )على اليمين( االستثمار األجنبي  :9.2الشكل 

 (2014املباشر الواردة ) مليار دوالر، 
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دفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )على اليسار( مجموع ت 8.2ويوضح الشكل 

باملقارنة مع البلدان النامية غير األعضاء باملنظمة و مع البلدان املتقدمة. و يالحظ من هذا الشكل أنه خالل 

 7ع )انظر القسم الفترة قيد النظر ظلت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان املنظمة عموما دون املتوق

مليار  138للمزيد من التفاصيل(. و سجلت القيمة اإلجمالية لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان املنظمة 

بعد تراجع شامل في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية، ومنذ ذلك الحين بقيت في حدود  2009دوالر سنة 

، بلغ إجمالي قيمة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان املنظمة مبلغ 2014مليار دوالر. و في  145و  130

مليار دوالر(. و  144) 2011مليار دوالر، مسجال بذلك انخفاضا ملدة ثالث سنوات متتالية عن قيمته لسنة  132

و  2013جعا حتى سنة من جهة أخرى، سجلت حصة بلدان املنظمة من إجمالي التدفقات إلى البلدان النامية  ترا

% سنة 23.6و وصلت إلى  2009. ومع ذلك، ارتفعت هذه الحصة للمرة األولى منذ 2013% سنة 21.5سجلت 

. و اعتمادا على التوجه في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى البلدان املتقدمة و البلدان النامية غير 2014

% و 9تها في تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية تذبذبا بين األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، أظهرت حص

  .2013% املسجل سنة 9.2مقارنة مع مستوى  2014% سنة 10.8% و بلغت 11

. في املقابل، 2014ترليون دوالر سنة  25بلغت أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة على الصعيد العالمي 

% من رصيد االستثمار األجنبي املباشر العالمي، و 7.3اون اإلسالمي مجتمعة نسبة استضافت بلدان منظمة التع

)الشكل  2010نقطة مئوية مقارنة مع سنة  0.4و  2005نقطة مئوية في التغيير سنة  4.5هو رقم أفضل من حصة 

ر الوارد على البلدان ، على اليمين(. و عالوة على ذلك، فإن الجزء األكبر من رصيد االستثمار األجنبي املباش8.2

% من الداخل رصيد 19.4النامية يعود للبلدان النامية غير األعضاء باملنظمة، والتي سجلت مجتمعة حصة 

. و بشكل عام، ارتفعت حصة البلدان النامية في العالم من 2014االستثمار األجنبي املباشر العالمي الوارد سنة 

 في مقابل ذلك سجلت البلدان املتقدمة انخفاضا في حصتها.، 2014و  2005% بين سنتي 26.7% إلى 19.3

 

 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

األجنبي املباشر % من تدفقات االستثمار 49.2سجلت خمس من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي نسبة 

 .2014إلى جميع بلدان املنظمة عام 

تنمية القطاع املالي: 10.2الشكل   
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كما هو الحال في باقي مجموعات االقتصاد الكلي الرئيسية ملجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، أظهرت أيضا 

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى هذه البلدان مستوى عال من التركيز، بحيث يتوجه الجزء األكبر منها إلى 

قليل من هذه البلدان. و شكلت البلدان الخمس األولى األكثر استقطابا لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر عدد 

% من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان املنظمة، في حين سجلت 49.2الوافد مجتمعة نسبة 

، كانت أندونيسيا في الريادة من 2014في سنة  ، على اليسار(. و 9.2% )الشكل 69.8البلدان العشر األولى نسبة 

مليار دوالر من تدفق االستثمار األجنبي املباشر  22.6حيث تدفقات االستثمار األجنبي املباشر بحيث سجلت معدل 

% من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. و 17.1إلى الداخل، وحصة 

%( و اإلمارات العربية املتحدة 8.2مليار،  10.8%( و ماليزيا )9.2مليار دوالر،  12.1نيسيا كل من تركيا )تلت أندو 

 %(.7.2مليار،  9.6%( ثم كازاخستان )7.6مليار دوالر،  10.1)

و نفس الش يء تمت مالحظته أيضا على مستوى رصيد االستثمار األجنبي املباشر الداخل، بحيث استقطبت 

% من إجمالي أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الداخل ملنظمة التعاون اإلسالمي في 50.5لخمس األولى البلدان ا

مليار دوالر من أرصدة االستثمار  253%. و مرة أخرى و بمبلغ 72.1حين استقطبت البلدان العشر األولى نسبة 

تلت أندونيسيا املرتبة األولى على قائمة % من مجموع منظمة التعاون اإلسالمي( اح14األجنبي املباشر الداخل )

. و أعقب أندونيسيا كل من 2014بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مع أكبر أرصدة االستثمار األجنبي املباشر في عام 

مليار دوالر،  134%( و ماليزيا )9.4مليار دوالر،  169%( و تركيا )12.0مليار دوالر،  216اململكة العربية السعودية )

 %(.7.2مليار دوالر،  129%( ثم كازاخستان )7.4

و عموما، فإن هذه الحالة تشير إلى أن أغلبية بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ما زالت غير قادرة على وضع أطر 

اقتصادية مواتية و تزويد األعمال التجارية األجنبية ببنية تحتية تنظيمية و مادية مالئمة لجذب املزيد من 

ثمار األجنبي املباشر. ونتيجة لذلك، فإن بلدان املنظمة، بشكل عام، في حاجة إلى اتخاذ إجراءات تدفقات االست

سريعة لتعزيز بيئة مالئمة تجذب املزيد من االستثمارات األجنبية. و لتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة ملحة 

اجات كل من املستثمرين املحليين و للقيام بإصالحات لتحسين مناخ األعمال وتقديم حوافز استثمارية وفقا الحتي

األجانب، و هذا بدوره يتطلب توفر بنية تحتية مالئمة و كذلك االستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز قدراتها 

 اإلنتاجية، الش يء الذي ما يزال يشكل تحديا كبيرا للغالبية منهم.

 

يمكن لكل نظام مالي يعمل بشكل جيد أن يمهد الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة من خالل، ضمن 

مجموعة أخرى من األمور، تخصيص املدخرات املحلية بشكل فعال في األنشطة االقتصادية املنتجة. و قد نال 

في األدبيات الحديثة عن النمو االقتصادي، و في العقد األخير حصل هذا الدور اهتماما كبيرا بالفعل اهتماما كبيرا 

إجماع قوي على أن الوسطاء املاليين الذين يعملون بشكل جيد لهم تأثير كبير على النمو االقتصادي )ليفين، 

2004.) 

 

 

 القطاع املالي
 .عاون اإلسالمي غير مرضيةظلت درجة التعميق املالي في بلدان منظمة الت
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هي نسبة النقود بمعناها الواسع في الناتج املحلي  التعميق املاليو من املؤشرات الشائعة استخدامها لتحديد درجة 

 10.2اإلجمالي. ويرتبط املعدل األعلى بصفة عامة مع سيولة مالية و عمق مالي كبيرين. و كما هو مبين في الشكل 

بمعناها الواسع في الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون  النقود حجم)على اليسار(، فقد سجل متوسط 

% 120% في البلدان النامية غير األعضاء باملنظمة، و 118.3مقارنة بما يقارب  2014% سنة 54.6سالمي نسبة اإل 

في البلدان املتقدمة. و على ما يبدو، فإن القطاع املالي في البلدان األعضاء متخلفة في توفير السيولة الكافية 

هذا الوضع بشكل جزئي في انخفاض مستويات وفرص أفضل لالستثمار في االقتصاد بتكلفة أقل. و يتجلى 

، قدم القطاع املالي 2014االئتمان التي يقدمها القطاع املالي كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي. ففي عام 

من الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، بينما في % 49.2دينا لالقتصاد املحلي متوسطه 

، على اليمين(. أما 10.2% )الشكل 112.2نامية غير األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي بلغ هذا الرقم البلدان ال

الدين الداخلي املقدم من القطاع املالي في البلدان املتقدمة فقد بلغ في املتوسط ضعفي حجم الناتج املحلي 

 %(.204.5) 2014اإلجمالي سنة 

كبير بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ففي الوقت الذي تتوفر فيه بعض و تتفاوت درجة اإلنماء املالي بشكل 

البلدان األعضاء على أنظمة مالية نسبيا أكثر تقدما بما في ذلك الخدمات املصرفية و التأمينات و غيرها من 

رى تأخرا في مراحل املؤسسات املالية إضافة إلى نظم رقابية و إشرافية مالية فعالة، تعرف الكثير من البلدان األخ

 تطورها املالي، وهذا بدوره يوفر مجاال كبيرا للتحسين النظم املالية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

أخذا بعين االعتبار الطرح املقبول على نطاق واسع و القائل بأن التعميق املالي يمنح فوائد هامة الستقرار 

د من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي محرومة من فوائد االستقرار االقتصاد، مع األخذ بالحذر، يبدو أن العدي

هذه. مع ذلك، هناك بعض االستثناءات من هذا الحرمان مثل لبنان و ماليزيا و ليبيا و األردن حيث العمق املالي، 
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قدمة. في كما قيس بحجم النقود بمعناها الواسع حسب الناتج املحلي اإلجمالي، يبلغ متوسط مستوى البلدان املت

لبنان، على سبيل املثال، بلغ إجمالي حجم النقود بمعناها الواسع الذي يشمل، من بين أمور أخرى، جميع النقود 

%(، كما هو موضح في الشكل 256.9بمعناها الضيق و الودائع، أكثر من ضعف حجم الناتج املحلي اإلجمالي )

% من الناتج املحلي اإلجمالي. أما في ليبيا و األردن 141.8يزيا . وباملثل، اتفق حجم السيولة في االقتصاد في مال11.2

 % من الناتج املحلي اإلجمالي.100و املغرب، بلغ الحجم النسبي لعرض النقد بمعناه الواسع إلى أكثر من 

و حسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن التعميق املالي، من خالل زيادة حجم املعامالت املالية، يمكن 

أن يعزز من قدرة النظام املالي في بلد ما على التدخل في تدفقات رؤوس األموال دون حصول تقلبات كبيرة في 

(. و يقال أن األسواق املالية األكثر عمقا قادرة على خلق مصادر بديلة IMF ،2011صرف )أسعار األصول وأسعار ال

للتمويل في السوق املالي املحلي في فترات التوتر الدولي، واضعة الحد لالنتشار السلبي، كما اتضح في األزمة املالية 

بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، و يدعم هذا الطرح  12.2العاملية األخيرة. و في هذا الصدد، فإن الشكل 

 .2014ذلك بوصف قوة العالقة بين النقود بمعناها الواسع وتوافر الدين سنة 

ومع ذلك، تشير األدلة إلى أن األسواق املالية األكثر عمقا يمكنها أيضا استقطاب تدفقات رأس املال املتقلبة، ما 

ي في اقتصاد البالد. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للتعميق املالي أن يحدث يزيد من تعقيد عملية تدبير االقتصاد الكل

بسرعة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى ازدهار االئتمان و كساد كنتيجة لذلك. و على املستوى املنهجي، إذا ما تم تدبير كل 

و على املستوى هذه العوامل بشكل صحيح، فإنه يمكن التخفيف من شدة الحاجة إلى تكديس األصول األجنبية، 

 (.2011و آخرون،  Maziadالعالمي، تعزيز التكيف العالمي )

 

 الدين الخارجي )على اليسار( و هيكله الزمني )على اليمين( :13.2الشكل 
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أظهر إجمالي الدين الخارجي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي توجها تصاعديا خالل الفترة قيد النظر. فخالل سنة 

املاض ي و سجل مليار دوالر  عن قيمة العام  120، ارتفع إجمالي الديون الخارجية لبلدان املنظمة بأكثر من 2013

بلدا في املنظمة مصنفا ضمن البلدان الفقيرة املثقلة بالديون  21ترليون دوالر. و من ناحية أخرى، ما زال  1.42

)على اليسار(  13.2من قبل البنك الدولي. وتماشيا مع الديون املتزايدة من حيث القيمة املطلقة، يوضح الشكل 

منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة لناتجها املحلي اإلجمالي وحصتها من أن كال من الحجم النسبي للدين في بلدان 

. و في هذا الصدد، ارتفع متوسط الديون لبلدان 2011إجمالي الدين في البلدان النامية قد تزايد منذ سنة 

خالل . و 2013% سنة 20،7إلى  2011% املسجلة سنة 18.6املنظمة املثقلة بالنسبة للدخل القومي اإلجمالي من 

الفترة ذاتها، ارتفع أيضا إجمالي رصيد الدين الخارجي لبلدان املنظمة كنسبة مئوية من إجمالي ديون البلدان 

 %.25.9% إلى 25.6النامية من 

بالنظر إلى الهيكل الزمني للديون الخارجية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي نجد أن أن الديون طويلة األجل  

. ومع 2013% سنة 73.4األكبر من مجموع الديون الخارجية للمنظمة، حيث سجلت  مستمرة في حيازة الجزء

% فقط 16.7مقارنة مع  2013% سنة 23.8ذلك، فإن حصة الديون قصيرة األجل في تزايد مستمر، بحيث بلغت 

 ، على اليمين(.13.2)الشكل  2009سنة 

لد األكثر مديونية في منظمة التعاون اإلسالمي املطلقة، كانت تركيا الب القيمة و بخصوص رصيد الديون من حيث

% من 27.2مليار دوالر و هذا الرقم يشكل  388، على اليسار(، فقد بلغت مديونيتها 14.2)الشكل  2013سنة 

إجمالي الديون الخارجية ملنظمة التعاون اإلسالمي. و أعقب تركيا كل من أندونيسيا و ماليزيا و باكستان و 

و سجلت البلدان الخمس األولى ما مليار دوالر.  57و  259اوحت مستويات ديونها الخارجية بين كازاخستان التي تر 

 الدين الخارجي

 .2013% سنة 23.8واصلت حصة الديون قصيرة األجل توسعها وبلغت 

من الدخل القومي اإلجمالي )يمين( %: البلدان العشر األكثر مديونية في املنظمة )يسار( والديون 14.2الشكل   
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% 86.5بينما سجلت البلدان العشر األولى الديون الخارجية ملنظمة التعاون اإلسالمي، % من إجمالي 74.7يقارب 

ظر للحجم املطلق لرصيد الديون. و في و مع ذلك، و نظرا لحجم الناتج االقتصادي للبلد، قد يكون مضلال الن منها.

هذا الصدد، تعتبر نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي وسيلة إلعطاء صورة أكثر دقة عن مديونية البالد، ما 

يسمح بتكييفها مع حجم الدخل القومي اإلجمالي. و من حيث الحجم النسبي للديون الخارجية من إجمالي الدخل 

% 98.5بنسبة  2013قرغيزستان البلد األكثر مديونية في منظمة التعاون اإلسالمي سنة القومي، كانت جمهورية 

، على اليمين(، تلتها كل من موريتانيا و غيانا و كازاخستان و األردن بنسب 14.2إلى الدخل القومي اإلجمالي )الشكل 

 %.71.9% إلى 91.7متفاوتة تتراوح بين  

 

، ازداد 2014عادة ما تعتبر االحتياطيات وسيلة مهمة لحماية االقتصاد من الصدمات الخارجية الفجائية. في سنة 

ترليون دوالر  12.5إلى  2009ترليون دوالر سنة  9من  –بما في ذلك الذهب  -إجمالي االحتياطيات النقدية العاملية 

ترليون دوالر املتبقية للبلدان  8للبلدان املتقدمة في حين تعود ترليون دوالر من هذا املبلغ  4.5، و تعود 2014سنة 

ترليون دوالر سنة  1.3(. و ارتفع إجمالي احتياطيات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من 15.2النامية )الشكل 

 % إلى23.4، لكن حصتها من إجمالي احتياطيات البلدان النامية انخفضت من 2014ترليون سنة  1.8إلى  2009

، تطابقت حصة البلدان النامية من مجموع االحتياطي العالمي 2014% خالل هذه الفترة. و اعتبارا من سنة 22.9

%(. و على الرغم من أنه يمكن تفسير الجزء األكبر من هذا بتزايد التدفقات التجارية من 64.1مع حوالي الثلثين )

 االحتياطات
بعد سنوات من الزيادة املستمرة، انخفض إجمالي احتياطيات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي سنة 

2014. 

 

البلدان العشر األولى في املنظمة  :16.2الشكل 

 حسب إجمالي احتياطات الصادرات باألشهر

 

االحتياطات، بما في ذلك الذهب : 15.2الشكل 

 )مليار دوالر أمريكي(
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الناشئة مثل الصين و غيرها من البلدان الصناعية الجديدة في آسيا، وكذلك البلدان املصدرة االقتصادات  بعض

للنفط في الشرق األوسط ، إضافة إلى الفوائض الناتجة عن هذه التجارة . و لعبت أيضا جهود اإلصالح املالي في 

( دورا في تحسين وضعية بعض البلدان النامية )خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري 

احتياطياتها. و يبدو أن تحرير حساب رأس املال في بعض البلدان النامية قد أسفر عن الحاجة إلى تكديس 

 كضمان ضد التقلبات املالية بما في ذلك التوقف املفاجئ لتدفق رأس املال أو انتكاسته.االحتياطات 

البلدان العشر األولى في منظمة التعاون اإلسالمي حسب حجم االحتياطات  16.2و من جهة أخرى، يظهر الشكل 

ان مع احتياطي يعادل ، فقد تصدرت اململكة العربية السعودية قائمة هذه البلد2014ألشهر من الصادرات سنة 

 31.7و  32.8شهرا من الصادرات، في حين تلتها كل من ليبيا و الجزائر بفارق ضئيل من االحتياطيات يعادل  36.7

أشهر  من  10شهرا من الصادرات على التوالي. و فقط في أربع من بلدان املنظمة تعادل االحتياطيات أكثر من 

 صادراتها.

 

مهما من مصادر التمويل للعديد من البلدان النامية، بما في ذلك  املساعدة اإلنمائية الرسمية مصدراما زالت 

، بلغ صافي تدفقات املساعدات اإلنمائية الرسمية من جميع 2013عاون اإلسالمي. فخالل بلدان منظمة الت

، على 17.2)الشكل  2009مليار دوالر سنة  89.6مليار دوالر  مقارنة مع  103.9الجهات املانحة للبلدان النامية 

ظمة اتجاها تصاعديا. و اعتبارا ، أظهرت تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لبلدان املن2010اليسار(. منذ عام 

 الرسمية والتحويالتاملساعدة اإلنمائية 
% من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية 60.5استقبلت عشرة بلدان من منظمة التعاون اإلسالمي 

 .2013 الرسمية لبلدان املنظمة سنة

 املساعدة اإلنمائية الرسمية )مليار دوالر أمريكي( :17.2الشكل 
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، شكلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بالضبط نصف إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية 2013من سنة 

 .2009مليار دوالر، وهي أعلى نسبة سجلت منذ  51.9البلدان النامية بمبلغ الرسمية إلى 

و إذا ما اعتبرنا حجم تمركز تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، نجد خصائص 

ساعدة اإلنمائية % من إجمالي تدفقات امل38.2، تلقت البلدان الخمس األولى في املنظمة 2013مماثلة. ففي سنة 

، على اليمين(. و 17.2% منها )الشكل 60.5الرسمية لكل بلدان املنظمة،  في حين تلقت البلدان العشر األولى 

% من مجموع املنظمة، تلتها كل من 10.6مليار دوالر و  5.5احتلت مصر املرتبة األولى مع إجمالي تدفقات بلغ 

%( ثم 5.3مليار دوالر،  2.7%( و تركيا )7مليار دوالر،  3.6يا )%( و سور 10.1مليار دوالر،  5.3أفغانستان )

 %(.5.1ملياردوالر،  2.7بنغالديش )

أن تدفقات التحويالت الشخصية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي زادت  18.2و من جهة أخرى، يبرز لنا الشكل 

عان ما انخفضت بحدة خالل نفس ، لكن سر 2013مليار  دوالر سنة  117إلى  2011مليار دوالر سنة  108من 

البلدان اقتصادات  على 2008مليار دوالر. و بسبب آثار األزمة املالية و االقتصادية لسنة  96.6السنة لتسجل 

الذي هو و انخفاضا في دخلهم  املتقدمة في املقام األول، شهد عدد كبير من العمال املهاجرين من البلدان النامية

إلى بلدانهم األصلية. و هذا ما أدى إلى انخفاض في تدفقات التحويالت إلى بلدان املنظمة مصدر رئيس ي للتحويالت 

وكذلك البلدان النامية غير األعضاء باملنظمة. و من ناحية أخرى، تحسنت نسبيا تدفقات التحويالت إلى البلدان 

مليار  270إلى  2011يار دوالر لسنة مل 260النامية غير األعضاء باملنظمة خالل الفترة املدروسة بحيث ارتفعت من 

 .2013دوالر سنة 

على مستوى البلد الواحد، لوحظ على أن جزءا مهما من تدفقات التحويالت الداخلة إلى بلدان منظمة التعاون 

% من هذه 63.9، عادت نسبة 2013اإلسالمي متمركزة في عدد قليل من البلدان األعضاء فقط. ففي عام 

 

 التحويالت الشخصية )مليار دوالر أمريكي( :18.2الشكل 
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، 18.2% منها سجلته البلدان العشر األولى )الشكل 85لخمس األولى في املنظمة، في حين أن التدفقات للبلدان ا

 17.8على اليمين(. و على قائمة البلدان األكثر استقباال للتحويالت في بلدان املنظمة، احتلت مصر املرتبة األولى ب

ويالت إلى بلدان املنظمة، تلتها كل من % من تدفقات التح18.5مليار دوالر من تدفقات التحويالت أو ما يقابله 

%(  ثم 8.1مليار دوالر،  7.9%( و لبنان )14.3مليار دوالر،  13.9%( و بنغالديش )15.1مليار دوالر،  14.6باكستان )

 %(.7.9مليار دوالر،  7.6أندونيسيا )
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 الجزء الثاني

 التعاون التوقعات االقتصادية ملنظمة  تقرير  يقدم هذا الجزء الخاص من

ملحة شاملة عن االستثمارات في البلدان األعضاء في  2015اإلسالمي 

هو يسلط ف". "تشجيع االستثمار من أجل التنمية عنواننظمة تحت امل

 ، كما يشير أيضا إلىنظمةاملالستثمار في بلدان لناخ الحالي املالضوء على 

عض األجنبية املباشرة فضال عن ب الخاصة و حالة االستثمارات العامة و

 .هااملتعلقة بتحسين كفاءة االستثمارات وجذب اتالسياسقضايا 

في هذا السياق، يستعرض القسم الثالث األدبيات املتعلقة بأهمية 

االستثمار لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية، كما يقدم، بشكل موجز، 

تحليال للروابط بين االستثمار والنمو في حالة بلدان املنظمة ، وينتهي 

ل أعمق ملناخ االستثمار في بلدان املنظمة. و يركز القسم الرابع على بتحلي

كيفية تحسين فعالية االستثمار العام. ويناقش القسم الخامس القضايا 

املتصلة بمشاركة القطاع الخاص وتشجيعه لالستثمار من أجل التنمية. 

في حين، يسلط القسم السادس الضوء على بعض القضايا الرئيسية 

ة باالستثمار األجنبي املباشر ويقيم سياسات االستثمار األجنبي املتعلق

املباشر واإلطار املؤسس ي في بلدان املنظمة. وأخيرا، يقدم القسم السابع 

بعض التوصيات بشأن كيفية تشجيع وتسهيل االستثمار في بلدان منظمة 

 .التعاون اإلسالمي
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 الثالث القسم 

 

االستثمار و النمو  
 و التنمية

 

 

 

4 Investment, Growth and Deent 

العديد من  علىارتفاع مستويات الدخل متعدد األوجه ويتطلب التغلب  في اتجاهغالبا ما يكون مسار التنمية 

النامية عادة ما تكون االقتصادات  املشاكل التي تواجههاو عموما، فإن العقبات في مراحل مختلفة من التنمية. 

القضايا بما في ذلك، من بين أمور أخرى، تحسين  معالجة العديد منهذه البلدان ينبغي لخصائص مماثلة. و  ذات

وتعزيز  الكاملةضمان العمالة  و والبشري القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد من خالل بناء مخزون رأس املال املادي 

املالية  املتعلقة بالسياساتوالتعامل مع بعض التحديات  االقتصاديع وتحقيق التنو  التنافسيةاإلنتاجية والقدرة 

العديد من البلدان فإن املوارد واإلمكانات، ب فيما يتعلق حقيقيةمخاوف وجود على الرغم من و ة . والنقدي

العديد من هذا األمر بمن أجل الرخاء. وقد أدى  وتطلعاتهاالنامية تكافح من أجل تحقيق أهدافها اإلنمائية 

االستثمار )املحلي  بشكل جذري و اكتشاف مدى أهمية إعادة النظر في سياساتها اإلنمائيةإلى البلدان النامية 

 النمو االقتصادي والتنمية والتحديث ونمو الدخل و  من أجلواألجنبي، الخاص والعام( كقوة دافعة حاسمة 

 .الفقر وخلق فرص العمل ةحدالتقليص من 

شجيع االستثمار من أجل الثاني من هذا التقرير "ت يمهد الطريق للقسمهذا القسم  فإنو بناء على ما تقدم، 

لألدبيات املتعلقة بأهمية  قصيراستعراض بيبدأ هذا القسم و اإلسالمي".  التعاون التنمية في بلدان منظمة 

قبل أن ينتقل إلى تحليل الروابط بين االستثمار والنمو في حالة االستثمار لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية 

 .اإلسالمي التعاون منظمة  بلدانمناخ االستثمار في حول تحليل مفصل بنظمة. ثم يخلص القسم املبلدان 

 دور االستثمار في النمو االقتصادي و التنمية 1.3

إن دور االستثمار في زيادة النمو االقتصادي والتنمية ليس مجرد كالم، بل هو أمر ثابت تجريبيا و نظريا 

(Caballero, 1999 باإلضافة إلى ذلك، تم دعم .) عن لنمو طويل األمد في ا لالستثمار  املهملدور الطرح حول اهذا

على املستوى القطري مشيرا إلى أن هناك عالقة إيجابية بين االستثمار والنمو، كما هو و عبر البالد  طريق تحليل

  . (UNCTAD, 2014)مبين في حالة العديد من البلدان األفريقية
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لدان التي تتمتع بمعدالت نمو مرتفعة ومستديمة. ففي البلدان باالستثمار املرتفع أحد خصائص ال يعد معدل

% من الناتج املحلي اإلجمالي. 25حيث يرتفع معدل النمو، غالبا ما يتجاوز إجمالي االستثمار املحلي واألجنبي نسبة 

ر مع وعلى الجانب اآلخر، فإن البلدان ذات معدالت االستثمار املنخفضة في كثير من األحيان في كفاح مستم

معدالت نمو منخفضة. و خير مثال على ذلك هي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل إجمالي تكوين رأس 

حيث ما كان . و (OECD, 2006)% من الناتج املحلي اإلجمالي خالل العقدين املاضيين 18املال يحوم حول نسبة 

وهذا يؤدي إلى انخفاض معدالت النمو وخلق  ،االستثمار ضعيفا، تفشل القدرة اإلنتاجية لالقتصاد في الزيادة

 .دائرة الفقر للخروج منالفقيرة  للفئاتفرص العمل وفرص أقل 

 ، أفضل ما شرح  كيف يؤدي االستثمار1.3و يعتبر نموذج هارود دومار في  النمو االقتصادي، كما هو في الشكل 

محددات واالستثمار ك املدخراتكما هو مبين في الشكل، يؤكد هذا النموذج على أهمية و إلى النمو االقتصادي. 

و حسب النموذج، فإن االستثمار، في األساس، من شأنه أن يزيد من رأس املال لالقتصاد ويخلق أساسية للنمو. 

النمو االقتصادي من خالل الزيادة 

 و. في إنتاج السلع والخدمات

بتوسيع النظرة التي يقدمها هارود 

يمكننا ربط االستثمار  ،دومار

على النحو التالي: زيادة بالتنمية 

االستثمار يؤدي إلى زيادة الدخل 

مما يساعد على توليد الدخل 

للحكومات لتحقيق التنمية من 

خالل توسيع فرص الحصول على 

خدمات الصحة والتعليم والبنية 

 تزيد من التحتية، والتي بدورها،

اإلنتاجية وتؤدي إلى النمو 

  .االقتصادي

ال  و، بشكل عام، فإن البلدانو 

في كل مرحلة من لتعزيز النمو واإلنتاجية  بحاجة ملزيد من االستثمار في مختلف القطاعات ،منها النامية سيما

فهذه البلدان   بالغة لتنمية البلدان األقل نموا، أهمية ذا االستثمار في البنية التحتيةو يبيقى مراحل التنمية. 

االستثمار في البنية التحتية إن . فقيرة من حيث الصيانة و غير مالئمة تعاني عموما من بنية تحتية غير كافية و 

بشكل  توسيع البنية التحتية األنشطة اإلنتاجيةيحفز بذلك  استخدام التكنولوجيا الحديثة، و  من ملنتجينيمكن ا

و يبقى إنتاجية. و  مهارة أكثر يدا عاملة . وعالوة على ذلك، فإن االستثمار في التعليم والتدريب ينتج اشرمب

وخدمات اإلرشاد  األبحاثاالستثمار في أما الفقر. للتقليص من حدة أمر حيوي أيضا االستثمار في الزراعة 

 & Anwerبدورها إلى زيادة في اإلنتاج ) نشر نتائج البحوث العلمية التي تؤديعملية يحسن ويسهل  ةالزراعي

Sampath, 1999 ) على  من خالل مساهمته النامية أيضا فوائد متعلقة بالتجارة للبلدانينتج االستثمار . كما

 الصادرات.و إدماج هذه البلدان في االقتصاد العالمي من خالل ارتفاع الواردات  فياملدى الطويل 

1.3الشكل   

 نموذج هارود دومار في  النمو

 زيادة االستثمار

احتياطي 
 رأسمال كبير

 زيادة الدخل زيادة اإلنتاج

 زيادة المدخرات
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الصادر عن  العالم في التنمية تقرير أبرز  كمية االستثمار، فقد  منصبا على ركيزالت يكون  أن ينبغي ال ذلك، ومع

 يهم ما ،بل النمو لتعزيز همت يالت االستثمار كمية فقط ليس أنه( 2004 الدولي، البنك) 2005 لعام الدولي البنك

 مدى عن فضال االستثمارات، عن الناجمة والعملية املنتج ابتكارات عن تنتج التي اإلنتاجية مكاسب في األخيرهي

 وبالتالي. الناشئة املتوسعة و االقتصادية األنشطة إلى املتدهورة الصناعات من األموال رؤوسالوظائف و  تدفق

 وسائل واعتماد وتكييف لتطوير األعمال ورجال للشركات وحوافز فرص توفير االستثمار فإنه يتعين على مناخ

 (.2014 الدولي، البنك) األعمالب للقيام أفضل

 االستثمار و النمو في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 2.3

 بين إجمالي العالقة 2.3 الشكل ويبين. والتنمية االقتصادي النمو زيادة مهم و حاسم في دور  أن لالستثمار يبدو    

 بين طردية عالقة هناك أن الواضح فمن. اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان حالة في االقتصادي والنمو االستثمار

 إجمالي ازداد كلما يعني أنه وهذا االقتصادي، والنمو( اإلجمالي املحلي الناتج من مئوية كنسبة) اإلجمالي االستثمار

 واحدة مئوية نقطة زيادة ترتبط تحديدا، أكثر وبشكل. االقتصادي النمو ما إال و ازداد معه اقتصاد في االستثمار

 االقتصادي النمو في مئوية نقطة 0.11 زيادة مع اإلجمالي املحلي الناتج في لالستثمار اإلجمالية الحصة في

اقتصادات  في االستثمار حجم بين نقارن  أن املفيد من فإنه والتنمية، النمو أجل من االستثمار أهمية بمراعاة و

 إلجمالي املرجح املتوسط أن 3.3 الشكل يوضح. األخرى  البلدان مجموعات مع اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان

 البلدان في لوحظ الذي ذلك من بكثير أقل املنظمة بلدان في اإلجمالي املحلي الناتج من مئوية كنسبة االستثمار

 املحلي الناتج من مئوية كنسبة% )24.9  املنظمة بلدان في االستثمار إجمالي يبلغ و. باملنظمة األعضاء غير النامية

 املعدل من بكثير أعلى فهو ذلك، ومع. باملنظمة األعضاء غير النامية البلدان في% 33.3 يبلغ بينما ،(اإلجمالي

 %(.20.7) املتقدمة البلدان في املالحظ

 

 2.3الشكل: 

 العالقة بين االستثمار و النمو في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

 2015أبريل قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي،  إلى استنادا أنقرة مركز موظفي حسابات املصدر:
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مستوى البلد الواحد،  علىو 

يختلف مستوى االستثمار 

اختالفا كبيرا بين بلدان منظمة 

(. 4.3التعاون اإلسالمي )الشكل 

إجمالي أعلى مستوى من  سجلو 

االستثمار كنسبة مئوية من 

الناتج املحلي اإلجمالي في جيبوتي 

موريتانيا كل من (، تليها 48.2%)

مبيق. على الجانب ( وموز 47.7%)

أدنى مستوى من  سجلاآلخر، 

االستثمار كنسبة مئوية إجمالي 

من الناتج املحلي اإلجمالي في 

اليمن  تلتها كل من( %2.7تشاد )

 %(.9.3( وغينيا )7.8%)

 األجنبي االستثمارو يحظى 

 هو املباشر األجنبي االستثمار فإن الدولي، النقد لصندوق  وفقاف ،كبير اهتمامب االستثمار،، من بين أنواع املباشر

 حاالت في ذلك، على وعالوة. املستثمر اقتصاد خارج العاملة شركاتال في دائمةخلق لحصد فوائد  استثمار

 الشكل ويبين. املؤسسة إدارة في فعال صوت على الحصول  هو املستثمر غرضيكون  املباشر، األجنبي االستثمار

 ةإيجابي أيضا اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في االقتصادي والنمو املباشر األجنبي االستثمار بين العالقة أن 5.3

 3.3 الشكل

 2014إجمالي االستثمار % الناتج املحلي اإلجمالي، 

 2015لصندوق النقد الدولي، أبريل قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية  إلى استنادا أنقرة مركز موظفي حسابات املصدر:

 

 4.3الشكل: 

 املحلي اإلجماليبلدان املنظمة ذات أعلى و أدنى معدالت إجمالي االستثمار % من الناتج 

 وفلسطين العراق اإلسالمي، و لم تتوفر حول التعاون منظمةمن  بلدا 51 توفرت البيانات حول. 2015 أبريل WEO  بيانات قاعدة ، الدولي النقد صندوق :المصدر

 .وتركمانستان وسوريا وسورينام والصومال
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 يدل هذا .جدا ةضعيف هاولكن

 األجنبي االستثمار تأثير أن على

 االقتصادي النمو على املباشر

 التعاون  منظمة بلدان في

 ،للغاية محدودة اإلسالمي

 إلى السبب يعزى  أن ويمكن

: األسباب من مجموعات ثالث

 املحلية االستثمارات مزاحمة

 األجنبي االستثمار ونوعية

 االستيعابية والقدرة املباشر

 .نظمةامل بلدانل

 يخلق الحاالت، بعض في 

 املباشر األجنبي االستثمار

 املحلية االستثمارات في ازدحاما

 هايمكن ال املحلية الشركات ألن

 فإن ترحيل ذلك، إلى باإلضافة. التسويقية والقوة والتمويل حجمال في القيود بسبب األجنبية الشركات منافسة

 الدولية السوق  إلى الطلب ونقل املضيف البلد في النمو ركود إلى يؤدي قد األجانب املستثمرين قبل من األرباح

  .(Reis, 2002) املحلية السوق  من بدال

الفارو فقد أكد كل من بالغ األهمية إلحداث نمو في االقتصاد.  انوعية االستثمار األجنبي املباشر أمر تعتبر 

زايا غير املباشرة امل( على الدور الحاسم للتكوين القطاعي لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر على 2007وتشارلتون )

و األساسية عات قطاالبشكل ملحوظ بين تختلف هذه املزايا و التي يمكن تحقيقها من االستثمار األجنبي املباشر، 

الستثمار األجنبي املباشر ل تكون اآلثار غير املباشرة اإليجابية الخدمات والصناعات التحويلية. على سبيل املثال، قد

املشاريع الضخمة التي نادرا ما  تشملللنمو ألنها غالبا ما بالنسبة محدودة في قطاع الصناعة االستخراجية 

منظمة و هذا يحيل إلى أنه يتعين على بلدان . (Lim, 2001)وسيطة كتجة محليا املنو اليد العاملة تستخدم السلع 

سياسات لتوجيه تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى القطاع الحيوي لالقتصاد وينبغي  وضعاإلسالمي  التعاون 

 .أن يكون التركيز على نوعية االستثمار األجنبي املباشر وليس الكمية

المتالك القدرات االستيعابية  بحاجةاالقتصادات  لجني الفوائد من االستثمار األجنبي املباشر، فإن و وأخيرا، 

   التنمية املالية  التنمية االقتصادية و و البشريةالقدرة  و(Antras, 2003)  الالزمة من حيث الجودة املؤسسية

(Hermes & Lensink, 2014; Makki & Somwaru, 2004)  .ذه القضايا بمزيد من التفصيل في القسم وتناقش ه

 .من التقرير السادس

 مناخ االستثمار في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 3.3

االختالف في باإلسالمي بالتأكيد  التعاون منظمة  بلداناملختلفة التي لوحظت في  ةاالقتصادي اإلنجازاتترتبط 

األعمال  هناك العديد من املؤشرات التي تستخدم لتقييم مناخو االستثمار في هذه البلدان.  و  مجال مناخ األعمال

 5.3الشكل: 

 و النمو في بالدان املنظمة االستثمار األجنبي املباشر العالقة بين 

التوقعات االقتصادية  أونكتاد ستات و  قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حسابات املصدر:
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عالوة على ذلك، فإنه لن يكون من  . وبأنه ال وجود ملؤشر أقوى من اآلخر القول يمكن  ذلكومع  ،االستثمارو 

ليل اتحاملمكن وضع منهجية شاملة لكافة الجوانب التي يمكن أن تولد كل املعلومات الالزمة لجميع أنواع 

في البحوث. وفي  و يشار إليها تستخدمكثيرا ما  بعض املؤشرات أكثر وتبرز ، و مع هذامناخ االستثمار. سياسات 

األكثر استخداما على  تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي هيمؤشرات  يبدو أنهذا الصدد، 

مؤشرات تقرير ممارسة  تم االعتماد علىار. لهذا السبب االستثمو األعمال ناخ مل مؤشرا جيدانطاق واسع ويعتبر 

 التعاون منظمة  بلدانفي هذا القسم من التقرير من أجل تقييم وتحليل مناخ االستثمار في أنشطة األعمال 

 .اإلسالمي

املحلية  الشركات نظر وجهة من وإنفاذها التجارية األنظمة األعمال أنشطة ممارسة تقرير مؤشرات تقيس

 بدء: فرعية مؤشراتعشر  من األعمال أنشطة ممارسة سهولة مؤشرو يتكون . الحجم متوسطة إلى صغيرةال

 االئتمان على الحصول و  امللكية تسجيل و الكهرباء على الحصول  و البناء استخراج تراخيص و التجاري  النشاط

 .اإلعسار حاالت تسوية ثم العقود إنفاذ و الحدود عبر التجارة و الضرائب دفع و املستثمرين حمايةو 

األقسام الفرعية التالية تركز األعمال، سوف  أنشطة باإلضافة إلى التركيز على املؤشر العام، وهو مؤشر ممارسة

 الحصول على االئتمان و و الكهرباءالحصول على التجاري و  النشاط بدءأربعة مؤشرات فرعية هي:  علىأيضا 

إنفاذ العقود. األساس املنطقي وراء اختيار هذه املؤشرات الفرعية األربعة على النحو التالي: بدء النشاط التجاري 

ألنشطة و . أنشطة ريادة األعمال صحاب املشاريع و بالنسبة ألاألعمال و  االستثمار مناخ  يةلو موصيشير إلى مدى 

اإلسالمي وزنا مهما في  التعاون منظمة  بلدانمن قبل الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم في  ريادة األعمال

وفقا لنتائج فنظمة قادرة على تحقيق أهداف النمو االقتصادي وخلق فرص العمل. امل بلدانتحديد ما إذا كانت 

ل على الكهرباء واملالية هي أكثر الحصو فإن البنك الدولي، التي يجريها مشاريع ات االستقصائية للدراسبيانات ال

العقبات لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة واملتوسطة في البلدان النامية. هذا هو السبب في اختيار 

اختيار املؤشر الحصول على الكهرباء والحصول على االئتمان ملزيد من التحليل. وأخيرا تم  ين:فرعيال ينؤشر امل

 .ال يمكن أن تزدهر االستثمارات ي بدونهذدل على كفاءة النظام القضائي والألنه ي الفرعي"إنفاذ العقود"

مقياس املسافة من الحد األعلى " مفهوم الدولي البنك يستخدم األعمال، أنشطة ممارسة مؤشرات نتائج عرض في

 كل على سجل أداء أفضل مثلي يوالذ ،" الحد األعلى لألداء" من  اقتصاد كل مسافة يظهر هذا املقياس". لألداء

 مسافة نعكسوت. 2005 عام منذ األعمال أنشطة ممارسة عينة تقرير فياالقتصادات  جميع في املؤشرات

. الحد األعلى يمثل' 100'و األداء أدنى" 0" يمثل حيث ،100 إلى 0 من مقياس على من الحد األعلى لألداء االقتصاد

 25ب بعيداكان  االقتصاد أن 2014 لسنة األعمال أنشطة ممارسة تقرير في 75 درجةتعني  املثال، سبيل على

 في 80 و تشير درجة. الزمن وعبراالقتصادات  جميع في األداءات أفضل الذي يمثل الحد األعلى عن مئوية نقطة

 .التحسن في آخذ االقتصاد إلى أن 2015 لسنة األعمال أنشطة ممارسة تقرير
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سهولة ممارسة  1.3.3

 األعمال

متوسط قيمة  6.3ويبين الشكل 

مؤشر سهولة ممارسة أنشطة 

 التعاون منظمة  لبلداناألعمال 

اإلسالمي باملقارنة مع مجموعات 

كما يتبين من و البلدان األخرى. 

