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 الملخص التنفيذي:

بشكل وتقليل االعتماد  ،تنويع مصادر الدخلإلى الخليجي في العقدين األخيرين مجلس التعاون دول سعت 

، المحلي امن ناتجه % 74حوالي  يشكلما زال  والذي ،أساسي على النفط كمحرك لعملية التنمية االقتصادية

فيما شكلت ، ألف دوالر 33 حواليإلى والذي وصل  ،وتتسم دول المجلس بارتفاع معدل دخل الفرد فيها

مجلس التضاعف حجم االستثمار األجنبي في دول قد ومن الناتج المحلي،  % 99تجارته الخارجية حوالي 

4 بالمقابل بلغت 02.7مليار في العام  7.643والي إلى ح 0220مليار دوالر في العام  3743من حوالي 

ي مليار دوالر، باستثناء استثمارات الصناديق السيادية والت 022االستثمارات الخليجية في الخارج حوالي 

 دوالر4 تريليون  044بلغت حوالي 

في العام  دوالرليون يتر 0047حوالي  لىإالعالمية المباشرة ة التراكميلقد وصلت االستثمارات األجنبية 

 .404من الناتج المحلي العالمي4 وقد استحوذت الدول الصناعية على حوالي  % 33ي ما يعادل أ ،02.7

دول شهدت من مجمل االستثمارات العالمية، كما فقط  % 46.حظيت الدول الخليجية بحوالي فيما ، هامن %

العشر سنوات الماضية فترة خالل في وتيرة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة  ملحوظا   تزايدا   مجلسال

ارتفع حجم االستثمارات األجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي  ، حيث(02.7 - 0220)

 946حوالي  والتي بلغ معدل نموها ،الستثمارات العالميةالسنوي لنمو الوهو ضعف معدل  ،سنويا   % 949.

 4نفسها خالل الفترة %

في مجال حجم االستثمارات  أقل من حصة دول أخرى منفردةحصة دول المجلس ومع ذلك ما زالت 

 ،تعد من الدول المستقبلة لالستثمار األجنبي المباشرمة مهنها زادت عن دول أخرى أال إ ،األجنبية المباشرة

ركية، يالبريطانية، والعربية، والهندية، والفرنسية، واألموتتصدر االستثمارات  وماليزيا4مثل تركيا 

 علىالمملكة العربية السعودية واستحوذت  4المجلسواليابانية، قائمة االستثمارات األجنبية المباشرة في دول 

 4 02.7مليار دوالر حتى العام  7.643ة حوالي والبالغ ،حوالي نصف االستثمارات الوافدة إلى دول المجلس

اتجهت على وجه الخصوص، الخليجي المباشرة في قطاع الصناعة األجنبية ا يتعلق باالستثمارات وفيم

قطاع الصناعة كأحد المكونات على  والتركيزمجلس نحو تنويع مصادر الدخل، الالسياسات التنموية لدول 

الصناعية وتعميقها، تطوير وتنويع القاعدة  ىقتضامما  األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة،

صناعية في ستراتيجية إقامة شراكات إوتوسيع األسواق، وزيادة الطاقات اإلنتاجية، وتوطين التكنولوجيا، و

وقد  4الحديثةوالتي تعتمد على وسائل التقنية  ،أسواقها المحلية، واالستثمار في المشاريع الصناعية المجدية
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، شكلت ما 02.7 في العام دوالر مليار 53 حواليبجنبية أتمكنت دول المجلس من استقطاب استثمارات 

وتصدرت السعودية تلك 4 التراكمية في دول المجلساألجنبية جمالي االستثمارات إمن  % 044.نسبته 

 0349 ما نسبتهأي مليار دوالر،  3.43حيث استحوذت على حوالي  ،االستثمارات من حيث القيمة والنسبة

 في القطاع الصناعي4التراكمية األجنبية جمالي قيمة االستثمارات إمن  %

ألف فرصة عمل في  320خلق أكثر من  فيجنبية لقد ساعدت الصناعات التي تحتوي على االستثمارات األ

وقد تمكنت 4 المجلسلدول  جمالي العاملين في قطاع الصناعةإمن  % 02حوالي ت السوق الخليجية، شكل

، من استقطاب العديد من االستثمارات األجنبية غطت العديد من القطاعات 02.7حتى العام دول المجلس 

 35.3شكلت ما نسبته والتي  ،نها تركزت في صناعات المنتجات المعدنية واآلالت واألجهزة الكهربائيةأال إ

بسبب ارتفاع جنبية في قطاع الصناعة، وذلك أاستثمارات عدد المصانع التي تحتوي على جمالي إمن  %

من  % 0.43والتي شكلت حوالي  ،الطلب على منتجات هذا القطاع، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

س مال بلغ أبر ،ة من حيث حجم االستثمارالمباشر ةاألجنبي اتاالستثمارقائمة  تتصدرو، عدد تلك المصانع

ر األجنبي في القطاع الصناعي، ويأتي من إجمالي االستثما % 30شكل حوالي  ،دوالر مليار 43.5حوالي 

 ،في منطقة الخليج الخامذلك نتيجة االستثمار في مصافي البترول والمرتبطة بهذه الصناعات، ووفرة المواد 

 العمال، نية من استيعاب العدد األكبر منوقد تمكن قطاع المنتجات المعد 4واالنخفاض النسبي لتكاليف الطاقة

الشركات ذات  جمالي العاملين فيإمن  % 0940شكلوا حوالي  ،ألف عامل 39حيث استقطب حوالي 

 4االستثمار األجنبي

وخلق ظروف أفضل لتدفق  ،االستثماري مناخهاجل تحسين أمميزة من  بذلت دول المجلس جهودا  لقد 

االستثمارات األجنبية وجذبها لمختلف القطاعات االقتصادية، حيث اتخذت خطوات مدروسة نحو تطوير 

من حيث نسب مشاركة المواطنين في  السياسات واألطر التنظيمية والقانونية الخاصة باالستثمار األجنبي،

 المقدمة للمستثمرين، الحوافز واإلعفاءاتاألجنبي، والقطاعات المتاحة لالستثمار االستثمارات األجنبية، و

التملك ، وحماية االستثمار، والتراخيص المدة الزمنية إلصدار، وجهات التعامل مع المستثمروتحديد 

 4تحويل رأس المال واألرباح، وحرية العقاري

المجزية التي يحققها المستثمرون، وعوامل الجذب  العوائد الدول الخليجيةمزايا االستثمار األجنبي في ومن 

وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب والتي تتمثل بتوفر البنية التحتية المتطورة،  ،التي تمتلكها تلك الدول

، يرفع الطلب االستهالكي لألفرادمما  ،بها دول المجلستتمتع التي عالية الشرائية القوة وال ،على الدخل

بالمقابل هناك العديد من الفوائد التي ، رة إلقامة األنشطة الصناعية والتجارية والخدميةمناطق حوتوفر 
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حداث إلعل أهمها مساهمة تلك االستثمارات في  ،تجنيها دول المجلس نتيجة استضافتها لالستثمارات األجنبية

ومساعدة االقتصادات  يدي العاملة الوطنية ورفع كفاءتها،التنمية االقتصادية، وقدرتها على تشغيل األ

، وتعزيز التنويع االقتصادي، والتحول في مجال التكنولوجيا الوطنية على مواكبة التطورات العالمية

لى االقتصاد اإلنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ورفع إالتدريجي من االقتصاد االستهالكي 

المحلية، وسد جزء من سواق األذ على حصة من مستوى المنافسة مع  السلع المستوردة واالستحوا

والحد من العجز المزمن في  ،االحتياجات االستهالكية، وزيادة الصادرات الوطنية وتخفيض الواردات

الميزان التجاري غير النفطي4 كل ذلك يتطلب استثمارات نوعية ذات كفاءة عالية يوفرها المستثمر األجنبي 

وتتقاضى بعض دول المجلس  بميزة نقل التكنولوجيا وتوطينها4 أيضا   غلب األحوال، والتي ترتبطأفي 

إيرادات كبيرة نتيجة استخدام مرافق البنية التحتية تحقيق لى إمن المستثمرين، باإلضافة  ا  ضرائب ورسوم

عن تشغيل  تعود إيراداتها لموازنات الدول، فضال   ،ونقل واتصاالت ومناطق حرة وموانئ ،من كهرباء ومياه

 أخرى مثل العقارات والفنادق والتجارة الداخلية نتيجة التشابكات االقتصادية معها4قتصادية انشطة أ

زالة التحديات التي إلزالت مستمرة بوضع السياسات والتشريعات الهادفة ما دول المجلس فإن ورغم ذلك 

وصعوبة اإلجراءات المتعلقة ببيع وتأجير  ،نسب تملك األجانبأهمها والتي من  ،توجه االستثمار األجنبي

طبيعة المناطق شكالية وإ، ورهن األراضي والعقارات الالزمة إلقامة مشروعات االستثمار األجنبي المباشر

مما يحد  ،و أي دولة أخرىأجمركية على منتجاتها حين دخولها البلد المضيف  ا  والتي تفرض رسوم ،الحرة

من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيه التجارة الحرة القائمة فيها  من إمكانية استفادة الصناعات

توسع دور القطاع الخاص إلى الحاجة إلى ، باإلضافة االتحاد الجمركي الذي يربط دول المجلس، والعربية

 4 بشكل أكبر دول المجلسبفي ممارسة األنشطة االقتصادية 

التي يمكن لدول المجلس اتباعها ساليب األالمية رائدة من أفضل مع شركات عستراتيجية اإلتعد الشراكات و