األعمال  فإن مناخ ،الشكلهذا 

 ضعيفنظمة امل بلدانفي 

قارنة مع كل من البلدان بامل

و نظمة بامل األعضاء النامية غير 

 سنةفي فاملتقدمة.  البلدان

كان متوسط درجة بلدان  2015

و هي نتيجة أقل ، 55.5نظمة امل

سجلتها البلدان التي  60.2 من

منظمة  بلداناألعمال في  مناخالبلدان املتقدمة. ومع ذلك، فإن التي سجلتها  76.2و نظمة بامل األعضاء النامية غير 

من  ادرجاتهنظمة قادرة على رفع متوسط امل بلداناإلسالمي قد تحسنت باطراد مع مرور الوقت. وكانت  التعاون 

 األعضاء مع الزيادة امللحوظة في البلدان النامية غير  تتماش ى. وهذه الزيادة 2015 سنة 55.5حتي  2010في  51.9

  .نظمةبامل

كما ، األعمال مناخاتأفضل  و تقع

سهولة ممارسة أنشطة  حددها مؤشر 

التعاون األعمال، في بلدان منظمة 

اإلسالمي في شرق آسيا، والتي سجلت 

أن ، في حين 2015 سنة 66.4متوسط 

بلدان  تقع فياألعمال  أسوء مناخات

، نظمة في أفريقيا جنوب الصحراءامل

 بلغتدرجة منخفضة  بحيث سجلت

. 7.3، كما هو مبين في الشكل 49.6

فإن مناخ األعمال في بلدان ومع ذلك، 

في في أفريقيا جنوب الصحراء  املنظمة

على مدى السنوات مستمر ن تحس

 أكبرإن  الواقع، في. القليلة املاضية

هو الذي حققته  ؤشرامل على تحسن

 جنوب أفريقيا في نظمةامل بلدان

 6.3الشكل: 

 أنشطة األعمالمؤشر سهولة ممارسة 

 2015، الدولي لصندوق النقد ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حسابات املصدر:

 

 7.3الشكل: 

 مؤشر ممارسة أنشطة األعمال في مناطق بلدان املنظمة

2015 الدولي، النقد لصندوق األعمال أنشطة ممارسة بيانات قاعدة على بناء أنقرة مركز موظفي حسابات: المصدر  
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 أداء أيضا تحسن د قو . 2015 سنة 49.6 حتي 2010 في 42.2 من درجاتها متوسط بحيث ارتفع الصحراء

 بلدان من أبطأ بمعدل كان وإن الهادئ، واملحيط آسيا شرق  في و الوسطى وآسيا أوروبا في نظمةامل بلدانمتوسط 

 شهدت كمجموعة، نظمةامل بلدان في الذي لوحظ العام االتجاه عكس وعلى. الصحراء جنوب أفريقيا في نظمةامل

 حسب مؤشر مناخات األعمال، في اتدهور  آسيا جنوب فيو  أفريقيا وشمال األوسط الشرق  في نظمةامل بلدان

 وشمال األوسط الشرق  منطقة في نظمةامل بلدان درجة متوسط تراجع قد. األعمال أنشطة ممارسة سهولة

إلى  2010 في 51.7 من آسيا شرق  في نظمةامل بلدان في تراجع و 2015 سنة 59.1إلى  2010 في 59.4 من أفريقيا

 .2015 سنة 50.8

 

 2015ماليزيا أعلى درجة في منظمة التعاون اإلسالمي لسنة  سجلت،  وفقا ملؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمالو 

 70.0والسعودية بنتيجة  76.8كل من اإلمارات العربية املتحدة بنتيجة بفارق ضئيل  تها، وأعقب78.8بنتيجة 

يؤدون بشكل جيد )باستثناء الكويت( مما  مجلس التعاون الخليجيبلدان أن   8.3و يظهر الشكل (. 8.3)الشكل 

على األقل تسجيال للنقاط  من ناحية أخرى، فإن البلدو . ضمن قائمة البلدان العشر األولى في املنظمةا يجعله

تشاد بنتيجة  ، تلتها كل مندرجة منخفضة، 2015سنة  33.3على  تحصل و التي، في املنظمة هي ليبيااملؤشر 

البلدان العشر األخيرة في املنظمة ائمة ( في ق6/10لوحظ أن معظم البلدان )و . 41.2أفغانستان بنتيجة  و 37.3

  .الصحراء جنوب أفريقياملنطقة  تنتمي 

  8.3الشكل: 

 بلدان املنظمة ذات أعلى و أدنى نتيجة على مؤشر ممارسة أنشطة األعمال

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:
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على مدى السنوات الخمس و 

نظمة امل بلدانبعض  قطعتاملاضية 

 مناخأشواطا جيدة في تحسين 

األعمال، كما هو مبين في الشكل 

حققت سيراليون أكبر فقد . 9.3

 2010 لسنة 39.9 نتيجة تحسن من

، و هو 2015 سنة 54.6إلى درجة من 

نقطة. ويمكن  14.7تحسن بمعدل 

أن يعزى ذلك إلى اإلصالحات التي 

تقوم بها سيراليون التي أدت إلى 

املؤشرات  على اتحسين رصيده

لحصول على الكهرباء لالفرعية 

وتسجيل امللكية )سيراليون جعل 

تسجيل امللكية أسهل عن طريق 

سار السريع، انظر إدخال إجراء امل

دفع  ( و2014البنك الدولي 

 54.3إلى  2010سنة  40.8، أي من نقطة 13.4 تحسنت بقدرأوزبكستان، التي  و تليها ،إنفاذ العقود الضرائب و

 ودفع امللكية تسجيل و التجاري  النشاط بدء مجاالت في كبيرة تحسينات إدخال إلى باإلضافة. و 2015سنة 

 طريق عن املستثمرين حماية مجال تحسين على قادرة أيضا أوزبكستان كانت اإلعسار، حاالت تسوية و الضرائب

 فيذات الصلة  األطراف مع املعامالتحول  املعلومات عن الكشفب و ذلك عامةال ساهمةامل لشركات شرط إدخال

 معايير وضع السنوية و تقاريرها

 حق تكريس و  للكشف أعلى

 جميع على الحصول  في املساهمين

 املعامالت بهذه املتعلقة الوثائق

 توغو و كانت.  (2014 الدولي، البنك)

 تحسن أكبر ثالث تحققهي التي 

 زيادة مع 2015 و 2010 عامي بين

 ، فقد حققت نقطة 12.7 بمقدار

 النشاط بدء: مجاالت في كبيرا نجاحا

 البناء تراخيص واستخراج التجاري 

 تسوية و االئتمان على الحصول  و

 .اإلعسار حاالت

 9.3الشكل: 

 (2015-2010بلدان المنظمة تحقق أكبر تحسن )

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:

 

 10.3الشكل: 

 مؤشر بدء النشاط التجاري 

لصندوق  ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حساباتاملصدر: 

 2015، النقد الدولي
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 بدء النشاط التجاري   2.3.3

جميع  النشاط التجاري يسجل مؤشر بدء 

تلك التي اإلجراءات املطلوبة رسميا، أو 

عمال األ رجل من ، ما يتم القيام بهاعادة 

أو بشكل رسمي نشاطا تجاريا  أبديل

، فضال عن الوقت والتكلفة صناعيا

و الحد الالزمين إلتمام هذه اإلجراءات 

 رأس املال املدفوع. واألدنى املطلوب من 

مكانة بلدان منظمة  10.3يبين الشكل 

مجموعات البلدان  التعاون اإلسالمي بين

و . النشاط التجاري بدء مؤشر األخرى على 

سجلت نظمة امل بلدانعلى الرغم من أن 

توى أدنى من البلدان املتقدمة و مس

 البلدان النامية غير األعضاء باملنظمة على

، لألفضلأدائها يتحسن  إال أنهذا املؤشر 

على هذا  هامتوسط درجات تحسن فقد

 التي سجلتهانتيجة لل نظراهي على الطريق إلغالق الفجوة  و ، 2015 سنة 76،8 إلى 2010في  67.0املؤشر من 

  .اإلسالمي التعاون منظمة األعضاء بير البلدان النامية غ

 

 11.3الشكل: 
 مؤشر بدء النشاط التجاري في بلدان املنظمة

لصندوق النقد  ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حساباتاملصدر: 

 2015، الدولي

 

 

 12.3الشكل: 
 2015النتائج على مؤشر بدء النشاط التجاري بلدان املنظمة ذات أعلى و أدنى 

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:
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أعلى الدرجات  توقد تحقق

مؤشر بدء األعمال من  على

 التعاون منظمة  بلدانقبل 

اإلسالمي في أوروبا وآسيا 

الوسطى، كما هو مبين في 

، فقد سجلت هذه 11.3الشكل 

 2015 سنة 90.4درجة  البلدان

وهو على قدم املساواة مع 

في البلدان  سجلتالنتيجة التي 

و تلتها بفارق ضئيل املتقدمة. 

في جنوب آسيا  بلدان املنظمة

 ، و2015 سنة 86.7برصيد 

نظمة في الشرق املبلدان تأتي 

األوسط وشمال أفريقيا في 

 . و78.9املركز الثالث برصيد 

بصفة عامة، سجلت جميع 

في  التحسناتأكبر  مالحظة مع بدء النشاط التجاري على مؤشرات  تحسنااإلسالمي  التعاون املناطق في منظمة 

( تليها 2015سنة  69.9 إلى 2010في  51.5من ، أي 18.4 بمعدلأفريقيا جنوب الصحراء )زيادة ب املنظمةبلدان 

أوروبا  في ثم بلدان املنظمة( 72.3إلى  64.1من  8.2 بمعدل زيادةنظمة في شرق آسيا واملحيط الهادئ )امل بلدان

 (.2015 سنة 90.4 إلى 2010في  85.1من  5.3 بمعدل زيادةوآسيا الوسطى )

 النشاط التجاري، و يالحظ أن بدء مؤشر نظمة وفقا ألعلى وأدنى درجة على املبلدان ترتيب  12.3يبين الشكل  و

و النتيجة التي لوحظت في البلدان املتقدمة. ذات الدرجة املرتفعة على املؤشر تساوت مع نظمة املجميع بلدان 

نظمة في امل بلدانغالبيتها من ؤشر املدرجات على الأدنى  ذاتنظمة امل بلدانأيضا أن قائمة  الشكليكشف هذا 

  .أفريقيا جنوب الصحراء

درجات منخفضة على قد نالت اإلسالمي في أفريقيا جنوب الصحراء  التعاون على الرغم من أن بلدان منظمة و 

(. 13.3 سجلت مكاسب ملحوظة في مجال بدء النشاط التجاري )انظر الشكل إال أنها، النشاط التجاري بدء  مؤشر 

 األنشطةأكبر تحسن في مجال بدء النشاط التجاري، األمر الذي جعل بدء لد الذي سجل هي البيالحظ أن توغو  و

نشر إشعارات التأسيس وإلغاء شرط الحصول على نظام الشباك الواحد من التجارية أسهل من خالل تمكين 

 54.8 إلى 2010في  3.5يتبع توغو غينيا بيساو التي سجلت تحسنا رائعا من الدرجة  شغل االقتصادية. واملبطاقة 

التجارية أسهل عن طريق  األنشطةكوت ديفوار والتي جعلت بدء  قد سجلته ثالث أكبر تحسنو كان  ،2015 سنة

 نظام الشباك الواحد من نشر تمكين  و الرسومخفض تسجيل  و املالخفض شرط الحد األدنى من رأس 

 (.2014 إشعارات التأسيس )البنك الدولي،

 13.3الشكل: 

 2015و  2010بلدان املنظمة ذات أكبر تحسن علر مؤشر بدء النشاط التجاري بين سنتي 

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:
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 الحصول على الكهرباء  3.3.3

كما تمت اإلشارة من قبل، فإن 

الحصول على الكهرباء هو العائق 

األول الذي تواجهه الشركات في 

العالم النامي. ويقيس مؤشر 

الحصول على الكهرباء جميع 

اإلجراءات املطلوبة من النشاط 

التجاري للحصول على الكهرباء 

بصفة دائمة وإمدادات ملستودع 

أداء  14.3موحد. ويبين الشكل 

منظمة التعاون اإلسالمي  بلدان

على هذا املؤشر مقارنة 

في فمجموعات البلدان األخرى. ب

لحصول ا يعتبرنظمة املبلدان 

بالنسبة على الكهرباء أكثر صعوبة 

تحسن على الرغم من و نظمة. األعضاء باملالبلدان النامية غير  البلدان املتقدمة وفي  الحاللشركات مما هو عليه ل

إلى درجة  2010 لسنة 60.0االنتقال من درجة و ذلك بالكهرباء الحصول على ة على مؤشر نظمامل وضع بلدان

عن البلدان  و  2015 سنة 81.6 التي سجلتاملتقدمة  البلدان متأخرة عنتزال إال أنها ما ، 2015 سنة 64.0

  .2015 سنة 70.4 تسجلالتي نظمة األعضاء بامل غير النامية 

 بلدان تليها الهادئ، واملحيط آسيا شرق  في الواقعة املنظمة بلدان في سهولة أكثر الكهرباء على الحصول  يعتبر و

 و(. 15.3 الشكل) الالتينية أمريكا في الواقعة املنظمة بلدان ثم أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في املنظمة

 في الواقعة املنظمة بلدان في للشركات مشقة أكثر الكهرباء على الحصول  أن لوحظ فقد اآلخر، الجانب على

الوسطى وآسيا أوروبا في الواقعة املنظمة بلدان ثم الصحراء جنوب أفريقيا في املنظمة بلدان تليها و آسيا، جنوب . 

 البلدان أيضا هي بل فقط، الكهرباء الحصول  مؤشر على درجة بأعلى الهادئ واملحيط آسيا شرق  بلدان تتمتع ال

 البقعة تجاوز  التحسن هذا خولها وقد. املاضية القليلة السنوات خالل املؤشر هذا على تحسن أكبر سجلت التي

 املنظمة بلدان كانت ،2010 سنة في. أفريقيا وشمال األوسط الشرق  بمنطقة الواقعة املنظمة بلدان من األولى

 الواقعة املنظمة لبلدان 74.6 مع باملقارنة 75.4 بنتيجة متقدمة أفريقيا وشمال األوسط الشرق  بمنطقة الواقعة

 وشمال األوسط الشرق  منطقة في الواقعة املنظمة بلدان فإن ذلك، مع و. الهادئ واملحيط آسيا شرق  منطقة في

 7.6 بلغ كبير تحسن مع مقارنة 2015 سنة 76.3 لتصل نقطة 0.9 بمعدل متواضعة زيادة سوى  تحرز  لم أفريقيا

 في تحسن أكبر ثاني كان و. الهادئ واملحيط آسيا شرق  في الواقعة املنظمة لبلدان 82.3 درجة إلى ليصل نقطة

 53.6 عوض 2015 سنة درجة 60.1 ليصل نقطة 6.6 بنسبة الوسطى وآسيا أوروبا في سجل قد املنظمة بلدان

 درجة لتصل نقطة 5.5 ب تحسنت التي الصحراء جنوب بأفريقيا الواقعة املنظمة بلدان ثالثا تأتي و. 2010 لسنة

 .  2010 سنة 47.3 بدل 2015 سنة 52.8

 

 14.3الشكل: 
 مؤشر الحصول على الكهرباء

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حساباتاملصدر: 
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أكثر الحصول على الكهرباء و يعتبر 

نظمة الواقعة املفي بلدان سهولة 

في شرق آسيا واملحيط الهادئ، 

نظمة في منطقة امل بلدانتليها 

ثم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في أمريكا  الواقعةنظمة امل بلدان

على و (. 15.3الالتينية )الشكل 

أن  لوحظقد فالجانب اآلخر، 

 مشقةأكثر الحصول على الكهرباء 

نظمة بلدان املللشركات في 

تليها و يا، في جنوب آس الواقعة

جنوب أفريقيا  فينظمة امل بلدان

نظمة املبلدان الصحراء ثم 

 .في أوروبا وآسيا الوسطى الواقعة

البلد على مستوى و ألوسط 

في اإلمارات . ف16.3الشكل  ذلك هناك تفاوتا كبيرا في سهولة الحصول على الكهرباء، كما يوضحفإن ، الواحد

على مؤشر  97.4درجة  و هذا ما تدل عليهلحصول على الكهرباء، ارجال األعمال على جدا  يسهلالعربية املتحدة 

على  رابعا على الصعيد العالمياإلمارات العربية املتحدة تصنف عالية الدرجة ، و بهذه الالكهرباءالحصول على 

أملانيا. اململكة العربية السعودية تأتي في املرتبة  تايوان و الكهرباء خلف كوريا الجنوبية و على الحصول مؤشر 

من ناحية أخرى، واجهت الشركات و . 86.7املركز الثالث برصيد  ماليزيا في و 88.1نظمة بنتيجة امل بلدان فيالثانية 

 16.3الشكل: 

 2015 الحصول على الكهرباءبلدان املنظمة ذات أعلى و أدنى النتائج على مؤشر 

 

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:
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 15.3الشكل: 

 مؤشر الحصول على الكهرباء في بلدان املنظمة

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حساباتاملصدر: 
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صعوبات كبيرة في الحصول على الكهرباء في 

، تليها نيجيريا 17.3 سجلتبنغالديش التي 

  .33.5أوغندا بنتيجة ثم  31.4بنتيجة 

أكبر تحسن في الحصول على قد سجل  و 

في سيراليون التي  2010الكهرباء منذ 

ؤشر امل علىنقطة  45.5سجلت قفزة من 

هذه إعزاء يمكن  ، و (17.3)انظر الشكل 

القفزة جزئيا إلى اإلصالحات التي أجريت في 

سيراليون التي جعلت الحصول على 

 ضرورة إلغاءالكهرباء أسهل من خالل 

يد قبل تقديم جد ربطتقديم رسالة طلب 

أسرع من خالل  ما يجعل العمليةالطلب 

و املوظفين في املرافق العامة.  توفير خدمات

 بلدانسجلت غامبيا ثاني أكبر تحسن بين 

، الكهرباء الحصول على نظمة على مؤشر امل

 لسنة 42.6 نتيجة بحيث تحسنت من

 2010 سنةدرجة  59.5نقطة من  17.4 عدلبمندونيسيا التي حققت تحسنا أتبعتها  ، و 2015 سنة 63.0إلى  2010

على الكهرباء أسهل من الحصول شركة الكهرباء في جاكرتا جعلت  ندونيسياوفي أ. 2015 سنة 76.9إلى درجة 

حصول على شهادات متعددة تضمن سالمة املنشآت الداخلية )البنك ال ينقاولين الكهربائيامل إلغاء حاجةخالل 

 (.2014، الدولي

 الحصول على االئتمان  4.3.3

مسألة اإلدماج املالي أهمية كبيرة في تكتس ي 

بلدان  سياق البلدان النامية بوجه عام و

و اإلسالمي بشكل خاص.  التعاون منظمة 

من املؤشرات الفرعية ملؤشر سهولة  كواحد

ممارسة أنشطة األعمال، يقيس مؤشر 

االئتمان الحقوق القانونية على الحصول 

للمقترضين واملقرضين فيما يتعلق 

باملعامالت املضمونة من خالل مجموعة 

واحدة من املؤشرات وتبادل املعلومات 

و تقيس . أخرى االئتمانية عن طريق 

ما إذا كانت بعض  ىولمجموعة املؤشرات األ 

امليزات التي تسهل اإلقراض موجودة ضمن 

 17.3الشكل: 
 2015و  2010مؤشر الحصول على الكهرباء بين  ىبلدان املنظمة ذات أكبر تحسن عل

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:

 

 18.3الشكل: 

 ئتمانمؤشر الحصول على اال 

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حساباتاملصدر: 
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املتاحة  ،املعلومات االئتمانيةقيس تغطية فتاملجموعة الثانية أما قوانين الضمانات العينية واإلفالس املعمول بها. 

سهولة  نطاقها و و ،عن طريق مقدمي خدمات التقارير االئتمانية مثل مكاتب االئتمان أو السجالت االئتمانية

  .يهاعلالحصول 

 التعاون منظمة بلدان  إن أداء

ضعيف  ،في املتوسط ،اإلسالمي

الحصول على على مؤشر 

 و كان ،(18.3االئتمان )الشكل 

 هذه البلدانمتوسط درجة 

 رقم ، وهو 32.4هو  2015 سنة

أقل بكثير من متوسط درجة 

بالنسبة للبلدان النامية  47.4

 التعاون منظمة األعضاء بغير 

بالنسبة  59.3 اإلسالمي و

في نفس املتقدمة  للبلدان

 . السنة

أعلى الدرجات على  سجلتوقد 

االئتمان في الحصول على مؤشر 

 70ماليزيا التي سجلت نتيجة 

20.3الشكل:   
 مؤشر إنفاذ العقود

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حساباتاملصدر: 

 

 

 19.3الشكل: 

 2015املنظمة ذات أعلى و أدنى النتائج على مؤشر الحصول على االئتمان بلدان 

 

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:
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. وعلى الجانب (65) الدرجة تا نفسسجل لتينالجمهورية قيرغيزستان  ألبانيا و ، تليها كل من(19.3)انظر الشكل 

كل من  هي االئتمان، والحصول على اإلسالمي صفر على مؤشر  التعاون منظمة  بلدان مناآلخر، سجلت ثالث 

 .اليمن ليبيا و األردن و

 إنفاذ العقود 5.3.3 

كفاءة النظام القضائي في تعتبر 

أمرا حل النزاعات التجارية أيضا 

للغاية في تحسين مناخ  مهما

و بهذا األعمال واالستثمار. 

أداء متوسط فإن ، الخصوص

اإلسالمي  التعاون منظمة  بلدان

إنفاذ العقود، كما هو  مؤشر  على

 أقل من أداء 20.3مبين في الشكل 

األعضاء النامية غير  البلدان

مع  املتقدمة. و و البلداننظمة بامل

 فإن الش يء اإليجابيذلك، فإن 

حين هو أنه نظمة امل انلبلد

من البلدان النامية شهدت كال 

غير األعضاء باملنظمة و البلدان 

على هذا  اطفيف اتدهور  املتقدمة

درجة من  اطفيف ابلدان في املقابل تحسنهذه ال، شهدت 2015و  2010خالل الفترة املمتدة بين سنتي املؤشر 

  .2015 سنة 51.2إلى درجة  2010 سنة 50.1

 21.3الشكل: 

 مؤشر إنفاذ العقود في بلدان املنظمة

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حساباتاملصدر: 

 

 22.3الشكل: 
 2015بلدان املنظمة ذات أعلى و أدنى نتيجة على مؤشر إنفاذ العقود 

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:
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اإلسالمي في أوروبا وآسيا  التعاون العقود في بلدان منظمة  إنفاذأعلى متوسط على مؤشر  سجل ،2015 خالل

 ثم بلدان 52.4نظمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا برصيد امل بلدان، تليها 66.4الوسطى برصيد 

هي  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان يف الدرجات أدنى و كانت. 51.5نظمة في شرق آسيا واملحيط الهادئ بنتيجة امل

 جنوب أفريقياثم  45.6 برصيد الالتينية أمريكا تليها ،37.9 بلغ املتوسط حيث آسيا جنوب التي سجلتها بلدان

 (.21.3 الشكل انظر) 48.0 برصيد الصحراء

 ، وتلتها بفارق ضئيل كل من69.5 بنتيجة 2015 سنةأوزبكستان أعلى عالمة على مؤشر إنفاذ العقود  تسجلو 

األولى في  عشرال تتشكل قائمة البلدان (. و 22.3على التوالي )الشكل  69.3 و 69.4 بنتيجةكازاخستان  ماليزيا و

في أوروبا وآسيا  الواقعةنظمة امل في غالبها من بلدانعلى درجة على مؤشر إنفاذ العقود أ من حيثنظمة امل

. ، و هي بذلك ستة بلدانالوسطى

ذات الدرجات  أما بالنسبة للبلدان

فإن بنغالديش هي األولى على ، الدنيا

تليها  20.8 درجة منخفضةالقائمة  ب

أفغانستان  و 28.8سورينام بنتيجة 

 .31.3بنتيجة 

سيراليون أن أكبر شهدت  وأخيرا،

بحيث تحسن في قيمة املؤشر، 

ارتفعت نتيجتها خالل الفترة املمتدة 

بنسبة   2015و  2010بين سنتي 

إلى  2010 سنة 36.1نقطة من  19.6

، (23.2)الشكل  2015سنة  55.7

سجلت  تينيجيريا ال تليها كل من

كوت  و درجات 10.0 بلغتحسنا 

 .درجات 7.7تحسن بنسبة بديفوار 

 

 23.3الشكل: 

 2015و  2010بين سنتي  إنفاذ العقودبلدان املنظمة ذات أكبر تحسن علر مؤشر 

 2015، لصندوق النقد الدولي ممارسة أنشطة األعمال قاعدة بيانات املصدر:
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  الرابع القسم

 

 تحسين فعالية

  االستثمار العام

5 Improving Effectiveness  
 

الحكومات  تنهج ،طويلة األمدتحديات التنمية االجتماعية واالقتصادية وخلق بيئة مواتية للتنمية  معالجة بغرض

و عموما فإن هناك املناطق سياسات متنوعة بهدف رفع مستويات املعيشة والتخفيف من حدة الفقر.  كلفي 

رئيسية هي االستثمار في الداة فإن األ لكن عندما يتعلق األمر بالتنمية طويلة األجل، و  للسياسات،وسائل عدة 

للتخفيف من حدة الفقر  الش يء الكثير استثمارات القطاع الخاص تقدم ال ما  عادةرأس املال املادي والبشري. 

 إذا ماو كبيرة. الخارجية ذات اآلثار ال مشاريعلل ال تتطرق بشكل كبير ، كما أنهاوالرعاية املجتمعية الشاملة

 .نتيجة التفاق شراكة مع القطاع العامما يكون ذلك  ة النطاق فغالبافي مشاريع استثمارية واسع انخرطت

 و الدفاع و االجتماعية الحماية و الصحة و التعليم ذلك في بما كثيرة، ميادين في الحكومات تنفق جهتها، من و

 بلد، كل ألولويات تبعا و. العامة باالستثمارات جميعا وصفها يمكن ال لكن و أخرى، أمور  بين من التحتية، البنية

 الطاقة أو النقل على يكون  كأن خاص، قطاعي تركيز مع التحتية البنية نفقات شكل على االستثمار يكون  فقد

 حاسمة قرارات اتخاذ الحكومات على يتعين لذلك. أكبر بشكل البشري  املال رأس يستهدف قد أنه أو مثال،

 الخيارات هذه آثار ألن هذا االستثمار، خيارات و النفقات ملختلف وجه أمثل على املحدودة مواردها لتخصيص

 و. الزمن مرور مع تتطور  قد القطاعات مختلف في االقتصادية األنشطة وعلى الناس من منفصلة مجموعات على

 أجل من املخاوف هذه مع االستثمار سياسات مواءمة أيضا املهم من فإنه املناخ، تغير بخصوص املتزايد القلق مع

 . املستدامة التنمية تحقيق

 و. االقتصادية التنمية أهداف لتحقيق تزايد في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في االستثمارات إجمالي أن يبدو و

 حولها تتوفر والتي املنظمة، في بلدا 31 بها أدلى التي الخاصة و العامة االستثمارات مجموع 1.4 الشكل يوضح

 .2013 و 2005 سنتي بين املمتدة الفترة خالل الزمنية، السالسل بيانات
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 نستان أعلى حصة من االستثمارات العامةاتركمو من بين بلدان املنظمة، سجلت ، البلد الواحدعلى مستوى و 

(. %17.2موريتانيا ) ( و%22ليبيا )، تليها كل من االستثمار العام في الناتج املحلي اإلجمالي من %36.7حصة  بنسبة

( أقل نسبة من %2.5أوزبكستان ) ( و%2.3الكاميرون ) ( و%1.8السودان ) سجلت كل من أخرى، جهةمن 

  .العامة االستثمارات

 4.2الشكل: 

 حصة االستثمار العام من الناتج املحلي اإلجمالي

 بلدا من املنظمة  37مالحظة: آخر سنة متوفرة ل  .الدولي البنك ،العاملية التنمية مؤشرات بناء على أنقرة مركز موظفي حسابات: املصدر
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 4.1الشكل: 

 بلدان نامية غير األعضاء باملنظمة 46املنظمة و  بلدا من 31مالحظة:  .الدولي البنك العاملية، التنمية مؤشرات بناء على أنقرة مركز موظفي حسابات :املصدر
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في  تبذير  عن كثيرةهناك أدلة إال أن االستثمار العام في إجمالي االستثمارات، ة حجم حصوعلى الرغم من زيادة 

التأخير في  التكاليف وفي تجاوزات كبيرة بالعام، بما في ذلك مشاريع "الفيل األبيض" التي تتميز  نفقات االستثمار 

من القيمة املحتملة  %30حوالي فإن (، 2015وفقا لصندوق النقد الدولي )فوعدم كفاية الصيانة.  الوقت

تخلص الدراسة إلى أن زيادة  االستثمار لعدم الكفاءة. و عملية أثناء هالالستثمار العام، في املتوسط، يتم فقدان

"ثغرات كفاءة" كبيرة في اإلنفاق  ، كما تتنبأ أيضا بعلى النمو هكفاءة االستثمار العام قد يضاعف من تأثير 

تعزيز مؤسسات إدارة االستثمار العام يمكن القضاء على ما يصل إلى ثلثي ب تبرز على أنهو  ،االستثماري العام

 .ات الكفاءةثغر 

 بتقييم يبدأ. العامة االستثمارات فعالية تحسين في الهامة القضايا بعض القسم هذا يناقش الصدد، هذا فيو 

 القضاياو في القسم الفرعي لهذا القسم نناقش . اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في العامة النفقات هيكل

 سياسات على تحليل إجراء يتم ذلك، بعد. العامة االستثمارات وفعالية كفاءة تحسين في الرئيسية السياسية

 حول  بعرض القسم ينتهيو . الزراعة و الطاقة و النقل مجاالت في تحديدا أكثر بشكل و ،القطاعي االستثمار

 .املستدامة التنمية أجل من العام االستثمار تحفيز كيفية

 تقييم النفقات العمومية  1.4

 هذا يتشكل ما غالبا ، واإلنصاف وأهداف االقتصادي النموكل من  لتحقيق العام اإلنفاق الحكومات تستخدم

 اإلنفاق و التطوير و  البحث و الصحة و  التعليم و التحتية البنية في األجل طويلة االستثمارات من اإلنفاق

 كذلك و الفقيرة لألسر املباشرة الغذائية اإلعانات و االجتماعي الضمان مثل في أمور  القصير املدى على االجتماعي

 لألولويات وفقا املوارد تخصيص يتم أن الضروري جدا فمنلذلك . لتوفير األمن لشعوبها العسكرية النفقات

 ،النفقات وتكاليف فوائد ا مفصال حول تقييم العام اإلنفاق أولويات وتنفيذ و يتطلب وضع . للبالد التنموية

 هذه أن بيد ،واحدة نتيجة تحقيق النفقات جميع يكون هدف حيثب مثاليمستوى على  تقييمإجراء هذا ال ينبغيو 

 .الحاالت من كثير في بسهولة تتوفر ال البيانات

 قد و. املناطق بين الفوارق  وتقليص التنمية لتعزيز املستخدمة الرئيسية دواتاأل  من واحدا العام اإلنفاقيعتبر 

 في كبير حد إلى تسهم املثال، سبيل على ،القروية املناطق في العامة االستثمارات بعض أن الدراسات أظهرت

 العام إلنفاقل فعال تخصيص أجل منو  .(IFPRI, 2007) الفقر ةحدو في التقليص من  االقتصادي النموإجمالي 

التي تحول بها  كيفيةاإلملام بشكل جيد بال القرار صناعيجب على  الفقر، من ةحدتقليص من وال النمو لتعزيز

 نطاق على والنفقات العامة االستثمارات عائداتتختلف و قد . لتنميةمحددة ل أهداف إلى العامة االستثمارات

 تحقيق في األهمية بالغ أمرالصعيد اإلقليمي  استهداففإن  لذلك البلد الواحد، داخل وكذلك البلدان بين واسع

 .التقليص من حدة الفقر و  النمو

و البيانات شموال أكثر فرعية. وقد تم تجميع الفئات ال ملختلفإلنفاق العام التفصيلية للبيانات بسهولة اال تتوفر 

قاعدة بيانات  إطار في  (IFPRI) اإلنفاق العام من قبل املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية حول  توفرا للعموم

 و تتوفر البيانات حول . 2011و  1980املمتدة بين للفترة  (SPEED) حصائيات اإلنفاق العام للتنمية االقتصاديةإ

النقل  و التعدين و عيةالحماية االجتما و الدفاع و الصحة و التعليم و الزراعةثمانية قطاعات مختلفة: 

قطاعات  على النفقاتإجمالي  حصص 3.4الشكل  لنا واالتصاالت. واستنادا إلى قاعدة البيانات هذه، يبين
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 2005 بين باستخدام أحدث البيانات املتاحة الحصصيتم احتساب و البلدان. من مجموعات  ثالثمختلفة في 

 اإلسالمي التعاون  منظمة في بلدا 40ل ،( و تعادل القوة الشرائية العاملية2005بالسعر الثابت للدوالر ) ،2011و

  .املتقدمة لبلدانمن ا 33 و اإلسالمي التعاون  منظمةاألعضاء ب غير من البلدان النامية  70و

 الحماية لبرامج ،%28.8 حصةب اإلسالمي، التعاون  منظمة بلدان في العامة املوارد من األكبر ويخصص الجزء

كل  في للتعليم املوارد من خصصةم حصة أعلىهي  أيضا هذه و . %25.6 بنسبة التعليم نفقات وتليها االجتماعية

 املتقدمةو في البلدان  نظمةبامل األعضاء غير  النامية البلدان في بلغت نسبة الحصص حيث ،مجموعات البلدان

 تمثل و نظمةامل بلدان في العام اإلنفاق في حصة أكبر ثالث الدفاع قطاعو نال . التوالي على %11.1 و 23.2%

في الدفاع نجد أن قطاع  األخرى، البلدان مجموعات مع باملقارنة أخرى، مرةو . العام اإلنفاق إجمالي من 17.3%

و مثلت النفقات املتعلقة باالستثمار في رأس املال البشري و املادي . األكبر الحصة ت لهخصصقد  نظمةامل بلدان

و في الوقت . العام اإلنفاق إجمالي من %44.6 النقل، و االتصاالت و الصحة و التعليم تشمل التي و ،مجتمعة

نجد  ،(%44.5) اإلسالمي التعاون  منظمةب األعضاء غير  النامية البلدان في نفسه الرقم الذي يكاد يكون فيه هذا

 .%(31.4) املتقدمة البلدان في بكثيرأنه يقل 

من  نظمةامل لبلدان مماثلة بنية أظهرت عن اإلسالمي التعاون  منظمةاألعضاء ب غير  النامية البلدانو عموما، فإن 

. الدفاع و التعليم و االجتماعية لحمايةالنفقات لو تخصص معظم  ،العامة النفقات من املوارد تخصيص حيث

 املوارد معظم تخصيص يتمفإنه  ،في صحة جيدة التعليم نظام وكذلك التحتية البنية بما أن أخرى، ناحية من

 .كبار السن سكانلل والصحية االجتماعية للحماية املتقدمة البلدان في

كل الناتج املحلي اإلجمالي في  مننسب النفقات القطاعية بتوزيع البلدان فيما يتعلق  4.4وأخيرا، يبين الشكل 

 من الناتج املحلي %5أكثر من  سبع بلدان من املنظمةفقط الذي تخصص فيه  ففي الوقتمجموعات البلدان. 

 

4.3الشكل:   

 بنية اإلنفاق العمومي

  (IFPRI) املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، (SPEED) قاعدة بيانات بناء على أنقرة مركز موظفي حسابات: املصدر
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في في البلدان املتقدمة.  20نظمة و األعضاء بامل في البلدان النامية غير  16هو هذا الرقم  كانلتعليم، لاإلجمالي  

غير متساو في جميع املناطق، يتم توزيعه بشكل غير يشكل نفقات الحماية االجتماعية فيه ع توز الوقت الذي 

اإلسالمي هي أكثر مماثلة في الزراعة  التعاون البلدان املتقدمة. أنماط اإلنفاق في دول منظمة  متساو أكثر في

والصحة، في حين متباينة نسبيا في الفئات األخرى. في حين تخصيص موارد كبيرة على التعليم والعديد من دول 

 .التحتية لالتصاالتاإلسالمي تخصص حصة ضئيلة من اإلنفاق العام لنقل والبنية  التعاون منظمة 

  األساس املنطقي لالستثمار العام و إدارته  2.4

لتدخل الحكومي في االقتصاد مبررات قد يكون ل

ؤثر على الناس ت هذا التدخل، ولكن طبيعة عدة

خيارات توزيع و ال تؤثر في كثير من الجوانب. 

على  و على القطاعات جغرافيااالستثمارات 

أيضا على سلوك  بل، و حسب نوعية الحياة

القطاع الخاص والناس أنفسهم في قراراتهم 

عيش أو القيام باألعمال بخصوص مكان ال

خيارات االستثمار العام بناء ينبغي  و  التجارية.

العوائد  وعلى تقييم دقيق بشأن التكاليف 

 إدارتهاملتوقعة من الخيارات البديلة، وينبغي 

 ألن ذلك القرار  حين الحسم فيبشكل فعال 

النمو وتوفير  من تقويةالستثمارات العامة ايمكن 

. في لجذب االستثماراتالحوافز للقطاع الخاص 

هدر  كانت هذه االستثمارات مجرداملقابل، إذا 

 خيارات االستثمار موارد بسبب سوء اإلدارة أو لل

فإن ذلك قد يعيق بشكل كبير ، دون املستوى 

 .فرص النمو

بالنفقات  العام االستثمار بشكل عام، يعرف

 النقل مثل) املادية التحتية البنية في الرأسمالية

 البنية و( وغيرها والالسلكية السلكية واالتصاالت

 و البشري  املال رأس تنمية مثل) الناعمة التحتية

 يمتد منتج استخداميرفقها ( ...التطوير و البحث

و تتكون نفقات  .(OECD, 2014)ألكثر من سنة 

 إجمالي أي) املباشرة االستثمارات من رأس املال

 صول لأل  رمي أقل و   املال رأسو مكتسبات  تكوين

 املباشر، غير واالستثمار( املنتجة غير املالية غير

 االستثمار منح أي) املال رأس تحويالت أو
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 توزيع النفقات العامة

  IFPRI،(SPEED) قاعدة بيانات على بناء أنقرة مركز موظفي حسابات: املصدر
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 لالستثماربديل  كأفضل (GFCF) الثابت املال رأس تكوين إجمالي يستخدم ما وكثيرا(. العينية أو النقدية واإلعانات

2.متوفر املباشر العام
 

اإلنفاق فإن لعدة عقود. ومع ذلك،  إنتاجيةنفقات البنية التحتية مع  في شكلاالستثمار العام عادة ما يتجلى 

و عادة ما الصحة يساهم في تراكم رأس املال البشري في املجتمع مع فوائد موسعة.  الحكومي على التعليم و

ففي ، وبالتالي ليس شكال من أشكال االستثمار العام. اإلنفاق الراهن النفقات في خانةالحكومات هذه تصنف 

، ينبغي التعامل معها الراهنتكاليف الصيانة كشكل من أشكال اإلنفاق لالحكومات ما تنظر غالبا  الوقت الذي

 البنية التحتية ل من أصو  أصل مدة إنتاجيةقلل من قد يغياب الصيانة  مادامعلى أنها نفقات رأسمالية، 

(UNCTAD, 2009). 

 و آثاره و العام الستثمارل األساس املنطقي نفهم أن املهم يبقى من العام، االستثمار نطاق و تعريف إيضاح بعد و

 سنة من اعتبارا فإنه ،اسابقو كما تمت اإلشارة . له املخصصة املوارد من املتوقعة النتائج لتحقيق إدارته كيفية

 نسبة يمثل ما هو و العام، االستثمار في دوالر مليار 173 اإلسالمي التعاون  منظمة في دولة 31 أنفقت 2013

 بلدان في العام لالستثمار املتزايد االتجاه من الرغم وعلى. البلدان هذه في االستثمارات إجمالي من 28.1%

 بسبب املالي الدعم الستراتيجيات اللجوء علىالبلدان  األخيرة أجبرت العاملية االقتصادية األزمة ، إال أننظمةامل

 النامية البلدان في كبيرة موارد إلى حاجة هناك ذلك، مع و. العام لالستثمار موارد وانخفاض امليزانية قيود

و . القديمة باالستثمارات املرتبطة الصيانة تكاليف لتغطية املتقدمة البلدان وفي جديدة تحتية بنية في ستثمارلال 

 تطلباتامل ذات البلدان في األساسية البنية في الفجوةاتسعت  و  العام االستثمار في نكماشاال  استمر إذا

 .النمو على طويلة املدى سلبية عواقب فقد يؤدي ذلك إلى كبيرة،ال ستثماريةاال 

 األساس املنطقي لالستثمار العام  1.2.4

 طرحفهم األساس املنطقي لالستثمار العام، ينبغي ل و هناك العديد من املبررات لتدخل الحكومة في االقتصاد. 

 :ثالثة أسئلة أساسية

 في توفير السلع والخدمات؟ للتدخلتقود القطاع العام التي إخفاقات السوق هي ما  -

 ما هي التدخالت الالزمة لإلنتاج األمثل للسلع والخدمات؟ -

 جوة؟ما هي الشروط الالزمة لضمان أن التدخالت تسفر عن النتائج املر  -

وجود بعض أشكال فشل السوق. بالحكومات على األصول العامة  سبب إنفاق ،من الناحية الفنية ،يفسر و

من قبل القطاع الخاص أو يستتبع اإليجارات الزائدة للمنتج الخاص.  نقص في اإلمدادفشل السوق يؤدي إلى ف

والعوامل الخارجية،  الطبيعي االحتكارهما  ، وامنهفي حاالت فشل السوق، هناك عدد من املبررات، ولكن اثنين و

اإلنتاج من خالل شركة واحدة من يقلل ، الطبيعي االحتكارفي حالة فلتدخل الحكومي. تمثالن حالة تستدعي ا

و عادة ما ينتج  ،(االنتاج و يزدادوحدة إنتاج التكاليف  تنزل في الغالب وفورات الحجم )أي  تشملالتكاليف التي 

التدخل الحكومي إلى املزيد من يؤدي كثيرا. في مثل هذه الحاالت، يمكن أن  و يكلفالقليل جدا  الش يء االحتكار

                                                           
بت العام  تعريف ( كبديل لالستثمار العام. تكوين رأس املال الثاGFCFفي هذا التقرير، يتم استخدام إجمالي تكوين رأس املال الثابت العام )  2

شري مفيد لكنه ضيق ألنه ال يغطي جميع النفقات العامة التي يمكن اعتبارها استثمارا. على سبيل املثال، عادة ما يصنف تدريب رأس املال الب

 كاستهالك، على الرغم من أن هذه النفقات قد يكون لها آثار طويلة األمد.
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هي توزيع الكهرباء ذلك من أمثلة  و ،الرفاه االجتماعييرفع أيضا من نسبة اإلنتاج بسعر أقل، كما يفترض أن 

 .واملياه عن طريق املؤسسات العامة

كانت أم  خارجية إيجابيةالعوامل القد تنشأ فآخر لتدخل الحكومة.  اتقليدي االعوامل الخارجية تبرير  و تشكل

لشركة. اتكاليف  و مكاسبتكاليف إضافية من أنشطة الشركات التي ال تنعكس في  فوائد و ءإنشاسلبية إذا تم 

. وبالتالي، فإنها قد عليها شيئا على الفوائد أو قد تستخدم املوارد التي ال تدفع تدفعومع ذلك، فإن الشركات قد ال 

العوامل الخارجية هي من بين املبررات و تعد بشكل ملحوظ أكثر أو أقل من املستوى األمثل اجتماعيا.  تنتج

 (.1998 في توفير خدمات التعليم والوقاية من األمراض املعدية )البنك الدولي، الحكومةالرئيسية إلشراك 

و . الرفاهيةحدة الفقر على أسس أخالقية إلعادة توزيع من لتخفيف لالتدخل الحكومي  تبريرأيضا ويمكن 

)مثل شبكات الطرق مباشرة  بطريقة الخدمات توفر السلع وأن كأشكال بديلة للتدخل، يمكن للحكومات إما 

ر الدعم فقط توفر التمويل الالزم إلنتاج السلع والخدمات )مثل التعليم االبتدائي( أو توف أو والسكك الحديدية(

 (.للفقراء لحصولهم على الخدمات األساسية املقدم ذلك )مثل

 الفوائد أن من التأكد يجب السوق، إخفاقات مع للتعامل الحكومة لتدخل قوية مبررات هناك تكان إذا عموما،

 فشلسينجحون في هذه املهمة في حاالت  الحكومة مسؤولي أن يضمن ما هناك ليسلكن . التكاليف تفوق 

 عوض املشاكل من املزيد خلقت قد فإنها ،تصمم التدخالت و تنفذ على أعلى درجة من الدقةلم  إذاف ،األسواق

 الشروط املتراوحة بين من سلسلة كون ت أن ينبغي املطلوب، األثر تنتجس التدخالت أن ضمان أجل منو . حلها

بمزيد من  فعالال العام لالستثمار 3.4يتطرق القسم  و . سارية املفعول  التنظيمية و الظروف املؤسسية الترتيبات

 .التفصيل

 آثار االستثمار العام  2.2.4

على أنها تعبد الطريق الالسلكية  االتصاالت السلكية و و النقل و الطاقةاالستثمارات العامة في  عادة ما ينظر إلى 

مساهمة إيجابية إلى مجموعة كبيرة من الدراسات التجريبية  خلصتقد  حفز النمو. وتو قدرات إنتاجية إضافية ل

،  Straubاملقادير تختلف من دراسة إلى أخرى )انظر ، لكن مستوى ونمو الناتج الكلي فيوكبيرة من االستثمار العام 

أعلى من اءة املشاريع الحكومية أكثر فعالية في زيادة االنتاج في البلدان ذات كف يعتقد أن (. و للنتائج 2008

من  اداالستخدام غير الفعال لرأس املال العام واح يعتبر (. في املقابل، 2015بيض وآخرون، االستثمار العام )األ 

االختالفات في أداء النمو في مختلف البلدان )انظر على سبيل املثال، كالديرون وسيرفين،  تفسير املحددات في 

2008). 

االستثمار والرفاه االجتماعي بطرق مختلفة،  اإلنتاج الخاص وعلى  لعامةاالستثمارات افيه ؤثر ت الوقت الذيفي 

البنية و إذا ضربنا مثاال ب. على الرفاه االجتماعيأكثر تحديدا  الكل نوع من أنواع االستثمارات العامة آثار سيكون 

 و والفالحينالعاملة من خالل تحسين تنقل العمال  اليدإنتاجية  فإنها إذا كانت فعالة تحسنالتحتية للنقل، 

على املركبات قلل من معدل استهالك رأس املال الخاص من خالل تحسين قدرة تأنه  ، كماإلى األسواق موصوله

سهل غيرها من الخدمات و ت الصحةخدمات و الناس إلى التعليم  إمكانية ولوجمن  ، و تحسن أيضاالتحمل

هذا يشير إلى أن املوارد ال تستخدم على نحو فإن االستثمارات ال تحسين نوعية الحياة،  يلم تؤدإذا  و  العامة.

 .فعال في تعزيز القدرة اإلنتاجية لالقتصاد
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هناك العديد من و الستثمار الخاص. بمزاحمته ل عكسيةالستثمار العام أيضا آثار لمن ناحية أخرى، قد يكون 

لو تم تمويل االستثمارات ف(. 2008لف، و و  تمويل االستثمار )ميش وبترتبط في معظمها  و هياألسباب املحتملة 

ن ها متم تمويل و يزاحمه، و إذاهذا يقلل من ربحية االستثمار الخاص فإن ، ثقيلةالعامة عن طريق فرض ضرائب 

يد من تكاليف االقتراض بسبب يز و هذا يقلل من املوارد املتاحة لالستثمار الخاص فإن األسواق املالية املحلية، 

قد تكون العملة فمن األسواق الدولية،  هاتمويل و فيحالة. أيضا االستثمار الخاصيزاحم  ارتفاع أسعار الفائدة و 

كبيرة من تدفقات العملة األجنبية، وهذا قد يجعل قطاع الصناعات التحويلية أقل ال للحجمالوطنية أقوى نظرا 

 .الخارجقدرة على املنافسة في 

في  %10رتبط زيادة تأن االستثمار العام يكمل االستثمار الخاص، وأنه في املتوسط إلى دراسة توصلت ومع ذلك، 

تطرق بحث باملثل،  . و(Erden and Holcombe, 2005) في االستثمار الخاص %2زيادة بنسبة باالستثمار العام 

أن هذه  و خلص إلىاالقتصاد الكلي املترتبة في االستثمار العام  آلثار حديث صادر عن صندوق النقد الدولي

بيض األ قلل من البطالة )و ت االستثمار الخاص و تزاحم الطويل املدى القصير و علىاالنتاج  ترفع مناالستثمارات 

عمليات ذات  البنية التحتية و في  هااحتياجات املحددةات يلالقتصادبالنسبة  هقترح أنو ي(. 2015وآخرون، 

هناك حجة قوية لزيادة فإن ، نقدياستيعاب  و اقتصادييكون هناك تباطؤ  و حيث الفعالةاالستثمار العام 

االستثمار العام أمر بالغ األهمية في التخفيف من  فعالية و يعتبر أيضا تحسينفي البنية التحتية.  العاماالستثمار 

أن إحدى  و يشير البحث إلىبين زيادة االنتاج وارتفاع الدين العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي.  ةاملمكناملفاضلة 

االستثمار العام،  فعاليةنسبيا التي تضعف فيها ال سيما في تلك  االقتصادات، األولويات الرئيسية في العديد من

 3.ة االستثمار العامنوعية االستثمار في البنية التحتية من خالل تحسين عملي هو تحسين

 االستثمار العام و السياسة املالية  3.2.4

هناك ثالثة مبررات لذلك: )أ( و من وجهة نظر السياسة املالية.  مهمافهم تأثيرات االستثمار العام يعتبر أيضا 

قيود تمنع )ب(  ،اإلنفاق الجاري ألسباب سياسية وغيرهاأكثر من خفض خفض االستثمارات العامة  يسهل

ما همتلعب دورا أن لسياسة املالية لو )ج( يمكن ، إنتاجيةاستثمارات بالحكومات من القيام  ةاالقتراض الخارجي

 . (Arslanalp et al., 2010) في دعم النمو واالنتعاش خالل األوقات الصعبة

في السنوات األخيرة نتيجة لضبط أوضاع املالية العامة  ااالستثمار العام في البلدان املتقدمة انخفاض قد سجلو 

بسبب انخفاض  قبل ذلك، كان االستثمار في انخفاض األمر واقع ألزمة االقتصادية العاملية. فيفي أعقاب ا

تقليص القطاع العام وتنامي دور القطاع  و في البنية التحتية الكبرى نتهاء من االستثمارات اال  و العامةاملدخرات 

لخلق حيز  تدعو  ولذلك، كانت هناك أصوات (.2005)صندوق النقد الدولي، عام في استثمارات البنية التحتيةال

القتراض الخارجي على املدى الطويل من ل. ثانيا، تحتاج الحكومات عموما املهمة ةالعام اتلتمويل االستثمار  4مالي

في املقام األول على سياسات  لبلد ما قدرة االقتراضتعتمد و عامة. الستثمارات بهذا النوع من اال القيام أجل 

                                                           
 الستثمارات القطاع الخاص، فإن معدل العائد على استثمارات القطاع الخاص التحتية مكمال  في البنيةالعام االستثمار كان عموما، إذا   3

االستثمارات العامة االستثمار قد تزاحم ستثمرين من القطاع الخاص للقيام بمزيد من االستثمارات الرأسمالية. ومع ذلك، ما يؤدي بامل، سيرتفع

القطاع العام في منافسة مباشرة مع السلع كانت منتجات إذا  هذه املزاحمة أكثر حدة د تكون ق و الخاص إذا كانت تتنافس على نفس املوارد، 

 .(Erden and Holcombe, 2005)والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص 
املالي )هيلر،  موضعهاستدامة ال  التعرضغرض املنشود دون لتيح لها توفير املوارد لي في امليزانية الحكومة على مجال تخصصهالحيز املالي  يدل  4

2005.) 
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الديون في النمو بمساهمة االستثمارات العامة املمولة  و والضريبيةاملالية  يةاإلدار قوة سجالته  ثم الكلياالقتصاد 

تسعى جاهدة لتحسين هذه الظروف من أجل تأمين س. ولذلك، فإن البلدان في التصديرالقدرة التنافسية أيضا  و 

في لسياسة املالية اأخيرا، وفيما يتعلق بدور  الديون الخارجية لتمويل مشاريع استثمارية واسعة النطاق. و

على االستثمارات العامة من أجل تعزيز  اكبير  انفاقإ تشملمواجهة التقلبات الدورية، عادة أن حزم التحفيز املالي 

 5.اإلنتاجية والقدرة التنافسية للنمو في املستقبل

 اللجوء تمويل االستثمارات في البنية التحتية دون  القدرة علىالحكومات حول العالم لديها  فقط من يلقلعدد 

حقق عوائد كافية على مر الزمن تكل االستثمارات  تإذا كانفالقتراض. للكن هناك أيضا حدود  ، ولالقتراض

لتمويل االستثمارات، سيكون من األسهل العثور على موارد كافية، لكن بعض االستثمارات قد تسفر عن املنافع 

 حول غير النقدية فقط، دون أن تساهم مباشرة في ميزانية الحكومة. عالوة على ذلك، إذا كانت املعلومات متوفرة 

لالستثمار املوارد املخصصة ملحتملة، فإنه سيكون من األسهل اتخاذ قرار بشأن حجم عوائد االستثمارات العامة ا

في كثير من  فتتخذ القرارات بنوع من االعتباطية و تكون املعلومات نادرا ما تتوفر  لكن هذه. أكبرفعالية ب هاوتوزيع

 تبقىوالتنظيمية. لذلك،  جودة املؤسسيةال لقلة إدرار الدخل حصريمكن األحيان مبهمة. في بعض الحاالت، 

خاصة  املالي، و الحيز املتمثل في  يتحدالالقدرة على تحمل الديون مسألة حاسمة بالنسبة للحكومات التي تواجه 

 .في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل

أمور أخرى، قواعد  ضمن ، من بينها،مواجهة تحدي الحيز املالي اتسياساملتعلقة بهناك العديد من القضايا 

و مشاركة القطاع الخاص  املسؤولية املالية للحكومات دون الوطنية و و االستثمار  ميزانيةلبت في حجم لامليزانية 

، األخرى قضايا يتعلق بال مافيو قواعد امليزانية. ببعض القضايا املتعلقة  و فيما يلي نناقشاملؤسسية.  املقاربات

 .واملناقشات في األجزاء الالحقة من هذا القسم اليلبعض التحنعرض 

 تحديد يتم ،النهج اهذ في. العام الدينإجمالي  و  العام املالي امليزان على أساسا املالية السياسات تحليل يركز و

 ميزان و التضخممحددا و أهداف  اانتاج دعمالتي ت ستوياتامل عند العام الدين و املالي للميزان العامة األهداف

 حول  الرئيس ي القلق مصدرو يبقى  (. 2004a)صندوق النقد الدولي، املستدام الدين مسار تضمن و  املدفوعات

 التحتية البنية مشاريع لتمويل املتاحة الفرص من االستفادة على البلدان قدرة من حدي قد أنه هو النهج هذا

. العامة االستثمارات يشمل ال الذي ،الجاري  املالي يزانامل استهدافهناك توجه نحو  بديل، كنهجو . الجودة عالية

 إدرار طريق عن ربما االقتراض، خالل من انفسه عن تؤدي أن العامة االستثمارات يتوقع من النهج، هذا باعتماد

إال  األجيال، بين العدالة وضمان املال رأس مخزون زيادة مثل مزاياه، من الرغمو ب. املستقبل في العام للدخل أعلى

 .عالية جودة ذات العامة االستثمارية املشاريعال تكون  عندما وخاصة النهج،مخاوف من هذا  أيضا هناكأن 

التركيز على  يبدو أنه من املهم أكثر الية تحت ظروف مختلفة، املسياسة ال مختلف مناهجعيوب و بالنظر ملزايا و 

، املوضوعة بعنايةمشاريع البنية التحتية  فبوجودبدال من خيارات السياسة املالية.  نتجاملتعزيز االستثمار العام 

في ظل وجود آليات و على املدى الطويل. التنمية  ودعم النمو ست مختلف املناهجاألهداف املالية في ظل فإن 

نطاق واسع مع عوائد مالية تمويل االستثمارات املنتجة على  أن تنجح فيالفرز والرصد املناسبة، يمكن للحكومات 

األثر تحديد  فإنه من املهمفي هذا الصدد،  واجتماعية عالية، ودون تقويض آفاق القدرة على تحمل الديون. و

                                                           
 البلدان في %20 حوالي العشرين مجموعة بلدان بين من 10-2009 للعام املالي التحفيز حزم في التحتية البنية على اإلنفاق حصةبلغت   5

 (.2009 وآخرون هورتون ) الناشئة البلدان في %50 من أكثر و املتقدمة
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توافر الاتساق البرنامج االستثماري مع ملدى تقييم دقيق مع املدى الطويل و القصير الستثمارات العامة لاملالي 

 و من املهم أيضا. الطويل القدرة على تحمل الديون على املدىو كلي على املدى القصير استقرار االقتصاد الاملالي و 

)صندوق النقد الدولي،  فعالة من حيث التكلفة منتجة و االستثمارات العامة ذات جودة عالية و أن ضمان

2004a .)  املمولة الديون لها آثار توسعية أكبر من االستثمارات عن طريق أن املشاريع املمولة  تم التوصل إلىكما

 (.2015بيض وآخرون، األ األخرى ) ةالحكومي النفقاتعن طريق رفع الضرائب أو خفض على نحو ال ينتج عليه آثار 

 املفاضالت بين االستثمار في رأس املال املادي و البشري    4.2.4

 النقل تشمل االستثمارية للنفقات الرئيسية املجاالت أن إلى الدالئل تشير االقتصادية، لتنميةمن أجل تحقيق ا

 .Mizell L. & D) الخاص القطاع تنمية و االبتكار تشجيع و البشري  املال رأس تطوير و لالتصاالت التحتية والبنية

Allain-Dupré, 2013( .تحيز حكوماتلل ما يكون  عادة و االستثمار أولويات تحديد الصعب من فإنه ذلك، ومع 

 و التعليم في االستثماراتالناجمة عن  نموال آثارليس من السهل تحديد . املادي املال رأس استثمارات نحو

 .االستثمارات هذه ارثآ وطول  تعقيد بسبب الصحة

 بالنسبة يبقى بذلك التحدي قائما البشري، املال رأس في وخاصة االستثمارات، ربحية تقييم في الصعوبات بسبب

 في االستثمارية الفجوةفبسبب اتساع . العامة االستثمارات ملختلف أشكال املناسبة املوارد لتخصيص للحكومات

 في االستثمار آثار البلدان، هذه في. بارزا تحديا املنخفض الدخل ذات البلدان في املفاضلةتبقى  املجالين كال

 لتسخير املادية التحتية البنية في االستثمار إلى أيضا تحتاج فإنها ذلك، مع و. ثابتة مسبقا الصحة و التعليم

 الصحي الصرف خدمات و املياه و االتصاالت و الكهرباء توفير و النقل شبكات تطوير و الطبيعية مواردها

 املال رأس في االستثمار في فشلت إذا و مماثلة، تحديات الدخل متوسطة البلدان تواجه باملثل، و. بهاو لشع

 .النمو على الحفاظ في كبيرة اختناقات تواجه قد فإنها إنتاجيتها، تحسين و البشري 

 

 أن جيد بشكل وهي مدركة فعال بشكل املوارد تخصيص في الحكومات على كبيرة ضغوطا امليزانية تسبب قيودو 

 يكون الوقت الذي يجب أن  في لذلك،. جدا عالية تكون  أن يمكن معينة مجاالت في الراهن االستثمار  تكاليف

 تسعى أن أيضا الحكوماتيتعين على  األعمال، جدول  رأس على املوارد لتخصيص األولوية ذات املجاالت تحديد

 قنوات عن طريق تمويلها سيتم التي املربحة التحتية البنية مشاريع وضع خالل من املالية القيود على للتغلب

 .الدولية التنمية مؤسسات أو الخاص القطاع مثل بديلة،

 تحسين فعالية االستثمار العام  3.4

 الدور  يتجلى  صارمة، مالية قيود ظل في العام االستثمار أهداف لتحقيق الحكومات تبذلها التي املجهودات مع

 و إدارة و تخطيط فضعف. العام االستثمار فعالية و كفاءة تحسين في العامة االستثمارات إدارة تلعبه الذي املهم

 تأثير فإن لذلك، و. النمو في االستثمارات تحدثها أن يمكن التي اإليجابية اآلثار يقوض أن يمكن االستثمار رقابة

 ذلك مع الحكومات تعامل كيفية على كبير حد إلى يعتمد العام االستثمار
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 أداء متوسط 5.4 الشكل يبين و

 في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان

بناء على  العام االستثمار كفاءة

 العامة االستثمارات إدارة مؤشر 

 الدولي النقد صندوق  وضعه يالذ

ملزيد من  1.4 اإلطار انظر)

و يظهر (. حول املؤشر علوماتامل

 على املسجلة درجاتال الشكل

 الفئات عن فضال العام املؤشر

 بلدا 71 ويغطي األربعة، الفرعية

 منظمة بلدان من منها 31 ناميا،

 مبين هو كماو . اإلسالمي التعاون 

 منظمة بلدان أداء ، فإنالشكل في

 إدارة في اإلسالمي التعاون 

 ،4 فوق درجة  1.52 من متوسط. فبنظمةبامل األعضاء غير  النامية البلدان مثل جيدا ليس العامة االستثمارات

 درجتي مع كآبة،نجد أن األرقام أكثر  املشاريع، تقييم و تثميين فيو . مرضيةغير  عامة صورة نظمةامل بلدان تعكس

 نسبيا أفضل أداء نظمةامل تقدم بلدان العام، االستثمار شاريعم وإدارة اختيار في لكن و. التوالي على 1.27 و 1.31

األعضاء  غير  النامية البلدان تظهر الفئات، جميع في. في هذه الفئاتالتوالي  على 1.79 و 1.72 درجتي و تحقق

 األعلى.  0.3و  0.2درجتي  خالل من ينعكس ضلفأ أداء باملنظمة

 5.4الشكل: 

 نتائج مؤشر إدارة االستثمار العام

 .الدولي النقد لصندوق  العامة االستثمارات إدارة مؤشر بناء على أنقرة مركز موظفي حسابات: املصدر
 

 6.4الشكل: 

 نتائج مؤشر إدارة االستثمار العام

 

 .الدولي النقد لصندوق  العامة االستثمارات إدارة مؤشر: املصدر
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 البلدان ذات( هي 2،21األردن )و ( 2.38كازاخستان ) و  (2.97تونس )فإن كل من ، البلد الواحدعلى مستوى و 

تحتل تونس املرتبة و (. 6.4اإلسالمي )الشكل  التعاون منظمة في نظام إدارة االستثمارات العامة األكثر فعالية 

 واحد و سبعين بلدابين من الرابعة 

من جهة بيانات. ال تتوفر حوله انامي

 و  (0.8اليمن )سجلت كل من ، أخرى 

( أدنى 0.91) غامبيا ( و0.8فلسطين )

كفاءة االستثمار املستويات من حيث 

 .العام

 منظمة بلدان 7.4 الشكل لنا يبين و

 مقسمة حسب األولى اإلسالمي التعاون 

إدارة  ؤشرمل ربعاأل  فرعيةال الفئات

 كوتحققت  فقد. االستثمارات العامة

أعلى  كازاخستان و مالي و ديفوار

فئة التقدير من بين بلدان  فيالدرجات 

منظمة التعاون اإلسالمي، و نفس 

 : مؤشر إدارة االستثمار العام1.4النافذة 

 االختيار والتقدير و أربع مراحل رئيسية من دورة إدارة االستثمار العام:  عبر الكفاءة  الجودة و (PIM) يلتقط مؤشر إدارة االستثمارات العامة

 .( في كل مرحلة4أقوى نتيجة )باملرتبطة  الفضلى لعمليات األساسية و املمارساتل وصففيما يلي التقييم. و  و التنفيذ

 استراتيجيات أو/  و العام لالستثمار يتعين توفر خطة واضحة جدا درجة أقص ىللحصول على  :املشروع و تقدير االستراتيجي التوجيه

بالتفصيل و  التقدير معايير تشمل للنشر وثيقة و نفقات االستثمار، و املتكررة للنفقات الكاملة التكاليف مع القطاعات، ملعظم قطاعية

 .تقدير مكتب أو من طرف منظم مستقلة و شيكات أيضا توفرالكبيرة و  للمشاريع االقتصادية بالتقديرات روتيني بشكل االضطالع

 القصوى  دللحدو  واضح و تبعا لذلك تحديد سنوات عدة توقعات يتعين توفر للحصول على أقص ى نتيجة :امليزانية وإعداد املشروع اختيار

 املانحة و استثمارات مختارة باستمرار و الجهات من املمولة املشاريع من كبيرة حصة على للحصول  مفصلة معلومات السنوية و للميزانية

املالية  املجاميع على للعموم املتاحة التشريعية و املعلومات الهيئة مراجعة خالل من املدى متوسط املالي واإلطار املالية السياسات تغطية

  .العقود و منح الخارجية الحسابات و تقارير  الرئيسية

 لتقديم قانونية عملية و العامة العقود املستعملة ملنح املناهج عن دقيقة بياناتيتعين توفر  نتيجةللحصول على أقص ى  :املشروع تنفيذ

 ضوابط املال و رأس ميزانية من املائة في 90 من أكثر تنفيذ و املناسب الوقت فيبشأنها  القراراتخاذ  و  الشراء عمليةالشكاوي املتعلقة ب

 .الكيانات لجميع( الدولية املعايير تلبي التي) ة للحساباتالداخلي املراجعةثم  بالنفقات  اللتزامل شاملة

يتعين إجراء تقييم بعد انتهاء املشروع، يتكلف به بشكل روتيني  للحصول على أقص ى نتيجة  :الحسابات مراجعة و املشروعات تقييم

 االستثمارات ذلك في بما ،(املراجعة ملعايير تمتثل أن ينبغي التي) مدققة نفقات املراقب العام للحسابات أو املدير التنفيذي و توفر

  و ساري املفعول.كامال  األصول  سجلثم في األخير  الرأسمالية،

 (2014( و صندوق النقد الدولي )2011و آخرون )Dabla-Norris المصدر:

 

 7.4الشكل: 

 نتائج مؤشر إدارة االستثمار العام

 

 .الدولي النقد لصندوق  العامة االستثمارات إدارة مؤشر علىبناء  أنقرة مركز موظفي حسابات: املصدر
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ثم  على مستوى اإلدارة بنين و موزمبيق و تونس و االختيار  فئة في تركيا و تونس و فاسو بوركيناالش يء بالنسبة ل

  .التقييم فئة على مستوى  أذربيجان و تونس و قيرغيزستان جمهورية في األخير

 العام الوطنيأنظمة االستثمار   1.3.4

فأي املناهج  أعاله، جزئيا يتضح كما العامة، االستثمارية للمشاريع الفعالة اإلدارة في كبيرة ثغرات هناك كانت إذا

 ثمانية الدولي البنك سياسة في دراسة حول  (2010)وآخرون  حدد راجارام فعالية؟ال لتحسين اعتمادها ينبغي لتيا

 املشاريع تطوير و االستثمار توجيه( 1: )العام لالستثمار الوطنية النظمفي  (must have)" توفرها يجب"صفات 

 ؛امليزانية إعداد و املشاروع اختيار( 4) ؛للتقدير مستقلة مراجعة( 3) ؛ رسمي للمشروع تقدير( 2) ؛األولي واالختيار

 (.8.4 الشكل) املشروع تقييم( 8)ثم في األخير  املرافق تشغيل( 7) املشروع؛ تعديل( 6) املشروع؛ تنفيذ( 5)

 أولويات تحدد خرى أ ستراتيجيةا وثائق أو وطنية خطةب االستثمار سياسات تسترشد أن ينبغي اإلطار، هذا فيو 

، املشاريع لتطوير رسمية عملية هناك تكون  أن يجب ذلك، على عالوة. القرار صنع مستويات أعلى على التنمية

 شكلةامل حوله و األساسية املعلوماتيشمل  املشروعب يتعريف ملف إعداد ما شروعمل املبادرين يتعين علىبحيث 

 فيو . للمشروع التقديرية امليزانية و املتوقعة النتائج و الرئيسية األنشطة و املشروع هدف التي يهدف ملعالجتها و

 األدنى الحد معايير تالئم أنها من للتأكد رسميا املقترحة املشاريع كلل االختيار األوليإجراء  يجب الثانية، املرحلة

قد  ،بعدها. للحكومة االستراتيجية األهداف مع التوافق من

 الفحص متطلبات تتوفر فيها التي البرامج أو املشاريع تخضع

 التكلفة حول  صرامة أكثر آخر مستقل و لفحص األول 

 االجتماعية قيمتها و التكاليف وفعالية والفوائد و

 .واالقتصادية

القيام  ينبغي امليزانيات،إعداد  و  املشاريع اختيار مرحلة فيو 

محليين و  تقنيين خبراء بمشاركة سياسيا مستقل إجراءب

 أن من الرغم علىو . املشاريع اختيار في القرار التخاذ دوليين

و  ، فإنهمختلف زمني جدول  تأتي في قد املشاريع تقييم دورة

 لضمان امليزانية دورةو  شروعاتامل بين الربط الضروري  من

 و. األجل طويلة الديون  وإدارة املالية أهداف مع توافقها

 في بما الجوانب، من عريضة مجموعة املشروع تنفيذ يشمل

 املناسب ثم الوقت في امليزانية تنفيذو  املشترياتكفاءة  ذلك

 عدم لتجنبو . ميزانيةرقابة داخلية دقيقة لل رصد و

، فإنه من والفساد الريع ميزانيات و اقتصادلل التام تنفيذال

 إدارية قدرة و واضحة تنظيمية ترتيبات الضروري وجود

و  ينبغي أن يكون هناك قدر من . دورية تقارير  و كافية

صرف  في التغييراتب للسماح برمتها في هذه العملية املرونة

 .املشروع ظروف في التغيرات ملراعاة األموال

 

 تقييم المشروع . 8

 تشغيل المرافق. 7

 تعديل المشروع .6

 تنفيذ المشروع. 5

 اختيار المشاروع و إعداد الميزانية .4

 مراجعة مستقلة للتقدير.3

 تقدير رسمي للمشروع .2

 توجيه االستثمار و تطوير المشاريع واالختيار األولي.1

 8.4الشكل: 
 مواصفات النظم الوطنية لالستثمار

 2010 وآخرون Rajaramالمصدر: 
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 األمر هذا ، والخدمات تقديم هايمكن و للعمل جاهزة املنشأة أن من لتأكدا ينبغي املشروع، من االنتهاء بمجردو 

 مالئم تمويل و املنشأة األصول  على الحفاظ و املستقبلية العملية إدارة مسؤولية لتسليم فعالة آلية وجود يتطلب

لالنتهاء مبدئي  استعراضيتعين القيام ب أخيرا، و. و الحفاظ عليها األصول  هذه لتفعيل الخدمات تقديم وكاالتل

 األنظمة غير حاضرة في األحيان من كثير في هالكن افيه مرغوب سمة وهذه و تقييمه بعد إنجازه، من الشروع

 املحددة األهدافب هنتائجو  املشروع مخرجات مقارنةما بعد إنجاز املشروع على  تقييم ركزي أن ينبغيو . الحكومية

 .النامية البلدان من العديد في العام االستثمار إدارة نظم تفتقدها سمة و هذه أيضا املشروع، تصميم في

 : املناهج املؤسساتية لتقوية تنفيذ املشاريع العامة: حالتي النرويج و النمسا.2.4النافذة 

أمرا  املدى، متوسطة املالية السياسة وإطار املتكاملة العامة االستثمارات إدارة عملية مع خاصة املالية، املؤسسات يعتبر تعزيز

 القرار صنع عملية لتعزيز للمناهج الجديدة جيدين مثالين والنمسا و تقدم كل من النرويج. العام االستثمار كفاءة لتحسين مهما 

 .العام االستثماري 

 باسم )املعروف و تم اعتماد هذا اإلطار ذي املرحلتين. الناجحة العامة االستثمارات نتائج لتعزيز قويا إطارا النرويج وضعت فقد

من  دوالر مليون  500 من ألكثر من طرف الدولة  املمولة املشاريع جميع جودة لتحسين 2000 سنة( QAS) خطة ضمان الجودة

 خالل من الدخول  في الجودة تحسين ضمان هو الهدف وكان. واضح بشكل و اإلدارة السياسة يفصل بين نظام إنشاء خالل

هذا  ساعد. هذين الجانبين مفهوم جدا بين تفاعل مع وجود و اإلدارة، بين السياسة بوضوح التفريق يتم حيث نظام إنشاء

 .نجاحا للمشاريع أكثر نتائج إلى تحولت والتي العامة، األموال استخدام وتحسين للدولة التكاليف في خفض النظام

 بوابة أول . املوافقة عليه قبل شامل لتحليل مشروع أي يخضع أن ضمان على يساعدان و لخطة ضمان الجودة "بابين" اثنين

 يتم أن قبل تكون  و البوابة الثانية .حكومي قرار اتخاذ قبل البدائل، ذلك في بما واملنافع، التكاليف تحليل على تركز للنظام

 و قد. التكاليف على مستقل استشاري  خبير آراء ذلك في بما املشروع، إدارة استراتيجية و تخص للبرملان رسمي اقتراح تقديم

 .التكاليف لتقديرات االهتمام من املزيد وجلب العامة لألموال الفعال غير االستخدام حول  الخالفات في منع ساهمت الخطة

 وهذا يؤدي للمناقشات، الرئيسين املهتمين املالية وزارة تجمع حيث التنسيق محافل من العديد هناك املرحلتين، بين ما فترة وفي

 عاما 13 ملدة خطة وضعت ،2013 عام من واعتبارا. األحيان من كثير في املهنية واملعايير املصطلحات وتعريف مشترك فهم إلى

 من 32 أن و أظهر بحث. التكاليف ملحوظة في وفورات مع إيجابي أثر اله كان QAS أن إلى الدالئل وتشير. مشروعا 160 تشمل

 إطار تحت أو داخل منها االنتهاء وتم ،12-2000 فترة خالل نفذ 09-2000 الفترة في QAS إلى تم تقديمه مشروعا 40 أصل

 .الكلي االستثمار حجم من %7 بنحو للمشاريع الصافي االدخار إجمالي ويقدر. التكاليف

 بالبنيةما يعرف  حيث أنشأت. العام لالستثمار القرار اتخاذ وعمليات التقييم من كل تسييس عدم إلى أستراليا تحركت كما

 وحكومات التحتية البنية وزارات عن مستقل بشكل التحتية البنية أولويات تقييم الرئيسية وظيفتها وكانت التحتية ألستراليا ،

 بالنسبة املالية القيمة من قدر أكبر حققت التي املشاريع عن وضوحا أكثر صورة على الحصول  هو الهدف وكان. الواليات

 .الوطنية التحتية البنية ألولويات

 لقيمة مستقل تقييم لتقديم والوزارات الواليات حكومات عن منفصلة هيئة إنشاء: هي أستراليا لنهج األربعة األساسية والعناصر

 البنية أولويات حول  وطني منظور  توفير التمويل؛ بتوافر وترهن للتنفيذ، األولوية ذات املشاريع من رف إنشاء. املالية املشاريع

 من محدودة مجموعة فقط أخذا باالعتبار الوزاري  لإلنفاق توجه أي على على التغلب ألستراليا التحتية البنية قدرةو  األساسية

 .االستثمارية الخيارات

 (.2009وآخرون )  Sutherland( و 2009( و أونكتاد )2013)  Voldenو    Samset( و 2014املصادر: صندوق النقد الدولي )
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 و غير الجيد للمشروع ختياراال  ، من بينهاأسبابإلى عدة  العام االستثمار في الكفاءة انخفاضيمكن أن يعزى 

و عدم اكتمال  تجاوز التكاليف و  املشترياتفاسدة فيما يتعلق ب ممارساتوجود  و هإنجاز  و هوضع في رالتأخ

لذلك . املتوقع من أقل تكون الفوائد بحيث فعال بشكل األصول  و الحفاظ على في توظيف فشلاملشاريع ثم ال

 عن البحث و التنافسية والقدرة اإلنتاجية زيادة على العامة االستثمارات تركز أن املثالية الناحية من ينبغي

و حيث أيضا نسبة العوامل الخارجية و اآلثار الجانبية  االجتماعية العائداتتدر أعلى نسبة من  التي املجاالت

املشروع هو أهم ش يء،  اختيار فإن املثال، سبيل على التحتية، البنية في االستثمارب األمر يتعلق عندماو . مهمة

 على التركيز كان إذاف. التكاليف و الفوائد تحليل و تخطيطال إعداد على قادرة مؤسسات إنشاء املهم منلذا 

 االستثمار مزاحمة مثل فيها مرغوب غير آثار لها العام االستثمار من أعلى مستويات أن األرجح فمن الكمية،

فإن هذا  ، العام االستثمار بعملية املرتبطة التشوهاتو في حالة . لالقتصاد قليلة إنتاجية مكاسب مع الخاص

 .(Cavallo & Daude, 2008) الخاص االستثمار مزاحمة إلى يميلاألخير 

في ظل وجود الفساد خالل فقرارات بشأن االستثمار العام. الوجود الفساد هو أحد العوامل التي تشوه إن 

أو أنها  امستمر  اتتطلب إصالحو سسيئة ستوضع بطريقة  املشاريعبعض فإن اختيار املشاريع وتنفيذها،  اتعملي

ل لن  ّ   تفع  قلل من النمو من خالل يلفساد أن ليمكن كما اآلثار املتوقعة على النمو.  تخلقلن بالتالي  ، و إطالقا  

أو  البنية التحتية القائمة النقص من جودةعن طريق  أو  في املقابل إنتاجيته و النقص منزيادة االستثمار العام 

 ،مع ذلك(. Davoodi ،1998 و  Tanziاإلنتاجي )من خالل خفض اإليرادات الحكومية الالزمة لتمويل اإلنفاق 

 2.4النمسا بشكل خاص )انظر اإلطار  حاالت النرويج وك هناك أمثلة ناجحة جدا من عملية تنفيذ املشروع العام

 .(يهمانهج حول ملزيد من التفاصيل 

 ةمتعدد ةماللحك منهجية تحديات ثالثة (OECD)ت منظمة التعاون و التنمية في امليدان االقتصادي حددو 

 :املمكنة النتائج أفضل تحقيق تعيق التي العامة الستثماراتل املستويات
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 الحكومية املستويات عبر العامة االستثمارات فعالية في امليدان االقتصادي حول  والتنمية التعاون  منظمة مجلس توصية: 1.4 الجدول 

 التحديات املبادئ األنشطة

 وتهدف للمكان خصيصا املصممة االستثمار استراتيجيات وتنفيذ تصميم( أ

 .للخدمة االستثمارات

 .القطاعية االستراتيجيات بين الصراعات من والحد التكامل التماس( ب

 إلبالغ الصلة ذات املحلية املستويات على البيانات إنتاج تشجيع( ج

 .القرار لصنع أدلة وتقديم االستثمار استراتيجيات

 استراتيجية باستخدام االستثمار. 1

 مختلفة ألماكن خصيصا مصممة متكاملة

 االستثمارات تنسيقأ. 