 تمتلكدول المجلس  أنخاصة و ،وخلق اقتصاد قائم على الصناعة والتصدير ،لنقل وتوطين التكنولوجيا

القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقد مثل هذا النوع من الشراكات أكثر مما كانت تمتلكه الكثير 

مما يجعلها قادرة على استقطاب االستثمارات النوعية في  ،في هذا المجالمن الدول األخرى التي سبقتها 

المعرفي والتكنولوجي العالي، والتي قد  قطاع الصناعة، خاصة مع ارتفاع الطلب على السلع ذات المحتوى

ووسائل  ،ووسائل النقل ،لكترونيةاإلمثل اآلالت والمعدات واألجهزة  ،ال تكون متوفرة في دول المنطقة

 والصناعات المعدنية4  ،االتصال
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وتجربة شركة  ،والصين في مجال استقطاب األجنبييرلندا أوتقدم الورقة بعض التجارب الناجحة لكل من 

4 كذلك تقدم جنبيةأات مع شركستراتيجية اإلفي المملكة العربية السعودية والقائمة على الشراكة  "صدارة"

 4للقطاعات الجاذبة لالستثمار األجنبي في دول المجلس استعراضا  الورقة 

واألنشطة المباشرة للقطاعات جنبية األتوجيه االستثمارات  أهمها:العديد من التوصيات  أيضا  وتقترح الورقة 

وتصحيح الخلل  ،تضمين هدف تشغيل القوى العاملة الوطنية، واالقتصادية وفق خرائط استثمارية مدروسة

استخدام االستثمار األجنبي كوسيلة ، واستقطاب االستثمار األجنبيستراتيجيات إفي سوق العمل ضمن 

تقطاب االستثمارات في مجاالت الطاقة التركيز على اس، واقتصاد المعرفةلى إلالنتقال من االقتصاد التقليدي 

إقامة و ،البديلة والمتجددة والنظيفة، والصناعات المتوسطة والثقيلة، وتنويع الصناعات البتروكيماوية

إلزام الشركات األجنبية و ،الشراكات العالمية في قطاعات الصناعة التي تعتمد على المواد الخام المحلية

االستمرار بتسهيل اإلجراءات و ،ن تدريب القوى العاملة الوطنية عليهاوضما ،بجلب وتوطين التكنولوجيا

البعد البيئي كأحد العوامل األساسية دخال إو ،وإنشاء ما يسمى بخدمات النافذة الواحدة ،على المستثمرين

 4ةاألجنبي اتجذب االستثمارستراتيجيات إالمحددة للتعامل مع االستثمارات ضمن 

 المقدمة

، 02.7مليون نسمة حسب تقديرات العام  02حوالي  دول مجلس التعاون الخليجي الست عدد سكانبلغ 

والبحر األحمر  ،تمتد بين الخليج العربي شرقا  ، مليون كم مربع 047مساحة جغرافية تبلغ حوالي يقطنون في 

 ممرا  ، وفريقياإويا سآ، مما يجعلها في موقع متوسط بين قارتي وبالد الشام شماال   ،وبحر العرب جنوبا   ،غربا  

 من جهة أخرى4فريقيا إوروبا ومن جهة، وأ سياآبين جنوب شرق والمواصالت لحركة التجارة 

في  ألف دوالر 33 حواليدخل الفرد فيها  معدلقدر حيث  ،وتعد دول المجلس من الدول ذات الدخل العالي

للبيانات الصادرة على األجهزة اإلحصائية لدول المجلس4  وفقا  و ،حسب تقديرات المنظمة 02.7العام 

من ناتجه  % 74حوالي شكل ت تيوال ،يةعلى الموارد النفطية والغازإلى حد كبير ويعتمد االقتصاد الخليجي 

من النفط  المؤكدة، وتشكل احتياطاته 02.7ليون دوالر في العام يتر 46.حوالي إلى الذي وصل  ،المحلي

االحتياطي  من % 0.44الغاز حوالي االحتياطيات من شكل تاطي العالمي، فيما من االحتي % 3240حوالي 

من  % .6وشكلت الصادرات النفطية حوالي  4ركيةيإدارة معلومات الطاقة األم بياناتحسب  العالمي

دل من الناتج المحلي، وهذا ي % 99إجمالي صادرات مجلس التعاون، فيما شكلت تجارته الخارجية حوالي 

  الكبير على العالم الخارجي4 على انفتاحه
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دراك العالمي بأهمية االستثمارات األجنبية في اإل ا  ات من القرن الماضي تزايدينمنتصف عقد الثمانيشهد 

 ،نتيجة النضمام معظم دول العالم لمنظمة التجارة العالمية، وتزايد وتيرة االنفتاح االقتصادي ،المباشرة

 رئيسيا   التي كانت تشكل موردا  ، سها الرسوم الجمركيةأوإزالة القيود على حركة التجارة العالمية، وعلى ر

  سواقها المحلية والخارجية4  أللدول، ورفع الحماية عن الصناعات الوطنية وتعرضها لمنافسة قوية في 

وتدني قدرته على مجاراة وتيرة  ،ميةدى ضعف القدرة التنافسية للقطاع الخاص الوطني في الدول الناألقد 

جنبية األوبشكل حثيث الستقطاب مزيد من االستثمارات الدول  هذه لى سعيإالتطور العلمي والتكنولوجي 

وتحسين نوعية المنتجات الوطنية، وتعظيم القدرة على النفاذ  ،القادرة على المنافسةذات المنتجات النوعية 

واستغالل  ،والتسويقنتاج اإللألسواق العالمية، وتلبية متطلبات التنمية ومواكبة التطورات العالمية في مجال 

خاصة في  ،ة، وتحقيق هدف التنويع االقتصادييالموارد المحلية بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع القاعدة الضريب

 دول مجلس التعاون الخليجي4 ضمنها النامية والناشئة، ومنلدول ا

واعدة في أسواق الدول النامية والناشئة للتوسع وزيادة  المقابل وجد المستثمرون حول العالم فرصا  في 

جمركية، وقدرة بعض الدول العوائق وتدني اليدي العاملة، األرباح، بسبب توفر المواد الخام ورخص األ

حرية تحويل رؤوس وعلى توفير تمويل االستثمارات من مصادر محلية،  -خاصة الدول النفطية-المضيفة 

 4والحوافز الحكومية إلقامة المشاريع الصناعية الخارجلى إاألموال واألرباح 

مليار دوالر في العام  3.40مجلس من حوالي التضاعف حجم االستثمار األجنبي في دول فقد  ،ونتيجة لذلك

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك حسب بيانات 02.7 في العاممليار  7.643إلى حوالي  0220

مليار دوالر، باستثناء استثمارات  4022 بالمقابل بلغت االستثمارات الخليجية في الخارج حوالي (نكتادواأل)

مؤسسة صناديق الثروة حسب بيانات " ،تريليون دوالر 044والتي بلغت حوالي  ،الصناديق السيادية

  4المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية" السيادية

االستثمار األجنبي المطلوب اليوم ن فإورغم التنافس العالمي الشديد على استقطاب االستثمارات األجنبية، 

في معظم الدول الخليجية، بل يرمي  المتوفرة أصال  وموال ألاال يهدف فقط للحصول على رؤوس  خليجيا  

التكنولوجي العالمي  التقدمبمواكبة مسيرة جذب استثمارات نوعية  تمكن اقتصاداتها من االستمرار لى إ

، وتوسيع مجاالت البحث العلمي والتطوير، ل استقطاب التكنولوجيا المتقدمةمن خال واالقتصاد المعرفي

والتنظيمية لدى القطاع الخاص، ومواكبة أساليب اإلدارة المبتكرة، بشكل يدفع وتعميق الخبرات التسويقية 

تمكنها من تحقيق  في قطاعات اإلنتاج ذات القيمة المضافة العالية،ناعات الخليجية لمستويات متقدمة بالص

 المنافسة في األسواق المحلية والعالمية على حد سواء4 جودة المنتجات، ودرجات عالية من 
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 الخليجية مقارنة بالعالماالستثمارات وتطور واقع  :والا أ

المباشرة خالل السنوات األخيرة معدالت نمو عالية، بفضل سياسات االنفتاح العالمية  اتاالستثمارحققت 

وسعيها المستمر لتعزيز بيئتها االستثمارية الستقطاب أكبر حصة من تلك  ،التي تبنتها دول العالم

حجم ن ألى إ 02.7للعام ( األونكتادم المتحدة للتجارة والتنمية )وتشير بيانات مؤتمر األم 4االستثمارات

(، 02.7 - 0220خالل الفترة ) % 946حوالي بمعدل سنوي بلغ نما قد العالمي االستثمار األجنبي التراكمي 

الناتج المحلي من  % 33ي ما يعادل أ ،02.7في العام  ليون دوالريتر 0047حوالي لى إوصل حيث 

من تلك االستثمارات4 ويعود ذلك بشكل  % .404العالمي4 وقد استحوذت الدول الصناعية على حوالي 

لى متانة البيئة االستثمارية التي تتمتع بها تلك الدول، وتنوع واتساع قاعدتها الصناعية، والقدرات إأساسي 

حيث أصبحت تلك الدول بتكار التي تتمتع بها، لتطوير واالمكانيات البحث واإلوجية التي تملكها، ووالتكن

 لالستثمارات المباشرة خالل العقود الماضية4  مقصدا  

من  فهي أيضا   األجنبية،ن الدول الصناعية هي من أكثر الوجهات العالمية المستقطبة لالستثمارات أوكما 