 املستويات عبر العامة

 والسياسات الحكومية

 تنسيقالو  للتعاون  فعالة أدوات اعتماد. 2 .العام االستثمار وفعالية كفاءة لتعزيز الحكومة مستويات عبر تنسقال

 الوطنية ودون  الوطنية املستويات بين

 للحكومة

/  و اإلقليمية الحكومات بين لتنسيقا فرص عن البحث أو/  و الحوافز توفير

 .الصلة ذات الجغرافية املنطقة مع العامة االستثمارات لتتناسب املحلية أو

 املحلية الحكومات بين أفقيا التنسيق. 3

 صلة ذات مجاالت في لالستثمار

 .االستثمارات الختيار األجل طويل الشامل تقييماستخدام ال( أ

 االستثماراتب املرتبطة التأكد وعدم املخاطر من مختلفة أنواع تقييم( ب

 دورة من مبكرة مرحلة في الطويل، املدى على اآلثار ذلك في بما العامة،

 .التقييم من كجزء االستثمار

 طويلة واملخاطر آلثارل املسبق تقييمال. 4

 العام الستثمارعلى ا األجل

 القدرات تعزيز. ب

 وتشجيع العام لالستثمار

 جميع في السياسة تعلم

 الحكومة مستويات

 في املدني املجتمع في املصلحة وأصحاب والخاص العام القطاعين إشراك( أ

 االجتماعية القيمة لتعزيز العامة اتاالستثمار  استراتيجيات وتنفيذ تصميم

 .املساءلة وضمان واالقتصادية،

 ملنع خطوات اتخاذو  املعنية، الجهات نظر وجهات دمج عند التوازن  التماس( ب

 .الخاصة املصالح جماعات قبل من ةتناسبامل غير اتتأثير ال

 جميع في املصلحة أصحاب إشراك. 5

 االستثمار دورة فترات

 ال الحكومة، وقدرة االستثمار الحتياجات الخاص التمويل ترتيبات مطابقة( أ

 ،املحلي املستوى  على سيما

 لتقديم العام االستثمار في التمويل ومؤسسات الخاصة الجهات إشراك( ب

 .التمويل وليس فقط املزيد

 ومؤسسات الخاصة الجهات تعبئة. 6

 وتعزيز التمويل مصادر لتنويع التمويل

 القدرات

 العموميين املوظفين خبرة تعزيز. 7 .العامة االستثماراتب املرتبطة واملؤسسات املسؤولين من كل قدرات تعزيز

 االستثمار مجال في العاملة واملؤسسات

 العام

 من التعلم وتعزيز النتائج على التركيز. 8 .تحقيقها آليات ومتابعة العام االستثمار خالل من تحققت التي النتائج توضيح

 الخبرات

 االستثمارية اتلسياساملحددة ل ألهدافل وفقا متكيف مالي إطار توظيف( أ

 .املختلفة

 استغالل على قادرة لتكون  املحلية للحكومات مواتية ظروف تحقيق( ب

 اإليرادات. زيادةل الخاصة إمكانياتها

 ألهداف وفقا متكيف مالي إطار وضع. 9

 محددة استثمارية

 مالئمة ضمان. ج

 الستثمارطار اإل  لظروفا

 مستويات جميع في العام

 الحكومة

 في وشفافة سليمة مالية إدارة تتطلب. 10 املالية واملساءلة امليزانية لوضع جيدة ممارسات اعتماد

 ةيالحكوم ستوياتامل جميع

 وظيفةفي  االحتراف وتعزيز املشتريات، دورة مراحل جميع في الشفافية تعظيم( أ

 .واملراقبة للمساءلة واضحة آليات ووضع الشراء،

 أثناء السعي ةالفعال العامة الخدمات تقديم لضمان شترياتامل مااستخد( ب

 .ةيالحكوم ستوياتامل مختلف في استراتيجية أهداف تحقيقل

 واالستخدام الشفافية تعزيز. 11

 جميع في العامة للمشتريات االستراتيجي

 الحكومية املستويات

 خالل من الحكومية املستويات عبر متماسك وتنظيم الجودة عالية متابعة

 .االستثمارية والبرامج األولويات وضع عند التنظيمي اإلطار تقييم

 في واالتساق الجودة على الحرص. 12

 ةيالحكوم ستوياتامل عبر الرقابية النظم

 (.2014) في امليدان االقتصادي والتنمية التعاون  منظمة: صدرامل
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بين  و املختلفةالقطاعات  بين ضمان التنسيقاملهم  فإنه من، بالرغم من صعوبتهتحديات التنسيق:  .1

في  املساهمةمصالح مختلف األطراف الفاعلة فإن ، إضافة إلى ذلك. الحكومات األجهزة القضائية و بين

  للمواءمة.قد تكون بحاجة  االستثمار العام

تنفيذ استراتيجيات  و إعدادتحقيق أهدافها إذا كانت قدرات  فيقد تفشل السياسات  :رةالقدتحديات  .2

فقد الحكومة.  بما تقدمه رهينةالنمو  و االستثمار العامنتائج  أن إلىاالستثمار ضعيفة. وتشير الدالئل 

قد تكون  النقص في توفير رأس املال العام آثار نموهأن لعديد من الدراسات التجريبية الحديثة أثبتت ا

 .(2003راميريز،  وجود بيروقراطية فاشلة أو فاسدة )أصفهاني وبمرتبطة بشكل خاص 

في إعداد امليزانية واملشتريات والجودة  الفضلىواءمة املمارسات ممن املهم  اإلطار:التحديات في ظروف  .3

 .ناجحاستثمار من أجل مستويات الحكومة مختلف التنظيمية عبر 

 املحلية للحكومات العام على االستثمار قدرةللالرئيسية  التحديات: 2.4 الجدول 

 الوطنية الحكومات حسب دون الوطنية الحكومات حسب

 الخاصة الجهات مشاركة عدم -

 العام لالستثمار ةخفضنامل املالية القدرة -

 العامة املشتريات إلدارة القدرات إلى االفتقار -

 والروتين اإلدارية اإلجراءات زيادة -

 القطاع مع املنافسة على قادرة غير الحكومة موظفي رواتب -

 الخاص

 تكاملامل نهجال على املهيمنة القطاعية األولويات -

 التركيزو  العام؛ لالستثمار طويل األجل االستراتيجي ضعف التخطيط -

 القصير املدى في األولويات على

 الخاصة الشركات إشراك صعوبة -

 والخاص العام القطاعين بين الشراكة إلدارة القدرات ضعف -

 Allain-Dupré (2013.)و  Mizellاملصدر: 

التحديات، اعتمد  هذه و بغرض معالجةيمكن مالحظتها في أي بلد.  واسع وهذه التحديات على نطاق تنتشر 

سين إدارة كفاءة مجموعة من التوصيات من أجل تح منظمة التعاون و التنمية في امليدان االقتصادي مجلس

 ات. وثالث فئ موزعا على ءامبد 12ما مجموعه تشمل  و  هذه التوصيات. 1.4، و يظهر لنا الجدول االستثمار العام

تركز الفئة األولى على أهمية خلق التكامل في السياسات والبرامج عبر املستويات الحكومية والسياسات الرامية إلى 

في جميع مستويات  الالزم توفرهامن القدرات ملجموعة تشير الفئة الثانية  زيادة فعالية االستثمارات العامة. و

ن املستمر في جميع مراحل املشاريع االستثمارية، بدءا التحس تشجيعو الحكومة لتعزيز ظروف االستثمار الفعال 

 الفضلىالفئة الثالثة على أهمية املمارسات  و تركز رصد. ال تنفيذ و حتى مرحلة المن اختيار استراتيجية االستثمار 

جميع مستويات  على القوانين جودة املشتريات العامة و  و إدارة املالية العامة و في مجال الالمركزية املالية

تراعي هذه  ينصح بشدة أن اإلسالمي و التعاون منظمة  بشكل طبيعي بلدانهذه التوصيات كل  تخصو الحكومة. 

 .لزيادة كفاءة االستثمار العام بها املستطاعهذه التوصيات قدر  البلدان

 دون  الحكومات من العديد أن متزايد بشكل لوحظ قدف. االستثمارية املشاريع لبكاملركزية  الحكومات ضطلعال ت

 Allain-Dupréو Mizell ل وفقاو . االستثمارية املشاريع من العديد تنفيذ و وضع في نشطا دورا تلعب الوطنية

 تعزيزوبالتالي فإن  ،الوطني دون  املستوى  على يحصل العامة االستثمارات ثلثي من يقرب مافإنه  ،(2013)

 القدرات تحسين ينبغي و. العام االستثمار وفعالية كفاءة تحسين في حاسماأصبح أمرا  الوطنية دون  القدرات

 عبر التنسيق خالل من استغلتالتي  الحجم وفورات االستثمارية و الخيارات جودة أخرى، أمور  بين من ،لضمان

 .تنافسية أكثر شراء عمليات خالل من التكاليف تخفيض أو القانوني
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 ائمةق 2.4و يبرز لنا الجدول . املجاالت مختلف في تحديات تواجه بدورهاالوطنية  دون  الحكوماتو مع ذلك، فإن 

 . فحسب كل منمنظمة التعاون و التنمية في امليدان االقتصادي أسفر عنه استبيان كما التحديات، هذه بعضل

تحديا يشكل  املحلي العام االستثمار مشاريع في الخاص القطاع إشراكالوطنية، فإن  ودون  الوطنية الحكومات

 التخطيط في القدرات نقص هي املحلية الحكومات هاتواجه و من بين التحديات الرئيسية األخرى التي كبيرا.

 .املالية القدرات ةيمحدود و االستثمارية املشاريع مراحل مختلف تسييرو 

 دور صناديق الثروة السيادية 2.3.4

 خالل من التنويعب و النهوض النمو وتيرة لتسريع فريدة فرصةعلى  كبيرةال خيل الفجائيةاملدا ذات البلدانتتوفر 

 األجل، طويلة آفاق تنمية و النمو تعزيز في بارزا دورا لعبي أن العام الستثماريمكن ل. فعالة عامة استثمارات

 عائدات ماليزيا و ندونيسياأ كل من استخدمت. كفاءتهيبقى رهينا ب الهدف هذا تحقيق في إسهامه مدى لكن

(. 2014 آخرون، و  Albino-War) الصناعية التنمية مجال في" كبيرة دفعة" قامتا ب و  االستثمارات لتمويل النفط

 أسعار في مفاجئ انخفاض إلى املالي الضعف فاقمي هشة و مالية أوضاع في العالي الرأسمالي اإلنفاق يسهم قد

. العام االستثمار في الكفاءة تحسين خالل من تجنبه يمكنالش يء الذي  املالي، الوضع و يدهور  األساسية السلع

 البحرين مثل ،املداخيل الفجائية من قصيرةال األفق ذات للبلدان بالنسبة خاصة بصفة الحال هو هذا

  Albino-War) الطبيعية مواردها استنفاد يتم أن قبل جيلتبقى لها أقل من  التي عمان، سلطنة و وأذربيجان

 .(2014 وآخرون،

 البلدان الغنية باملوارد صناديق الثروة السيادية إلدارة املدخرات الوطنية ألغراض االستثمار. حاليا،تنش ئ عادة ما 

صول أل جمالية لإ، مع قيمة أو أكثر لثروة السياديةلواحد على صندوق اإلسالمي  التعاون في منظمة  بلدا 21يتوفر 

من يوليو  فإنه اعتباراالثروة السيادية،  اديقصنمعهد إلحصاءات فقا و  (. و 3.4)الجدول ترليون دوالر  3.3تتجاوز 

، و يعتبر ترليون دوالر 7.36 القيمة اإلجمالية لألموال التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم بلغت 2015

صول تبلغ بأ ياإلسالم التعاون منظمة  بلدانأكبر صناديق الثروة السيادية في  (ADIA)  أبو ظبي لالستثمار جهاز 

 بلدانمن مجموع األموال في العالم، تتمتع  %45ا يقرب من و بامتالكها ملثاني في العالم. ال و  مليار دوالر  773

 .فرصة فريدة مللء الفجوة االستثمارية وتعزيز التنويع االقتصاديباإلسالمي  التعاون منظمة 

 تستثمر في فمعروف عنها أنها. األجيال بين الثروة نقل ذلك في بما األجل، طويلة أهداف السيادية الثروة صناديقل

 ،املالية األزمة بعدف. املحلي االستثمار فرص نقص بينها من األسباب من لعدد نتيجة الخارجية املالية األوراق

 مشاريع تمويلو خاصة  محليا، ستثمارعلى اال  الوطنية السلطات املتقدمة البلدان في نخفضةامل عوائدال شجعت

 املبذولة جهودال تقويض ذلك في بما املحتملة، املخاطر بعضاملجال ل يفتح هذالكن . طويلة األمد التحتية البنية

 الثروة إلى تضيف ال التيو  سياسيا املنحازة" الستثماراتل" وسيلة تصبح و الكلي االقتصاد استقرار على للحفاظ

 يجب املحلي، االستثمار في السيادية الثروة صناديقل الفعال لالستخدامو (. 2014 آخرون، و Gelb) شيئا الوطنية

 لالستثمار األموال من مستدام تدفق هناكو بأن  العام االستثمار خطة إطار في مستستخد األموال أن ضمان

املهم أيضا  من و. الوطني االقتصاد إلى األموال تدفق في كبيرة تقلبات بسبب مدمرة تصبح ال أنها من للتأكد

 املوازنة، ضوابط يتجاوز  بما العام اإلنفاق لتمويل تستخدم أن ينبغي ال السيادية الثروة صناديق موارد أن ضمان

 (.2014 وآخرون، Gelb) اإلنتاجية االستثمارية الفرص إلى توجه أن ينبغي و
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 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في السيادية الثروات صناديق: 3.4 الجدول 

 البلد الصناديق )مليار دوالر(األصول  املصدر

 اإلمارات العربية املتحدة لالستثمار ظبي أبو هيئة 773 البترول

 لالستثمار دبي مؤسسة 183 غير سلعية

 لالستثمار ظبي أبو مجلس 110 البترول

 الدولية البترولية االستثمارات شركة 66.3 البترول

 للتنمية مبادلة شركة 66.3 البترول

 لالستثمار اإلمارات هيئة 15 البترول

 لالستثمار الخيمة رأس هيئة 1.2 البترول

 مجموع 1,214.8 

 السعودي العربي النقد مؤسسة 757.2 البترول

 الخارجية القابضة

 اململكة العربية السعودية

 العامة االستثمارات صندوق  5.3 البترول

 مجموع 762.5 البترول

 الكويت االستثمار الكويتيةسلطة  592 البترول

والغاز البترول  قطر سلطة االستثمار القطرية 256 

 كازاخستان لألوراق املالية  كازينا-سامروك 77.5 غير سلعية

 كازاخستان الوطني الصندوق  77 البترول

 لالستثمار الوطنية شركة 2 البترول

 مجموع 156.5 البترول

 ليبيا الليبيةسلطة االستثمار  66 البترول

والغاز البترول  إيران إيران في الوطنية التنمية صندوق  62 

 الجزائر العائدات تنظيم صندوق  50 البترول

 ماليزيا الوطنية الخزانة 41.6 غير سلعية

 بروناي بروناي في االستثمار وكالة 40 البترول

 أذربيجان الحكومي النفط صندوق  37.3 البترول

والغاز البترول  عمان للدولة العام االحتياطي صندوق  13 

 العماني االستثمار صندوق  6 البترول

 مجموع 19 البترول

 العراق العراقي التنمية صندوق  18 البترول

 البحرين القابضة ممتلكات شركة 10.5 غير سلعية

 نيجيريا النيجيرية السيادية االستثمار هيئة 1.4 البترول

 االستراتيجي االستثمار صندوق  1 غير سلعية

 السنغالي

 السنغال

 فلسطين الفلسطيني االستثمار صندوق  0.8 غير سلعية

 غابون ال السيادية الغابوني الثروة صندوق  0.4 البترول

 ندونيسياأ الحكومية االستثمارية الوحدة 0.3 غير سلعية

والغاز البترول الحتياطيات  الوطني الصندوق  0.3 

  الهيدروكربون 

 موريتانيا

والغاز البترول  االستقرار تحقيق صندوق  ال يوجد 

 التركمانستاني

 تركمانستان

 املجموع اإلجمالي 3,330.4 

 /http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings  .2015 يوليو ،(SWFI) السيادية الثروة صناديق معهد: املصدر
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 تنمية مستادمة تحفيز االستثمار من أجل 3.3.4

في البنية التحتية والخدمات في جميع أنحاء  من الدوالراتليونات سيتم استثمار تر على مدى العقود القادمة، 

 هلكن و كثيفةانبعاثات املسببة في  و  التقليديةهذا من شأنه الحفاظ على االستثمار في التكنولوجيات  و ،6العالم

شكل خطرا على النمو في املستقبل. من ناحية أخرى، فإنه يوفر فرصة كبيرة إذا ما اعتمد نهجا في نفس الوقت ي

في  امستمر  اتزايدالذي يشهد التجاه الحالي لجديدا لالستثمار العام للحد من بناء مخاطر جديدة والعودة 

التقليدية سياسات من التحوال  هذا األمر  يتطلب املناخ. و اتالخسائر االقتصادية الناجمة عن الكوارث وتغير 

يتطلب أيضا إعادة  االستدامة. و الستثمار إلى البدائل الخضراء من أجل تحقيق األهداف البيئية ول بعيدة املدى

غيرها من  إدارة النفايات الصديقة للبيئة و و  املتجددةحوافز االستثمار نحو الطاقة ل يتحو و تقييم األولويات 

 .مةعناصر التنمية املستدا

 معهد) البيئةفي  تدهور ال معدالتال يتحمل  العالمي لالقتصاد الطويل لعملا أن العالمي ماكينزي  معهد ويقدر

 املستويات لتجنبمالءمة االستثمارات القائمة و املستقبلية مع البيئة  وجب لذلك (. 2011، العالمي ماكينزي 

 توليد تمجاال  في االستثمار تشجيعب خاص اهتمام إيالء ينبغي و. السلبية البيئية واآلثار املناخ لتغير الخطرة

 مياه و النفايات و األراض ي استخدام و الغابات و الزراعة و املستدام النقل و الطاقة فعالية و  املتجددة الطاقة

 يقلل و للطاقة فعالة الولوج بتكلفة يسهل النظيفة للطاقة التحتية البنية في االستثمار زيادةف. الصحي الصرف

 يخلقكما  االبتكار ينمي و األحفوري الوقود على االعتماد من يقلل و املرتبطة الصحية التكاليف و التلوث من

 في اليوم يستثمر إضافي دوالر كل أن الدولية الطاقة وكالة تقديرات تشير ذلك، على عالوة. جديدة عمل فرص

)منظمة التعاون  2050سنة  بحلول  املستقبل في الوقود وفورات دوالرات ثالثة ولدي أن يمكن النظيفة الطاقة

 (.2015a ،االقتصاديوالتنمية في امليدان 

يتطلب تشجيع االستثمار األخضر استراتيجيات وسياسات محددة تتجاوز تلك التي تهدف إلى جذب االستثمارات 

 خرى مثل االستثمار املسؤول اجتماعيااأل ستثمارية باملناهج اال يرتبط االستثمار األخضر ارتباطا وثيقا  بشكل عام. و

(SRI)  االستثمار املسؤول اجتماعيا.  حول ملزيد من التفاصيل  4.5واالستثمار املستدام طويل األجل )انظر القسم

يتمثل التحدي الرئيس ي للحكومات في  . واملستهدفطرق تشجيع االستثمار  و تمكينسياسة ليتطلب إنشاء إطار و 

داخلية واضحة  اتسياستنفيذ  تصميم وأطر توجيه االستثمارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة هو عدم وجود 

 .(.2015bا )منظمة التعاون و التنمية في امليدان االقتصادي، بهويمكن التنبؤ 

                                                           
نمو الحالية الفي إطار توقعات  الغابات الصناعة و  قطاعي و  البناءات النقل و  الطاقة و االتصاالت و الزراعة و و ملياهافي االستثمارات املطلوبة  6

( FAOالزراعة ) . وقدرت منظمة األغذية و2020 سنةسنويا حتى  ترليون دوالر  5 تبلغ حوالي ملنظمة التعاون و التنمية في امليدان االقتصادي

التعاون و  نظمةم. وتشير تقديرات 2030 حتى سنةمليار دوالر سنويا  125متطلبات االستثمار اإلجمالية الزراعة األولية في البلدان النامية بمبلغ 

 الستبدال و سنويا دوالر ترليون  1.3 بحاجة الستثمار مبلغ البلدان املتقدمة واألسواق الناشئة وحدها  إلى أن التنمية في امليدان االقتصادي

 (.WEF ،2013صيانة البنية التحتية للمياه )
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 االستثمارات 9.4 الشكل يبين و

 الطاقةميدان  في الجديدة العاملية

املمتدة بين  الفترة خالل املتجددة

 من و. 2014و  2004سنتي 

 تلعب النامية البلدان أن الواضح

 مستوى  رفع في متزايدا دورا

 من اعتباراو . األخضر االستثمار

 إجمالي من %48.5 ،2014 سنة

قامت بها  الجديدة االستثمارات

 الصين تمثل و. النامية البلدان

االقتصادات  أكبر طفرة من بين

 األخيرة، السنوات خالل النامية

 من االستثمارات زيادة خالل من

 إلى 2004 دوالر سنة مليار 3مجرد 

 2014مليار دوالر سنة  83.3

(BNEF ،2015 و .)  الزيادة هذه في مهما البالد في الطاقة توليد عزيزلت الداعمة الحكومية السياسات كان دور .

 الزراعة و املائية املوارد لتعزيز النامية البلدان من عددفي  األخضر النمو استراتيجيات وضعفإن  عام، بشكل

 .االتجاه هذا في دورا لعب النظيفة الطاقة و املستدامة

نويا دوالر س مليار  700 تبلغ على األقلوفقا للمنتدى االقتصادي العالمي، هناك احتياجات إضافية لالستثمار 

منخفض  املستدامالنقل  لطاقة النظيفة ولللبنية التحتية أيضا بالنسبة ملواجهة تحدي تغير املناخ. وهذا مطلوب 

للحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العاملية  و  لغاباتبالنسبة ل و  والصناعةكفاءة الطاقة في املباني  و الكربون 

جمالي االستثمارات في التخفيف من تغير املناخ إ قدر ودرجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.  2إلى 

مع  من القطاع العام. و دوالر مليار  96 و الخاصمن القطاع  مليار دوالر  268بمبلغ  2011 لسنةوالتكيف معه 

في  املسجل لوقود األحفوري في تفوق على التقدملغير الفعالة و ذلك، ال يزال االستثمار في البنية التحتية املركزة 

االرتفاع وسط مخاوف غازات الدفيئة آخذة في المستويات فإن نتيجة لذلك،  و(. WEF ،2013) االستثمار األخضر

 .متزايدة بشأن ظاهرة االحتباس الحراري 

ينبغي إيالء املزيد من  االعتماد على االستثمار في القطاع العام و التقليص منيجب  العامةة املوارد يحدودنظرا مل

الخاص مشاركة فعالة للقطاع من أجل  تهاإزاليجب مع ذلك، هناك حواجز  االهتمام لتشجيع التمويل الخاص. و

بيئة تنظيمية  عدم وجود سياسة و و  لوقود األحفوريالكافي لغير  املالي دعمالتشمل، من بين أمور أخرى،  و

تكنولوجيات الخضراء لتعزيز لعدم كفاية الدعم ل و  ينالدولياالستثمار  والحواجز أمام التجارة  و  بهايمكن التنبؤ 

الوقود من االستثمار وجهة مجموعة واسعة من التدخالت السياسية لتغيير  األمر  طلبتي لذلكقدرتها التنافسية. 

عالوة على ذلك،  و  (.2015a)منظمة التعاون و التنمية في امليدان االقتصادي،  األحفوري نحو الطاقة النظيفة

تحديد لاون املنظمات الدولية أن تتع و  املستثمرين و حكوماتيجب على ال لتسريع وتوجيه تحول النمو األخضر،

 .تشجيع االستثمار األخضر التحديات و

   9.4الشكل: 

 )مليار دوالر( الطاقة املتجددة االستثمارات العاملية الجديدة في ميدان

 .2015 املتجددة الطاقة في االستثمار في العاملية بلومرج لتمويل الطاقات الجديدة، االتجاهات :املصدر
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 الخامس القسم

 

االستثمار الخاص دعم  
 

 

 

 

6 Leveraging Private Investment 

 

حيوي الخاص اللقطاع ليمكن فإنه في حين أن االستثمار العام الفعال هو أمر ضروري ومطلوب من أجل التنمية، 

 خلق فرص عمل جديدة علىيساعد خاص الاالستثمار باإلضافة إلى أن يساهم بشكل كبير في تطوير االقتصاد. أن 

 زيز اإلنتاجية والقدرة التنافسيةتع و االجتماعيةتحسين الرعاية  و ر الفق التقليص من حدة و  التشغيلزيادة  و

. وبالتالي، فإنه يساهم بشكل كبير في نمو حةصحيالعلى التوقعات االقتصادية  القائموتشجيع االستثمار األجنبي 

 وتطور االقتصاد.

يخلقون آثارا  فأصحاب املشاريع. الخاص االستثمار تشجيع في ارئيسي الجديدة عامال املشاريع إنشاء يعتبر و

 أنقرة مركز في نوقش وكما ذلك، ومع. للسوق  جديدة وتكنولوجيا جديدة منتجات تقديم خالل من إيجابية

(2014b)، وكذلك يعتبر متأخرا عن البلدان املتقدمة، اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التجاري  فإن النشاط 

 تعزيز التي تعيق املهمة مجموعة من املعوقات يعاني منحيث  نظمة،األعضاء بامل غير النامية الحال مع البلدان

 االستفادة و املبتكرة األفكار لتجسيد مواتية بيئة يتطلب فإن إنشاء مشاريع جديدة ذلك، ومع .التجاري  النشاط

 .االقتصادي و بشكل عام في الرفاه االجتماعي تسهم بحيث الناشئة، التجارية الفرص من

 بيئة تهيئة جانب فإلى .كانت املشاريع غير ابتكارية إذا كافيا ال يعتبر االستثمار مناخ تحسينفإن  أخرى، ناحية ومن

 يعتبر أمرا مهما الخاص القطاع في الفاعلة قبل الجهات من والريادية االبتكارية القدرات فإن تحسين مواتية،

 املحلي الناتج في الخاص القطاع استثمارات مساهمة 1.5 الشكل ويبين .لتعزيز حيوية وإنتاجية القطاع الخاص

 من بلدان 37 ففي لالقتصاد، الثابت املال رأس تكوين إجمالي من الخاص االستثمار بحصة مقاسا اإلجمالي،

 من أعلى النسبة وجد أن هذه اإلحصاءات، آلخر وفقا و .بياناتال حولها تتوفر التي اإلسالمي التعاون  منظمة

 الخاص في القطاع استثمار نسبة أعلى حيث سجلت جيبوتي. اإلسالمي التعاون  منظمة من بلدان 12 في 20%

في االستثمار في  الخاص القطاع مشاركة محدودية تبين في حين (.%23.6) واألردن( %24.9) لبنان تليها ،(25.2%)

 (.%9.6) وباكستان( %5.9) ليبياو  (%5.5) كل من طاجيكستان
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 كفاءة معرفة دون  اإلحصائيات هذه أساس على تقييم أي إجراء الصعب من وبالرغم من النتائج السابقة، إال أنه

 بلدان في الخاص القطاع حيوية مدى تعكس حيث أنها االستثمارات، إجمالي في العام القطاع وحصة االستثمارات

 .اإلسالمي التعاون  منظمة

 في الخاص القطاع مشاركة بتشجيع الصلة ذات القضايا من العديد على القسم هذا يركز السياق، هذا وفي 

 لتشجيع مواتية بيئة بتهيئة املتصلة الرئيسية السياسات قضايا بعض يناقش 1.5 الفرعي القسم و .االستثمارات

 البنية في االستثمار في الخاص القطاع مشاركة أنماط تناقش التي تليه الفرعية األقسام و .الخاص االستثمار

 بأثر االستثمار االجتماعي املتعلقة املناقشات بعض مع القسم ويختتم. اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التحتية

 .اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في" املسؤول االستثمار" فكرة لتعزيز

 الخاص االستثمار املتعلقة بتشجيع السياسات قضايا 1.5

 املادي املال رأس لتحسين مستمرة باستثمارات القيام البلدان على يتعين التنمية املستدامة، تحقيق أجل من

 الناتج في االستثمارات إجمالي من لديها نسبة التي هي تلك عموما األعلى النمو معدالت ذات البلدان و .والبشري 

 مدى على مرتفعة اقتصادية نمو معدالت حققت املثال، سبيل على فالصين، .%25 تتجاوز  اإلجمالي املحلي

 ناحية ومن .اإلجمالي املحلي الناتج من %48 إلى تصل التي االستثمار معدالت بفضل الزمن ماضيين من عقدين

 املاضيين، العقدين مدى على اإلجمالي املحلي الناتج من %18 حوالي فقط SSA في البلدان استثمرت أخرى،

 غير مادية أساسية بنية فحجم االستثمار املنخفض ينتج عنه .ومستدامة مرتفعة نمو معدالت تحقيق في وفشلت

 االقتصادية التوقعات ذات للبلدان يمكن االستثمار، مناخ تحسين خالل إال أنه ومن .الصيانة وسيئة كافية

 أخذ زمام العام للقطاع كما يمكن .تقدما أكثر هياكل إلىاالقتصادات  وتحويل الخاص االستثمار تحفيز الضعيفة

 وجود قيود يالحظ األحيان من كثير في لكن و االقتصادات، لتحويل الحجم كبيرة باستثمارات القيام في املبادرة

 .االستثمارات هذه مثل في كبيرة قصور  وأوجه

1.5الشكل   

استثمارات القطاع الخاص في الناتج املحلي اإلجماليمساهمة    

 .املصدر: مؤشرات البنك الدولي للتنمية العاملية



  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التنمية أجل من االستثمار تشجيع :الثاني الجزء

  الخاص االستثمار دعم 5 

 

103 

 للمشاريع والتنافسية الفوائد اإلنتاجية لتحسين الخاص القطاع ديناميكية من لالستفادة حاجة هناك و

 تنفيذ بعد أو قبل كبيرة تحديات أيضا الخاص القطاع من املشاركين يواجه الحاالت، من كثير وفي. االستثمارية

 أو املواتية الظروف و وائحبالل صلة هذه التحديات ذات تكون  أن يمكن حيث .الكبرى  االستثمارية املشاريع

أخذها بعين  ينبغي التي السياسات قضايا بعض على الضوء يسلط القسم وهذا .املعنية الجهات بين التنسيق

 صانعي قبل الالزمة من اإلجراءات اتخاذ وينبغي الخاص، االستثمار وتحفيز االستثمار مناخ لتحسين االعتبار

  .السياسات هذه وتنفيذ من أجل صياغة السياسة

. نفسه حول  واملعايير الشروط من بعناية العديد يقيم و الخاص القطاع يأخذ االستثمارية، القرارات اتخاذ وعند

 موثوقة وسوق  استثمارية خطة أي في للشروع الكلي مستقرة لالقتصاد ظروفا هم ينشدون  ش يء، كل وقبل أوال

 بيئة لخلق االعتبارات هذه تتجاوز  الخاص االستثمار لتشجيع السياسات وقضايا .وخدماتهم سلعهم لتقديم

 واضعي على الكلي، لالقتصاد مستقرة ظروف افتراض وعلى السوق  لحجم ونظرا .للمستثمر صديقة أكثر

 ويمكن .الخاص القطاع استثمارات لجذب جيد بشكل والعمل جيدا، تنظيما منظمة عمل بيئة توفير السياسات

 السياسة( ب) االستثمار، قوانين( أ) تحت التقرير هذا في تغطيتها سيتم التي الهامة السياسيات قضايا تصنيف

 .االستثمار تمويل( و) و البشرية، املوارد تنمية( ه) ،الضريبية السياسة( د) املنافسة، سياسة( ج) ،التجارية

 في" لالستثمار سياسة إطار" القسم الفرعي من هذا اإلسالمي استفاد التعاون  منظمة بلدان أداء تقييم وفي

 من بيانات وكذلك تم استخدام لها، املكملة والوثائق OECDفي املجال اإلقتصادي منظمة التعاون والتنمية 

 و 1 بين القيم املقدمة البيانات جدولة وقد تم. 2015-2014 العاملية التنافسية تقرير العالمي االقتصادي املنتدى

 .املواتية الظروف من املزيد إلى تشير األعلى اعتبار أن األرقام مع ،7

 االستثمار قوانين

 إيالء ينبغي مواتية، استثمارية بيئة خلق أجل فمن. املستثمرين قرارات على مباشرا تأثيرا االستثمار سياسات تؤثر

 امللكية حقوق  حماية و االستثمار منازعات تسوية آليات و واللوائح لقوانينل بوضوح وشفافية خاص اهتمام

 مبادئ باعتبارها التمييز وعدم

 .األساسية االستثمارية السياسة

 اآلثار يحتاجون لفهم فاملستثمرين

 تنظم التي واللوائح للقواعد العملية

 شروط حيث من استثماراتهم،

 املراجعة وإجراءات فيهم، توافرها

 حالة في الطعون  وعمليات العامة

 أن للحكومات وينبغي .نزاع نشوء

 القوانين وتطبيق تنفيذ تضمن

 االستثمارات مع التي تتعامل واللوائح

 ال وأنها وشفافية بوضوح واملستثمرين

 على ضرورية غير أعباء تفرض

 تنظيمي إطار فوجود .املستثمرين

 يعتبر به التنبؤ ويمكن وشفاف عادل

2.5الشكل   
 مؤشرات تنظيم االستثمار

 .2015-2014املصدر: املنتدى االقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العاملية 
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 الصغيرة للشركات بالنسبة وهو مهم وبشكل خاص. التنمية في ومساهمتها االستثمارية في اتخاذ القرارت أمر حاسم

  .الرسمي االقتصاد لقواعد واالمتثال للدخول  خاصة تحديات عادة ما تواجه والتي SMEs واملتوسطة

 ايمكن إثباته استعمالها، في الحق أو ملكيتهم، أن واثقين يكونوا أن إلى املستثمرون يحتاج ذلك، على وعالوة

 حقوق  لحماية واللوائح القوانين تنفيذ الحكومات على يجب خاص، وبشكل. القانونية الناحية من اوحمايته

 االبتكار لتشجيع كافيا ليس الحماية مستوى  كان فإذا  .فعالة تنفيذية من خالل آليات( IPR) الفكرية امللكية

 حماية أجل من املستثمرين احتياجات لتلبية جديدة وبرامج وسياسات استراتيجيات وضع فينبغي واالستثمار،

 منتجات خلق وتشجيع والتطوير، البحث في لالستثمار حافزا الشركات تعطي الفكرية امللكية فحقوق . أفضل

 .مبتكرة وعمليات

 إليها الوصول  يمكن أماكن في املنازعات وتسوية العقود إلنفاذ فعال هناك نظام يكون  أن يجب أخرى، ناحية ومن

 من والحد التجارية العالقات في التنبؤ على القدرة تعمل على تحسين الجيدة اإلنفاذ حيث أن إجراءات. بسهولة

تكون  فعندما .بالقانون  عليها الحفاظ سيتم املستثمرين التعاقدية حقوق  أن ضمان طريق عن اليقين عدم

 الوقت في التعاقدية يمكن حل النزاعات ال عندما أو ومرهقة جامدة التجارية املعامالت إلنفاذ الالزمة اإلجراءات

 وسوف بها تضطلع لن املحتملة االستثمارية فإن العديد من املشاريع التكلفة، حيث من فعالة وبطريقة املناسب

 أيضا االستعراض وعمليات امللكية نزع باإلضافة إلى أن قوانين. كفاءة أقل تجارية ممارسات على يعتمد االقتصاد

 .والقنوات والحدود املعالم واضحة تكون  أن إلى بحاجة

 مجموعات مع باملقارنة االستثمار لقواعد مؤشرين في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان أداء 2.5 الشكل ويبين

حيث  ،[7-1] من نطاق ضمن الفكرية امللكية وحقوق  امللكية حقوق  في القوة نقاط قياس ويتم. األخرى  البلدان

 منظمة غير لناميةا والبلدان اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان وفي حين أن. وهكذا يعني أنه األقوى  7 كون املؤشر

 في املستويات تلك كبير بشكل تفوق  املتقدمة البلدان فإن مماثلة، حماية مستويات تظهر اإلسالمي التعاون 

 منظمة لبلدان يمكن الفكرية، امللكية وحماية امللكية حقوق  مستويات تحسين خالل ومن. النامية البلدان

 .الخاص القطاع من للمستثمرين أفضل بيئة خلق اإلسالمي التعاون 

 التجارية السياسة

 قرارات في مهمة التجارية السياساتتعتبر 

 السوق  حجم على تأثير من لها ملا االستثمار

 فارتفاع. الشركات تقدمها التي والخدمات للسلع

 الحواجز وتراجع الوسيطة، السلع في التجارة

 اإلنتاج سالسل في االندماج وتزايد التجارية

 أهمية رفع في هامة أدوارا لعبت العاملية

 .االستثمار مناخ على التجارية السياسات

 فإن السوق، إمكانات توسيع إلى وباإلضافة

 الكفاءة يعمل على تحسين التجارة تحرير

 أخرى، ناحية ومن. واإلنتاجية التخصيصية

 التجارية السياسة أدوات الحكومات تستخدم

3.5 الشكل  

 مؤشرات السياسات التجارية

 .2015-2014 العاملية التنافسية تقرير العالمي، االقتصادي املنتدى: املصدر
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ومع  .املستهدفة القطاعات في االستثمار لتشجيع وغيرها، واإلعانات والحصص الجمركية التعريفات مثل املختلفة،

 فاإلجراءات. املقيدة الصكوك هذه على الخاص االستثمار لتحفيز التجارية السياسات تدابير تقتصر ذلك، ال

 كل تلعب الواضحة التجارية السياسات واستراتيجيات التجارة تيسير وتدابير الدولية، التجارة واتفاقات الجمركية

  .الخاص القطاع في املستثمرين على التأثير في الهامة األدوار

لالجراءات  االمتثال تكاليف بشكل فعال من تقلل أن يمكن التي اإلجراءات تبسيطفي  يرغب الخاص فالقطاع

 جني البلدان على الصعب من تجعل معقدة إلجراءات حاجة فال .واإلدارية التنظيمية واإلجراءات الجمركية،

 املنهجي التحليل حيث ينبغي .االستثمار تثبيط واحتمالية العاملية، التوريد سالسل عن الناتجة الكفاءة مكاسب

 املدخالت مصادر تحديد تجنب وبالتالي اإلنتاج، مدخالت تكلفة على ارتفاع التجارية السياسات مدى تأثير لتقييم

 وتضر املوارد تخصيص تشوه ال الحمائية التجارية اتالسياس أن من التأكد ويجب .عاملية تنافسية بأسعار

 مزاحمة بحيث ال تعمل على الصناعات بعض تشجع التي السياسات وضع وينبغي. لالستثمار العام باملناخ

  .إنتاجية أكثر أنشطة في االستثمار

 واتفاقات. للمستثمرين بالنسبة املخاطر من والشفافة واملتسقة بها التنبؤ التي يمكن التجارية السياسات تقلل

 .االستثمارات من املزيد وجذب تزيد من املشاعر االستثمارية والتفضيلية األطراف املتعددة واالستثمار التجارة

. التكاليف وخفض بزيادة حجم االقتصادات وتسمح السوق، إمكانات تعمل على توسيع االتفاقات فمثل هذه

 تغير التي تتناسب مع التعديالت وتعزيز جديدة في اتفاقيات الدخول  أن تتوقع الحكومات على يجب ولذلك،

 يتسم أن يجب يةالتجار  السياسات خالل من محددة صناعات في االستثمار كذلك تشجيع. التنافسية الظروف

 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان أداء 3.5 الشكل ويبين .القائمة الدولية االلتزامات مع يتفق وبما بالشفافية أيضا

 الحواجز انتشار. الجمركية اإلجراءات وعبء التجارية الحواجز انتشار وهي التجارية، للسياسة مؤشرين في

 إلى تشير 7 املؤشر قيمة مع الجمركية، غير الحواجز بسبب املستوردة السلع على التقييد مستوى  يقيس التجارية

 االستيراد على املفروضة القيود في مماثال أداءا أخرى  مرة اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان وتظهر .عدم وجود قيود

 مقارنة أضعف أداء ولكن اإلسالمي، التعاون  منظمة غير النامية بالبلدان مقارنة الجمركية اإلجراءات وكفاءة

 تقليل اإلسالمي التعاون  منظمة لبلدان يمكن الخاصة، االستثمارات من املزيد جذب أجل ومن .املتقدمة بالبلدان

 بيئة لتحسين الجمركية اإلجراءات كفاءة وتحسين الوطني، باالقتصاد تضر ال بطريقة التجارة أمام الحواجز

 .التجارية السياسات

 السياسة التنافسية

 تشجع على املخاطرة تنافسية بيئة وجود

 لبيئة ضرورية فاملنافسة لذلك،. واالستثمار

 استعداد على هي التي الشركات في الحيوية األعمال

 أن أيضا األدلة وتشير .واالستثمار املخاطر لتحمل

تنافسية أكبر، لديها  خبرة لديها التي الصناعات

 املنافسة وذلك ألن ، أسرع في اإلنتاجية نمو أيضا

 وكسب بالدخول  إنتاجية األكثر للشركات تسمح

 .إنتاجية األقل تلك حساب على السوق  في حصة

 املنتجات في لالبتكار حافزا توفر فاملنافسة

4.5الشكل   

 مؤشرات السياسة التنافسية
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 اإلنتاجية ونمو لالبتكار كبيرة فرص وتسمح البيئة التنافسية لخلق االستثمار، وبالتالي املستثمرين، وثقة. والعمليات

  .أعلى وأرباح

 تطبق التي املنافسة وتفعيل سلطة جيدا ومنظم دقيق للمنافسة قانون  يتطلب التنافسية البيئة على والحفاظ إنشاء

 أن ويجب. ال مبرر لها قيود أي لتجنب املنافسة ملبادئ وفقا االقتصادية السياسات توضع أن وينبغي .القانون  هذا

 للشركات ويمكن .صحيح بشكل بعملهم للقيام واالستقاللية السياس ي والدعم الكافية، باملوارد املنافسة سلطات تتمتع

 املنافسة لسلطات لذاينبغي. السوق  في الطاقة استغالل طريق عن االستثمار أحيانا على تشجع ال املسيطرة أن

والتي من  للدولة، اململوكة الشركات ذلك في بما الشركات، هذه قبل من للمنافسة املنافية للممارسات بفعالية التصدي

 للمنافسة املانعة املمارسات ومعاقبة استعدادها لتفادي املنافسة سلطات فإثبات .االستثمار بمناخ شأنها أن تضر

 التكاليف بشكل دوري أن تقيم املنافسة لسلطات االستثمار. وينبغي مناخ على كبير إيجابي تأثير له يكون  أن يمكن

 لتحقيق املختلفة للصناعات املباشر غير أو املباشر الدعم تقدم التي الصناعية السياسات على املترتبة والفوائد

 التدخل على قيود أو مالية مساعدات خالل من الدولة تدخل السياسات هذه تشمل ما حيث غالبا .معينة أهداف

 قد الصناعات أو الشركات لبعض طويلة لفترات والدعم. املنافسة قوانين من واإلعفاء التجارية والحواجز األجنبي،

  .تنافسية ضغوط وجود عدم بسبب اإلنتاجية وانخفاض األسعار ارتفاع إلى يؤدي

 املنافسة شدة وهي املنافسة، لسياسة مؤشرات ثالثة في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان أداء 4.5 الشكل ويبين

 التعاون  منظمة بلدان تظهر أخرى، ومرة .االحتكار مكافحة سياسة وفعالية السوق  على الهيمنة ومدى املحلية

بالبلدان  مقارنة أضعف أداء ولكن اإلسالمي، التعاون  منظمة غير النامية البلدان مع مماثال أداءا اإلسالمي

 البيئة تحسين خالل من الخاصة االستثمارات من املزيد جذب اإلسالمي التعاون  منظمة لبلدان ويمكن. املتقدمة

 .االحتكار مكافحة سياسات وتفعيل التنافسية

 السياسة الضريبية

. الخاص االستثمار لتحفيز السياسات صانعي قبل من املستخدمة األدوات من واحدة الضريبية الحوافزو تعتبر 

 البيئة مع األساسية املشاكل بعض هناك كان فإذا

 أو التحتية البنية ضعف مثل لالستثمار، العامة

 للحكومات األسهل فمن املاهرة، العمالة نقص

 معالجة في االستثمار على ضريبية حوافز تقديم

 اإلنفاق إلى تحتاج ال فالحكومات .املشاكل هذه

 من الضريبية، يجعل الحوافز بينما توفير الفعلي

 ولكن أمرا أسهل سياسيا، السياسة أدوات

 عن عائدات في هذه الحالة قد تتنازل  الحكومات

 تتجاوز  ال املتوقعة املنافع كانت فإذا. كبيرة مالية

 االجتماعية الرعاية تدهورت قد التكاليف،

 منح الحوافز عملية تستند أن لذا ينبغي. الشاملة

 قوية تقييمات بشكل كامل على الضريبية

 أن التنفيذ كما ينبغي لعملية واملنافع، للتكاليف

  .الخاص االستثمار تشجيع في وشفافة واضحة تكون 

5.5الشكل   

 مؤشرات السياسة الضريبة
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 ينبغي للمستثمرين، الحوافز بعض توفر الذي الوقت ففي. لالستثمار داعمة الضريبية السياسة تكون  أن وينبغي

 تنمية بين ما التي تتراوح لالستثمار الرئيسية الركائز لتعزيز اإليرادات تحصيل على قادرا الضريبي النظام يكون  أن

 صانعي على ينبغي الهدفين، هذين بين التوازن  على الحفاظ أجل ومن .التحتية البنية وتطوير البشري  املال رأس

 العبء ومستوى  الرئيسية العامة االستثمارات تكاليف لتغطية املالية اإليرادات لكفاية املنتظم التقييم السياسات

 كانت إذا النهاية، وفي .الخاص لالستثمار داعم الضريبي النظام كان إذا ما لتحديد الشركات أرباح على الضريبي

 تأثير الضريبي العبء النخفاض يكون  قد نسبيا، ضعيفة للمستثمرين السوق  وخصائص اإلطارية الظروف

 .االستثمار قرارات على فقط محدود

 على الضرائب تأثير وهما الضريبية، للسياسة مؤشرين في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان أداء 5.5 الشكل ويبين

 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في حيث وجد أن الضرائب. العمل حوافز على الضرائب وتأثير االستثمار حوافز

 يدل وهذا .اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان في الحال هو كما والعمل االستثمار حوافز من تقلل ال

 من للمستثمر أكثر صداقة نسبيا هي اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الحالية الضريبية السياسات أن على

 .األخرى  البلدان مجموعات في السياسات

 البشرية املوارد تنمية سياسات

 تعكس العاملة القوى  ونوعية. العمل سوق  وتنظيم العاملة القوى  بنوعية تتعلق البشرية املوارد تنمية سياسات

 للقوى  التكيف وقابلية املهارات فتوفر .للناس البدنية الصحة وظروف التدريب وبرامج العلمي، التحصيل نتائج

 العمليات للتكيف مع سريعة قدرة في حال إظهارهم كما قراراتهم، اتخاذ في للمستثمرين مهما يعتبر حافزا العاملة

 سياسات مع متسقة تكون  أن يجب البشرية، املوارد تنمية في تشارك متعددة ألن أبعاد ونظرا .الجديدة والتقنيات

 من البشرية املوارد تنمية انخفاض معالجة السياسات واضعي وعلى. البالد في أوسع نطاق على واالستثمار التنمية

 يجب لذلك .البالد في التنفيذ على القدرة في إطار جميع األبعاد تأخذ باالعتبار شاملة استراتيجيات تطوير خالل

 املتغيرة املهارات من االحتياجات ملقابلة بانتظام والتحديث للتكيف قابلة البشرية املوارد تنمية سياسات تكون  أن

 ذات املهارات العالية تعتبر العاملة فالقوة. النمو لالستثمارات وتعزيز اإلنتاجية يتسنى ضمان بحيث للشركات

  .االستثمار في جذب للبالد التنافسية القدرة في رئيس ي عامل

 التعاون  منظمة بلدان أداء 6.5 الشكل ويبين 

 املوارد تنمية لسياسات مؤشرات ثالثة في اإلسالمي

 خدمات وتوافر التعليم، نظام نوعية وهي البشرية،

 فسوق  .العمل سوق  وكفاءة والتدريب البحوث

 ليست اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في العمل

 املتقدمة، االقتصادات في الحال هو كما فعالة

 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في العاملة والقوى 

 والخدمات التعليم جودة إلى تفتقر يبدو ما على

 من املستثمرين تشجيع أجل ومن. والتدريب البحثية

 التعاون  منظمة لبلدان يمكن الخاص، القطاع

 شأنها من التي السياسات أن توظف اإلسالمي

 .البشري  املال رأس تحسين

5.6الشكل   
 مؤشرات سياسات تطوير العنصر البشري 
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 االستثمار تمويل

 اإلنتاجية، االستخدامات ملعظم املوارد تخصيص في حاسما دورا املالي يلعب القطاع ينبغي، كما يعمل عندما

 االستفادة أن يتيح الشركات املالي على القطاع ويجب. صحيح بشكل ينظم لم إذا جدا ضار يكون  أن يمكن ولكنه

تحتاج بشكل  االبتكارية الصغيرة فالشركات .الالزمة األموال توفير خالل من الواعدة االستثمارية الفرص من

 املالي للقطاع يمكن السوق، إلى الشركات هذه دخول  تسهيل خالل فمن. أعمالها لتوسيع خارجي تمويل خاص إلى

 وحسن للكفاءة اإلطارية الشروط تضع أن للحكومات وينبغي .السوق  في والكفاءة املنافسة زيادة على أن يساعد

 على ويساعد كفاءة أكثر مصرفية مؤسسات تطوير يساهم في عموما فاتساع املنافسة. املالي النظام في العمل سير

  .املالي التعمق تعزيز

 التحديات من نوعين عادة وهناك

 تمويل هو واحد. االستثمار لتمويل

 هو واآلخر األجل طويلة االستثمارات

 واملتوسطة الصغيرة الشركات تمويل

 طويلة استثمارات فتمويل. االبتكارية

 مهمة يعتبر بشكل خاص األجل

 لطول الفترة الزمنية نظرا صعبة،

 التأكد وارتفاع عدم املشاريع، لتلك

 والسيولة االستثمار عوائد بشأن

. هذه االستثمارات من معينة ألنواع

 تشجع أن للحكومات لذا ينبغي

 لتلك التمويل توفير على البنوك

 عادة تفتقر التي املبتكرة املشاريع

 .كافية لضمانات

 القطاع وهي؛ تنمية االستثمار لتمويل مؤشرات أربعة في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان أداء 7.5 الشكل ويبين

 الثالثة املؤشرات وفي .القروض على الحصول  وسهولة املالية، الخدمات تكاليف تحمل على والقدرة وتوافر املالي،

 ومن ناحية. األخرى  البلدان مجموعات مع باملقارنة األداء أفقر اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان تظهر األولى،

 التعاون  منظمة غير النامية بالبلدان مقارنة قليال أفضل أداء تظهر فإنها القروض، على الحصول  سهولة

 منظمة لبلدان يمكن املالية، الخدمات توافر وتعزيز املالية األسواق تطوير مواصلة خالل ومن لذلك،. اإلسالمي

 .الخاص القطاع من للمشاركين االستثمار مناخ تحسين اإلسالمي التعاون 

 التحتية البنية في لالستثمار الخاص القطاع مشاركة تشجيع 2.5

 ،واالجتماعية االقتصادية أجل التنمية من للغاية فعالةال دواتمن األ  التحتية البنية وكفاءة الجيد األداءيعتبر 

 والصناعية الزراعية السلع إنتاج عملية دعمت و  الشركات من املزيد جذبت و  املعيشة مستويات تحسن من األنه

 الحصول  طرق  سهلو ت التجارة، وتسهيل االقتصادي التكامل على ساعدت اأنه كما .التكاليف خفض خالل من

 .2015-2014 العاملية التنافسية تقرير العالمي، االقتصادي املنتدى: املصدر

 7.5الشكل 
 مؤشرات تمويل االستثمار
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 إلى الوصول  البلدان من العديد على السهل من تجعل واالتصاالت النقل سائلوتحسين . والخدمات السلع على

 .الساحلية غير للبلدان بالنسبةخاصة  كبيرة أهمية ذو وهو العاملية، األسواق

 العمل، فرص قدرتها على زيادة جدا املرجح من حيثب ،االقتصاد في تحفيزية قدرة أيضا التحتية البنية شاريعمل و 

 التحتية البنية أن مرافق يعتقد حيث الطويل، املدى على أيضا ولكن القصير على املدى فقط وهذا ليس

 تخلق التحتية البنية مشاريعفإن  ذلك، على وعالوة .تلك املناطق للعمل في الشركات من مزيد املتطورة تجذب

 مثل فإن مبادرات الطلب، لهذا واستجابة. كمدخالت الستخدامها الوسيطة واملواد املاهرة العمالة على الطلب

 االقتصاد على إيجابيا سينعكس والذي القيام به، يمكن الوسيطة املواد من املحلي اإلنتاج أو العمل على التدريب

 .الطويل املدى على

. عقود لعدة التحتية البنية في تستثمر اليوم املتقدمة البلدان نفإ أعاله، املذكورة املزاياأخذا بعين االعتبار 

 التي التحديات أكبر فبعض .النامية البلدان في كبيرا تحديا يشكل يزال ال التحتية البنية وجود عدم ولذلك،

 اململوكة الشركات كفاءة وعدم الحكومية، املوارد نقص تشمل البلدان هذه في التحتية البنية في االستثمار تواجه

 عقود مشاريع ضرورة منح املشكلة، هذه وملعالجة .التكنولوجيا مستويات وانخفاض املاهرة غير والعمالة للدولة،

 ملقتضيات وفقا تتفاوت مختلفة من العقود، أنواع خالل من متزايد نحو على الخاصة للشركات التحتية البنية

 البنية خدمات من حيث تقديم والخاص العام القطاعين بين عند االختيار أخرى، ناحية ومن .وبلدمعين مشاريع

 في أخذها ينبغي التي فالعوامل. العامة املصلحة يخدم ما ألفضل موضوعي بتقييم االسترشاد ينبغي حتيةالت

 لألسر التكاليف تحمل على والقدرة األصول، وحالة الخدمات لتقديم الحالية املستويات تشمل االعتبار

 االستدامة وكذلك للموجودات األجل الطويلة والصيانة التشغيلية والكفاءة الشبكات، وتغطية والشركات،

 وكذلك مصادر التحسينات تتطلبه الذي الزمني باإلطار لالسترشاد أيضا القرار ويحتاج .والبيئية االجتماعية

 .املتوفرة التمويل

 لالستثمار السوق  الحكومات تفتح فعندما. العام القطاع مع شراكة بالضرورة تتطلب ال الخاص القطاع ومشاركة

 على بناء معينة قطاعات في سيستثمرون من عدمه كانوا إذا ما بشأن قرار اتخاذ للمستثمرين يمكن الخاص،

 والخاص العام القطاعين بين التعاون  زيادة في مصلحة أيضا هناك أخرى، ناحية ومن. املشروع لربحية تقييمهم

 بين التعاون  على تنطوي ( PPPs) العام والخاص القطاعين بين والشراكات .ما بلد في التنمية تعزيز أجل من

 االجتماعية التحتية البنية من أجل مشاريع وعادة األجل، طويل هدف لتحقيق والخاص العام القطاعين

 اتفاقات استخدام يتم العملية، املمارسة وفي. إقليم أو منطقة تطوير إلى تؤدي أن شأنها من والتي واالقتصادية

  .واملطارات الحديدية السكك وشبكات والطرق  واملدارس املستشفيات وتشغيل بناء لتمويل هذه أساسا الشراكة

 بالنسبة. الخاص والقطاع الحكومة من لكل جذابا يكون  أن العام والخاص يمكن القطاعين بين والشراكات

 االقتراض إلى فورية إضافة دون  التحتية البنية في االستثمار زيادة الخاص يدعم التمويل أن يمكن للحكومة،

 في األفضل لإلدارة يمكن نفسه، الوقت وفي .الحكومية لإليرادات مصدرا تكون  أن ويمكن والدين، الحكومي

. أقل ذات نوعية أفضل وبتكلفة خدمات وتقديم الكفاءة زيادة إلى أن يؤدي االبتكار على وقدرته الخاص القطاع

 في استبعادها تم التي املناطق في العمل تقدم فرص العام القطاعين بين فالشراكات الخاص، للقطاع وبالنسبة

صندوق النقد ) الحالية قدرتها التي تتجاوز  والخدمات املنتجات في التوسع عن فضال السابق، في الحاالت من كثير

 من من االستفادة العام القطاع أيضا تمكن العام والخاص، القطاعين بين فالشراكات (.ب2004الدولي، 
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 املبتكرة واألساليب امليزانية، قيود بعيدة عن بيئة األجل في طويلة التمويل وفرص املشاريع، تنظيم ديناميكية

 .والخبرات الخاص واملهارات املال برأس يساهم والذي الخاص القطاع إلدارة والفعالة

 البناءومخططات  واالمتيازات، التأجير، وعقود اإلدارة عقود: PPP طرائق من رئيسية أنواع أربعة وهناك

 من املختلفة األشكال لهذه يمكن كيف 1.5 الجدول  ويوضح. مشتقاته من والعديد( BOT) والنقل والتشغيل

 الجهات بين املسؤوليات وحصة العقد، ومدة املخاطر، ونقل األصول، ملكية حيث من تختلف مشاريع تنفيذ

 الحصر، سبيل على ليس ولكن ذلك، في بما PPP التفاقات األخرى  املتغيرات من العديد وهناك .والخاصة العامة

 والتشغيل والتمويل والبناء والتصميم ،(BDO) والتشغيل والتطوير والبناء ،(BOO) والتشغيل والتملك البناء

(DBFO)، والنقل والتشغيل والتملك والبناء (BOOT)، والبناء، الخاص على التصميم، يعمل القطاع حيث 

 وفقا األصول  ألحد التحديث أو/  و والترميم واإليجارات، واإلدارة والشراء، والعمليات والتطوير، والتملك،

 .العام القطاع مع التفاقات

 االختالفات في ملكية األصول، واملخاطر، ومدة العقد : أشكال الشراكة  بين القطاعين العام والخاص: 1.5الجدول 

 الخدمة والدفع ملزودي الخدمة املسئولية عن التجارية املخاطر االستثمار الرأسمالي األصول  ملكية ومدته العقد نوع

  الخدمة عقد

 (سنوات 1-3)

 الخدماتمن أجل  دفعت نهائية رسوم عام وخاص عام عام عام

 الخاص لمزودل الحكومة قبل من التقنية

 اإلدارة عقد

 (سنوات 3-8) 

 عمليات الخدمات يدير الخاص القطاع خاص عام عام عام

 من املباشرة الرسوم ويتلقى الحكومية

 الحكومة

 اإليجار عقد

 (سنوات 5-10) 

 أو/  و وينظم الخاص، القطاع هايدير  خاص خاص عام عام

 عاييروفق م العامة الخدمة على يحافظ

يدفع و  االستخدام رسوميحصل  محددة؛

 فقار امل استخداممقابل  للحكومة اإليجار

االمتيازات والشراكة 

 بين القطاعين العام

 والخاص

 سنة( 10-30) 

 ويحافظ عملوي الخاص، القطاع هايدير  خاص خاص خاص عام وخاص

 وفقا التحتية البنية في ستثمري أو/ و على

يحصل  محددة؛ ومعايير ملخرجات

 قدو . املستخدمين على املفروضة الرسوم

 الحكومة إلى االمتياز رسوم أيضا تدفع

 ت( 2015)االقتصادي في املجال القتصادي التنمية  املصدر: منظمة التعاون و
 

 االستثمار حفز في هامة أداة تكون  أن يمكن حيث شاملة تعتبر والخاص العام القطاعين بين الشراكات وقضية

 القطاع مشاركة على يقتصر سوف القسم هذا بقية في التحليالت فإن ذلك، ومع اإليجاز، أجل ومن. الخاص

 التحتية البنية في الخاص القطاع ملشاركة الدولي بيانات البنك فقاعدة .التحتية البنية في االستثمار في الخاص

(PPI )بلدان  منها 49 نامي، بلد 138ل التحتية البنية في االستثمار في الخاص القطاع مشاركة عن معلومات تقدم

 49 في التحتية البنية في الخاص القطاع مشاركة ميل يحلل القسم لذا فهذا .اإلسالمي التعاون  منظمة في أعضاء

 .7اإلسالمي التعاون  منظمة في بلدا

                                                           
 أيضا البيانات قاعدة. املتحدة العربية اإلمارات السعودية و العربية اململكة قطر و عمان و ليبيا و الكويت و بروناي و البحرين و حول  متوفرة غير البيانات  7

 .املتقدمة البلدان شملت ال
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 املاضية 25 ال السنوات مدى وعلى

 ومقارنة( 2014 و 1990 عامي بين)

 التعاون  منظمة بلدان في األرقام

 غير النامية البلدان مع اإلسالمي

 يمكن القيام اإلسالمي، التعاون  منظمة

 لالستثمارات إجمالي تقييم بعمليات

 تجدر ذلك، ومع. الصفقات وأنواع

 البلدان أداء متوسط أن إلى اإلشارة

 اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية

 الناشئة باالقتصادات كبير حد إلى تأثر

 البرازيل وهي الرائدة ألربعة بلدان منها،

 (.البريك دول ) والصين والهند وروسيا

 في التحتية البنية املرتفع في فاالستثمار

 في كبيرة فروق يشير إلى البلدان هذه

 البنية في الخاص القطاع مشاركة حجم

 ولهذا. املشاريع من وعدد التحتية

 بلدان أداء متوسط مقارنة تتم السبب،

 البلدان مع اإلسالمي التعاون  منظمة

 اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية

 غير للبلدان التفصيل زيادة طريق عن

 باستثناء اإلسالمي التعاون  منظمة

  .مناسبا ذلك كان كلما ، البريك بلدان

 أربعة هناك البيانات، لقاعدة وفقا و

 البنية في لالستثمار رئيسية مجاالت

تم  لذلك وفقا أيضا هي التي التحتية،

. التقرير هذا أخذها بعين االعتبار في

 واالتصاالت، والنقل، الطاقة، وهي

 هذه وتصنف .الصحي والصرف واملياه

 أيضا التحتية البنية في االستثمارات

 في بما من العقود، أنواع أربعة تحت

 والتأجير، عقود اإلدارة ذلك

 الجديدة، واملشاريع واالمتيازات،

 حين في خاص كيان إلى للدولة اململوكة املنشأة وإدارة تشغيل تحول  والتأجير اإلدارة عقود. االستثمارات وتصفية

 يتحمل الخاص إال أن الكيان. خاص لكيان اإلدارة ترك أيضا وعقود االمتيازات. القرار صانعة تظل هي الدولة أن

 بين باالشتراك أو خاص عندما ينوي الكيان تحدث الجديدة وعقود املشروعات .االستثمار مخاطر من هاما جزءا

8.5الشكل   
(2014-1990لالستثمار الخاص في البنية التحتية )القيمة اإلجمالية   

 .(PPI) املصدر: البنك الدولي قاعدة البيانات مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية

 

9.5الشكل   
(2014-1990إجمالي عدد االستثمارات الخاصة في البنية التحتية )  

 .(PPI) املصدر: البنك الدولي قاعدة البيانات مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية

 



 
 

 

112 

2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

 أخرى  ناحية من االستثمارات وعقود تصفية .محددة لفترة وتشغيله جديد مشروع بناء والخاص العام القطاعين

ملزيد من ) للدولة اململوكة الشركة أسهم الخاصة تشتري الشركات عندما تحدث فهي الخصخصة، مشاريع هي

 (.2015 الدولي، البنك التفاصيل انظر

 منظمة بلدان في التحتية البنية في الخاص القطاع استثمارات من وعدد اإلجمالية القيمة يبين 9.5 و 8.5 الشكل

 البنية .2014-1990 الفترة خالل اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان مع باملقارنة اإلسالمي التعاون 

 مشاركة 507 ،2014 و 1990 عامي فبين. وتوزيعها ونقلها الكهرباء وتوليد الطبيعي الغاز تغطي للطاقة التحتية

 التعاون  منظمة في بلد 49 في وصلت إلى التعاقد أو اإلغالق املالي للطاقة التحتية البنية مشاريع في الخاص للقطاع

 من %32.5 الطاقة على قطاع استحوذ. مليار دوالر أمريكي157بحوالي  استثمارية التزامات من وتتألف اإلسالمي،

 الهاتفية لالتصاالت التحتية البنية وتشمل .اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الخاص القطاع استثمارات إجمالي

الدولية طويلة  الهاتفية واالتصاالت املحلية طويلة املسافة، الهاتفية واالتصاالت املحلية، املتنقلة أو الثابتة

 وفي اإللكترونية التجارة في تقوية املعلومات تكنولوجيا دور  مع األخذ باالعتبار جدا كبير تأثير والتي لها املسافة

التي  الخاص القطاع مع لالتصاالت التحتية البنية مشاريع ،2014 و 1990 عامي فبين .التجارية األعمال مجال

 التزاماتها تغطي والتي اإلسالمي، التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في املالي وصلت إلى التعاقد أو اإلغالق

 للقطاع أكبر مشاركة حيث شكلت ،%50 من أكثر حصة مع. مشروعا 247 مليار دوالر حوالي 245.5 االستثمارية

 .اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في االستثمار في الخاص

 والجسور  الرسوم ذات والطرق  الحديدية والسكك واملحطات املطارات مدارج من للنقل التحتية البنية وتتكون 

 دورا يلعب وهذا بدوره. والقنوات والبنى الفوقية، واملحطات، للموانئ التحتية والبنية واألنفاق السريعة والطرق 

واملواد  املنتجات، وتصنيع الزراعية املواد ونقل الشحن صناعة تحسين خالل من االقتصادية التنمية في هاما

 الخاص للنقل التحتية البنية من مشاريع 228 وقعت ،2014-1990 من الفترة فخالل. واملنجات الوسيطة الخام

 من %13.4 مليار دوالر ويمثل 65.1 بقيمة استثمار التزامات على تنطوي  والتي اإلسالمي، التعاون  منظمة بلدان في

ومعالجتها  الصحي الصرف مياه وجمع وتوزيعها وصناعة جيل جديد من املياه القابلة للشرب .االستثمارات إجمالي

فالبنية  يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة وقوية؛

 مجرد ليست الصحي والصرف التحتية للمياه

 األنشطة إنجاز تحديد في جوهري  عنصر

 أيضا ولكن التحويلية والصناعات الزراعية

 للتنمية الكريمة الحياة معايير لتوفير ضرورية

-1990 الفترة فخالل. واالقتصادية البشرية

في  مشروعا للبنية التحتية  74 تم توقيع ،2014

 منظمة بلدان في الصحي والصرف مجال املياه

 التزامات تنطوي على والتي اإلسالمي، التعاون 

 عام منذ دوالر مليار 16.5 بقيمة استثمارية

1990. 

 التعاون  منظمة في بلد 49 في عام، وبشكل

 البنية مشروع في 1056 تم تمويل اإلسالمي،

10.5الشكل   

(2014-1990االستثمار الخاص في البنية التحتية حسب نوع املشروع )  

 .(PPI) مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتيةاملصدر: البنك الدولي قاعدة البيانات 
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 جميع وفي. 2014 و 1990 عامي بين مليار دوالرأمريكي 484.2والتي تشكل نحو  الخاص، القطاع من قبل التحتية

 قبل من االستثمار أكبر من وعدد كمية لديها اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية من البلدان 89 القطاعات فإن

 ومع .املأخوذة في الحسبان البلدان من أكبر عدد خالل من تفسيره الحال بطبيعة يمكن والتي الخاص، القطاع

 من اإلسالمي التعاون  منظمة عن بلدان تتفوق  البريك بلدان أربع أن وهي لالهتمام مثيرة هناك مالحظة فإن ذلك،

 التعاون  منظمة األخرى غير النامية البلدان القطاعات، وكذلك تتفوق عن جميع في املشاريع وعدد القيمة حيث

 .االتصاالت قطاع في االستثمار من وعدد الصحي والصرف املياه في االستثمار قيمة باستثناء اإلسالمي،

 بالتزامات جديدة مشاريع خالل قد تمت من االستثمارات من جميع الثلثين تقريبا املشروع، نوع حيث ومن

 بنية لم يكن لها حديثا، إنشأت التي املشاريع معظم أن يعني وهذا مليار دوالر أمريكي، 319.4بلغت  استثمارية

  (.10.5 الشكل) البدء بالبناء من قبل تحتية

 من حيث انتشارا أكثر األنواع ثاني التصفية عقود كانت االقتصادية، والخصخصة الالمركزية سياسات زيادة ومع

 من %20.1 مليار دوالر أمريكي متمثلة بحوالي 97.3 بقيمة استثمارات على حيث انطوت الخاص القطاع مشاركة

 عبرت اإلسالمي، التعاون  منظمة غير النامية البلدان وفي. اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في االستثمارات إجمالي

 .%55 من أكثر حصة مع االستثمارات من األكبر الجزء عن أيضا في مشاريع جديدة االستثمارات

 حيث تنفيذ من اإلسالمي التعاون  منظمة في الرائدة البلدان من وماليزيا وإندونيسيا تركيا كانت بلد، 49 بين ومن

 مليار دوالر أمريكي 238 الخاص القطاع الستثمارات اإلجمالية القيمة حيث بلغت التحتية، البنية من مشاريع 390

 منظمة في االستثمار إجمالي من %49بما يمثل

 ارتفاع فوجود (.11.5الشكل ) اإلسالمي التعاون 

 وظروف البشري  املال ورأس الدخل في مستويات

 عززت التجارية األعمال ملمارسة أفضل

. التحتية البنية في الخاص القطاع استثمارات

 اإلسالمي، التعاون  منظمة بلدان من بينما العديد

 الصحراء جنوب أفريقيا في معظمها والتي يقع

 من أقرانها عن تعتبر متخلفة الوسطى، وآسيا

 ومن .التحتية البنية في الخاص االستثمار حيث

 التعاون  منظمة في األعضاء البلدان من 49 بين

 لديها ليس بلد 30 تم تسجيل أن اإلسالمي،

من  كل في التحتية خاصة في البنية مشروعات

 في 11 و النقل، في 20 تليها الصحي، والصرف املياه

 جزر  توكان. االتصاالت قطاع في 5 و الطاقة مجال

 وسورينام وموريتانيا الغابون، و جيبوتي و  القمر

 من البلدان التي ليس لديها أي وتركمانستان

 .فئات أربع أصل من ثالثة في خاص نشاط

11.5الشكل   
(2014-1990االستثمار الخاص في البنية التحتية )  

 . (PPI) التحتية البنية في الخاص القطاع البيانات مشاركة قاعدة الدولي البنك: المصدر
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

 العامة املبادئ  (2007تحدد )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  الخاص، االستثمار مجال تشجيع وفي

 في بلدان تماما صلة ذات أيضا هي والتي املبادئ، وهذه. التحتية البنية في االستثمار في الخاص القطاع ملشاركة

 :هي رئيسية مجاالت خمسة تحت تصنيفها يمكن اإلسالمي، التعاون  منظمة

 التحتية البنية خدمات توفير في الخاص القطاع إشراك قرار .1

 لالستثمار تمكينية سياسة إطار ضمان .2

 والقدرات واالستراتيجيات األهداف توضيح .3

  والخاص العام والتعاون بين القطاعين العمل تمكين .4

 املسئول  العمل سلوك تشجيع .5

 وتوافر والفوائد النسبي للتكاليف االسترشاد بالتقييم يتم من خالل أن يجب الخاص القطاع إشراك فأوال، قرار

 لتحسين كوسيلة الخاص القطاع من املمولة التحتية البنية مشاريع في فالشروع. الطويل املدى التمويل على

 من املزيد يسبب الطويل، املدى على واالجتماعية واملالية االقتصادية لآلثار صحيح تقييم دون  األصول  قواعد

 تأثر وكيفية املشاريع تمويل كيفية بشأن دقيق تقييم ينبغي ذلك، على وعالوة .تقريبا الحاالت كل املشاكل في

 بين واملسؤوليات املحتملة املخاطر توزيع على االتفاق ينبغي ولذلك، .العجز حالة في النهائيين املستخدمين

 نوعية على كبير حد إلى يعتمد املخاطر وتوزيع. العامة املصلحة تقييم أساس على والخاص العام القطاعين

 ،(الخدمة أو دارةاإل  عقود) الكاملة العامة وامللكية ،(التصفية) الكاملة الخاصة فامللكية .الخاص القطاع مشاركة

 التحتية البنية أصول  على السيطرة من مختلفة درجات تعني( االمتيازات) مؤقتة والسيطرة االستثمار والتزامات

 وينبغي املالي، االنضباط على الحفاظ من بد ال العام، القطاع نظر وجهة ومن. املختلفة املخاطر تقاسم وترتيبات

 .امليزانية في االنضباط من للهروب فرصة الخاص القطاع مشاركة تستخدم أال

 مواتية سليمة بيئة وجود حيث. لالستثمار تمكينية سياسة إطار وجود ضمان إلى السلطات تحتاج وثانيا،

 الحوكمة من عالية مستويات يشمل وهذا .الخاص القطاع مشاركة لجذب ضرورية التحتية البنية في لالستثمار

 نجاح ويتأثر. التعاقدية والحقوق  املمتلكات وحماية القانون، وسيادة والشفافية، والشركات، للقطاع العام

 بشكل تطبق أن يجب واالتفاقات فالقوانين. الوطني االستثمار مناخ بنوعية كبير بشكل الخاص القطاع مشاركة

 القطاع من املمولة التحتية البنية ومشاريع .الفساد من خالية التحتية البنية مشاريع تكون  أن وينبغي كاف

 ذلك في بما املراحل، جميع في للمتفعين كبيرة فرصة توفر أن يمكن والتي باالحتكارية، عادة تتسم الخاص

 والحماية الشفافية لضمان املالئمة التدابير وضع يجب لذلك، .األصول  ونقل والتشغيل واملشتريات التصميم،

 لخلق الجهود خالل من الخاص القطاع مشاركة فوائد تعزيز ويتم ذلك، على وعالوة. الفاسدة املمارسات ضد

 شائعة الطبيعي االحتكار عناصر حيث التنافسية، الضغوط إلى املناطق هذه تعريض خالل من تنافسية بيئة

 رأس أسواق إلى الخاص القطاع وصول  تسهيل ينبغي السياسات، بيئة تحسين أجل من وأخيرا، .ضئيلة واملنافسة

 بشكل تعمل محلية مال رأس أسواق فيها توجد التي األسواق ففي. دولية تنافسية بمعدالت عملياته لتمويل املال

 .التحتية البنية في االستثمار الخاص في القطاع من املفضل إشراك  جيد،

 لتنفيذ الحكومة قدرات وعلى الجمهور  قبول  على يعتمد التحتية البنية في الخاص القطاع مشاركة نجاح ثالثا،

 أن السلطات ضمنت إذا إال التحتية ناجحة البنية في الخاص القطاع مشاركة تكون  أن املرجح غير فمن. املشاريع

 للسلطات يكون  أن ويجب .املصلحة أصحاب من وغيرهم للمستهلكين ومقبولة العامة املصلحة تصب في املشاريع

 التكنولوجية على تنطوي  ما غالبا الخاص القطاع حيث مشاركة الصلة، ذات التجارية العمليات إدارة على القدرة
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 سياسات ويعتبر تنسيق .معها للتعامل تماما السلطات مجهزة تكون  ال والتي قد والحلول املالية املتطورة و اإلدارة

 على مالحظتها يمكن متباينة استراتيجيات بسبب وجود وذلك العامة، للسلطات كبير قلق التحتية مصدر البنية

السلطات  اختصاص خارج مهمة انعكاسات لها يكون  قد التحتية البنية حيث مشاريع واملحلي، الوطني املستويين

 .القضائية االختصاصات التعاون في مختلف تضمن آليات وجود ينبغي ولذلك،. القضائية

 الجمهور  الحتياجات مشترك تحقيق نحو عمل عالقة إقامة هو الخاص والقطاع العامة للسلطات الرابع والتحدي

 على ويجب .عالية أولوية ذات مسألة هو والخاص العام القطاعين بين الثقة ويعتبر بناء. التحتية العام للبنية

 العام القطاعين من الشركاء بين التشاور  آليات ووضع سياساتها أهداف بوضوح أن توصل العامة السلطات

 باملشاريع، الصلة ذات املعلومات عن جميع الكشف وينبغي .الخاص القطاع مشاركة تحسين أجل من والخاص