لى بقية دول العالم النامية إارات أكبر الدول المصدرة له، حيث تعد المصدر الرئيس الذي تنطلق منه االستثم

م، مثل رخص تكاليف ألتلك التي تمتلك عوامل جذب قد ال تتوفر في البلد الى إوخاصة  منها، والناشئة

جمالي االستثمارات إا جعل يدي العاملة، وتوفر المواد الخام، والتسهيالت واإلعفاءات الضريبية4 وهذا ماأل

 ،ة من كل دول العالمالستثمارات الخارجاجمالي إمن  % 93حوالي لى إتصل ة من الدول الصناعية الخارج

 ،، والصينغكونوبريطانيا، وهونغ  ركا،يأم ثماني دول وهيكانت و 4(األونكتاد)وذلك حسب بيانات 

 المباشرة الموجودةمن االستثمارات  أيضا   % 00لحوالي  مصدرا   وفرنسا ،وألمانيا ،والبرازيل ،وسنغافورة

 02.74 العالمدول في 

لت ااالستثمارات األجنبية والتي ما زاستقطاب من العالمية بجهود متواصلة لزيادة حصتها دول المجلس تقوم و

مقارنة بالدول المتقدمة4 وبمقارنة دول المجلس مع بعض دول العالم، نجد أن حصة دول  منخفضة نسبيا  

، لعالمدول االمباشرة الوافدة لجنبية األفقط من إجمالي االستثمارات  % 46.نسبته ما  شكلت المجلس مجتمعة

نها أال إ ،وهولندا على سبيل المثالسبانيا إلمانيا وأهي أقل من حصة دول أخرى منفردة مثل و، نفا  آكما ذكر 

كما يوضح  ،وماليزيامثل تركيا  تقبلة لالستثمار األجنبي المباشرهمة تعد من الدول المسمزادت عن دول أخرى 

 4 (.الشكل )
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ها من رصيدفي  ملحوظا   تزايدا   (02.7 - 0220خالل الفترة )الخليجي شهدت دول مجلس التعاون لقد 

من  فيهاارتفع حجم االستثمارات األجنبية التراكمية حيث  ،إليهاالداخلة  المباشرةاألجنبية  االستثمارات

بمعدل نمو مركب ، و02.7مليار دوالر في العام  7.643حوالي إلى  0220مليار دوالر في العام  3.40

وذلك كما يشير ، العالميةوهو ضعف معدل نمو االستثمارات  خالل تلك الفترة، سنويا   % 949.بلغ حوالي 

 4 (0( والشكل ).الجدول )

 ( 0الجدول )
 (5102 - 5112) في الدول الخليجية والعالمالمباشرة التراكمية جنبية رات األتطور االستثما

نسبة االستثمارات األجنبية 
/  الخليجيةدول الالمباشرة في 

 العالم 

 إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة
  ةيالخليجدول في ال السنوات

 )مليار دوالر(
 لعالم في ا

 ليون دوالر(ي)تر
% 0.7 81.5 11.1 5002 
% 0.9 119.6 13.7 5002 
% 1.0 165.7 17.3 5002 
% 1.5 234.7 15.3 5002 
% 1.6 285.2 18.0 5002 
% 1.6 326.7 20.0 5000 
% 1.7 350.6 20.9 5000 
% 1.7 376.8 22.6 5005 
% 1.6 395.8 25.1 3102 
% 1.6 416.3 25.4 2014 

 معدل النمو 9.6 % 19.9 % 
   .4310 ( للعاماألونكتاداألمم المتحدة للتجارة والتنمية ) المصدر: بيانات مؤتمر

133.8
168.6
369.2
416.3

664.4
721.9
743.5

1085.3
1549.8

5409.9

ماليزيا
تركيا

ايرلندا
مجلس التعاون

هولندا
اسبانيا
المانيا

الصين
هونغ كونغ

أمريكا

.2014للعام( نكتادواأل)بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية : المصدر

( 1)الشكل 
امالستثمارات األجنبية التراكمية المباشرة في العالم مقارنة مع دول المجلس للع

(مليار دولر)2014
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15.4

18.8

19.7

31.0

115.6

215.9

416.3

الكويت

البحرين

عمان

قطر

المارات

السعودية

المجموع

(2)الشكل 
حجم الستثمارات األجنبية في الدول 

(مليار دولر)2014الخليجية حتى العام 

الكويت
3.7%

قطر
7.4% عمان

4.7%

السعودية
51.9%

البحرين
4.5%

اإلمارات
27.8%

(3)الشكل 
ة في توزيع نسبة حجم الستثمارات األجنبي

2014الدول الخليجية حتى العام 

 

لحجم االقتصادي الكبير للمملكة العربية السعودية وقدرتها االستيعابية العالية، فقد استحوذت على ل نظرا  و

وبقيمة  (،3يشير الشكل )وذلك كما  ،تقريبا   دول المجلس التراكمية فياالستثمارات حجم حوالي نصف 

(، تلتها دولة 9كما يشير الشكل ) 91.2مليار دوالر في العام  9.512إجمالية وصلت إلى حوالي 

وبقيمة وصلت  ،من إجمالي االستثمارات الوافدة % 9.12بنسبة بلغت حوالي  ،اإلمارات بالمرتبة الثانية

ل التي تملك استثمارات مليار دوالر1 وكانت عمان والبحرين والكويت من أقل الدو 511..إلى حوالي 

البريطانية، والعربية، و ،ركيةيوتتصدر االستثمارات األم أجنبية من بين دول المجلس وبنسب متفاوتة1

واليابانية، قائمة االستثمارات  والفرنسية، والهندية،

 1المجلساألجنبية المباشرة في دول 

 

 مما مكنها من ،المجلس نتيجة الرتفاع أسعار النفطلى الفوائض المالية التي حققتها دول إويعزى هذا النمو 

وتسارع وتيرة لالستثمار،  الالزمتهيئة البنية التحتية وخلق المناخ االقتصادي المناسب، وتوفير التمويل 

، ، وتطوير قوانين االستثمار األجنبي المباشر في معظم دول المجلسأسواقهااالقتصادي، وتحرير االنفتاح 

 ينالمستثمروسعي  ،تكاليف اإلنتاج في الدول المتقدمةارتفاع و ،تكاليف الطاقةالنسبي لنخفاض االو

المالية العالمية التي حدثت في العام  زمةاألتداعيات ويدي العاملة الرخيصة، لالستثمار في البلدان ذات األ

، موالاأللرؤوس  آمن  عن بيئة مستقرة ومالذ  لدول المجلس بحثا   زيادة ذلك التدفقلى إدت أ، والتي 0223

 4زمةاألثار السلبية لتلك في ذلك حزمة السياسات االقتصادية التي تبنتها تلك الدول للحد من اآل تساعد
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 ،ستقطاب االستثمارات األجنبية من الخارج خالل تلك الفترةافي  ونم معدلأعلى دولة الكويت  حققت

 ،فيهااألجنبي االستثمار ضآلة وذلك رغم  ،(7الشكل ) كما يوضح ،% 7040سنوي بلغ حوالي  بمعدل

 ناهيك عناالستثمار األجنبي في دول المجلس، إجمالي من  % 0على حوالي إال ال يستحوذ  والذي

معظم النمو قد تحقق أن مما يعني  ،..02األخيرة أي بعد العام في السنوات الثالث  هالتراجع الذي شهد

  سبقت ذلك العام4خالل الفترة التي 

في االستثمارات معدل النمو  أيضا  وفاقت بقية دول المجلس  4% 0342معدل نمو بلغ السعودية وحققت 

والتي تساوى فيها معدل النمو مع المعدل العالمي خالل الفترة  ،باستثناء مملكة البحرين ،ةالعالمياألجنبية 

العشر سنوات الخالل  % 4.بحوالي نما االستثمار األجنبي لدولة قطر قد أن كذلك لوحظ  المذكورة4

 02.24 العام منذ مكانه يراوح بدأ أنه إال ،الماضية

  

يعود السبب  العالم، وربمامقارنة مع دول  األجنبية في دول المجلس االستثماراتخفاض حصة ان قيتبين مما سب

لعدم إيالء االهتمام الكافي باستقطاب تلك  ،األجنبية االستثماراتاستقطاب بحداثة عهدها إلى في ذلك 

دول في قدرة  كبيرا   نموا   يشهدانبدآ قد  العقدين األخيرينأن  من المالحظإال أنه  الماضي،االستثمارات في 

نمو  وتيرةحصة و في تفاوت وجود معمعدالت النمو العالمية  فاق ،األجنبي االستثمارعلى استقطاب  المجلس

  4المجلس دول من وأخرى دولة بين راتااالستثم تلك

 متصاعدا   التدفقات االستثمارية السنوية لدول المجلس قد أظهرت اتجاها  أن كذلك فقد أظهرت البيانات اإلحصائية 

 االستقرار بعد ذلك العام4   إلى أظهرت عودة إال أنها  ،0223ذروته في العام إلى وصل  ،0220منذ العام 

 

9.5%

9.6%
17.3%
17.7%

18.2%
19.9%

23.0%
42.2%

البحرين
العالم

اإلمارات
قطر

عمان
…اجمالي دول 

السعودية
الكويت

.2015للعام (نكتادواأل)بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية : المصدر

وها معدل نمو الستثمارات األجنبية في الدول الخليجية مقارنة بنم( 4)الشكل 
2014-2005في العالم للفترة 
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ا ثاني  خليجيةالدول الباألجنبية المباشرة في قطاع الصناعة  الستثماراتا :ا
 