 أن تكون  ويجب. االمتثال عدم حالة في والعقوبات األداء ومعايير القائمة، التحتية البنية حالة ذلك في بما

 .معروفه املنازعات تسوية آليات تكون  أن وينبغي تمييزية، وغير وشفافة إجراءات منح العطاءات عادلة

 الحكومات قبل من بشكل واضح إليصالها تحتاج املسئول  العمل سلوك بشأن الحكومات توقعات خامسا،

 عادة عليها املتفق واملعايير املبادئ يراعوا أن ينبغي الخاص القطاع من والشركاء. الخاص القطاع من لشركاءها

 أن وينبغي .املجتمع لتوقعات واالستجابة تنافسية عوائد على للحصول  السعي ذلك في بما املسؤول، العمل لسير

 ينبغي فال .بالتزاماتها بالوفاء والتعهد نية بحسن التحتية البنية مشاريع في الخاص القطاع مؤسسات تشارك

 الفوز  أو األصول  على والسيطرة عقود، على للحصول  األخرى  النظامية غير واملمارسات الرشوة إلى اللجوء

 في التخطيط عملية في املصلحة وأصحاب املتضررة املجتمعات مع حوار في الدخول  أيضا املهم ومن. بامتيازات

 ( تركياYOIKK: مجلس التنسيق لتحسين بيئة االستثمار )1.5اإلطار 

وتم  2001 في الشامل اإلصالح برنامج إطالق تم الروتين، من والحد البيروقراطية اإلجراءات ترشيد أجل فمن. االستثمار مناخ إلصالح هيكلها تركيا طورت

 .2012 عام في تحديثه

 تحديد طريق عن السياسات وتطوير تركيا، في االستثمار على اللوائح ترشيد بهدف( YOIKK) االستثمار بيئة لتحسين التنسيق مجلس تأسيس فقد تم

 في  والدوليين املحليين املستثمرين التي تواجه اإلدارية للمعوقات حلول  وتوليد االستثمار لبيئة التنافسية القدرة تعزيز شأنها من التي الالزمة الترتيبات

 مناخ تحسين عملية في للمساهمة الخاص القطاع شجع حيث أساس ي هيكل YOIKK وقد أصبح .التشغيل فترة ذلك في بما االستثمار عملية مراحل جميع

 YOIKK ويوصف. والخاصة العامة املؤسسات من كل مشاركة مع محددة قضايا في عاملة فنية لجان 10 من خالل أعماله جدول  املجلس ويدير. االستثمار

 .الدولية املنابر على والخاص العام القطاعين بين للشراكة نجاح كقصة

 معامالت اللجان هذه وتشمل. عال مستوى  على يرأسها مدير الفنية هذه اللجان من وكل التقنية مجال في عاملة فنية لجان 10 من اإلصالح برنامج ويتكون 

 والضرائب تصاريح التقسيم و والبيئة وأماكن االستثمار القطاعية، والرخص( GITES) توريد املدخالت استراتيجية والتوظيف، الشركات، وحوكمة الشركات

 على والحصول  اإلجراءات التشريعية و االستثمار مناخ بشأن والتشريعات والبحث والتطوير الفكرية امللكية وحقوق  والجمارك الخارجية والتجارة والحوافز

 .التحتية والبنية التمويل،

 مؤسسية آليات وإنشاء والخاص، العام القطاعين عقلية وتغيير الوعي خلق حيث من مهمة دروسا تقدم االستثمار بيئة تحسين مجال في التركية التجربة

 .املستثمرين ملشاكل الحلول  أفضل ووضع الرئيسية، العقبات عن والكشف البالد في االستثمار ظروف وتشخيص االستثمارية، البيئة تحسين علىتعمل 

 .yoikk.gov.tr انظر ملزيد من املعلومات حول التجربة التركية في مجال تحسين مناخ االستثمار
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 اآلثار قضية حول  املمولين مع بنشاط واملشاركة صوتهم إلسماع حقيقية فرصة منحهم أجل من مبكر وقت

 .ألعمالهم واالجتماعية البيئية

 ااجتماعياملؤثر االستثمار  3.5

 التكوين قيمة املضافة، القيمة إجمالي مثل) املضافة االقتصادية القيمة حيث من يقاس ما عادة االستثمار أثر

 املستدامة التنمية أو( واملهارات واألجور  العمل فرص في زيادة مثل) العمل فرص وخلق( الصادرات ونمو الرأسمالي

 أكبر أهمية املؤشرات لبعض يكون  قد التنموي، للسياق وتبعا (.اإلنمائي األثر ومؤشرات والبيئية االجتماعية مثل)

 قد العمل فرص وخلق اإلجمالي املحلي الناتج في واملساهمة التنمية، من األولى املراحل ففي .البلدان وفقا الختالف

. األهمية من أكبر قدرا تكتسب قد والتكنولوجيا لتنمية املهارات تقدما األكثر املراحل في ولكن أهمية، أكثر تكون 

 .يعيشون بها التي املجتمعات في التنمية سياق في لالعتماد بشكل متساو تحتاج والبيئية االجتماعية فالتنمية

 التي االستثمارات على العثور  في ترغب واملؤسسات االستثمارية والجمعيات األفراد من متزايد عدد أصبح وقد

 باالستثمار املؤثر اجتماعيا االستثمارات هذه مثل عادة وتسمى. سواء حد واملالية على العوائد االجتماعية توفر

(SII)، املسؤول االستثمار (RI)، اجتماعيا املسؤول االستثمار (SRI )للشركات االجتماعية املسؤولية أو (CSR)، 

 وتقليديا،. التعاريف في االختالفات بعض من الرغم على الفرعي القسم هذا في بالتبادل تستخدم سوف والتي

  .االستثمارية املشاريع من والعوائد للمخاطر دقيق تحليل على بناء قراراتهم اتخاذ على املستثمرون يقدم

والعائد  املخاطرة أبعاد إلى وهو األثر، الثالث، البعد جلب خالل من" يطالبون و االستثمار املؤثر اجتماعيا أنصار

 أفضل مجتمع لبناء قدراتنا تحويل على القدرة املؤثر لديه فاالستثمار في القرن العشرين، املال رأس لسوق 

 الحاالت بعض في االستثمار أن املعتقدات على أساسا الجديد النهج هذا بناء وقد تم (.SIITF، 2014" )للجميع

 بعض في يمكن اجتماعية وتسخير التمويل لدوافع الفقراء ملساعدة التبرعات من فعالية أكثر يكون  أن يمكن

 للمنظمات التمويل توفير هو( SII) اجتماعيا املؤثر االستثمار عامة، وبصفة .فعالية أكثر أداءا أن يحقق األحيان

  (.OECD، 2015d) والعوائد التمويل، عن فضال االجتماعي، لقابلية القياس الصريح توقع مع

أن  من الرغم وعلى. العامة املصلحة في يساهم الذي الخاص االستثمار يشمل SII اجتماعيا املؤثر االستثمار

 من عقد قبل الظهور  في اجتماعيا املؤثر االستثمار بدأ قرون، لعدة تعود جذوره اجتماعيا املسؤول االستثمار

 االستثمارات على في الحصول " املسؤولين املستثمرين" من متزايد عدد وقد بدأ (.2013 وآخرون، سلتوق ) الزمن

 لتمويل نهج لوضع املاض ي العقد مدى على ااجتماعي املؤثر االستثمار سوق  نمت ذلك وبعد واملستدامة اجتماعيا املسؤولة

 املسؤولية تمارس أو واالجتماعية البيئية القضايا على تركز الشركات من متزايدا عددا فإن اليوم،و  .االجتماعية للقضايا حلول 

 .للشركات االجتماعية

 ذلك في بما أوسع، نطاق على السياقية العوامل إلى أن يولوا أهمية املستثمرين من املسؤول االستثمار ويتطلب

 ولذلك، .جزء منها أيضا هم التي املجتمعات وتطلعات املتغيرة والقيم والبيئية االقتصادية النظم وصحة استقرار

على املستوى  األكثر إلحاحا للتحديات السوق  إلى املستندة الحلول  ينشدون  اجتماعيا املؤثرين املستثمرين فإن

 إليها بأسعار والوصول  الصحية والرعاية معقولة، بأسعار واإلسكان املستدامة، الزراعة مثل قطاعات في العالمي

 حجم قياس في الصعوبات من الرغم وعلى (.GIIN، 2015) املالية، والخدمات النظيفة، والتكنولوجيا ، معقولة

 أن تقدير تم الجغرافية، واملناطق القطاعات وتنوع واضحة تعريفات وجود عدم إلى أساسا والذي يرجع السوق،

 (.OECD، 2015d) كبيرة اجتماعيا االستثمار املؤثر سوق  إمكانات تكون 
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 ،(العرض جانب) املستثمرين من (OECD، 2015d) واملوضح من قبل املؤثر اجتماعيا االستثمار إطار يتكون 

 فالبيئة (.12.5 الشكل( )التمويل وأدوات املعامالت ذلك في بما) والوسطاء( الطلب جانب) االجتماعية واملشاريع

 دورا تلعب أن يمكن ،(والتنظيم والضريبية االجتماعية النظم مثل) اإلطارية الشروط ذلك في بما التمكينية،

املؤثر اجتماعيا في  االستثمار في النظر عند االعتبار في تؤخذ أن ويجب املؤثر اجتماعيا، االستثمار سوق  في حاسما

 الذين املصلحة أصحاب مختلف على يعتمد االستثمار املؤثر اجتماعيا سوف سوق  في والتقدم. البيئي النظام

 .8واملمارسات واألدوات السوق  تطوير خالل من حرجة كتلة بناء أجل من معا يعملون 

 البيئية كاإلدارة املستثمر بالعوامل التي تهم صراحة يعترف وهو( RI) املسؤول االستثمار نهج أيضا وهناك

 طويلة املستدامة العوائد أن يعترف وهو .ككل للسوق  األجل طويل واالستقرار ،(ESG) والحوكمة واالجتماعية

 ،PRIA) واالقتصادية والبيئية االجتماعية والنظم الرشيد والحكم األداء وحسن استقرار على تعتمد األجل

 للبيئة املتحدة األمم برنامج تمويل مبادرة بين مشتركة مبادرة هي املسؤول لالستثمار املتحدة األمم ومبادئ (.2015

 اتخاذ ممارسات في ESG والحوكمة واالجتماعية البيئية القضايا دمج بهدف املتحدة لألمم العالمي وامليثاق

 دور  PRI ملبادرة مبادئ االستثمار املسئول  فإن ،2006 عام في إطالقها ومنذ. العامة وامللكية االستثمارية القرارات

 الشفافية مستوى  وزيادة العالمي، االستثمار مجتمع بين املسؤول االستثمار حول  الوعي مستوى  رفع في فعال

                                                           
8
 (OECD, 2015dملناقشة أكثر تفصيال عن دور مختلف الجهات الفاعلة، انظر )  

 االحتياجات االجتماعية

 الصحة، اإلسكان، التشغيل، األطفال والعائالت، العجز، الشيخوخة، النظام العام والسالمة 
 

 جانب الطلب

املشروعات االجتماعية 

املنظمات غير الربحية (NPOs) 

منظمات الغرض االجتماعي (SPOs) 

الشركات الهادفة  للربح 

التعاونيات 

 جانب العرض

الحكومات 

الجمعيات 

 االستثماريةاملؤسسات 

مكاتب األثرياء والعائالت 

 صناديق املشروعات

 االجتماعية والخيرية

التقاعد 

 الوسطاء

 املعامالت واألدوات

البنوك االجتماعية 

 االستثمار االجتماعي وبنوك

 الجملة

أطر التنمية الشاملة 

التبادالت االجتماعية 

 البيئة التمكينية
الضرائب، البيئة التنظيمية، تطوير السوق املاليةالنظم االجتماعية، قوانين   

12.5الشكل   
 إطار سوق االستثمار املؤثر اجتماعيا

 د(.2015االقتصادي )في امليدان املصدر: منظمة التعاون والتنمية 
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 صناع و الشركات مع للتعاقدات ودعمها بينها، فيما التعاون  وتعزيز عليها املوقعين وقدرات األنشطة حول 

 .ESG والحوكمة  واالجتماعية البيئية القضايا حول  السياسة

تريليون دوالر  59 من أكثر عند اآلن تقف PRI املوقعين على مبادئ االستثمار املسئول  قبل من املدارة واألصول 

 توجيهية مبادئ لديها OECD وباملثل، (.13.5 الشكل) 2006 عام في PRI إطالق منذ تريليون  4 مرتفعا عن أمريكي،

 هو والذي الجنسية، متعددة للشركات

 ملسؤولية األشمل الطوعية األداة

 إلى الحكومات قبل املوجهة من الشركات

على  – الجنسيات املتعددة الشركات

 39 وفي من تعمل التي سبيل املثال، تلك

 التعاون  منظمة إعالن إلى منضمة بلدا

 الدولي مجال االستثمار في والتنمية

 واملبادئ .الجنسيات املتعددة والشركات

 من التوصيات هي OECD التوجيهية لــ

 متعددة للشركات الحكومات قبل

 البلدان أراض ي ومن في العاملة الجنسية

 .التوجيهية بتلك املبادئ تلتزم التي 39

 التوجيهية املبادئ صممت وقد

 استثماري  مناخ إيجاد في للمساهمة

اإليجابية  اإلسهامات ولتعزيز مالئم،

 متعددة املؤسسات أن من والتأكد واالجتماعي، والبيئي االقتصادي التقدم في الجنسيات متعددة للشركات

 مبادئ أرسوالقد  .التوقعات املجتمعية ومع فيها تعمل التي البلدان سياسات مع انسجام في تعمل الجنسيات

 والضرائب، الفساد، ومكافحة املعلومات، عن والكشف اإلنسان، حقوق  مثل مجاالت تغطي ملزمة غير ومعايير

 (.OECD، 2011) املستهلك وحماية واملنافسة والبيئة، العمل، وعالقات

 من املزيد الستيعاب التنظيمية التحتية البنية تطوير التعاون اإلسالمي منظمة لبلدان يمكن السياق، هذا وفي

 الرئيسية فاملحركات .املختلفة والبيئية واالقتصادية االجتماعية للتحديات التصدي في" املسؤول االستثمار"

 منظمات أن تشمل املنظمات لهذه حيث يمكن. الخدمات تقديم منظمات هي االجتماعية االحتياجات ملعالجة

 األثر التي يحركها التجارية واألعمال االجتماعية، واملؤسسات الربحية غير واملنظمات الخيرية والجمعيات املجتمع

 تغيير يمكن ولكن ،"منظمات اجتماعية" فقط للربح الهادفة غير املنظمات تعتبر البلدان، بعض وفي .االجتماعي

 كمية لتخصيص املستثمرين لدعم أيضا حاجة وهناك. االجتماعي الهدف ذات الربحية املنظمات لتشمل القواعد

. والبيئية واالقتصادية االجتماعية املجاالت على مختلفة تأثيرات مع استثمارية مشاريع لتمويل مواردهم من معينة

اجتماعيا، كما  املؤثر لالستثمار البيئي النظام تطوير في محوريا دورا يلعب أيضا الكفؤ الوساطة ونظام الوسطاء

 .املسؤول االستثمار لنظام الفعال للعمل الجهات الفاعلة وتحفيز لتشجيع الالزمة التدابير اتخاذ ينبغي
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7 Trends and Policies in Attracting Foreign Direct Investment 

 مهما حافزا باعتباره في تزايد مستمر (FDI) املباشر األجنبي تم مالحظة أن االستثمار العوملة، زيادة انتشار مع

 توافق وجود عدم من الرغم وعلى. سواء حد واملتقدمة على النامية للبلدان االقتصادي والنمو اإلنتاجية لزيادة

 األمم ويزعم مؤتمر .الجانبية آثاره تفوق  املباشر األجنبي االستثمار فوائد يرون أن العلماء من كثير فإن اآلراء، في

 في التنمية لتمويل حيويا يعتبر مصدرا املباشر األجنبي االستثمار أن UNCTAD (2015b)والتنمية  للتجارة املتحدة

 .2030 عام بحلول  أضعاف املباشر إلى أربعة األجنبي االستثمار أسهم يرفع أن املتوقع من والذي النامية، البلدان

 التكنولوجيا، ونشر العمل فرص توليد مثل) التنمية على املباشر األجنبي لالستثمار اإليجابية اآلثار جعلت وقد

 األجنبي لالستثمار مؤيدة سياسات اتباع تعمل على النامية البلدان من العديد( ذلك إلى وما االقتصادي والنمو

 (.1999 وآخرون، Brenton) املباشر األجنبي االستثمار تدفقات من املزيد جلب أجل من املباشر

 احتياطي يعمل على توسيع أن املتوقع من فإنه املادي، االستثمار من نوع هو املباشر األجنبي أن االستثمار وحيث

 الجنسيات متعددة ما تجلب الشركات وعادة(. تأثير التوسع في رأس املال أي) املضيفة البلدان في املادي املال رأس

 أجل املضيفة من البلدان إلى األموال رؤوس مع جنب إلى جنبا الفعالة اإلدارية والنظم املتقدمة التكنولوجيا

 االستثمار التكنولوجيا، يعني أن نقل/  نشر حول  املهم األساس ي التبرير وحتى هذا (.OECD، 2002) تعظيم الربح

 املطاف نهاية في يزيد مما لالرتفاع، تميل العوامل إنتاجية مستويات يعمل على زيادة مجموع املباشر األجنبي

 (.املعلومات مربع انظر) الطويل املدى على التنمية ويحفز الفردي الدخل مستويات

املباشر التي  األجنبي االستثمار وسياسات عن اتجاهات عامة يعطي ملحات القسم هذا الخلفية، هذه وإزاء

تدفقات  عن عامة بنظرة يبدأ أوال، .مقارن  منظور  من التعاون اإلسالمي منظمة في األعضاء البلدان في لوحظت

 في ينظر ثم ومن اإلسالمي، التعاون  منظمة في األعضاء في البلدان أداء األسهم و املباشر األجنبي االستثمار

 لالستثمار البينية التدفقات لتحسين املتاحة الفرص تقييم أجل من البينية املباشر األجنبي االستثمار اتجاهات

 يفحص فإنه وأخيرا،. بلدين بين املباشر األجنبي االستثمار UNCTAD بيانات قاعدة باستخدام املباشر األجنبي
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 أجل من اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان الحالي في املؤسس ي واإلطار املباشر األجنبي االستثمار سياسات

 لالستثمار املضافة القيمة من املزيد من أجل جذب االستثمار مناخ لتحسين العامة السياسات قضايا استكشاف

 .الدولي

 واألسهم الوافدة األجنبي االستثمار اتيتدفقات وإمكان 1.6

 التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في واألسهم املباشر األجنبي االستثمار لتدفقات تقييما القسم هذا يقدم

وأداء  إلمكانيات تحليال بعد فيما كما يقدم. 2014-1993 الفترة تغطي بيانات مجموعة باستخدام اإلسالمي

 في الجديدة االستثمارات وحالة اإلسالمي، التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في املباشر األجنبي االستثمار

 .اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة

  املباشر األجنبي واألسهم الوافدة لالستثمار التدفقات 1.1.6

 في مقيمة مؤسسة حيث تستحوذ الدولية االستثمارات فئة هو املباشر األجنبي فإن االستثمار UNCTADل وفقا

( املباشر االستثمار مؤسسة) آخر بلد في مقيمة مؤسسة في %10 عن تقل ال حصة( املباشر املستثمر) ما بلد

(UNCTAD، 2010 .) الناحية ومن 

 تدفقات فإن حجم الفنية،

 هو املباشر األجنبي االستثمار

 املباشر األجنبي االستثمار مجموع

 في معينة فترة في املتحقق الفعلي

 عن واألرقام. املضيف البلد

 املباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 تعطي أن يمكن معينة سنة في

 االستثمار مناخ حول  عامة فكرة

 نظر وجهة من البالد في الفعلي

 كانت تدفقات فإذا .األجانب

 بلد إلى املباشر األجنبي االستثمار

 يعد فإنه الوقت، مرور مع تتزايد

 في عام تحسن حدوث على مؤشرا

 املضيف البلد مؤسسات

 من املزيد يجذب الذي واالقتصاد

 .املباشرة األجنبية االستثمارات

 2014 الستثمار األجنبي املباشر ونقل التكنولوجيا،: ا1.6 نافذةال

 بدرجات املباشر األجنبي االستثمار الناتجة عن الجديدة التكنولوجيات من تستفيد البلدان

 استفادة مدى يقيس العالمي االقتصادي املنتدى قبل من الذي تم تطويره املؤشر. متفاوتة

 منظمة بلدان أن وجد لذلك، ووفقا .التكنولوجيا ونقل املباشر األجنبي االستثمار من البلدان

 املستثمرين يجلبها التي التقنيات من أقل تستفيد بدرجة املتوسط، في اإلسالمي، التعاون 

 التعاون  منظمة غير النامية البلدان مع مقارنة املباشر األجنبي مع االستثمار األجانب

 التعاون  منظمة لبلدان البسيط املتوسط فإن ذلك، ومع .املتقدمة والبلدان اإلسالمي

 الشكل يشير عام، وبشكل(. 4.5) العالمي املتوسط عن جدا بعيدا ليس هو( 4.3) اإلسالمي

 املباشر األجنبي االستثمار من تستفيد اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان أن إلى

 يمكن حيث للتحسين واسعا مجاال هناك ذلك، ومع. الجديدة التكنولوجيات حيث من

 لنقل املباشر األجنبي من االستثمار أفضل بشكل االستفادة التعاوناإلسالمي منظمة لبلدان

 .التكنولوجيا

 
= األسوأ، االستثمار  1التنافسية العاملية. مالحظة: مؤشر املصدر: املنتدى االقتصادي العالمي، قاعدة بيانات  

= أفضل نتيجة، ويجلب االستثمار األجنبي املباشر  7األجنبي املباشر ال يحقق أي تكنولوجيا جديدة على اإلطالق؛ 

 .لتكنولوجيا الجديدةلبي املباشر هو مصدر رئيس ي التكنولوجيا الجديدة إلى حد كبير واالستثمار األجن
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 إلى) 1.6 للشكل ووفقا. 2014-1993 للفترة العالم في املباشر األجنبي االستثمار تدفقات تطور  1.6 الشكل ويعرض

 منذ لها املباشر األجنبي االستثمار تدفقات أرقام في كبيرة زيادة البالد مجموعات جميع شهدت ،(اليسار

 باالندماج البلدان من للعديد سمح الذي السوفياتي االتحاد وانهيار العوملة موجة إلى يعود والفضل التسعينيات،

 .العالمي االقتصاد مع أكثر

 16.4 حوالي من اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة في املباشر األجنبي االستثمار تدفقات ارتفعت لذلك، ونتيجة

 فإن لذلك، ونتيجة(. أضعاف 8.1 قدرها بزيادة) 2014 عام في مليار 132.3 حوالي إلى 1993 عام في مليار دوالر

 من ارتفعت العاملية املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان حصة

 اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية والبلدان (.يمين ،1.6 الشكل) 2014 عام في %10.7 إلى 1993 عام في 7.8%

من  ونصيبهم النظر، قيد الفترة خالل املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في مستمرة ملحوظة زيادة باملثل شهدت

 أن بعد .2014 عام في( %34.7) إلى 1993 عام في %24 في العالم قفزت من املباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 البلدان إلى املباشر األجنبي االستثمار تدفقات بدأت ،2010 عام في( الذروة) مليار دوالر 802.2حوالي  وصلت

 العالم في نصيبها فإن ذلك، على وبناء. 2014 عام من اعتبارا مليار 670.9إلى  حيث وصلت االنخفاض في املتقدمة

 .2014 في املائة في 54.5 إلى 2010 عام في %60.3 انخفض من املباشر األجنبي االستثمار من تدفقات

 فمن. العالم أنحاء جميع في املباشر األجنبي االستثمار تدفقات اتجاه في هاما تغيرا األرقام هذه جميع وتعكس

 النامية البلدان في أكثر االستثمار باإلقبال على األجانب املستثمرون بدأ املاضيين، العقدين مدى على أنه الواضح

 السكان وزيادة في ديناميكية لديها التي النامية البلدان طبيعة من أساسا ينبع وهذا .املتقدمة البلدان في وليس

 السكانية الشيخوخة مثل خطيرة تحديات املتقدمة البلدان تواجه أخرى، ناحية ومن. النمو سريعة واقتصادات

 املستثمرين يدفع والذي البطيء االقتصادي والنمو القديمة التحتية والبنية ،(الكلي الطلب في انكماش أي)

 .النامية االقتصادات للتحول إلى

1.6الشكل   
املباشر في العالم )يسار( ونصيب مجموعات البلدان من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )يمين(تدفقات االستثمار االجنبي   

 املصدر: قاعدة بيانات األونكتاد االستثمار األجنبي املباشر
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 و 1993 عامي بين البلدان مجموعات في الوفدة املباشر األجنبي أسهم االستثمار في التغير يعرض 2.6 والشكل

 اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة في الوافدة املباشر األجنبي أسهم االستثمار ،(يسار) 2.6 للشكل فوفقا. 2014

 غير النامية البلدان راكمت كما .2014 عام في دوالر مليار 1802 إلى 1993 عام في دوالر مليار 127 من زادت

. الفترة نفس خالل الوافدة املباشر األجنبي أسهم االستثمار من املزيد املتقدمة والبلدان اإلسالمي التعاون  منظمة

 في األعضاء البلدان ذلك في بما النامية بدأت البلدان املاضيين العقدين مدى وعلى ،1.6 الشكل في مبين هو وكما

وبالتالي عززت هذه البلدان من  املباشر األجنبي االستثمار تدفقات من املزيد جذب في التعاون اإلسالمي منظمة

 .راألسهم الوافدة من االستثمار األجنبي املباش

 في اإلسالمي التعاون  منظمة وبلدان اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان حصة ارتفعت لذلك، ونتيجة

 %4.9 من اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة حيث قفزت حصة. الوافد العالمي املباشر األجنبي أسهم االستثمار

 التعاون  منظمة في غير األعضاء البلدان حصة ارتفعت نفسها، الفترة وفي .2014 و 1993 عامي بين %7.3 إلى

 املباشر األجنبي أسهم االستثمار في املتقدمة البلدان حصة فإن الحال، وبطبيعة. %19.3 إلى %11.4 من اإلسالمي

  .2014عام  في %73.3 حتي 1993 في %83.7 من تقلصت الوافد العالمي

 واألداءاالستثمار األجنبي املباشر اإلمكانيات  2.1.6

 التعاون  منظمة بلدان مجموعة في املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في االتجاهات الفرعي القسم هذا ويتناول 

 إمكانيات: وهما UNCTADمن قبل  وضعهما تم فريدين مقياسين باستخدام مقارن  منظور  من اإلسالمي

 تدفقات السابق عن الفرعي القسم في الواردة األرقام إلى وباإلضافة. األداء ومؤشرات املباشر األجنبي االستثمار

 االستثمار وأداء عن إمكانيات واقعية صورة عكس املؤشرين لهذه يمكن وأرصدته، املباشر األجنبي االستثمار

 الناتج نمو مثل أخرى  عوامل مع األخذ باالعتبار اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء في البلدان املباشر األجنبي

 .العاملية املباشر األجنبي تدفقات االستثمار في والحصة اإلجمالي املحلي

 

2.6الشكل   
األجنبي املباشر العالمي في األسهم االستثمار األجنبي املباشر في األسهم الوافدة في العالم )يسار( ونصيب مجموعات البلدان االستثمار 

 الوافدة )يمين(

 املصدر: قاعدة بيانات األونكتاد االستثمار األجنبي املباشر
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 املباشر األجنبي االستثمار إمكانيات مؤشر

 األجنبي االستثمار إمكانيات لقياس UNCTAD قبل من املباشر األجنبي االستثمار إمكانيات مؤشر إنشاء تم

 أن تدعي املباشر األجنبي االستثمار بمحددات املتعلقة واألدبيات (.UNCTAD، 2012) البلدان في املباشر

 بشأن قرارات نهائية اتخاذهم قبل االعتبار في واملؤسسية االقتصادية العوامل من كل يأخذون  املستثمرين

يغطي  السياق، هذا وفي. االعتبار في البعدين هذين يأخذ أن للمرء ينبغي ولذلك، .املباشر األجنبي االستثمار

 من مختلفة جوانب تشمل التي الفرعية من البنود 12 املباشر األجنبي إلمكانيات االستثمار UNCTAD مؤشر

ومحددة  قوية معظمها عوامل تأكد أن والتي الكمي، للقياس القابلة الفرعية البنود وهذه .املضيف البلد

 Vijayakumar املثال سبيل على) املختلفة التجريبية الدراسات في املضيفة البلدان في املباشر األجنبي لالستثمار

2010، Ali  ،اإلجمالي املحلي الناتج نمو ومعدل الواحد، للفرد اإلجمالي املحلي الناتج :وهي كالتالي (2010 وآخرون 

 لكل الهاتف خطوط عدد ومتوسط اإلجمالي، املحلي الناتج في الصادرات وحصة ماضية، أعوام 10 مدى على

 الناتجاإلنفاق على البحث والتطوير من  حصة الواحد، للفرد التجارية للطاقة واالستخدامات نسمة، 1000

 في العاملية السوق  وحصتها في الدولة، ومخاطر السكان، عدد في العالي التعليم طالب وحصة اإلجمالي، املحلي

 واملنتجات السيارات ومكونات غيار قطع واردات من العاملية السوق  في وحصتها الطبيعية، املوارد صادرات

 املباشر األجنبي من أسهم االستثمار وحصتها  الخدمات، صادرات من العاملية السوق  في وحصتها االلكترونية،

3.6الشكل   
 مؤشر إمكانيات االستثمار األجنبي املباشر )يسار( ومؤشر أداء االستثمار األجنبي املباشر )يمين(

 تقارير االستثمار العالمي األونكتاد.: حسابات موظفي مركز أنقرة من املصدر
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 بيانات قاعدة مرفق من املباشر األجنبي لالستثمار اإلمكانيات مؤشر بيانات على الحصول  ويتم .الوافدة في العالم

UNCTAD-ويتم. 2010 العام من وكانت آخر املشاهدات. سنوات 5 ملدة فترات على املباشر األجنبي االستثمار 

 .املباشر األجنبي االستثمار إمكانيات في على أنها تحسنا املؤشر قيمة في الزيادة مع التعامل

 األجنبي اإلمكانيات لالستثمار مؤشر في 2010 و 1990 عامي بين القيم متوسط يعرض( يسار) 3.6 والشكل

 كان ،1990 عام ففي. اإلسالمي ن التعاو  منظمة وغير اإلسالمي التعاون  منظمة في النامية للبلدان بالنسبة املباشر

  .30.9 اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية للبلدان املتوسط كان حين في ،24.1 التعاوناإلسالمي منظمة متوسط

 وبعد. ملحوظ بشكل إليها املباشر األجنبي االستثمار إمكانات البلدان مجموعتي رفعت ،1995 و 1990 عامي وبين

 وغير اإلسالمي التعاون  منظمة في النامية للبلدان املباشر األجنبي اإلمكانيات لالستثمار مؤشر أظهر ،1995 عام

 منظمة غير النامية البلدان متوسط كان ،2010 عام نهاية وبحلول . نسبيا مستقرا نمطا اإلسالمي التعاون  منظمة

 .28.7 فقد كان اإلسالمي التعاون  منظمة وبالنسبة ملتوسط 36.4 اإلسالمي التعاون 

 املباشر األجنبي االستثمار أداء مؤشر

 من العالم في لبلد النسبي الوضع لقياس UNCTAD قبل من املباشر األجنبي االستثمار أداء مؤشر تطوير تم

 األجنبي تدفقات االستثمار في البلد حصة من نسبة هو وبصورة رسمية،. املباشر األجنبي االستثمار أداء حيث

 :التالي النحو على تحسب أن ويمكن العالمي، اإلجمالي املحلي الناتج في لحصتها العالمي املباشر

𝐹𝐷𝐼 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖 =  
𝐹𝐷𝐼𝑖/𝐹𝐷𝐼𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑

𝐺𝐷𝑃𝑖/𝐺𝐷𝑃𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
 

 ووفقا(. 2014c أنقرة، مركز) املباشر األجنبي االستثمار أداء في إيجابي تطور  إلى تشير املؤشر قيمة في الزيادة

 بلدان في املباشر األجنبي االستثمار أداء قياس وجد أن املتوسط، في ،1990 عام ففي ،(اليسار إلى) 3.6 للشكل

 التعاون  منظمة غير النامية البلدان متوسط احتساب تم العام نفس وفي .24.3 يساوي  اإلسالمي التعاون  منظمة

 قليال أفضل كان اإلسالمي التعاون  يلدان منظمة في املباشر األجنبي االستثمار أداء أن يعني وهذا. 23.6 بــ اإلسالمي

 أداء البلدان مجموعتي رفعت ،2000 عام وحتى .1990 عام في التعاون اإلسالمي منظمة غير النامية البلدان من

 االستثمار أداء مؤشر قيم وبالتالي ارتفع متوسط مماثل اتجاه خط اتباع خالل من املباشر األجنبي االستثمار

 انخفض وبالتالي القياسية، أرقامها درجات في كبيرا انخفاضا شهدت ،2000 عام وبعد. 29 إلى املباشر األجنبي

ملحوظا بشكل  اإلسالمي التعاون  منظمة متوسط في االنخفاض حجم كان ذلك، ومع .كبير بشكل قيمها متوسط

ومن املحتمل أن  اإلسالمي، التعاون  منظمة غير النامية البلدان متوسط في املالحظ االنخفاض حجم من أكبر

 وعدم للمستثمرين، التقييدية والسياسات املباشر، األجنبي لالستثمار الفضفاضة السياسات عن هذا ناتج

 تم ،2010 عام نهاية وبحلول . املنخفضة الجودة ذات واملؤسسات التحتية، البنية وضعف االقتصادي، االستقرار

 التعاون  ملنظمة املتوسط حساب وتم 26.1 بقيمة اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان متوسط قياس

 .23.2 بقيمة اإلسالمي



  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التنمية أجل من االستثمار تشجيع :الثاني الجزء

 املباشر االستثماراألجنبي لجذب والسياسات لتوجهات6 

 

125 

اإلمكانيات واألداء  مؤشرات إلى واستنادا

فإن الشكل  املباشر، األجنبي لالستثمار

قيم الفجوة والفائض  يعرض 4.6 الشكل

 البلدان في املباشر األجنبي االستثمار من

 وغير اإلسالمي التعاون  منظمة في النامية

 الفرق  كان فإذا. اإلسالمي التعاون  منظمة

 املباشر األجنبي االستثمار مؤشر أداء بين

 األجنبي ومؤشر اإلمكانيات لالستثمار

 اسم عليه فهذا يطلق إيجابيا، املباشر

 ".املباشر األجنبي االستثمار فائض"

 املباشر جنبياأل  االستثمار فوائض ووجود

 النمو معدالت ارتفاع مع يرتبط ما عادة

 والفوائض. التنمية تعزز  التي االقتصادي

 الرشيد الحكم وجود من أساسا تنبع

 األجنبي االستثمار مؤشر أداء بين الفرق  كان وإذا. االستقرار السليمة وكذلك الكلية االقتصادية والسياسات

 األجنبي االستثمار فجوة" فإن ذلك يسمى بــ سلبي، هو املباشر األجنبي لالستثمار اإلمكانيات ومؤشر املباشر

 الذي املستوى  من أقل هذا البلد يجذبه الذي املباشر األجنبي االستثمار تدفقات حجم أن وهذا يعني" املباشر

 االستثمار إمكانات من أضعف أداء البلد أن يعني املباشر األجنبي في االستثمار فجوة ووجود .يجذب أن يمكن

 األعمال املعقدة لبدء واللوائح القواعد مثل التجارية بالبيئة املتعلقة للمشاكل نتيجة وهذا يعتبر املباشر األجنبي

 منظمة في األعضاء البلدان حققت ،4.6 لشكل ووفقا .الكهرباء على الحصول  فرص محدودية إلى التجارية

 غير النامية البلدان شهدت حين في ،2000 و 1990 عام في املباشر األجنبي في االستثمار فوائض اإلسالمي التعاون 

 االستثمار فائض وقد تحول . بأكملها الفترة خالل املباشر األجنبي االستثمار فجوات في اإلسالمي التعاون  منظمة

 حجم حيث ارتفع .2005 عام في فجوة وجود إلى 2000 عام في التعاون اإلسالمي منظمة بلدان في املباشر األجنبي

. اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في 2010 عام 5.5 إلى 2005 عام في 5.1 من املباشر األجنبي االستثمار فجوة

 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان تجتذبها التي املباشر األجنبي االستثمار تدفقات حجم أن على تدل األرقام وهذه

 كيفية وسوف تناقش سياسات. املباشر األجنبي االستثمار إليها إمكانيات تشير القيم التي من أقل تكون  ما عادة

 .بالتفصيل التالية املقاطع في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في املباشر األجنبي االستثمار أداء تحسين

 

 

 

 

 

 

4.6الشكل   
 االستثمار األجنبي املباشر الفجوة والفائض

 الفرق  تساوي   املعروضة القيم: مالحظةاملصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة من تقارير االستثمار العالمي األونكتاد. 

 .املباشر األجنبي وقيم مؤشر اإلمكانيات لالستثمار املباشر األجنبي االستثمار أداء بين
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 االستثمار في مجاالت جديدة 3.1.6

 من جديدة مجاالت في استثمار يوصف بأنه تماما، جديد مرفق إنشاء إلى املباشر األجنبي االستثمار يؤدي عندما

 املستثمرين شراء عند األساس، وفي(. املال اتساع رأس أي) املضيف البلد في املال رأس قاعدة تعزز  أن شأنها

 أنها على لألدبيات تصنف فهي وفقا املضيف البلد في موجودة شركة من( األقل على %10) لألسهم األجانب

 االستثمارات من املزيد يتطلب جديدة مجاالت في االستثمار أن وبما (.M & A) واالستحواذ الدمج عمليات

في  رأس مال األسهم في االرتفاع فإن املضيف، البلد في جديدة شركة وتشغيل إنشاء أجل من األولية الرأسمالية

 األجنبي االستثمار فإن آثار الصدد، هذا وفي .كبير يكون  املباشر األجنبي االستثمار عن الناجمة املضيف البلد

 املضيفة فالبلدان(. الدمج واالستحواذ مقابل التأسيس) املباشر األجنبي االستثمار لنوع تبعا تختلف املباشر

 عن ينجم سريع، وهذا االقتصادي نمو املطاف نهاية وفي الوظائف، من مزيد وخلق مضافة كبيرة، قيمة تتوقع

 ولكن األجنبي املباشر هو املهم، االستثمار حجم فقط ليس ولذلك،. في مجاالت جديدة املباشر األجنبي االستثمار

 .املباشر األجنبي االستثمار نوع أيضا

 عامي بين العالم في املباشر األجنبي لالستثمار املعلنة الجديدة املشاريع قيمة يعرض 5.6 الشكل السياق، هذا وفي

 املعلنة في املباشر األجنبي االستثمار مشاريع ةقيم بلغت حين في ،(يسار) 5.6 للشكل ووفقا. 2014 و 2003

 في 2014 عام في دوالر مليار 140 ل فقط ارتفع فقد ،2003 عام في دوالر أمريكي مليار 138 جديدة مجاالت

 انخفاضا الرقم نفس واجه اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان وفي .اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة

 االستثمار مشاريع بلغت املتقدمة، البلدان وفي. 2014 و 2003 عامي بين مليار 326إلى  دوالرمليار  374 من

 منظمة حصة مجموعة فإن األرقام، هذه إلى وبالنظر. 2014 عام في مليار 222 جديدة مجاالت في املباشر األجنبي

 بين %20.1 إلى %18.8 من قد زادت املباشر الجديدة العاملية األجنبي االستثمار من مشاريع اإلسالمي التعاون 

5.6الشكل   
الجديدة املعلنة في العالم )يسار( ونصيب مجموعات البلدان في مشاريع االستثمار األجنبي قيمة مشاريع االستثمار األجنبي املباشر 

 املباشر املعلنة في العالم )كنسبة مئوية(

 الستثمار األجنبي املباشرلاملصدر: قاعدة بيانات األونكتاد 
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 على اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان مجموعة استحوذت ،2014 عام وفي .2014 و 2003 عامي

 البلدان في تمت العالم في املباشر األجنبي لالستثمار الجديدة املشاريع جميع من %47 أن األسد، حيث نصيب

 الجديدة فقد بلغت حصتها من املشاريع املتقدمة أما في البلدان ،. اإلسالمي التعاون  منظمةاألعضاء ب غير النامية

  .2014 عام بحلول  %31.9املباشر  األجنبي لالستثمار

 املشاريع من العظمى الغالبية اجتذاب أكثر قدرة على النامية تعتبر البلدان املتوسط، في أنه السابقة تعني األرقام

 منظمة في األعضاء البلدان أداء متوسط كان ذلك، ومع. العالم أنحاء جميع في املباشر األجنبي لالستثمار الجديدة

 فإن صناع لذلك،. اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان مع مقارنة نسبيا أقل اإلسالمي التعاون 

 تدفقات لزيادة جديدة سبل عن البحث إلى فقط يحتاجون  ال اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة في السياسات

 في املباشر األجنبي مشاريع االستثمار من املزيد لجذب حاجة في أيضا ولكن عام بشكل املباشر األجنبي االستثمار

 .جديدة مجاالت

 املباشر في منظمة التعاون اإلسالمي األجنبي لالستثمار البينية اتجاهات 2.6

بلد  من املوجهة االستثمارات تعكس( األسهم الوافدة أي) األسهم وفي املباشر األجنبي لالستثمار التدفقات البينية

 هو كما. اإلسالمي "املضيف" التعاون  منظمة في آخر عضو بلد "كمصدر" إلى اإلسالمي التعاون  منظمة في واحد

، (والسياحة البينية التجارة مثل) اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان بين االقتصادي للتكامل األخرى  األبعاد في الحال

 لتقييم جيدا مؤشرا أن تعطي اإلسالمي التعاون  منظمة البيني في املباشر األجنبي االستثمار التجاهات ويمكن

 يعني البينية املباشر األجنبي االستثمار تدفقات حجم فزيادة. املنظمة بلدان بين االقتصادي التكامل مستوى 

 املباشر األجنبي االستثمار حجم فإن زيادة مماثلة، وبطريقة. املنظمة بلدان بين أقوى  اقتصادية عالقات وجود

 منظمة بلدان بين االقتصادي تحسن التعاون  إلى يشير اإلسالمي منظمة التعاون  الوافدة في البيني في األسهم

 .اإلسالمي التعاون  منظمة البيني في املباشر األجنبي االستثمار الناجم باألساس عن اإلسالمي التعاون 

 التعاون  منظمة واألسهم الوافدة البينية في املباشر األجنبي االستثمار تدفقات اتجاهات 6.6 الشكل ويعرض

 البينية التدفقات ، فإن2004 و 2001 عامي بين ،6.6 للشكل ووفقا. 2012 و 2001 عامي بين الفترة في اإلسالمي

 واألسهم املباشر األجنبي لالستثمار

 نمطا اتبعت سواء حد الوافدة على

فإن  2004 عام بعد وفقط .مستقرا

واألسهم  الداخلة التدفقات من كل

 األزمة حتى الصعود في بدأت الوافدة

 االستثمار. العاملية االقتصادية

 واألسهم الوافدة  املباشر األجنبي

 في الذروة قيمتها إلى البينية وصلت

 107.4 تحقيق خالل من 2010 عام

 عام وبحلول . مليار دوالر أمريكي

 مليار. 67.2 إلى انخفض ،2012

 األجنبي االستثمار تدفقات وبلغت

 2008 عام ذروتها في البينية املباشر

6.6الشكل   
 تدفقات االستثمار األجنبي البينية وفي األسهم

 الستثمار األجنبي املباشرلاملصدر: قاعدة بيانات األونكتاد 
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 عام وكما هو في. مليار 22.1البينية  املباشر األجنبي االستثمار تدفقات بلغت ،2012 عام وفي. مليار 33.3 مع

 أقل اإلسالمي التعاون  منظمة في البينية واألسهم الوافدة املباشر األجنبي االستثمار تدفقات من كل كانت ،2012

 .التوالي على ،2010 و 2008 عامي في الذروة قيم من

 االستثمار والكساد، فقد تحسنت قيم تدفقات االزدهار حاالت وجود من الرغم وعلى ، 2012 و 2001 عامي وبين

 بين االقتصادي تحسن التكامل يعكس وهذا. اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان واألسهم الوافدة بين املباشر األجنبي

 .إمكاناتهم عن بعيدة تال زال األرقام هذه بأن القول  اإلنصاف فمن ذلك، ومع. اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان

 الذروة قيم من كانت قد تراجعت إلى أقل واألسهم الوافدة البينية املباشر األجنبي االستثمار تدفقات عن األرقام

 .البينية االستثمار معوقات من للحد السياسية التدخالت من مزيد إلى حاجة هناك ولذلك،. 2012 عام بحلول 

 منظمة في األعضاء البلدان من الحدود عبر املال رأس حركة حرية مع فقط تقتصر أن ينبغي ال التدخالت وهذه

 التعاون  منظمة بلدان مواطني على املطبقة التأشيرات قيود نظم معالجة إلى بحاجة أيضا ولكن اإلسالمي التعاون 

 عن يبحثون ما  عادة األجانب املستثمرين اإلسالمي، حيث أن التعاون  منظمة في األخرى  البلدان من اإلسالمي

 لذا تحتاج (.العمالة نقل على قيود عدم وجود أو محدودية أي) الحدود عبر البشري  املال لرأس سهولة الحركة

 االستثمار تدفقات حيث من كبيرة إمكانات هناك بأن مشترك فهم إلى تنمية اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان

ويحرك عجلة  االقتصادي النمو يعزز  أن يمكن والتي اإلسالمي، التعاون  منظمة البيني داخل املباشر األجنبي

 منظمة بلدان في املستثمرين أمام املوجودة فإن الحواجز ذلك، ومع. اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التنمية

 والتحويالت األرباح على املفروضة والقيود التأشيرات، ونظم املؤسسية، الجودة حيث من اإلسالمي التعاون 

 .9اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بين االقتصادي التعاون  مستوى  من يحد ذلك، إلى وما الرأسمالية

 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء من البلدان عشرة أعلى 7.6 الشكل لنا يعرض ،البلد الواحد مستوى  وعلى

                                                           
9
 سيتم تحليل هذه الحواجز بالتفاصيل في القسم التالي مع البيانات.  

7.6الشكل   

البينية لالستثمار األجنبي املباشر )يمين( واألسهم الوافدة )يسار(التدفقات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األعلى أداءا من حيث   

  2012-2008)مليار دوالر أمريكي(،  
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 حيث كانت. 2012 و 2008 الفترة خالل البيني واألسهم الوافدة املباشر األجنبي االستثمار تدفقات حيث من

 اإلسالمي التعاون  منظمة في الرائدتان األعضاء البلدان هما املتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية اململكة

 السعودية العربية فاململكة .اإلسالمي التعاون  البيني في منظمة املباشر األجنبي االستثمار تدفقات حيث من

 يساوي  مباشر أجنبي استثمار اإلسالمي تدفقات التعاون  منظمة في األخرى األعضاء البلدان من جذبت وحدها

 السعودية في األسهم املباشر األجنبي االستثمار وصل األداء، هذا ومع. 2012 و 2008 عامي بين مليار دوالر 33.2

 من يجعل وهذا. الفترة نفس دوالر في مليار 135 اإلسالمي التعاون  منظمة في األخرى األعضاء البلدان من والقادمة

 جذب االستثمارات حيث أداءا من اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان أعلى السعودية العربية اململكة

 مع واندونيسيا تركيا السعودية، العربية وتلي اململكة. 2012 و 2008 عامي بين في األسهم البينية املباشرة األجنبية

  .التوالي على دوالر، مليار 55.5 و 63.3 بلغت بينية في األسهماستثمارات 

 االستثمار تدفقات توزيع في املساواة عدم على القرائن بعض البينية املباشر األجنبي االستثمار أرقام وتوفر

 اإلسالمي التعاون  منظمة في البلدان صغيرة من مجموعة حيث استفادت. واألسهم الوافدة البينية املباشر األجنبي

 والتي البينية املباشر األجنبي االستثمار تدفقات وقد بلغ حجم. األخرى  األعضاء البلدان من نسبيا بشكل أكثر

 املتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية اململكة) أداءا اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في أربع أعلى سجلتها

 املباشر األجنبي االستثمار تدفقات إجمالي من %75.2 يقرب من ما 2012 و 2008 عامي بين( ومصر ونيجيريا

 .الفترة نفس في التي تم مالحظتها البينية

 وتركيا السعودية العربية اململكة) أداءا اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في أربع أكبر استضافت مماثل، سياق وفي

 بين الوافدة املتراكمة البينية واألسهم املباشرة األجنبية االستثمارات مجموع من %79.1( والبحرين وأندونيسيا

 أرقام في ظهرت التي االيجابية االتجاهات فإن ولذلك،. اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة في 2012 و 2008 عامي

 ون التعا منظمة بلدان بين فيما التعاون  في العام التحسن من تنبع فقط لم البينية املباشر األجنبي االستثمار

 أن إلى األرقام هذه وتشير .املنظمة بلدان بعض بين االقتصادي التكامل لزيادة أيضا نتيجة هو وإنما اإلسالمي

 األجنبي البينية لالستثمار التدفقات من فيه املرغوب املستوى  بعد تحقق لم اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان

 فقط املباشر األجنبي لالستثمار البينية التدفقات مثلت 2012-2008 الفترة وخالل املثال، سبيل فعلى. املباشر

 أكبر من واحدة أنها من الرغم وذلك على تركيا، في املتحققة املباشر األجنبي االستثمار تدفقات إجمالي من 18%

 تدفقات مجموع حجم حيث من اإلسالمي التعاون  منظمة منطقة في املباشر األجنبي جذبا لالستثمار بلدان  ثالث

  (.العالم أنحاء جميع من) املباشر األجنبي االستثمار

 املثال، سبيل فعلى. اإلسالمي التعاون  منظمة في البلد املستثمر نظر وجهة من صحيحا أيضا ويعتبر هذا اإليضاح

 منظمة في أخرى  بلدان إلى ذهبت ماليزيا، والتي مصدرها من املباشر األجنبي االستثمار تدفقات من فقط 12%

 من اإلسالمي التعاون  منظمة منطقة في الرائدة البلدان من واحدة هي ماليزيا أن من الرغم على اإلسالمي، التعاون 

البيني  املباشر األجنبي االستثمار أن الواضح فمن وعموما،. املباشر األجنبي االستثمار تدفقات حجم إجمالي حيث

 إلى الوصول  في النجاح ويعتمد (.2014c، UNCTAD، 2013 أنقرة، مركز) إمكاناتها من بكثير أقل يزال ال

 السياسات واضعي أن يقرر  على اإلسالمي التعاون  منظمة داخل املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في اإلمكانيات

 التجارية الحواجز من للحد العامة امللموسة في السياسة تدابير بعض اعتماد اإلسالمي، التعاون  منظمة بلدان في

 منظمة في األعضاء البلدان بين األموال رؤوس نقل وتسهيل التأشيرات، أنظمة تخفيف/  وإلغاء واالستثمارية،

 . اإلسالمي التعاون 
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  القيمة املضافة لالستثمار لجذب العامة السياسة تدابير 3.6

 السياسة تدابير وتنفيذ وضع أجل من األهمية غاية في يعتبر املباشر األجنبي لالستثمار الرئيسية املحددات فهم

 ينطبق الدولية للتجارة الجاذبية نموذج لألدبيات، ووفقا. املباشر األجنبي املضافة االستثمار القيمة لجذب العامة

 بين املباشر األجنبي فإن االستثمار بلدين من العالم، في الجاذبية، لنموذج فوفقا .املباشر األجنبي االستثمار على

 الناتج من الفرد ونصيب اإلجمالي، املحلي الناتج املثال سبيل على) حجم مع إيجابي بشكل يرتبط )أ، ب(، البلدين

 املسافة مثل) البلدبن بين املادية املسافة مع سلبا ويرتبط )أ، ب(، في كل من البلدبن( السوق  وحجم املحلي،

 (.Chakrabarti ، 2001)( الحرة االقتصادية واملناطق املالية، واملراكز العواصم بين الجغرافية

 املباشر األجنبي االستثمار أن تزعم ،OLI نموذج باسم أيضا واملعروفة االنتقائية، النظرية فإن أخرى، ناحية ومن

 املضيف البلد في املوقع وميزة ،(O) املضيف البلد في امللكية ميزة: املزايا من مجموعات ثالث قبل من تحديده يتم

(L)، املضيف البلد عبر االستيعاب وميزة (I .)للبلد الدولي التجاري  فإن االنفتاح االنتقائية، النظرية لرؤية ووفقا 

 بالعمل العلماء بدأ املؤسسية،االقتصادات  صعود ومع .املحتملين األجانب للمستثمرين مهم عامل هو املضيف

 بعد وخاصة املباشر األجنبي االستثمار محددات استكشاف في املؤسسية املتغيرات من مختلفة مجموعات مع

 العوامل إلى باإلضافة املؤسسية، فإن العوامل العلماء، لهؤالء فوفقا(. 1991) لدوقالس نورث الرائدة الدراسة

 بشكل الجنسيات متعددة للشركات االستثمارية القرارات تحدد التجاري، واالنفتاح السوق  حجم مثل االقتصادية

 (.Tintin ، 2013) ملحوظ

 من االستفادة خالل من املباشر األجنبي االستثمار محددات عن األدبيات مراجعة أساس على تم بناءه 8.6والشكل 

Faeth (2009) Blonigen  (2005) Lim  (2001.) تؤثر والتي شيوعا الكتابات أن العوامل األكثر أكدت لذلك، ووفقا 

 االقتصاد وبيئة السوق، حجم هي الجنسيات متعددة الشركات في املباشر األجنبي االستثمار في قرارات كبير بشكل

 املناقشة ضوء وفي .املضيفة للبلدان التحتية والبنية املؤسسات ونوعية الدولية، التجارة على واالنفتاح الكلي،

 واإلطار املباشر األجنبي االستثمار سياسات حول  مفصال تحليال يعطي القسم هذا من فإن ما تبقى أعاله، الواردة

 .دوليا للمقارنة والعوامل القابلة مؤشرات عدة باستخدام اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في املؤسس ي

 البيئة وتحسين السوق  حجم توسيع 1.3.6

 الكلية االقتصادية

 يرتبط مع املضيف للبلد الكبير السوق  حجم

 املباشر األجنبي االستثمار تدفقات من مزيد

 أكبر سوق  حجم أوال،. شقين ذو هو والسبب

 املحتملين العمالء من أكبر عدد على ينطوي 

 املستثمرين أي) الجنسيات متعددة للشركات

 املبيعات حجم يعززوا أن يمكن والذين( األجانب

 سوق  حجم مع املضيف البلد في ثانيا،. واألرباح

 التمتع األجانب للمستثمرين يمكن أكبر،

 تكليف اإلنتاج من يقلل والذي الحجم بوفورات

  .ملحوظ بشكل والتشغيل

8.6الشكل   
 محددات االستثمار األجنبي املباشر

 

 حجم السوق 

 بيئة االقتصاد الكلي

 االنفتاح على التجارة الدولية

 جودة املؤسسات

 جودة البنية التحتية
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 سليمة بيئة وجود هو املباشر األجنبي لالستثمار املهمة املحددات فإن أحد ،8.6 الشكل في مبين هو وكما

 االستثمار تدفقات من كبيرا قدرا تجتذب ما عادة الكلي لالقتصاد ومستقرة سليمة بيئة مع فبلد .الكلي لالقتصاد

 اي ملواجهة كافية لديه قدرات الذي والنظام االقتصاد إلدارة ينظرون األجانب واملستثمرون. املباشر األجنبي

 البلدان في االستثمار إلى يميلون  األجانب املستثمرين فإن ولذلك، .الشركات على اآلثار تقليل على وقادر صدمات

 األساسية الكلي االقتصاد ومؤشرات ،(تقلبا أقل أي) بها الكلي االقتصاد بيئة يمكن التنبؤ بحالة التي املضيفة

 . الشعبوية عن تكون  ما أبعد هي االقتصاد وإدارة ،(عالية، ضغط تضخمي أقل نمو إمكانات مثل) واعدة

 الناتج وحجم والخارجية، املحلية السوق  حجم أساس على محسوبة) السوق  حجم متوسط 9.6 الشكل ويبين

 على محسوبة) الكلي االقتصاد بيئة ووضع( اإلجمالي املحلي الناتج من مئوية كنسبة والصادرات اإلجمالي املحلي

 والتصنيف ، العام الحكومي والدين والتضخم، اإلجمالي، القومي واالدخار املوازنة الحكومية، توازن  أساس

 السوق  حجم متوسط انخفض ،(اليسار إلى) 9.6 للشكل ووفقا .املختلفة البلدان مجموعات في( االئتماني للبلد

 البلدان سواء نفسها، الفترة وفي. 2014 عام في 3.33إلى  2006 في 3.68 من اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة في

 ونتيجة. السوق  لحجم نتائجها في انخفاضا أيضا شهدت املتقدمة أوالبلدان اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية

فإن  الكلي، االقتصاد بيئة حيث ومن .3.57إلى 4.06من  العاملية السوق  حجم متوسط قيمة انخفضت لذلك،

 2006 في 4.81 من وقد انخفض. 2014 عام في العالمي عن املتوسط تخلف اإلسالمي التعاون  منظمة في املتوسط

 ،2014 و 2006 عامي وبين (.يمين ،9.6 الشكل) 2014 عام في 4.71 إلى ارتفع ولكن ،2010 عام في 4.67إلى 

 بلدان في الكلي االقتصاد فإن بيئة ،2014 عام في أنه واضح وكما هو .4.76إلى  4.95من  العالمي انخفض املعدل

 مع مقارنة األجانب للمستثمرين جاذبية وأقل املنافسة على قدرة أقل املتوسط، وفي اإلسالمي، التعاون  منظمة

 عام في أصغر هو اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة في السوق  حجم متوسط فإن ذلك، على وعالوة .2006 عام

  .األجانب للمستثمرين بالنسبة القلق يثير وهو ما 2006 بعام مقارنة 2014

9.6الشكل   
 حجم السوق )يسار( وبيئة االقتصاد الكلي )يمين(

 ()أفضل 7-)أسوأ(  1التنافسية العاملية. مالحظة: مؤشر  املصدر: املنتدى االقتصادي العالمي، قاعدة بيانات
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 التحتية والبنية املؤسسات جودة تحسين 2.3.6

ذات جودة  لديها مؤسسات والتي املضيفة البلدان عن يبحثون  األجانب املستثمرين ،8.6 الشكل في مبين هو كما

 املستثمرين من العديد .بها التنبؤ يمكن ربح هوامش مع أعمالهم لتشغيل يكفي بما نتطورة تحتية عالية وبنية

 ال تعتمد اإلنتاج تكاليف فإن ذلك، ومع. اإلنتاج تكاليف في للتوفير أخرى  بلدان في االستثمار يقررون  األجانب

 الطاقة، وتكاليف ، النقل(الفائدة معدل أي) املال رأس تكلفة مثل أخرى  فعوامل. العاملة اليد على تكلفة فقط

 املستثمرين قرار على كلها تؤثر امللكية حقوق  وحماية التجاري، النشاط لبدء اإلجراءات وعدد التركيب، وتكاليف

 .فيها لالستثمار بلد اختيار عند األجانب

 املؤسسات نوعية: فئتين من خالل العوامل تلك فعالية تعقب يمكن األجنبي، املستثمر نظر وجهة من وعموما،

 االعتماد يمكن التحتية البنية جودة حيث البالد في لالستثمار يميل األجنبي فاملستثمر. التحتية البنية ونوعية

 سبيل فعلى .العمليات خالل انقطاع أي دون  من التجارية أعماله من تشغيل األجنبي للمستثمر وتسمح عليها،

 الحديدية السكك شبكة في نظام متوقعة غير هناك تأخيرات أو معيبة للكهرباء التحتية إذا كانت البنية املثال،

 وجود فإن أخرى، ناحية ومن .األجنبي املستثمر قرار سلبا على كلها تؤثر املضيف البلد في اإلضافية والتكاليف

 العالي املستوى  بسبب األجنبية للمشروعات التابعة البدء وإطالة فترة العامة والدوائر التجارية األعمال في الفساد

 ووجود. للمؤسسات الشاملة بالجودة صلة ذات مشاكل وجود إلى أيضا تشير املضيف البلد في البيروقراطية من

 .األجانب املستثمرين تشجع ال والتي والخدمات اإلنتاج تكاليف يزيد العمل بيئةاإلشكاليات في  هذه مثل

( القضاء الستقالل امللكية حقوق  من مؤشرا 21 من تقاس) املؤسسات حالة الجودة في يعرض 10.6 والشكل

 خطوط في املشتركين لعدد الجودة عالية الحديدية والسكك الطرق  من مؤشرات 9 من تقاس) التحتية والبنية

 في املؤسسات ، فجودة(يسار) 10.6 لشكل وفقا. 2014 و 2006 عامي بين البلدان مجموعات عبر( الثابت الهاتف

الطفيف من  إلى االنخفاض الدرجة متوسط واتجه تدهورت املتوسط، في اإلسالمي، التعاون  منظمة مجموعة

10.6الشكل   
 جودة املؤسسات )يسار( وجودة البنية التحتية )يمين(

 ()أفضل 7-)أسوأ(  1التنافسية العاملية. مالحظة: مؤشر  املصدر: املنتدى االقتصادي العالمي، قاعدة بيانات
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التعاون  منظمة غير النامية البلدان من كل شهدت ذاتها، الفترة وفي. 2014 و 2006 عامي بين 3.71إلى  3.76

 .املؤسسات املتعلقة بجودة نتائجهم في انخفاضا أيضا املتقدمة والبلدان اإلسالمي

 ونظرا.  3.98إلى  4.01بشكل طفيف من  انخفض أيضا املؤسسات لجودة العالمي املتوسط فإن لذلك، ونتيجة

 ذلك، ومع. سنوات بضع في كبيرا تحسنا نتوقع أن اإلنصاف من ليس فإنه املؤسسات، في البطيء التغير لطبيعة

 صانعي قبل من االعتبار بعين أخذه وهو ما ينبغي لالستثمار، مشجع غير عامل هو الشامل التدهور  فإن

   .القادمة السنوات في األخرى  والبلدان اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في السياسات

 اتجاها التحتية البنية جودة درجات متوسط فقد أظهر املؤسسات، امللحوظ في جودة السلبي االتجاه عكس وعلى

 اإلسالمي التعاون  منظمة ومجموعة العالم أنحاء جميع في سواء حد على 2014 و 2006 عامي بين إيجابيا

، في حين 3.41إلى  3.01 ليصل من اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في حيث صعد املتوسط (.يمين ،10.6 الشكل)

 البنية جودة في العام التحسن من الرغم وعلى. النظر قيد الفترة خالل 4.0إلى  3.67من  العالمي املعدل ارتفع

ال يزال ( 3.41) اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان فإن متوسط اإلسالمي، التعاون  منظمة مجموعة في التحتية

 عام في( 4.0) العالمي واملتوسط( 3.67) اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان في املتوسط عن متأخرا

2014. 

 التجارة على االنفتاح تعزيز 3.3.6

 لجذب إغراءا أكثر وبالتالي الدولية، األسواق إلى تكامال هي األكثر انفتاحا األكثر فإن االقتصادات لألدبيات، ووفقا

 املواد من مجموعة متنوعة تستورد ما عادة األجنبية التابعة فالشركات. الجنسيات متعددة الشركات استثمارات

 في الترابط فمستوى . البلدان لهذه النهائية السلع تصدير وربما الدولية، األسواق من الوسيطة والسلع الخام

 االنفتاح من العالي املستوى  لذلك،. األجنبي املستثمر وجهة نظر من جدا مهم الدولية التجارة حيث من العالم

11.6الشكل   
التجارية )يسار( وأسعار التعرفة الجمركية )يمين(انتشار الحواجز   

 ()أفضل 7-)أسوأ(  1التنافسية العاملية. مالحظة: مؤشر  : املنتدى االقتصادي العالمي، قاعدة بياناتاملصدر
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

 أن احتماال األكثر هو في االجراءات الواجبة( الواجبةو التبسيط والسرعة انخفاض الضرائب مثل) التجارة على

 .املباشر األجنبي من االستثمار التدفقات بزيادة مرتبطا يكون 

 التجارية الحواجز انتشار وهي املؤشرات، من اثنين خالل من 11.6 الشكل في التجارة على االنفتاح عرض وسيتم

 وغير الجمركية الحواجز) التجارية الحواجز انتشار معدل انخفض املتوسط، وفي. الجمركية الرسوم ومعدالت

 املتوسط أن حين في .2014 عام في 4.24إلى  2006 في 4.33 من اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في( الجمركية

 التعاون  منظمة غير النامية البلدان بينما شهدت نفسها، الفترة في 4.34إلى  4.54أيضا من  انخفض العالمي

  (.يسار ،11.6 الشكل) 4.26 إلى 4.20من  زيادة املتوسط في اإلسالمي،

 حيث ،%9.8 إلى %11.3 من اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة في الجمركية الرسوم معدالت متوسط انخفض مماثلة، وبطريقة

 منظمة بلدان في الجمركية الرسوم معدالت متوسط كان ،2014 عام من واعتبارا. %6.7 إلى %7.6 من تباطأ العالمي املتوسط

 البلدان أن األرقام تظهر وباختصار،. األخرى  البلدان مجموعات ومتوسطات العالمي املتوسط مع مقارنة هو األعلى اإلسالمي التعاون 

 وفي. الدولية التجارة على انفتاحا أكثر وأصبحت التجارية الحواجز من العديد بنجاح خفضت اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء

 من املزيد لجذب اإلسالمي التعاون  منظمة ملجموعة كبيرة فرصة يشكل الدولية التجارة على االنفتاح فإن زيادة السياق، هذا

 .األجنبية االستثمارات

 

 املباشر األجنبي لالستثمار التنظيمي اإلطار تطوير 4.3.6

 األجانب للمستثمرين هاما عائقا تشكل األجنبية التابعة للشركات التجارية األعمال لبدء الرسمية اإلجراءات

 اإلجراءات عدد فيها يكون  التي البلدان في االستثمار زيادة إلى يميلون  فإنهم وبالتالي،. املضيف البلد في لالستثمار

غير  التنظيمي اإلطار ذات البلدان ففي .وجهدا أقل وقتا يتطلب( أجنبية تابعة كشركة) التجاري  النشاط لبدء

وتشغيل  وقتا طويال لتأسيسوالتي عادة ما تأخذ  الرسمية واإلجراءات املباشر، األجنبي لالستثمار املتطور 

 األجانب املستثمرين قرار على تؤثر املتوقعة، جميعا التكلفة غير بنود األجنبية، باإلضافة إلى التابعة الشركات

12.6الشكل   
متوسط عدد اإلجراءات املطلوبة لبدء الشركات التابعة األجنبية )يسار( ومتوسط عدد األيام الالزمة لبدء تشغيل الشركات التابعة 

 2012األجنبية )يمين(، 
 

 الستثمار األجنبي املباشرل: قاعدة بيانات األونكتاد املصدر
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 فروعهم بين املنتظمة الدولية املالية باملعامالت للقيام األجانب املستثمرون يحتاج ذلك، على وعالوة. سلبي بشكل

 ولذلك، .مختلفة مواقع في ومقراتهم

 أيضا يفضلون  األجانب املستثمرين فإن

 قيود أي تقريبا ليس لديها التي البلدان

 الدولية األموال رؤوس تدفقات على

 الصدد، هذا وفي. الداخلة والخارجة

 عن يبحثون  األجانب املستثمرين فإن

 التنظيمي اإلطار حيث املضيفة البلدان

 أقل هو املباشر األجنبي العام لالستثمار

 الرأسمالية التحويالت حيث من تقييدا

 .التثبت ووقت وإجراءات

 متوسط أن( يسار) 12.6 الشكل ويبين

الشركات  لبدء الالزمة اإلجراءات عدد

 منظمة بلدان في األجنبية التابعة

  7.1هو  بينما 9.6 هو اإلسالمي التعاون 

 املتوسط ويقدر. املتقدمة البلدان في

 من أقل وهو ،9.2 عند العالمي

 التعاون  منظمة مجموعة متوسط

 في أخرى، ناحية ومن .اإلسالمي

 التعاون  منظمة في األعضاء البلدان

 يستغرق  املتوسط، وفي اإلسالمي،

 األجنبية التابعة في الشركات البدء

 في األجنبية الشركات بينما يوما، 37.1

 التعاون  منظمة غير النامية البلدان

 لبدء يوما 47.6 إلى بحاجة اإلسالمي

 البلدان في ذلك، ومع .مشروعاتهم

فإن  املتوسط، وفي املتقدمة،

شكلوا ي أن يمكن األجانب املستثمرين

 يوما 13.8 بعد ويبدأوا عملياتهم

 أنها يبدو اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في القائمة اإلجراءات فإن وعموما،(. يمين ،12.6 الشكل)

أن  اإلسالمي التعاون  بمنظمة األعضاء البلدان فإذا أرادت. أعمالهم في البدء أجل من األجانب للمستثمرين مرهقة

 االستثمارات من املزيد لجذب اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية والبلدان املتقدمة البلدان من كل مع تتنافس

وبدء  الرسمية املطلوبة لتشكيل اإلجراءات عدد الالزم وتقليص فإنها تحتاج إلى تقليص الوقت املباشرة، األجنبية

  اإلسالمي. التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في األجنبية التابعة الشركات

14.6الشكل   
 تأثير قواعد األعمال التجارية على االستثمار األجنبي املباشر

 FDI 7(، )تثبيط بقوة FDI 1التنافسية العاملية. مالحظة: مؤشر : املنتدى االقتصادي العالمي، قاعدة بيانات املصدر

 )تشجيع بقوة(.

 

13.6الشكل   

القيود على نقل رأس املال األجنبي )مدفوعات رأس املال األولي، والقروض، وأصل 

 2012الدين والفائدة(، 

 (.)أفضل 100)أسوأ(؛  0: البنك الدولي، قاعدة بيانات االستثمار عبر الحدود. مالحظة: املصدر
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

 قرار على يؤثر آخر عامل وثمة

 وهو األجانب املستثمرين من االستثمار

 الرأسمالية التحويالت على قيود وجود

 على قيود فرض تشمل التي األجنبية

 وأصل والقروض، املال، رأس مدفوعات

 في مبين هو كما. األولية والفائدة الدين

 في األعضاء والبلدان ،13.6 الشكل

 البيئة لديها اإلسالمي التعاون  منظمة

 تدفقات حيث من سواء تقييدا األكثر

 مع الداخلة والخارجة املال رأس

 على 75.0 و 79.8 درجات متوسط

 معظم البلدان في حين تقدم .التوالي

من حيث  لألجانب مواتية بيئة املتقدمة

 سواء املال في رأس التحويالت

 ولذا،. اوالخارجة الداخلة التدفقات

 في منظمة األعضاء البلدان على يتعين

 إلصالحات الخضوع اإلسالمي التعاون 

 الرأسمالية التحويالت على القيود إلزالة

 من املزيد استضافة أجل من

 من األمر الذي األجانب املستثمرين

 االقتصادي في النمو يسهم أن املتوقع

 املختلفة االقتصادية الفوائد خالل من

  .املضيف لدللب

 فإن القواعد أعاله، تم مناقشته وكما

 األجنبي االستثمار تحكم التي العامة

 بيئة مع الصلة ذات القائمة القواعد كانت فإذا. األجانب تعتبر مهمة جدا للمستثمرين املضيف البلد في املباشر

 االستثمار سيحجمون عن األجانب املستثمرينفإن  مقيدة ومعقدة، بيئة توفر املباشر األجنبي واالستثمار األعمال

 يقيس العالمي االقتصادي املنتدى في تم تطويره مؤشرا 14.6 الشكل ويعرض الصدد، هذا وفي .املضيف البلد في

 .األجانب املستثمرين تثبيط أو تعمل على تشجيع( FDI) املباشر األجنبي االستثمار تحكم التي القواعد مدى أي إلى

 املضيف البلد في املباشر األجنبي لالستثمار الحالية القواعد ان على تدل وهي 7 حيث أقص ى درجة في املؤشر هي

 في 4.2 الى اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة متوسط حساب تم عليه، وبناء. على االستثمار األجانب بقوة تشجع

 التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في املباشر األجنبي االستثمار تحكم التي القواعد أن يعني وهذا .2014 عام

( 4.8) املتقدمة البلدان متوسط مع مقارنة األجانب املستثمرين تعمل على تثبيط املتوسط، في اإلسالمي،

 األجنبي االستثمار تحكم التي العامة القواعد فإن ذلك، على وعالوة. 2014 عام في( 4.3) العالمي واملتوسط

 حيث الوقت مرور بدرجة أكبر مع مشجعة غير تصبح اإلسالمي التعاون  في منظمة األعضاء البلدان في املباشر

15.6الشكل   
الحريات االقتصادية مقابل تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )أعلى( ومؤشر 

 للحريات االقتصادية عبر العالم )أدنى( 2015

)أقل  0املصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة استنادا إلى بيانات تم الحصول عليها من مؤسسة التراث واألونكتاد. مالحظة: 

 (.)أكثر حرية 100حرية( و 

Log (FDI) = 0.04 x EcFr + 0.87 
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 أن على يدل وهذا .2014 عام في 4.2إلى  2006 في 4.9 من اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة متوسط انخفض

 تكون  أن إلى تميل اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في األجانب باملستثمرين الصلة الجديدة ذات واللوائح القواعد

 .سلبا املباشر األجنبي االستثمار تدفقات على تؤثر أن املتوقع من والتي تقييدا،/  إحباطا أكثر

 الفساد ومحاربة االقتصادية الحريات جهود تعزيز 3.6.