 الصناعيةاألجنبية التوزيع الجغرافي لالستثمارات  .أ

، من نحو تنويع مصادر الدخلمنذ فترة طويلة دول مجلس التعاون الخليجي لية ولتنمااتجهت السياسات 

واالستعاضة عنه بزيادة  اإلجمالي،في الناتج المحلي على النفط كمساهم رئيسي تقليل االعتماد خالل 

يق حقة لتساسياأل المكوناتكأحد قطاع الصناعة على  والتركيز، القطاعات االقتصادية األخرى دور

، سواقاأل وتوسيع، وتعميقها مما يقتضي تطوير وتنويع القاعدة الصناعية التنمية االقتصادية المستدامة،

صناعية في أسواقها ستراتيجية إقامة شراكات إو ،التكنولوجيااإلنتاجية، وتوطين  الطاقاتزيادة و

وتركز  الحديثة،والتي تعتمد على وسائل التقنية  ،واالستثمار في المشاريع الصناعية المجدية ،المحلية

  على استخدام القوى العاملة النوعية4

األجنبي فقد تم تعريف االستثمار  ،هذه الورقةبيانات االستثمار األجنبي المباشر في وألغراض تحليل 

، بغض النظر عن نسبة المساهمةأي استثمار مباشر يساهم فيه أجانب نه أب ،قطاع الصناعة الخليجي في

في ليها إاإلشارة  تن، لذلك تميعرب من غير الخليجيو أأجانب  اي يساهم فيهالت اتاالستثمارنها إأي 

وقد 4 االستثمارات التي يساهم فيها أجانبو أ ،األجنبية المساهمةاالستثمارات ذات نها أبمعظم األحيان 

النصف في دول بأكثر من و أالكاملة ذات الملكية األجنبية لقلة االستثمارات  هذا التعريف نظرا   تبنيتم 
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.2015للعام (نكتادواأل)بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية : المصدر

( 5)الشكل 
-2014تطور تدفق الستثمارات األجنبية في دول المجلس خالل الفترة 

2005

البحرين الكويت عمان قطر السعودية المارات المجموع
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ال تزيد نسبة ن أاألجانب  راستثماالتي تحكم عملية  للتشريعاتتشترط القواعد العامة  المجلس، حيث

  معينة4بعض االستثناءات بشروط قانونية  المال، معس أرمن  % 79عن جانب األ راستثما

 

 5102عام  الدول الخليجيةقطاع الصناعي في ال علىالمباشرة التراكمية جنبية توزيع االستثمارات األ (:5جدول )

الستثمار 
األجنبي 
بالقطاع 

الصناعي/ 
إجمالي 

الستثمار 
 جنبيألا

عدد 
/ العاملين

 اإلجمالي 
% 

عدد 
 العاملين
)ألف 
 عامل(

الستثمار 
األجنبي 
بالقطاع 
الصناعي 
)مليون 
 دولر( 

الستثمار 
األجنبي 
بالقطاع 
الصناعي 

  )مليون دولر(

عدد 
المصانع 
 العاملة

/اإلجمالي 
% 

عدد 
المصانع 
 العاملة

 الدولة

 السعودية 584 25.4 31,332 58.9 114.3 37.8 38.4
 قطر 151 6.6 16,557 31.1 8.6 2.8 0243
 عمان 106 4.6 2,186 4.1 4.6 1.5 044
 اإلمارات 1419 61.6 1,945 3.7 140.6 46.4 047
 الكويت 14 0.6 996 1.9 8.7 2.9 40.
 البحرين 29 1.3 139 0.3 25.9 8.6 240

35.1 100 302.7 100 53,155 100 2,303 
إجمالي 

الصناعات 
 األجنبية

جمالي إ 02595 14.1 1.180 02 0259105 19.8 
 الصناعات
 8قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعيةالمصدر: 

 

جنبية في العديد من الصناعات توزعت أتمكنت دول المجلس من استقطاب استثمارات  ،وفي هذا اإلطار

جمالي عدد المصانع العاملة إمن  % .74.شكلت حوالي و ،(6كما يشير الشكل ) مصانع 0323على 

العربية المتحدة على العدد األكبر من مارات اإلدولة ، وقد حازت عا  مصن 6090.لديها والبالغ عددها 

جمالي عدد المصانع التي تحتوي على استثمارات إمن  % 6.46تلك المصانع، بنسبة بلغت حوالي 

فيما ساهم  ،صانع العاملة في الدولةجمالي عدد المإمن  % 0040جنبية في دول المجلس، وحوالي أ

البحرين قلها أاالستثمار األجنبي في قطاع الصناعة في بقية دول المجلس بأعداد ونسب متفاوتة كان 

من حيث النسبة و أفي دول المجلس، جنبية األلى عدد المصانع إ، سواء من حيث النسبة وقطر والكويت

  4(4وذلك كما يبين الجدول ) ،عدد المصانع القائمة في كل منهالى إ



- 18 -

 
 

 

  

الصناعي العاملة في دول  في شركات القطاع ةالمباشرالتراكمية  ةاألجنبي اتاالستثمار حجم من حيثأما 

جمالي إمن  % 044.شكلت ما نسبته  ،دوالر مليار 53لى حوالي إ 02.7 في العامفقد وصلت ، مجلسال

من  % 14مليار دوالر، وحولي  7.643والبالغة حوالي  ،المجلسفي دول األجنبية المباشرة االستثمارات 

مليار دوالر4 وتصدرت السعودية تلك االستثمارات من حيث  .3324إجمالي االستثمار الصناعي والبالغ 

جمالي قيمة االستثمارات إمن  % 0349 وما نسبته ،يار دوالرلم 3.43حيث استحوذت على حوالي  ،القيمة

ويأتي ذلك نتيجة  ،(9 ،3كما هو موضح في الشكلين ) ،لدول المجلسفي القطاع الصناعي التراكمية األجنبية 

 4والماليةالموارد الطبيعية ر فسكان كبيرين، وتومساحة وتعداد من  ةسوقها المحليبه تسم تلما 

735

610

750

1,459

4,201

6,234

13,989

14

151

29

106

1419

584

2,303

ت ي و ك ل ا

ر ط ق

ن ي ر ح ب ل ا

ن ا م ع

ت ا ر ا م إل ا

ي د و ع س ل ا
ة

ي ل ا م ج إل ا

.اعيةقاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصن: المصدر

لشكل  (6)ا
ع  ن لمصا ا عدد  ل في  لجغرا ا ع  توزي ل ا
دول  ل ا ة في  ي ب ألجن ا همة  مسا ل ا ذات 

ة يجي لخل ا

عدد المصانع 
الوطنية

عدد المصانع التي
يساهم فيها أجانب

الكويت
0.6%

قطر
6.6%

البحرين
1.3% عمان

4.6%

اإلمارات
61.6%

السعودية
25.4%

(7)الشكل 
لى توزيع أعداد المصانع ذات الستثمار األجنبي ع

2015دول المجلس 
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البحرين
0.3%

الكويت
1.9% عمان

4.1%

اإلمارات
3.7%

قطر
31.1%

السعودية
58.9%

(9)الشكل 
ت ذات التوزيع الجغرافي لنسبة الستثمارا

المساهمة األجنبية في قطاع الصناعة 
بالدول الخليجية  

 

 ألف فرصة عمل  115خلق أكثر من جنبية في لقد ساعدت الصناعات التي تحتوي على االستثمارات األ

 قدف المجلس،لدول  مالي العاملين في قطاع الصناعةجإمن  % 02حوالي ت شكل ،السوق الخليجيةفي 

 3643حوالي شكلوا  ،ألف عامل 7246.من تشغيل حوالي مارات اإلدولة تمكنت الصناعات األجنبية في 

األجنبية  الصناعاتالعاملين في من  % 7647 حواليوالعاملين في قطاع الصناعة لديها، إجمالي من  %

صناعات ذات المساهمة الفيما استحوذت  ،(.. ،2.كما هو موضح في الشكلين ) ،الخليجدول  في

 % 347.حوالي بلغت أي بنسبة  ،ألف عامل 743..لي احوعلى المملكة العربية السعودية  األجنبية في

الخليج4  دولاألجنبية العاملة في  الصناعاتمن  % 3443حوالي و لديها،قطاع الصناعة  من العاملين في

من  ةكنسبها من أكثر الدول التي ساهم االستثمار األجنبي بتشغيل العمالة في أيضا   كانت البحرينو

 الي العاملين في قطاعها الصناعي4جمإمن  % 7344شغل حوالي  قطاعها الصناعي، حيث

10.0
18.2

21.3

32.7

65.8

178.9

327.0

0.1

1.0

2.2

1.9

16.6

31.3

53.2

ن ي ر ح ب ل ا

ت ي و ك ل ا

ن ا م ع

ت ا ر ا م إل ا

ر ط ق

ة ي د و ع س ل ا

ي ل ا م ج إل ا

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات : المصدر
الصناعية

لشكل  (8)ا
في لحجم  لجغرا ا ع  توزي ل ا

همة  مسا ل ا ذات  رات  ما ث لست ا
اعة في لصن ا ع  ة في قطا ي ب لجن ا

ة  يجي لخل ا دول  ل ر دولر)ا ا ي (مل

قيمة الستثمار في المصانع الوطنية 
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البحرين
8.6% قطر

2.8% عمان
1.5%

الكويت
2.9%

اإلمارات
46.4%

السعودية
37.8%

(11)الشكل
انع التوزيع الجغرافي لنسب العاملين في المص

ذات المساهمة األجنبية بالدول الخليجية في
2014العام 

 