 وتعمل فعالة مؤسسات مع املضيف البلد عن يبحثون  األجانب فإن املستثمرين ،2.3.6 القسم في مذكور  هو كما

 أن املتوقع من والتي جيد، بشكل

 بشكل والعمليات األرباح على تؤثر

درجات  الصدد، هذا وفي .إيجابي

 بلد في االقتصادية أعلى من الحريات

 الحريات من خالل مؤشر مقاسا ما،

 مؤسسة وضعتها التي االقتصادية

 أكثر مؤسسات وجود يعني التراث،

 على تتم عملياتها أن يمكن تقدما

 بها التنبؤ ويمكن سلس، نحو

 .وتكاليفها أقل

 االقتصادية الحريات مؤشر ويغطي

 حرية: فرعية وهي أبعاد عشرة

 والحرية التجارة، وحرية األعمال،

 والحرية الحكومي، واإلنفاق املالية،

16.6الشكل   
2015أداء مجموعات البلدان في املؤشرات الفرعية ملؤشر الحرية االقتصادية   

 (.)أكثر حرية 100)أقل حرية( و  0بيانات تم الحصول عليها من مؤسسة التراث واألونكتاد. مالحظة: املصدر: حسابات موظفي مركز أنقرة استنادا إلى 

 

17.6الشكل   
 حالة الفساد في جميع أنحاء العالم وفي مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي

 (.)أفضل درجة 2.5)أسوأ درجة( و  2.5-مؤشرات الحوكمة العاملية. مالحظة: املصدر: البنك الدولي، 
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

 أن املتوقع ومن .امللكية وحقوق  العمال، وحرية الفساد، من والتحرر  التمويل، وحرية االستثمار، وحرية النقدية،

 أقل تنظيمية وبيئة امللكية حقوق  حيث من جيدة حماية االقتصادية، درجات عالية من الحريات مع تقدم البالد

 البالد، في املؤسسات من ذات جودة عالية نوعية وجود تعني االقتصادية الحريات من فاملزيد. للمستثمرين تقييدا

 .املباشر األجنبي االستثمار تدفقات من مزيد مع تترافق أن ينبغي وبالتالي

 املباشر األجنبي االستثمار وتدفقات االقتصادية الحريات مؤشر قيم بين العالقة يوضح( أعلى) 15.6 والشكل

 االقتصادية الحريات بين وإيجابية إحصائية داللة ذات عالقة وجود الواضح، ومن .2015 و 2014 للفترة العاملية

 الحريات مؤشر متوسطة درجة في نقطة 1 أن زيادة تكشف االنحدار فنتيجة. املباشر األجنبي االستثمار وتدفقات

 لبلد يمكن أخرى، وبعبارة .املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في %0.04 قدره ارتفاع يؤدي إلى االقتصادية

 مليون  40 بنحو زيادة ستشهد دوالر، مليار 1 بمقدار السنوي  املباشر األجنبي لالستثمار حجم تدفقات بمتوسط

( األسفل) 15.6 الشكل السياق، هذا وفي. االقتصادية الحريات مؤشر درجة في نقطة 1 بنسبة لزيادة نتيجة دوالر

 .2015 لعام البلدان ملجموعات االقتصادية الحريات مؤشر درجات متوسط يعرض

 املتوسط، في اإلسالمي، التعاون  منظمة غير النامية والبلدان اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان فإن لذلك، ووفقا

 قياس تم أخرى، ناحية ومن. التوالي على 57.3 و 57.6 قياسها بــ تم والتي جدا متشابهة مؤشر درجات لديها

 منظمة مجموعة وتتراجع. 72.4 بمقدار املتقدمة البلدان في املعدل احتساب وتم 60.4 كما العالمي املعدل

 في السياسات واضعي أن إلى يشير وهذا. املتقدمة البلدان ومتوسط العالمي املتوسط وراء اإلسالمي التعاون 

 أفضل مناخ خلق أجل من اإلصالح أجندة على العمل إلى بحاجة اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان

 .االقتصادية الحريات تعزيز خالل من للشركات

 تبدأ أين من اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة في السياسات لواضعي االدلة بعض 16.6 الشكل ويقدم

 التعاون  منظمة في األعضاء البلدان أن يبدو ،16.6 للشكل ووفقا. االقتصادية الحريات لتعزيز اإلصالحات

 درجاتهم متوسط قياس تم حيث والفساد امللكية بحقوق  تتعلق خطيرة تحديات تواجه املتوسط، في اإلسالمي،

 في جدا جيد بشكل محمية ليست امللكية حقوق  املتوسط، في أنه، يعني وهذا .التوالي على 31.1 و 30.1 كما

 األجنبية الشركات ويعمل على تثبيط االبتكار أنشطة يعيق وهذا. اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان

 قيمة تولد التي العالية التقنية ذات الصناعات في وكذلك االستثمار البحث والتطوير، أنشطة على لإلنفاق

 التعاون  منظمة في األعضاء البلدان من العديد أن يبدو ،17.6 الشكل في نرى  كما ذلك، على وعالوة. أعلى مضافة

 التعاون  منظمة مجموعة درجات متوسط وجد أن حيث متفاوتة بدرجات الفساد وجود من تعاني اإلسالمي

 .جدا منخفضة البعد هذا في اإلسالمي

 املتوسط، وفي اإلسالمي، التعاون  منظمة فإن بلدان األخرى، البلدان مجموعات مع ومقارنة ،17.6للشكل  ووفقا

 مجموعة في لوحظ الذي الفساد مستوى  فمتوسط .2013-2004 الفترة خالل الفساد من عالية درجة لديها

 في 0.65 إلى 0.58من  الدرجة متوسط حيث انخفض السنين مر كان األكثر سوءا على اإلسالمي التعاون  منظمة

في املناطق  التنبؤ على وتنخفض القدرة املباشر، األجنبي االستثمار على سلبا يؤثر الفساد وجود إن. 2013 عام

 يتعين االستثمارات، من املزيد وجذب االستثمار مناخ تحسين أجل ومن .واسع نطاق على الفسادفيها  يمارس التي

 ويمكن. الفساد حالة في امللحوظ املستمر التردي مواجهة اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان على

 الدولي. املجتمع مع والتعاون الوطنية  كل من السياسات خالل من الجهود تكثيف من خالل الفساد على القضاء
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والتكنولوجية، وسياسات االستقرار االقتصادي والسياس ي، ونوعية املؤسسات والبنية التحتية والتنمية البشرية 

 هذه كل أوسع، نطاق وعلى .املنافسة هي بعض من العوامل الرئيسية التي تؤثر على املناخ العام لالستثمار

 ،(السياس ي االستقرار ذلك في بما) الكلي االقتصاد عوامل: هي رئيسية مالمح ثالثة تحت تصنيفها يمكن العوامل

 نوعية هو ذلك من األهم ولكن مهم، االستثمارات وكذلك حجم. واملالية املادية التحتية والبنية والحوكمة،

 املستدام والنمو التنافسية القدرة بزيادة متعلقة املردودات تكون  أن ويمكن .منها واملردود املتلقى االستثمارات

 االستثمار حجم بين روابط ضعيفة فقط التجريبية الدراسات تجد ما وعادة. اإلنتاجية العمل فرص وتوفير

 امليزات تدعمه الذي الجيد، االستثمار ملناخ حاجة هناك عالية، جودة ذو ولكي يكون االستثمار. املستدام والنمو

 .أعاله املبينة الثالثة الرئيسية

 ثالثة حقق في التقرير من الثاني فإن الجزء والتنمية، النمو تعزيز في لالستثمارات الحاسم الدور  إلى وبالنظر

 وكيفية الخاصة واالستثمارات فعاليتها تحسين وكيفية العامة االستثمارات لالستثمارات، وهي رئيسية عناصر

 يلي وفيما. املباشر األجنبي لالستثمار املضافة القيمة من املزيد جذب وكيفية األجنبية واالستثمارات تشجيعها،

 . الجزء هذا من املستمدة العامة بالسياسات املتعلقة التوصيات بعض تلخيص

 العامة االستثمارات كفاءة تعزيز

 يمكن هذا أن حين وفي. الطلب وزيادة الدخل ارتفاع إلى تترجم والتي األجل، طويل لنمو حيوية اإلنتاجية املكاسب

 ومع. والنمو لإلنتاجية حافزا يمكن أن توفر الجيدة النوعية ذات االستثمارات زيادة فإن طويال، وقتا يستغرق  أن

  .اإلنتاجية نمو تحفز ال كانت إذا خطرة تكون  أن الدين يغذيها التي لالستثمارات يمكن ذلك،
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 ورفع الكلي، الطلب وتحفيز االقتصادية، األنشطة تعزيز على تساعد املستهدفة العامة االستثمارات أن صحيح

 الخاص القطاع استثمارات من واالستفادة االبتكار، وتشجيع البشري، املال رأس تحسين خالل من اإلنتاجية نمو

 دورا أن تلعب العامة لالستثمارات يمكن االقتصادي، االنكماش أوقات وفي لذلك،. العائدات زيادة طريق عن

 (.Spence ، 2015) الدورية التقلبات مواجهة هاما

 كثير في الناس على تؤثر التدخل طبيعة ولكن االقتصاد، في للتدخل قراراتها في مختلفة مبررات للحكومة يكون  وقد

 املتوقعة التكاليف بشأن دقيق تقييم على بناء العامة االستثمارات خيارات اتخاذ ينبغي ولذلك،. الجوانب من

 االستثمارية الخيارات وإدارة. القرار اتخاذ يتم عندما فعال بشكل تدار أن وينبغي البديلة، الخيارات من والعوائد

 سوء ذلك، ومع. استثماراته من لالستفادة الخاص للقطاع الحوافز ويوفر النمو يمكن أن يعزز  فعال بشكل العامة

 .النمو آفاق من وتحد للموارد كبير هدر يسبب قد االستثمارية املشاريع إدارة وسوء املشروع اختيار

 املشاريع وتنفيذ الكافية املوارد تخصيص حيث من كبرى  تحديات العالم في البلدان من العديد وتواجه

 املال رأس تنمية بين فاملفاضلة .البشري  املال رأس تنمية وكذلك املادية األساسية البنية في العامة االستثمارية

 القرارات من األولويات وتحديد واملستقبلية الحالية األجيال مصالح بين الصراعات وكذلك والبشرية املادية

 للتخصيص بعض األفكار أعطت أيضا والتجريبية يةالنظر  فالبحوث .ليست باألمر السهل العامة االستثمارية

 ينبغي املبدأ، حيث فمن. املختلفة العامة االستثمارية املشاريع وعبر القطاعات مختلف في العامة األمثل للموارد

 حيث املجاالت وتحديد التنافسية، والقدرة اإلنتاجية زيادة على تركز برامج عبر يتم التخصيص بشكل نسبي أن

 .كبيرة الجانبية و واآلثار الخارجية األعلى هي االجتماعية العائدات

 ذات مشاريع فاختيار. املشاريع اختيار هو التحتية البنية في باالستثمار األمر يتعلق عندما أهمية والعامل األكثر

تنش ئ  أن بمكان األهمية فمن لذا، .األهمية بالغ هو أمر معدومة أو قليلة كبيرة واختالالت إنتاجية مكاسب

. والتقييم املستمرة واملراقبة واملنافع التكاليف وتحليل املالئم، بالتخطيط القيام على قادرة مؤسسات البلدان

 سيكون لها العامة االستثمارات من أعلى مستويات أن األرجح فمن الكمية، على تم التركيز ذلك، من بدال فإذا،

 .لالقتصاد محدودة إنتاجية مكاسب مع الخاص االستثمار مزاحمة مثل فيها مرغوب غير آثار

 املركزية الحكم مستويات في العامة لالستثمارات االستراتيجية األهداف تكون  أن املهم من السياق، هذا وفي

 األهداف لهذه لالمتثال املشاريع ملقترحات أولي لفحص محددة عملية هناك يكون  أن ويجب واملحلية،

 كانت وإذا. املشروعات القتراحات تفصيال أكثر لتقييم الرسمية التقييم لعملية حاجة هناك ثم،. االستراتيجية

 واإلطار العام ألولويات .مفيدا يكون  خارجية وكالة قبل من تقييما فإن النطاق، واسعة مشاريع هي املشاريع

 القرارات وتوجيه عامة، بصفة العام اإلنفاق فعالية لزيادة استخدامها يمكن العام من اإلنفاق الكلى االقتصاد

 التحتية والبنية واالبتكار، التكنولوجي، واالستثمار واملعرفة البشري  املال ورأس التعليم. العامة االستثمارية

 تنطوي  ما غالبا التنمية سياسة إطار في األولويات ولكن عموما، السياسة عليها صانعوا يركز التي املناطق لبعض

 مجموعة على تحتوي  أو ،(االجتماعي القطاع أو التحتية البنية نحو املثال سبيل لىع) معينة قطاعية تحيزات على

 مختلف في العامة للموارد األمثل التخصيص السياسات لصانعي السهل من ليس فإنه .القضايا من واسعة

 الدورية واملراجعة االستراتيجية األهداف لذا فإن وجود. املختلفة العامة االستثمارية املشاريع وعبر القطاعات

 .املختلفة العامة االستثمارات برامج فعالية لتقييم فعالة أدوات تكون  أن يمكن األهداف هذه تحقيق نحو للتقدم

 على الحكومات قدرة أي املالي، الحيز ال بد من وجود املحددة، العامة االستثمارات مشاريع تحقيق أجل ومن

 العام االستثمار على يعتبر العائد املبدأ، حيث فمن. املالي الوضع استدامة تهديد دون  العامة االستثمارات تمويل



  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التنمية أجل من االستثمار تشجيع :الثاني الجزء
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 معلوم، عادة غير العام االستثمار على العائد أن إلى وبالنظر ذلك، ومع .الديون  الستدامة األهمية بالغ مؤشرا

 من العديد تواجه وبينما. الديون  تحمل على القدرة قد يشكل خطرا من حيث تدهور  اإلضافي فإن االقتراض

 االستثنائية املكاسب من الكثير لديها اآلخر فإن البعض املطلوبة، االستثمارات لتمويل املالي الحيز ضيق البلدان

 وضمان األعمال بيئة تحسين على املحدودة املوارد ذات البلدان عملت فإذا .منتجة استثمارية فرص انتظار في

 لتمويل البلدان هذه إلى تتدفق أن يمكن الغنية البلدان في فإن املوارد والسياس ي، الكلي االقتصاد استقرار

  .القبيل هذا من استثمارية مشاريع

 إجراء فيجب امليزانية، على صارمة قيود ظل في العامة االستثمارات في الحكومات تنخرط عندما ذلك، على وعالوة

 حالة في كبير قلق مصدر يكون  أن يمكن الكفاءة فعدم. واالجتماعية للمشاريع االقتصادية للعوائد دقيق تقييم

 املؤسسية اآلليات تعزيز يجب الفعال، العام االستثمار ضمان أجل ومن .والطموحة الكبيرة االستثمار برامج

 غير الظروف مع للتكيف املرونة من يكفي ما ووضع العامة االستثمارية للمشاريع السليم التنفيذ لضمان

 من املشروع إدارة مراحل من مرحلة كل في والشفافية الرشيد الحكم معايير تطوير أيضا يتطلب وهذا .املتوقعة

 إدارة على جيدة قدرة يتطلب إنجازها بعد االستثمارية اإلنتاجية للمشاريع وتحقيق. والتمويل إلى الشراء االختيار

 .التنظيمية التدابير وإنفاذ والصيانة، التشغيل

 في تسهم التي تلك لتحديد الفقراء على الرئيسية العامة االستثمارات برامج أثر تحليل ينبغي أخرى، ناحية ومن

 على) البرنامج نفقات بين العالقة املثال، سبيل فعلى. التكاليف وتقليل الفقر حدة من التخفيف أهداف تحقيق

 االتجاهات مجرد من فبدال ،(التعليمي األداء املثال، سبيل على) ونتائجها( االبتدائي التعليم نفقات املثال، سبيل

 النتائج لتحقيق الالزمة املوارد هو تخصيص األساس يكون  أن يجب اإلنفاق، مع معدالت الدولية املقارنات أو

 .اجتماعيا املرجوة

 الخاص االستثمار تشجيع

إمكانيات  أو الصلبة للمستهلكين القاعدة أخرى، أمور  بين من تشمل، والتي الخاص، لالستثمار مهمة برامج هناك

 والتنبؤ الرشيد والحكم امللكية حقوق  وحماية االقتصادي، واالستقرار املربحة، االستثمار وفرص السوق،

 ألي أهمية األكثر املحرك هي والخدمات للسلع السوق  أن إمكانات حين ففي .املستقبلية االقتصادية بالظروف

 أكبر نكسات قد تسبب وتنسيق تنظيم وجود وعدم االقتصادية التوقعات في الشكوك فإن استثماري، قرار

 على الخاصة االستثمارات تحفيز أجل ومن. الطويل املدى على متوقعة عوائد مع االستثمار في التي تأمل للشركات

 الحواجز يشمل، أن وهذا يمكن. االستثمار مناخ في كبيرة تحسينات إجراء ينبغي الطويل، املدى على واسع نطاق

 .املاهرة والتكنولوجيا العمالة مثل املوارد، نقص أو املالية والقيود التنظيمية،

 كبيرة عقبات وهناك مناسب، مستوى  على ليس لالستثمار العام فإن املناخ القسم الثالث، في مبين هو وكما

 ظروف لتحسين فيها النظر يمكن التي القضايا بعض لذا فهناك. اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في لالستثمار

 أمام العوائق تحديد هو أهمية األكثر املرحلة االستثمار، ظروف تحسين وفي .الخاص للقطاع االستثمار

 تحديد لذا فإن الخاص، القطاع يشارك حيث ممكن مستوى  أي في الحواجز تكون  أن حيث يمكن. االستثمار

 األولوية إعطاء هو النهج فمن مزايا هذا .للبدأ به عملي نهج يكون  يجب أن القطاع مستوى  على الحواجز

 وضع ثم ومن لالقتصاد، التنموية واآلثار اإلنتاجية، في مكاسب لتحقيق كبيرة إمكانيات ذات لقطاعات

 على عادة االستثمار من كبير جزء يركز الواقع، وفي. املحددة القطاعات هذه في االستثمار لتحفيز استراتيجية
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حيث أن الحكومات لديها تأثير كبير على هذه  والالسلكية، السلكية واالتصاالت والسياحة والبناء والنقل الطاقة

 فتعزيز. األخرى  القطاعات على عادة ما يؤثر إيجابيا واحد قطاع في االستثمار فإن ذلك، على وعالوة .املناطق

 التحتية والبنية االتصاالت تحسين بينما صنيع،والت الزراعي اإلنتاج في الكفاءة يرفع والطاقة للمياه التحتية البنية

 صناعي قطاع أخرى، وجود ناحية ومن .الساحلية وغير الفقيرة للمناطق االقتصادي التكامل يعزز  أيضا للنقل

 ألنها النامية البلدان في خاصة التحتية البنية مشاريع من خالل كثافة يتم تعزيزه الدخل، مستويات وارتفاع أكبر

 .التشغيلي األداء وتطوير النمو من تزيد

 نقص بسبب مقيدة تكون  أن يمكن التصنيع في االستثمارات. الخاص مختلفة لالستثمار عقبات له قطاع كل

 خالل من مقيدة تكون  أن يمكن والتجارة البناء واالستثمارات في. العالية والتكنولوجيا املهارات ذوي  العمال

 الخدمات مقدمي مختلف بين التنسيق فإن انعدام السياحة، مجال وفي. املعايير توحيد وغياب أنظمة التخطيط

فإن  واالتصاالت، النقل مجال وفي. والنمو االستثمار يعيق قد( وغيرها املؤتمرات ومراكز والفنادق املطارات)

 .عليها الحصول  السهل من يكون  ال قد واملحلي الوطني املستوى  على الحكومية األذونات

 ثابتة محددة إجراءات اتخاذ أيضا ينبغي االستثمار، ظروف لتحسين مقاييس قطاعية محددة إلى وباإلضافة

 املبتكرة، لتلك وخاصة واملتوسطة، الصغيرة للشركات خاصة حوافز تقديم ويجب. الخاص االستثمار لتشجيع

 الركائز لتعزيز خاصة تدابير اتخاذ ينبغي ذلك، على وعالوة. االئتمان على والحصول  السوق  إلى دخولها لدعم

 التحتية والبنية التمويل على والحصول  الالزمة، املهارات لتطوير جديدة مناهج تطوير مثل لالستثمار، الرئيسية

 .الكافية

 ومستوى  القطاع ومستوى  االقتصاد، مستوى ) االستثمار ظروف تحسين من الثالث املستويات لهذه ونظرا

 االستثمار تحفيز في إجراءاتها لتحسين اإلسالمي التعاون  منظمة لبلدان مستهدفة نهج اقتراح يمكن ،(الشركة

 فرص في لالستثمار انتظارهم وثم الخاصة للشركات مناسب استثماري  مناخ يقوم هذا النهج على خلق. الخاص

 فسوف يتم اقتراح التدخالت التنافسية، والقدرة التنمية لتعزيز توجيها أكثر الستراتيجية ولكن مربحة، اريةتج

 :7.1 الشكل في أيضا مبين هو كما التالية، السياسية

تحديد القطاعات التي 
 لها آثار تنموية كبيرة

الكشف عن العوائق 

التي تحول دون 
االستثمار في هذه 

 القطاعات

فهم احتياجات 
 الشركات

تعزيز الركائز الرئيسية 

 لالستثمار

ضمان فعالية 

 االستثمار

1 
2 

3 
4 

5 

 : الخطوات الرئيسية لتشجيع االستثمار الخاص الفعال1.7الشكل 
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 التنموية الكبيرة التأثيرات ذات القطاعات تحديد .1

 القطاعات هذه في االستثمار دون  تحول  التي العوائق عن الكشف .2

 الشركات احتياجات فهم .3

 لالستثمار الرئيسية الركائز تعزيز .4

 االستثمار فعالية ضمان .5

 مع األخذ باالعتبار القطاعات لجميع متين تقييم استنادا إلى :تنموية كبيرة آثار لها التي القطاعات تحديد

 الالزمة واملوارد والوقت لالقتصاد املتوقعة اإلنتاجية واملكاسب الدولية، التنافسية القدرة ومستوى  حجمها،

 .عليها للتركيز الحيوية القطاعات تحديد السياسات واضعي على االستثمار، من ملزيد واإلمكانيات لالستثمار،

 عوائد لتحقيق الالزم والوقت الناشئة االتجاهات من االستفادة على والقدرة نسبية، ميزة اكتساب على فالقدرة

 .القطاعات أولويات تحديد في االعتبار بعين تؤخذ أن إلى تحتاج التي األخرى  الهامة القضايا بعض هي االستثمارات

 أيضا اإلشارة وتجدر. العوامل أهم من بين املبدأ حيث من قطاع في املطلوبة االستثمارات وحجم القائم فالحجم

 قطاعات في اقتصادية فوائد توفر أن يمكن والطاقة، النقل مثل القطاعات بعض في توظيف االستثمارات أن إلى

 .القرار صنع عملية أخذه بعين االعتبار في ينبغي وهذا أخرى،

 األولوية، ذات القطاعات تحديد وبمجرد :القطاعات هذه في االستثمار دون  تحول  التي العوائق عن الكشف

 الخاص االستثمار تشجيع كفاية فيه بما مفصل مستوى  على للقطاع املحددة العوائق عن الكشف يتم أن يجب

 التنسيق ونقص املساعدة، ضعف العوامل التنظيمية، العوائق؛ الثغرات هذه وعادة ما تشمل .القطاع هذا في

 التي والتحديات املعوقات إلى واستنادا. الفئات هذه في لالستثمار املحتملة العوائق 1.7 الجدول  ويقدم. واالتصال

 ما يقرروا أن السياسات صانعي على ينبغي واملنافع، التكاليف وتحليل معين قطاع في االستثمار تشجيع تؤثر على

 .القطاع في هذا االستثمار ال يريدون تحديد أوليات أو كانوا إذا

 االستثمار معوقات: 1.7 الجدول 

 وقضايا التخطيط على املفروضة والقيود الضرائب ، ذلك في الكلي بما االقتصاد لوائح

 دون  تحول  التي األسواق إلى الوصول  قيود أو العمل، سوق  مرونة عدم املنتجات، سوق 

 واالستثمار القطاع توسع

الفشل  التنظيمية القيود

 التنظيمي

 باإلنتاج، املرتبطة أسعار العوامل الخارجية في الفشل مثل تنظيمية، هياكل وجود عدم

 االستثمار إلى تفض يوالتي  الفعال غير املنافسة نظام أو واضحة،ال غير القانونية والحاالت

 التنظيمي اإلطار

 إال يتوفر ال أو له املحتملين املستثمرين صعوبة وصول  ،الديون ب تمويلال أو امللكية حقوق 

 باهظة بتكلفة

ضعف العوامل  رأس املال

 املساعدة

 في تشغيلال أو لبناء املطلوبة والقدرات املعرفة من عرض غير كافي لديها العمل قوة

 الرأسمالية االستثمارات من النهائيةالعمليات 

 رأس املال البشري 

 العلمي البحث ومؤسسات النقل، نظام ذلك في بما لالستثمار، الداعمة التحتية البنية

 أو غير موجودة املياه، شبكات أو والالسلكية السلكية واالتصاالت والطاقة، التحتية والبنية

 جودة غير كافية ذات

 البنية التحتية

 التكنولوجيا صناعي/  تجاري  مستوى  إلى بعد صلت لم أو مثبتة غير هي لالستثمار الحيوية التكنولوجيا

 وعدم نطاق،ال كفاية عدم ذلك في بما الرئيسيين املصلحة أصحاب مع التنسيق مشاكل

فقر و  ،العامة الهيئات مع الفعال غير التواصلو  ،التوريد سالسلضعف و  التجميع، كفاية

 تكميلية استثمارات إلى الحاجة أو ،نقابيةال شركةال عالقات

 مشاكل مشاكل التنسيق

 التنسيق،

 وفشل

 فشل املعلومات الفرصة وتكاليف العوائد عن املستثمر معلومات نقص املعلومات

 (.2012) العاملي ماكينزي  معهد: املصدر
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2015التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي   

 تعمل شركة لكل قلق مصدر تكون  قد لالستثمار الشائعة أن العوائق من الرغم على :الشركات احتياجات فهم

 حد على العوائق تحديد وينبغي. املنتج االستثمار في للدخول  أخرى  متطلبات الشركات لهذه يكون  فقد القطاع، في

 مواقع أو أحجام في للشركات الخاصة االحتياجات ذلك، على وعالوة .املحتملين والداخلين للشركات القائمة سواء

 ينبغي الضرورية التي اإلجراءات واتخاذ املعنية، األطراف مع وثيق وبتعاون  جيد بشكل تقييمها ينبغي مختلفة

 الجهود بأن االعتراف ينبغي ذلك، ومع. للنمو األجنبية املنافسة من الحماية شركات بعض تتطلب وقد. اتخاذها

 .متناقضا يكون  أن يمكن االستثمار لتشجيع العالي الدعم جانب إلى املنافسة من املحلي القطاع لحماية املبذولة

 البشري  املال ورأس رأس املال ،1.7 الجدول  في عليه منصوص هو كما :لالستثمار الرئيسية الركائز تعزيز

 استراتيجيات وضع لذا ينبغي. املنتج املساعدة لالستثمار أهم العوامل بين من هي والتكنولوجيا التحتية والبنية

 على واعتمادا. املستهدفة القطاعات في االستثمارات من املزيد جذب أجل من الرئيسية الركائز هذه لتعزيز خاصة

 .االستثمار لتسهيل الطويل واملدى القصير املدى على الالزمة التدابير اتخاذ ينبغي بلد، بكل الخاصة السياقات

 واملنافع وتحليل التكاليف السياسة لتدخالت املنتظم التقييم السياسات واضعي على :االستثمار فعالية ضمان

 جميع في واضحة تنسيق آلية إنشاء ينبغي ذلك، على وعالوة .املتوقعة تحقق النتائج التدخالت هذه أن من للتأكد

 وينبغي .السياسية التدخالت ومتابعة الفعال التنفيذ أجل من الحكومية للوكاالت الصلة ذات املستويات أنحاء

 واملوارد باملرونة الوكاالت التمتع ويتعين على التدخالت واستكمال ومواصلة البدء معاييرعن  بوضوح اإلعالن

 الوكاالت هذه قدرات تطوير وينبغي. التنفيذ أثناء فترة والشركات للسوق  املتغيرة لالحتياجات لالستجابة الالزمة

 خاص اهتمام إيالء ينبغي االستثمار، لتعزيز نفسه الوقت وفي .املناسبة والخبرة املهارات ذوي  تجنيد خالل من

 عرضة االقتصاد يجعل القطاعات االقتصادية أنشطة بعض في الكبير فالتركيز. االقتصادي التنويع لدرجة

 .الخارجية للصدمات

 كل قبل من االستثمارات من ملزيد تسمح الزراعة وقطاعات والخدمات الصناعة في اإلنتاج قاعدة وكذلك تنويع

 تقودها التي السياسات عن النظر وبصرف لذلك، .االقتصاد استدامة وتعزيز والدوليين املحليين املستثمرين من

 يحفز اقتصادي نشاط أي في والنمو لالستثمار فرصة الخاص القطاع منح ينبغي االستثمار، لتشجيع الحكومة

 املالية واألسواق األنظمة تسهيل مع لالستثمار صديقة بيئة أخرى  مرة يتطلب وهذا. العمل فرص ويخلق النمو

 التكنولوجيا على والحصول  املتينة، التحتية الالزمة، والبنية والقدرات املهارات مع العاملة والقوى  العميقة،

 .الخاص القطاع وممثلي العامة السلطات بين للتنسيق فعالة وقنوات واملعرفة،

 عوائد لتحقيق الرئيس ي املبدأ خاصة هو واملؤسسات والشركات الحكومة بين التنسيق تحسين آخرا، وليس وأخيرا

 في البنية لالستثمارات األولوية إعطاء لذا ينبغي. البالد في التحتية البنية وتطوير القائمة التحتية البنية من أعلى

 يهاليس لد اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان من فالعديد .تجلبها التي املرتفعة من أجل العوائد الفعالة التحتية

 املناطق في للنقل التحتية والبنية واملياه الطاقة تكامل لذلك،. نفسها تلقاء من التحتية البنية لتطوير جاهزية

 الناس وتمكين التجارة ممارسة تكلفة من يقلل كفاءة أكثر خيارا سيكون  تقدما األكثر البلدان بمساعدة الحضرية

 الحوكمة تحسين خالل من املؤسسية فإن اإلصالحات ذلك، على وعالوة. الكبيرة األسواق إلى الوصول  من

 .املؤسسات في التشغيلي األداء كفاءة عدم من يحد و الشركات الخاصة، للدولة اململوكة الشركات في واملساءلة
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 املباشر األجنبي االستثمار تشجيع

 أداء مع باملقارنة أنه يكشف الوافدةواألسهم  املباشر األجنبي االستثمار البيانات األولية لتدفقات في البحث

 اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة زادت املتقدمة، والبلدان اإلسالمي التعاون  منظمة غير النامية البلدان

 التي االيجابية االتجاهات فإن ذلك، ومع .التسعينيات منذ على األكثر واألسهم املباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 عن تكون  ما أبعد هي اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في املباشر األجنبي ستثماراال  تدفقات في ظهرت

 األجنبي االستثمار من أكبر كمية الستضافة املنظمة في األعضاء للبلدان العالية لإلمكانيات نظرا كافية كونها

 فعالة استراتيجيات تنفيذ اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان على يتعين السياق، هذا وفي .املباشر

 يتم ما وعادة. املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في إمكاناتهم تحقيق أجل من املباشر األجنبي االستثمار لجذب

 بحيث العالم أنحاء جميع في الوطنية املباشر األجنبي االستثمار تشجيع وكاالت قبل من االستراتيجيات هذه تنفيذ

 وطنية لتشجيع هيئات فإن تشكيل الغاية، لهذه وتحقيقا .األجانب للمستثمرين األولى املحطة بمثابة تكون 

 من املزيد استضافة يساعد في  اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان تساعد قد املباشر األجنبي االستثمار

 تشجيع وكاالت التي لديها اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للبلدان املهم ومن. املباشر األجنبي االستثمار

 .أيضا أدائها تحسين أجل من وفعاليتها جودتها من التأكد املباشر األجنبي االستثمار

 قفزت العاملية املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في اإلسالمي التعاون  منظمة مجموعة من حصة أن حين ففي

 في اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان حصة فإن ،2014 عام في %10.7 إلى 2002 عام في %4.5 من

 في %20.1 إلى 2002 عام في فقط %18.8 من ارتفع جديدة مجاالت العالمي في املباشر األجنبي االستثمار مشاريع

 إمكانياتها فقطبأقل من  املباشر األجنبي االستثمار تجذب ال اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان فإن لذا، .2014 عام

 أن يتوقع والتي املباشر األجنبي التأسيسية من االستثمار املشاريع نوع استضافة صعوبة في أيضا شهدت ولكن

 هذا وفي .واالستحواذ االندماج عمليات مع باملقارنة االقتصادي والنمو العمل فرص خلق على أكبر تأثير لها يكون 

 املباشر األجنبي االستثمار سياسات وضع اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان على يتعين الصدد،

 حوافز وإعطاء للمستثمرين، األراض ي تخصيص أمور منها، جملة خالل من يشكل أكبر جديدة مشاريع الستضافة

 الحوافزتتحول  أن يمكن ذلك، ومع. املباشر األجنبي االستثمار مشاريع من النوع لهذا ضريبية إعفاءات تطبيق أو

 يمكن السياق، هذا وفي. صحيح بشكل تطبق لم إذا اإلسراف سياسة خيار إلى املباشر األجنبي االستثمار لجذب

 السياسات لصانعي طريق خارطة أن توفر املباشر األجنبي االستثمار حوافز لسياسات OECD لقائمة التدقيق في

 (.OECD، 2003 نظرأ) اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في

 الغاية، لهذه وتحقيقا. االستثمار قبل للبلد الدولي التجاري  لالنفتاح خاصا اهتماما يولون  األجانب واملستثمرون

 ومن خالل، من الدولية التجارة لتسهيل جهودها تكثيف اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان على يتعين

 تدابير واتخاذ التجارية، واألنظمة القواعد وتوحيد وتسهيل الجمركية، الرسوم معدالت من الحد أخرى، أمور  بين

 واملهنيين البيروقراطيين تستهدف أن ينبغي التجارية اإلصالحات من آخر وبعدا .الجمركية غير الحواجز ضد

 الطبيعة الذهنية تغيير أجل من التدريبية البرامج تصميم فينبغي. الدولية التجارة في ينخرطون  الذين

 .لالنفتاح التجاري  تفهما أكثر توجه نحو واملهنيين للبيروقراطيين

 بعض ينقلون  أيضا ولكن املضيفة البلدان إلى التكنولوجيا أو املال رأس فقط يجلبون  ال األجانب واملستثمرون

 في النظر إعادة إلى حاجة في املتعلقة باملغتربين فإن اللوائح الغاية، لهذه وتحقيقا. األصلية بلدانهم من عمالهم

 املهنية الحياة تسهيل إلى تهدف التي فالتدابير .اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان من العديد
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 وهناك. األعضاء البلدان إلى املباشر األجنبي االستثمار تدفقات تعزيز شأنها من الوافدين للعمال واالجتماعية

 تصاريح على والحصول  املصرفية الحسابات فتح عوباتكص املغتربين ضد التقييدية السياسات ملراجعة حاجة

 وفي .املضيفة البلدان في للعمالة العمل ملعايير خاصة أهمية املستثمرين من الكثير يعلق ذلك، على وعالوة. العمل

 منظمة معايير  إلى الوصول  بهدف العمال مستويات زيادة إلى تهدف التي العمل سوق  فأن إصالحات السياق، هذا

 .األعضاء البلدان إلى املباشر األجنبي االستثمار تدفقات على إيجابي تأثير لها يكون  قد( ILO) الدولية العمل

 وبالتالي،. املضيفة البلدان في املحددة املهارات بعض الذين لديهم العمال مع العمل األجانب املستثمرون ويفضل

 املباشر األجنبي االستثمار تدفقات يعزز  أن شأنه من العاملين مهارات مستوى  رفع تستهدف التي السياسات فإن

 املنهي بحاجة والتدريب التعليم فإن برامج الغاية، لهذه وتحقيقا. اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان إلى

 قد أجنبية، لغات مع العمال عدد وزيادة أيضا األجنبية اللغات تعلم تعزيز نحو السياسات وكذلك. تشجيع إلى

 .املباشر األجنبي االستثمار تدفقات أكثر يحفز

. األجانب املستثمرين قرار على تؤثر التي الهامة العوامل من التحتية والبنية املؤسسات في الشاملة والجودة

 التعاون  منظمة مجموعة ضمن التحتية والبنية املؤسسات جودة حيث من البالد بين اختالفات وجود وبسبب

 معرفة أجل من التحتية والبنية املؤسسات جودة عن مفصل تقييم إجراء عضو بلد كل على يجب اإلسالمي،

 .األجانب املستثمرين من املزيد استضافة بهدف لإلصالحات األولوية ذات املجاالت

 اإلسالمي، هي ن التعاو  منظمة لبلدان املباشر األجنبي االستثمار إجمالي تدفقات لزيادة األكثر فعالية والطريقة

 االستثمار تدفقات حجم فزيادة(. UNCTAD، 2013) اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان بين فيما التعاون  تعزيز

 في يعيشون  الذين املسلمين بين األكثر عمقا واالتصال التكامل من عالية درجة أيضا يعني البينية املباشر األجنبي

 اإلسالمي، التعاون  منظمة بلدان في السياسات لصانعي بالنسبة األهمية بالغ أمر فإنه وبالتالي،. مختلفة البلدان

 أمور، جملة خالل البينية من املباشر األجنبي االستثمار لتدفقات دفعة إعطاء أجل من الالزمة اإلجراءات اتخاذ

 وتنظيم اإلسالمي، التعاون  منظمة في إلكترونية محدثة على شبكة االنترنت خاصة باالستثمار بيانات قاعدة بناء

 للمستثمرين، التأشيرات منح قواعد وتخفيف التجارية، الحواجز وتخفيف واملعارض، الدورية االستثمار منتديات

 .عليه املفروضة والضرائب النقل تكاليف وخفض

فهم بحاجة . اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في والشركات األعمال رجال يقع على كاهل املسؤولية من وجزء

اإلسالمي  التعاون  منظمة بلدان في املتاحة االستثمارية الفرص من واالستفادة إيجاد في نشاطا أكثر ليكونوا

 للمستثمرين املجال لتمهيد حاجة في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في السياسات صناع ذلك، ومع .األخرى 

 الحواجز من الحد طريق عن التعاون اإلسالمي منظمة في أخرى  بلدان في لالستثمار استعداد على هم الذين

وكذلك  .اإلسالمي التعاون  منظمة في أخرى  بلدان من أساسا والتي مصدرها املستثمرين، أمام والتجارية القانونية

/  الوطنية االستثمار ترويج وكاالت بين التنسيق لتسهيل اإلسالمي التعاون  منظمة مستوى  على رسمية آلية إنشاء

 البينية االستثمارات لتعزيز أيضا مفيدة تكون  أن يمكن اإلسالمي التعاون  منظمة لبلدان التابعة الهيئات

 منظمة بلدان في املختلفة االستثماري  التعاون  فرص وتحديد تقييم تحقق، أن يمكن اآللية وهذه. للمنظمة

 البلدان بين املمارسات أفضل لتبادل يستخدم أن يمكن البرنامج هذا ذلك، على وعالوة. اإلسالمي التعاون 

 .املباشر األجنبي االستثمار وسياسات مشاريع بشأن األعضاء



  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التنمية أجل من االستثمار تشجيع :الثاني الجزء

  تيسيره و االستثمار فعالية تشجيع  بسياسات متعلقة قضايا7 
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 الكلي باالقتصاد صلة ذات مشاكل تواجه اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان من العديد تزال ال أخرى، ناحية ومن

 في تحدث التي املشكالتكشف حالة  3.6 القسم في املفصل فالتحليل. متفاوتة بدرجات والبيئة املؤسسية

 وجودة الكلي، االقتصاد وبيئة السوق، حجم بمتوسط الصلة ذات اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان

 دون  من ولذلك. االقتصادية والحريات املباشر، األجنبي لالستثمار التنظيمي واإلطار التحتية والبنية املؤسسات

 الوصول  اإلسالمي التعاون  منظمة ملجموعة املمكن من ليس فإنه صحيح، بشكل السياسة املجاالت هذه معالجة

 .املباشر األجنبي االستثمار تدفقات حيث من إمكانياتها كامل إلى

 على السياسات صانعي وإصرار برغبة وثيقا ارتباطا املجال هذا في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان نجاح ويرتبط

 لصناع يمكن الصدد، هذا وفي. املباشر األجنبي االستثمار لجذب شاملة استراتيجيات ومتابعة وتنفيذ تصميم

 سبيل فعلى. الدولية واملمارسات الوثائق من االستفادة اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في السياسات

 أطلقها والتي ،(IPFSD) دامة"املست التنمية أجل من االستثمار سياسة "إطار املسماة الرئيسية الوثيقة املثال،

 البلدان في الوطنية السياسات لصانعي اإلرشادات بعض توفر أن يمكن أبابا، أديس في 2015 عام في األونكتاد

 .املسألة هذه بشأن اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء

: مجاالت ثالثة في العمل قوائم أو التوجيهية املبادئ لتصميم السياسات صانعي ملساعدة IPFSD تهدف وعموما،

 ،(IIAs) الدولية االستثمار اتفاقات واستخدام لتصميم إرشادات الوطنية، االستثمار لسياسات توجيهية مبادئ

 التطورات فبعض .املستدامة التنمية بأهداف الصلة ذات القطاعات في االستثمار تشجيع أجل من العمل وقائمة

 األسواق بعض في سجل الذي الكبير والنمو اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان بعض في األمنية واملخاوف العاملية،

 بعض تحول  حيث اإلسالمي التعاون  منظمة في االعضاء البلدان عملت ضد( والهند والصين البرازيل) الناشئة

 األعضاء انالبلد بعض في الهشاشة وزيادة .اإلسالمي التعاون  منظمة األخرى غير النامية البلدان إلى املستثمرين

 .األجانب للمستثمرين مواتية غير بيئة املستمرة تخلق والصراعات األخيرة السنوات في اإلسالمي التعاون  منظمة في

 سياسات اتباع إلى تحتاج الصراعات مناطق/  الهشة املناطق في اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان فإن لذا،

 .املباشر األجنبي االستثمار جذب مواصلة أجل من تحديدا أكثر املباشر األجنبي لالستثمار

 في املباشر األجنبي االستثمار تشجيع كيفية على القرائن بعض يقدم الدولي للبنك( 2014) االستثمار وتقرير مناخ

 السياسات: لصناع التوصيات من مجموعات ثالث التقرير ويعرض. بالصراعات واملتأثرة الهشة البلدان

 بدال املشاريع أو التنافسية الفرعية القطاعات إلى املباشر األجنبي االستثمار لجذب محاولة في: التركيز .1

 .الفرعية القطاعات جميع في من

 .املستثمر نظر وجهة من االستثمار عملية انتهاج: األجانب املستثمرين مع التعاطف إظهار .2

 األداء تحسين النهج هذا شأن فمن: الوافدة لالستثمارات السلبية واالجتماعية البيئية اآلثار من اليقظة .3

 على التنمية أثر وتعزيز االجتماعي، القبول  وزيادة املباشر، األجنبي االستثمار ملشاريع العام التشغيلي

 .املضيف البلد في املباشر األجنبي لالستثمار الطويل املدى
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 إلمكانيات ونظرا وعموما،

 في املباشر األجنبي االستثمار

 منظمة في األعضاء البلدان

ملا لديها من  اإلسالمي التعاون 

 من عنصر الشباب والحيوية،

 تدفقات تستضيف أن املتوقع

بدرجة  املباشر األجنبي االستثمار

 ومع .القريب املستقبل في أكثر

 البلدان في فإن النجاح ذلك،

 التعاون  منظمة في األعضاء

 من املزيد استضافة في اإلسالمي

يرتبط بشكل  االجانب املستثمرين

 الشكل في املذكورة بالعوامل كبير

2.7. 

 التفاصيل، في أعاله نوقش وكما

 في األعضاء البلدان كانت إذا

 تستثمر اإلسالمي التعاون  منظمة

 واالنفتاح الكلي، االقتصاد بيئة لتحسين الشاملة واإلصالحات التحتية، والبنية البشري  املال رأس في أكثر

فإن  ،(السياس ي االستقرار عدم مخاطر) الخطر عوامل من الحد طريق عن املؤسسات وجودة التجاري،

 اإلسالمي، التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في استثماراتهم تعزز  رغبة في سيكونون أكثر األجانب املستثمرون

 خلق من طرق  بعدة اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في التنمية عملية في املساهمة شأنه من وهذا

 .التكنولوجيا لنشر العمل فرص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7الشكل   
 التدخالت السياسية لتعزيز تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة

إصالحات لتحسين بيئة 

 االقتصاد الكلي

اإلصالحات لتسهيل 

 التجارة الدولية

االستثمار في البنية 

 التحتية

تنمية رأس املال 
 البشري 

تحسين جودة 

 املؤسسات

 الحد من مخاطر البلد
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