اهمت س االستثمارات األجنبيةأن يتضح مما سبق 

العاملة األيدي توظيف أو سواء من حيث عدد المصانع  ،الخليجيةبشكل مقبول في قطاع الصناعة لمعظم الدول 

لتلك والتي تتناسب جميعها مع حجم القطاع الصناعي ودوره في االقتصاديات الوطنية حجم االستثمار، أو 

مزيد من الجهد لكي تتوسع إلى تزال بحاجة  الإال أنها 4 وقطرواإلمارات في كل من السعودية  الدول، وخاصة

قطاع الصناعة نفسه بحاجة لمزيد من التوسع إن 4 بل والكويت مثل عمان والبحريناألخرى في بعض الدول 

 في هذه الدول4األفقي 

 الصناعيةاألجنبية التوزيع القطاعي لالستثمارات 8 ب

وعدم اقتصار أنشطتها  ،لكسر طوق التخصصدأبت دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها 

والذي يحول دون ارتيادها المجال  ،خاصة النفط والغاز ،إنتاج وتسويق المواد األولية الخام علىالصناعية 

واالنتقال من اإلنتاجية،  قواعدهااالقتصادية هدف توسيع وتنويع ستراتيجياتها إالصناعي، فتبنت ضمن 

وقد تمكنت دول 4 الصناعات التحويليةاالعتماد على الصناعات االستخراجية، واالستعاضة بالتوسع في 

األنشطة التي غطت العديد من  ،من استقطاب العديد من االستثمارات األجنبية 02.7حتى العام المجلس 

  4(3كما يشير جدول ) ،االقتصادية

33.4

66.3

70.8

72.8

241.6

741.4

1,226.3

25.9

8.6

4.6

8.7

140.6

114.3

302.7

البحرين

قطر

عمان

الكويت

اإلمارات

السعودية

اإلجمالي

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات : المصدر
.الصناعية

ألف عامل 

(10)الشكل 
صانع التوزيع الجغرافي لعدد العاملين في الم

ي ذات المساهمة األجنبية بالدول الخليجية ف
(ألف عامل)2014العام 

عدد العمال في 
المصانع 

عدد العمال في  
م المصانع التي يساه

فيها أجانب 
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 (1جدول )
المباشرة التراكمية على القطاعات الصناعة الرئيسية في دول مجلس التعاون جنبية األتوزيع االستثمارات 

 5102الخليجي عام 

عدد 
/ العاملين

اإلجمالي 
% 

عدد 
العاملين 
)ألف 
 عامل(

االستثمار 
 األجنبي
 القطاعي

 إجمالي/ 
 االستثمار
 األجنبي

% 
 

االستثمار 
األجنبي 
)مليون 
 دوالر(

 عدد
المصانع 

ذات 
االستثمار 

/ األجنبي 
عدد 

المصانع 
اإلجمالي 
 بالقطاع

عدد 
 القطاع الصناعي المصانع

 الصناعات الغذائية والمشروبات 170 7.4 522.8 .24 28.2 9.3
 األنسجة والملبوسات 109 4.7 482.5 0.9 22.3 7.4
 الصناعات الجلدية 14 0.6 19.3 0.04 0.8 0.3
 صناعة األخشاب 61 2.6 21.1 0.04 3.8 1.2
 الصناعات الورقية والطباعة 177 7.7 378 0.7 18.3 6

الصناعات الكيماوية  491 21.3 43,544 81.9 74.1 24.5
 والبتروكيماوية

 الصناعات التعدينية غير المعدنية  188 8.2 876.2 1.6 32 10.6
 صناعة المعادن األساسية  68 3 5728.4 10.8 17.3 5.7

29.5 89.5 2.7 1421.2 35.3 813 
صناعة المنتجات المعدنية 

واآلالت واألجهزة الكهربائية 
 والمعدات

 منتجات أخرى 212 9.2 161.4 0.3 16.6 5.5
 اإلجمالي 2,303 100 53,155 100 302.7 100

 8قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعيةالمصدر: 
 

قائمة الصناعات الجاذبة المعدنية واآلالت واألجهزة الكهربائية والمعدات  المنتجات ةصناع لقد تصدرت

عدد المصانع التي تحتوي جمالي إمن  % 35.3شكلت ما نسبته  ،مصنعا   3.3بحوالي لالستثمار األجنبي 

، كون معظمها من الصناعات (3.، 0.كما يشير الشكالن ) ،في قطاع الصناعةجنبية أستثمارات اعلى 

من عدد  % 0.43التي شكلت حوالي الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية  ليهات، والمتوسطة الصغيرة

العاملة في هذين مما جعل عدد المصانع  لإلنتاج،وذلك بسبب توفر المواد الخام الالزمة  ،تلك المصانع

  قطاع الصناعة4 فيأجنبية التي تمتلك استثمارات عدد الشركات  نصفأكثر من يشكل  النشاطين
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 اتاالستثمارقائمة الكيماوية والبتروكيماوية  الصناعات نشاطتصدر من حيث حجم االستثمار فقد ما أ

من إجمالي االستثمار  % 30حوالي شكل  ،دوالر مليار 43.5س مال بلغ حوالي أبر ةالمباشر ةاألجنبي

87

244

376

520

792

1,125

1,795

2,670

2,874

3,506

13,989

14

68
61

109

177

212

170
188

491

813

2303

الصناعات الجلدية

صناعة المعادن األساسية 

صناعة األخشاب

األنسجة والملبوسات

الصناعات الورقية والطباعة

منتجات أخرى

الصناعات الغذائية والمشروبات

الصناعات التعدينية غير المعدنية 

الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

المنتجات المعدنية واآللت واألجهزة الكهربائية والمعدات

اإلجمالي

.قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

(12)الشكل 
للدول التوزيع القطاعي لعدد المصانع ذات المساهمة األجنبية العاملة في القطاع الصناعي

2014الخليجية عام 

عدد المصانع الوطنية عدد المصانع التي يساهم فيها أجانب 

األنسجة والملبوسات
4.7%

الصناعات الورقية 
والطباعة

7.7% الصناعات الغذائية 
والمشروبات

7.4%
ير الصناعات التعدينية غ

المعدنية 
8.2%

القطاعات األخرى
الصناعات الكيماوية 15.4%

والبتروكيماوية
21.3%

المنتجات المعدنية 
واآللت واألجهزة 
الكهربائية والمعدات

35.3%

(13)الشكل 
في القطاع نسب المساهمة القطاعية لعدد المصانع ذات المساهمة األجنبية العاملة

2014الصناعي للدول الخليجية عام 
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بهذه المرتبطة المصانع و ،مصافي البترولاالستثمار في األجنبي في القطاع الصناعي، ويأتي ذلك نتيجة 

 ومن أكبر ،مما جعل الشركات الخليجية في الطليعة ،في منطقة الخليج الخامووفرة المواد  ،الصناعات

دت لعقد أو ،للمستثمرين األجانب اهتمامفأصبحت محل  ،الشركات المنتجة للبتروكيماويات في العالم

 .القطاعشراكات عالمية في هذا 

 

 

0.2

0.7

1.9

2.8

5.3

23.2

33.1

36.4

46.7

176.6

327.0

0.0

0.0

0.5
0.2

0.4

0.5

1.4
0.9

5.7

43.5

53.2

الصناعات الجلدية

صناعة األخشاب

األنسجة والملبوسات

منتجات أخرى

الصناعات الورقية والطباعة

الصناعات الغذائية والمشروبات

اتصناعة المنتجات المعدنية واآلالت واألجهزة الكهربائية والمعد

الصناعات التعدينية غير المعدنية 

صناعة المعادن األساسية 

الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

اإلجمالي

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

(14)الشكل 
جية عام التوزيع القطاعي لالستثمارات الجنبية في القطاع الصناعي للدول الخلي

(مليار دولر)2014

قيمة الستثمار في المصانع الوطنية  قيمة السثثمار األجنبي في  المصانع التي يساهم فيها أجانب 

القطاعات األخرى
1.1%

األنسجة والملبوسات
0.9%

الصناعات الغذائية 
والمشروبات

1.0%

صناعة المنتجات 
المعدنية واآللت 

واألجهزة الكهربائية 
والمعدات

2.7%
الصناعات التعدينية

غير المعدنية 
1.6%

صناعة المعادن 
األساسية 

10.8%

الصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية

81.9%

(15)الشكل 
عام -% ة يجيالتوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية لقطاع الصناعة في الدول الخل

2014
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من جملة  % ..حوالي شكل  ،دوالر مليار 5.7كما بلغ االستثمار في صناعة المعادن األساسية حوالي 

 ،(4. ،6.كما يشير الشكالن ) التراكمي في قطاعات الصناعة في دول الخليج االستثمار األجنبي المباشر

البنية األساسية، والموقع الجغرافي للمنطقة وتوسطها لبقية توفر إمدادات الطاقة، و توفرساعد في ذلك 

االستثمار األجنبي في قطاعات أخرى مثل المنتجات المعدنية واآلالت بينما بلغ األسواق العالمية، 

 4تقريبا   % 3ما يمثل نسبة بمليار دوالر،  1,4واألجهزة الكهربائية والمعدات حوالي 

العاملة في األنشطة الصناعية ذات األيدي  العدد األكبر منالمنتجات المعدنية من استيعاب  نشاطوقد تمكن 

جمالي العاملين في إمن  % 0940ألف عامل شكلوا حوالي  39حيث استقطب حوالي  األجنبي،االستثمار 

لمعدنية قطاعي المنتجات الى إالشركات ذات االستثمار األجنبي، وقد استحوذ هذا القطاع باإلضافة 

من اإلجمالي، فيما تفاوتت نسب التشغيل في القطاعات  % 60واآلالت واألجهزة الكهربائية على حوالي 

وانخفاض حجم االستثمار في  ،خشاب والجلود بسبب قلة عدد الشركاتقلها في قطاعي األأكان  ،األخرى

 تلك القطاعات بشكل عام4

 
 

 

5

22

56

57

61

67

211

225

227

296

1,226

0.8

3.8

18.3

17.3

22.3

16.6

28.2

74.1

32.0

89.5

302.7

الصناعات الجلدية

صناعة األخشاب

الصناعات الورقية والطباعة

صناعة المعادن األساسية 

األنسجة والملبوسات

منتجات أخرى

الصناعات الغذائية والمشروبات

الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

الصناعات التعدينية غير المعدنية 

المنتجات المعدنية واآللت واألجهزة الكهربائية والمعدات

اإلجمالي

.قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

(16)الشكل 
للعام توزيع عدد العاملين في المصانع العاملة ذات المساهمة األجنبية في الدول الخليجية

(ألف عامل)2014

عدد العمال في 
المصانع الوطنية 

عدد العمال في  
اهم المصانع التي يس

فيها أجانب 
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 بشكل مركز، من المستثمرين األجانب قباال  إ ىالقمن القطاعات قد  دا  محدو دا  عد هناكن إوخالصة القول 

حتى من قبل  ،هناك فرص متاحة في قطاعات أخرى لم يتم االستثمار فيها بشكل كاف   تزالما نه أو

لى حد ما الصناعات الغذائية، إو ،وصناعة المالبسخشاب واألمثل صناعة الجلود  ،المستثمرين المحليين

 يدي العاملة4ألعداد كبيرة من اأرغم قدرتها على تشغيل 

 

ا ثالث  المجلس: سياسات وتشريعات االستثمار األجنبي المباشر في دول ا

وخلق ظروف أفضل لتدفق  ،االستثماري مناخهاجل تحسين أمميزة من  بذلت دول المجلس جهودا  

تطوير االستثمارات األجنبية وجذبها لمختلف القطاعات االقتصادية، حيث اتخذت خطوات مدروسة نحو 

فقد سنت أربع من دول المجلس هي  نونية الخاصة باالستثمار األجنبي،األطر التنظيمية والقاو السياسات

ولة قطر( تشريعات متكاملة الستثمار رأس المال )المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، ود

حول استثمار لديها ومملكة البحرين على النصوص الموجودة مارات اإلدولة  اعتمدت، في حين جنبياأل

 األجانب في قوانينها التجارية والصناعية4 

األنسجة والملبوسات
7.4%

منتجات أخرى
18.7%

الصناعات الغذائية 
والمشروبات

9.3%

الصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية

24.5%

ير الصناعات التعدينية غ
المعدنية 

10.6%

المنتجات المعدنية 
واآللت واألجهزة 
الكهربائية والمعدات

29.5%

(17)الشكل 
الدول جنبية فينسبة العاملين في المصانع العاملة بالقطاع الصناعي ذات المساهمة األ

2014للعام % الخليجية 



- 26 -

 
 

ع قانون مشرو 0220أقرت لجنة التعاون الصناعي باألمانة العامة لدول مجلس التعاون في عام  كذلك

والمحلية، وقدمته إلى دول المجلس، جنبية األنموذجي واسترشادي لتشجيع استقطاب االستثمارات الخاصة 

4 وقد احتوى مشروع القانون 993.كتعديل للقانون االسترشادي الذي أقره المجلس الوزاري في عام 

وضماناته وحوافزه وغيرها من بي جناألتناولت قضية االستثمار  ،النموذجي على العديد من البنود الرئيسية

 الجوانب4 

في دول المجلس، والتي غطت عدة قرارها إويتناول هذا الجزء من الورقة التشريعات والسياسات التي تم 

 :همهاأكان  ،للتعامل مع االستثمارات األجنبيةمة مهجوانب 

 المشاركة الوطنية:  4.

 79جنبية في المشاريع االستثمارية عن المشاركة األن ال تزيد نسبة أدول المجلس على قوانين نصت معظم 

كما هو الحال في سلطنة عمان والتي تسمح  ،على ضمن شروط معينةأنسب لى إإمكانية رفعها ، مع %

ري األعمال بواسطة شركة عمانية أخرى ال يقل رأسمالها عن بشرط أن تج، % 60بتملك األجانب بنسبة 

 22.وإمكانية التملك بنسبة ، من رأس المال % 79ة األجانب فيها عن وال تزيد حص ،ألف لاير عماني 02.

ألف لاير  022أال يقل رأسمال المشروع عن و ،تساهم الشركة في تنمية االقتصاد الوطني نأبشرط  %

صل حصة لت % 79 ـجاز قانون االستثمار فيها تجاوز نسبة الأوالتي  ،مر في قطرألعماني4 وكذلك ا

، وربط ذلك بجملة من الشروط العامة مثل التالؤم مع خطط التنمية، % 22.إلى الشركاء األجانب 

 4واالستغالل األمثل للمواد الخام المتاحة محليا  

  :جنبياألالمتاحة لالستثمار  القطاعات 58

قوانين االستثمار الخليجية على فتح جميع القطاعات أمام االستثمارات األجنبية من حيث المبدأ4 معظم نصت 

 يحظر على المستثمر األجنبي ممارستها،  محددةنشطة أولكن تم اعتماد مبدأ القائمة السلبية التي تضم 

ذي جعل مهمة تحديد )مثل قانون دولة الكويت ال تقتصر ممارستها على المواطنين وأبناء دول المجلسو

المجاالت المستثناة بمعرفة مجلس الوزراء ويحددها حسب السياسة العامة للدولة، وكذلك قوانين المملكة 

الذي جعل للمجلس االقتصادي األعلى مهمة تحديد األنشطة المستثناة من االستثمار  ،العربية السعودية

مبدأ تحديد المجاالت المتاحة أمام المستثمرين في حال قانون االستثمار العماني اعتمد وفي ُعمان  ،األجنبي(

 4 % 79تجاوزت نسبة مشاركتهم في رأس مال المشروع 
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النص على مجاالت معنية مسموح بها  معا ،أما في دولة قطر فقد نظم قانون االستثمار وتعديالته األمرين 

الت معينة يحظر ممارستها على وقد نص أيضا  على مجا ،% 22.والذي قد يصل  القطري،غير  لالستثمار

  المستثمر غير القطري4 

 واإلعفاءات: الحوافز 18

تؤكد بيانات المسوحات اإلحصائية محدودية الدور الذي تلعبه الحوافز المالية المقدمة للمستثمرين في 

من الواليات  أجنبيا   مستثمرا   074قراراتهم االستثمارية، مقارنة بالعوامل األخرى4 ففي مسح شمل 

المقابل، كانت  يوففقط الحوافز المالية كشرط لالستثمار األجنبي المباشر4  % 2.المتحدة، سجل منهم 

(، ومحدودية السوق أو مصدر اإلمداد % 39(، وعدم االستقرار السياسي )% 04إمكانية تغيير العملة )

عندما نه أمار4 لكن الدراسة أكدت (، عوامل أكثر أهمية في التحديد )السلبي( لقرارات االستث% 06)

تكون المحددات األساسية مثل حجم السوق ونموه، والتعريفة الجمركية، والنظم السياسية والقانونية، 

متشابهة بين المواقع البديلة لالستثمار، تصبح الحوافز المالية ذات أثر أكبر، إضافة إلى أهمية هذه 

 محددة داخل الدولة4 الحوافز في توجيه االستثمارات إلى مناطق

في بعض دول المجلس بمعاملة االستثمارات األجنبية معاملة مثيالتها عفاءات اإلو الحوافزوتركزت 

من الرسوم الجمركية على الواردات من عفاء واإلالوطنية، واإلعفاء من ضريبة الدخل لفترات محددة، 

 سواق المحلية4والتي ال تتوفر في األ ،لإلنتاجاآلالت والمعدات الالزمة للمشروع والمواد األولية الالزمة 

 
 مع المستثمر  التعاملجهات  74

أو تحديد جهات للقيام بمهمة التعامل مع المستثمر، فقد أسست المملكة  كيانات،الدول بإنشاء  اهتمت 

المباشر"، كما  االستثماروأسست دولة الكويت "هيئة تشجيع  ،"عامة لالستثمارالهيئة ال"السعودية  العربية

 االقتصادرأس المال األجنبي"، وأوكلت دولة قطر هذه المهمة لوزير  استثمارأسست سلطنة ُعمان "لجنة 

 4والتجارة

استقبال وقد أوكلت لهذه الجهات مهمة التعامل مع المستثمر في كل ما من شأنه إنجاز أعماله من حيث  

 تقوم، وأو اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض ،ووضع االقتراحات بشأنها ،طلبات الترخيص والنظر فيها

 بمهام مختلفة ومتفاوتة من دولة خليجية إلى أخرى4 جميع هذه الجهات

 إلصدار التراخيص: الزمنيةالمدة  04
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حيث تتراوح  الترخيص،تميزت تشريعات االستثمار في الدول الخليجية بالنص على سرعة البت بطلبات 

 يوما  )دولة الكويت والمملكة العربية السعودية(4 32و ،بين أسبوعين )سلطنة ُعمان(

 :المستثمرالتزامات  28

حكام عامة تتعلق أكدت قوانين االستثمار في دول المجلس على ضرورة التزام المستثمر األجنبي بتطبيق أ

لألنشطة االقتصادية غير المسموح للمستثمر األجنبي بالتزام المشروع االستثماري بالقوائم السلبية 

نشاء اإل، وحق الجهات المختصة بمراجعة معايير البيئة والصحة والسالمة أثناء مراحل بممارستها

للقوانين المعمول بها في البالد، والمحافظة على النظام واآلداب  وفقا  جنبية األوالتشغيل، واستخدام العمالة 

 العامة، وعدم تعريض اآلخرين لألخطار4

 كذلك التقيد بكل األنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وباالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا  

انية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة نظام محاسبي وميزتباع ابفيها4  باإلضافة الى إلزام المنشآت 

المرخص لها، وتقديم ما تطلبه الهيئات المختصة من إحصاءات وبيانات عنها4 وقد تفاوت النص على تلك 

 أخرى4لى إالشروط من دولة 

 االستثمار: حماية 78

 المجلس بعدم جواز قيام السلطات العامة باالستيالء على المشروعدول في كافة التزمت التشريعات 

محددة للقيام بذلك، أهمها إن يتم  االستثماري أو تأميمه أو نزع ملكيته من حيث المبدأ4 ووضعت شروطا  

وبعد دفع تعويض عادل للمستثمر،  ،يكون الهدف منه المنفعة العامةن أو ،اإلجراء بقانون أو بحكم قضائي

والتي يتميز قانونها  ،تشرح عدالة التعويض مثل الكويت بأن بعض القوانين تضمنت نصوصا   علما  

ة للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع يالحقيق االقتصاديةيعادل القيمة  بأنالتعويض، بتحديد قيمة 

ويتم دفع التعويض المستحق  ،السابق على أي تهديد بنزع الملكية االقتصاديوتقدر وفقا  للوضع  ،الملكية

 4القرار المشار إليه اتخاذفور 

دفع التعويض المستحق للمستثمر دون  ، حيث قررالقطري ويفوق عليها االستثمارفي ذلك قانون  يوافقها

هذا  فوائد على قيمة احتسابتأخير، مع ميزة تمتع قيمة هذا التعويض بحرية التحويل، باإلضافة إلى 

لعديد من مكاتب مع وجود ا التعويض وحتى تاريخ السداد، ويحسب تبعا  لسعر الفائدة السائدة في الدولة4

 التحكيم الخاصة بحل النزاعات4
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 :العقاريالتملك  34

منح الحق قررته بعض الدول من  بين ما ما الممنوح للمستثمر األجنبي التملك العقاريحق تراوح 

، ، دولة الكويت، دولة قطر(سلطنة عمان)كما في  ،أو التخصيص لألراضي والعقارات باالنتفاع بالعقار

كما هو الحال في  ،بتملك العقار بحدود الحاجة لمزاولة النشاط قالح إقرارقررته دول أخرى من  وبين ما

الماضية  خالل السنوات اتجهت -ومنها قطر- دول الخليج بعض أنب المملكة العربية السعودية، علما  

تسهيل تسويق باستحداث قوانين تسمح لألجانب بتملك العقار وفق ضوابط معينة، وذلك للمساهمة في 

األموال الثابتة  امتالككما أجازت لبعض الشركات األجنبية وفق ترتيبات معينة  ،المشاريع العقارية

 لمشروعاتها داخل الدولة، وذلك في مجاالت معينة تخص الطاقة والغاز4

 

 

 تحويل رأس المال واألرباح: 98

نصت جميع قوانين االستثمار في دول المجلس على حق المستثمر بإعادة تحويل رأس المال واألرباح إلى 

 الخارج4لى إالخارج، أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، وحق العاملين بتحويل مدخراتهم 

 قانون استرشادي لتشجيع االستثمار: 24.

لقانون استرشادي لتشجيع االستثمار األجنبي في دول  ا  قدمت األمانة العامة لدول مجلس التعاون مشروع

4 0220وقد عدلت بعض بنود هذا القانون في  ،993.والذي اعتمد من المجلس الوزاري في عام  ،المجلس

احتوى مشروع القانون على العديد من البنود الرئيسية التي تناولت قضية االستثمار األجنبي وضماناته 

 4عضاءاألهمة التي وردت في القوانين الوطنية للدول مجوانب الوغيرها من ال ،وحوافزه

 

ا رابع  الدول الخليجيةاالستثمار األجنبي في  مزايا: ا

العوائد المجزية التي يحققها لى إالستثمار في دول الخليج جانب على األال المتزايد للمستثمرين اقباإل يعزى

، مثل الطرق بتوفر البنية التحتية المتطورة تتمثلتلك الدول والتي عوامل الجذب التي تمتلكها المستثمرون، و

المعبدة وفق أحدث المواصفات، ووسائل النقل البري والبحري والجوي المتطورة، والموانئ ذات القدرات 
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وانخفاض أسعار  ،ار مقبولةوبأسع كاف  العالية والمجهزة بأحدث التجهيزات، وتوفر الكهرباء والمياه بشكل 

 4  لكترونيةاإلالحكومات خدمات وتوفر االتصاالت و الطاقة،

في تقرير التنافسية تحظى ببنية تحتية متطورة قائمة الدول التي مراتب متقدمة في لقد احتلت دول المجلس 

 الثالثةتراوحت بين المرتبة ، والذي يصدر عن المنتدى االقتصادي العالمي، حيث 02.0للعام العالمية 

العاملة من مختلف يدي األتوفر ، كذلك تتمتع دول المجلس بميزة لسلطنة عمان 33لإلمارات والمرتبة 

ن دول المجلس ألى إ4 وتشير التقديرات األولية اإلدارية والفنية ومستويات المهارة والتخصصاتالجنسيات 

 4كافة المهنفي يعملون  ،جنسية 022مليون عامل وافد من أكثر من  00تستضيف حوالي 

، فقد قامت دول المجلس التي تحدد القرار االستثمارية مهمالالرسوم والضرائب من العوامل ن أوباعتبار 

 كافةزالة العوائق التجارية إ تنشيط حركة التجارة البينية من خالللى إيهدف  ،جمركي فيما بينها بإنشاء اتحاد

حيث تم  في المجلس،عضاء األالدول  بيننتاج اإلالسلع والخدمات ومستلزمات انتقال مام انسياب حركة أ

على  % 72ن تحتوي على أذات المصدر الخليجي من الرسوم الجمركية )صفر %( على كافة إعفاء السلع 

ما السلع ذات المصدر أقل استثمارات محلية4 على األ % .0و ،و قيمة مضافة محليةأقل مكون محلي ألا

 رسوم جمركية4 % 0ي أخرى، والتي ال تستوفي تلك الشروط فهي تعامل معاملة السلع األ الخليجي

وصفر  ،على معظم السلع % 0حدود بتعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي  قام االتحاد بوضعكما  

الجمركية قامت دول المجلس بإلغاء الرسوم  كما سلعة ضرورية4 722من  والتي تتكونساسية األعلى السلع 

عفاء إوتحولت نحو  ،حماية الصناعات الوطنيةلالسلع المستوردة  والتي كانت مفروضة على ،التصاعدية

معدات وآالت مستوردة من الخارج لصالح الصناعات و مواد خام الوسيطة والرأسمالية من كافة السلع

 المحلية من الرسوم الجمركية4 

باإلعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية األخرى  جييذات المنشأ الخلكذلك تتمتع الصادرات 

استهالكية واسعة بتعداد سكان يقدر  ضمن ما يعرف بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تعد سوقا  

كامل من الرسوم الجمركية مع الدول التي ترتبط مع دول المجلس باتفاقيات عفاء إو مليون نسمة4 322بأكثر 

الكامل منها عفاء واإل ،في بعض دول المجلسرباح واألناهيك عن انخفاض ضرائب الدخل  ،لتجارة الحرةل

 4خراآلفي البعض 

 4الستثمارعلى من العوامل المشجعة  ،ن الدولتكاليف الطاقة في دول المجلس مقارنة بغيرها م تدنيويعتبر 
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ك دول تل، حيث تميهافوتمتلك معظم دول المجلس مناطق حرة إلقامة األنشطة الصناعية والتجارية والخدمية 

، تتميز بتقديم تسهيالت تتعلق بإدخال وإخراج البضائع والمواد األولية منطقة حرة 72من  أكثرالمجلس 

أليدي تشغيل اوارتفاع السقف المسموح به ل ،% 22.لى إ ها لتملك األجانبوارتفاع النسبة المسموح ب

تسريع اإلجراءات وتوفير الوقت والجهد لى إالعاملة الوافدة، وتحكم تلك المناطق تشريعات تهدف بمجملها 

يرفع الطلب مما  ،الفردالمستثمرين4 كذلك تتمتع دول المجلس بقوة شرائية عالية نتيجة الرتفاع معدل على 

 لألفراد4االستهالكي 

لعل أهمها  ،بالمقابل هناك العديد من الفوائد التي تجنيها دول المجلس نتيجة استضافتها لالستثمارات األجنبية

يدي العاملة الوطنية ورفع التنمية االقتصادية، وقدرتها على تشغيل األحداث إمساهمة تلك االستثمارات في 

، وتعزيز التنويع االقتصادي، ةالعالمي تاكفاءتها، ومساعدة االقتصاديات الوطنية على مواكبة التطور

، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات لى االقتصاد اإلنتاجيإاالستهالكي االقتصاد  منوالتحول التدريجي 

وسد المحلية، سواق األواالستحواذ على حصة من  ،الوطنية، ورفع مستوى المنافسة مع  السلع المستوردة

الحد من العجز المزمن ووتخفيض الواردات  ،وزيادة الصادرات الوطنيةجزء من االحتياجات االستهالكية، 

يتطلب استثمارات نوعية ذات كفاءة عالية يوفرها المستثمر  كل ذلكفي الميزان التجاري غير النفطي4 

 وتوطينها4  التكنولوجيابميزة نقل  والتي ترتبط أيضا   ،غلب األحوالأاألجنبي في 

نتيجة  ،إيرادات كبيرةتحقيق لى إمن المستثمرين، باإلضافة  ا  ضرائب ورسوموتتقاضى بعض دول المجلس 

استخدام مرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه ونقل واتصاالت ومناطق حرة وموانئ تعود إيراداتها 

ة قتصادية أخرى مثل العقارات والفنادق والتجارة الداخلية نتيجاعن تشغيل أنشطة  لموازنات الدول، فضال  

 التشابكات االقتصادية معها4

خاصة العمالة الماهرة  ،ويعد هدف تشغيل القوى العاملة الوطنية على سلم أولويات دول المجلس

والتي تعتمد بشكل أكبر  ،العالية التكنولوجيافي االستثمارات ذات وسع أ والمتخصصة والتي تجد لها مجاال  

 على المكون المعرفي في مدخالتها4

ا خامس  التحديات التي تواجه االستثمار األجنبي: ا

والقفزات النوعية التي حققتها دول المجلس في مجال تهيئة المناخ التي بذلت، على الرغم من الجهود الكبيرة 

زالت تحد من توسيع نطاق  مابعض اإلشكاليات التي  هنالك نفإب لنمو وازدهار االستثمار، المناس
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في مجاالت التوظيف ونقل بشكل أفضل وتوسيع نطاق االستفادة منه  ،كافة االستثمار ليشمل القطاعات

 هم تلك اإلشكاليات ما يلي:أومن  4التكنولوجيا

 ،في بعض دول المجلس وعلى المستوى الجماعيوالصناعية االستثمارية ستراتيجيات اإلغياب  4.

تأخذ بعين االعتبار طبيعة كل دولة  ،موحدة اتستراتيجيإن تضع أحيث يتوجب على دول المجلس 

 تتبعهاالتي  والسياساتوتتضمن التوجهات العامة لجذب االستثمارات األجنبية،  ،من دول المجلس

  وكيفية تعظيم االستفادة منه4 ،دول المجلس الستقطاب االستثمار وحمايته

وصعوبة اإلجراءات المتعلقة ببيع وتأجير ورهن األراضي  ،نسب تملك األجانبوجود شروط على  04

 المباشر4والعقارات الالزمة إلقامة مشروعات االستثمار األجنبي 

القرارات اإلدارية  ذاتخااألجنبية على دارات اإلمن قدرة نسبة ملكية األجانب في المشروع تحد  34

القدرة  وتحدد أيضا   ،واإلنتاج والتسويقوإدخال أنماط جديدة من اإلدارة  ،واالستثمارية داخل الشركة

 وتنويع الخبرات والتجارب اإلدارية ،على استقطاب التقنيات الجديدة

، وتتمتع لالماس أمن ر % 22.المناطق الحرة تسمح بالتملك األجنبي بنسبة  أنعلى الرغم من  74

تلك المناطق لم تتمكن من استقطاب الصناعات  فإن ،العاملةيدي األتسهيالت في شروط استقطاب ب

جمركية على  ا  والتي تفرض رسوم ،طبيعة المناطق الحرةشكالية إوذلك بسبب  ،على نطاق واسع

تلك االستثمارات ال تتمكن من ن إفو أي دولة أخرى4 ومن هنا أمنتجاتها حين دخولها البلد المضيف 

وحتى شروط االتحاد  ،التجارة الحرة العربية ةواتفاقيمية االستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العال

والتي ال  ،والتي تتطلب جميعها االلتزام بقواعد المنشأ الوطني ،الجمركي الذي يربط دول المجلس

 منتجات المناطق الحرة4على تنطبق بطبيعة الحال 

ن فإ ،دول المجلسفي ممارسة األنشطة االقتصادية في الخاص ع دور القطاع على الرغم من توس 04

مع  ،والصناعيةقتصادية االنشطة األالعديد من زالت تمتلك مساهمات مهمة في  ما الحكومات

 محدودية قدرة القطاع الخاص على استقطاب االستثمارات األجنبية4

هناك ضرورة لقيام الحكومات بمراجعة ممارساتها المباشرة في األنشطة االقتصادية  تزال ما 64

ن الشركات اإلنتاجية أثبتت التجارب العالمية أوالخدمية4 حيث نتاجية اإلالمشاريع  ونسب ملكيتها في

وذلك بسبب  ،قل كفاءة وإنتاجية من تلك التي يديرها القطاع الخاصأالتي يديرها القطاع العام هي 

يتسم بعدم السعي للتحقيق إداري نمط تدني مستوى الرقابة ووجود ثغرات مالية وإدارية، واتباع 
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أكبر في تحديد مدى  تلعب العوامل االجتماعية دورا  المشروع، بل ساسي لنجاح أكمعيار رباح األ

 النجاح واستمرار الشركة بالعمل حتى لو كان ذلك على حساب الربحية والكفاءة4

ا سادس   صناعيةستراتيجية إ: بناء شراكات ا

اتباعها  لدول المجلسالتي يمكن ساليب األمع شركات عالمية رائدة من أفضل ستراتيجية اإلتعد الشراكات 

 تمتلكدول المجلس  أنصاد قائم على الصناعة والتصدير4 خاصة ووخلق اقت ،التكنولوجيالنقل وتوطين 

هذا النوع من الشراكات أكثر مما كانت تمتلكه الكثير مثل القدرات التمويلية والبنية التحتية والتشريعية لعقد 

مما يجعلها قادرة على استقطاب االستثمارات النوعية في  ،في هذا المجالمن الدول األخرى التي سبقتها 

والتي قد ال  ،لوجي العاليوقطاع الصناعة، خاصة مع ارتفاع الطلب على السلع ذات المحتوى المعرفي والتكن

ووسائل النقل ووسائل االتصال لكترونية اإلدول المنطقة مثل اآلالت والمعدات واألجهزة  تكون متوفرة في

 والصناعات المعدنية4 

المستهدفة هي عبارة عن شراكات صناعية نوعية تقوم بين ستراتيجية اإلن الشراكات إوكما هو معروف ف

مكانيات تكنولوجية إإلنتاج سلع ذات مواصفات عالية تتطلب قدرات و ،مرين محليين ومستثمرين أجانبثمست

ويتولى  والتكنولوجيا،والمعدات  اآلالتغير متوفرة في البلد المضيف، بحيث يقوم الشريك األجنبي بتوفير 

زء بالمقابل يتولى الشريك المحلي تقديم جوتقديم االسم التجاري، عمليات التسويق والبحث العلمي والتطوير، 

كبير من التمويل الالزم، والبنية التحتية واللوجستية للمشروع، مع المشاركة في اإلدارة بنسبة يتم االتفاق 

 ين الطرفين4 عليها ب

 

 ستراتيجيةاإلكات االشرتعزيز أهمية ومبررات  08

تعتمد بشكل لى استثمارات نوعية إن دول مجلس التعاون بحاجة ألى نتيجة مفادها إيقودنا التحليل السابق 

وذات بشكل أفضل،  التكنولوجياوقادرة على توطين  ،أكبر على المكون المعرفي واألساليب اإلدارية الحديثة

جنبية أمع شركات ستراتيجية اإل كاتاالشر وتعدالعاملة الوطنية4 يدي األل قدرات تصديرية عالية، وتشغ

تنبع أهمية ومبررات استقطاب استثمارات 4 وواالستجابة لها للتعامل مع تلك القضايا مناسبا   مرموقة أسلوبا  

 همها:أ ،في دول المجلس من عدة عواملستراتيجية اإل كاتاالشرأجنبية عن طريق عقد 

  األساليب قدرة بشكال أكبر من  التكنولوجيااستقطاب وتوطين على ستراتيجية اإلقدرة الشراكات

 4األخرى لالستثمار
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  كون  ،تجارية عالمية لمنتجات الدولة المضيفة في عالم الصناعات المتطورةخلق أسماء على القدرة

 الدولة4 هذهالمنتج سيحمل اسم 

  4المساهمة في التقليل من العجز المتفاقم في الميزان التجاري غير النفطي 

 4يدي العاملة المواطنة في مهن نوعيةإمكانية تشغيل األ 

 واالبتكار في الدولة المضيفة4 تعزيز اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي 
 

  ستراتيجيةإالمقومات التي تملكها دول المجلس لعقد شراكات  04

 ،ن دول المجلس تمتلك المقومات التي تجعلها قادرة على استقطاب مثل تلك الشراكات والتعامل معهاأال شك 

 هم تلك المقومات:أومن 

  جنسية من  022يدي العاملة الوافدة والوطنية، حيث يوجد في دول المجلس حوالي ألر ايتوفإمكانية

 العالم ومن مختلف االختصاصات4 نحاء أمختلف 

 م من سوق كبيرة تضم ألالذي يساعد في تقريب الشركة ا ،الموقع الجغرافي المتوسط لدول المجلس

 4  مع دول المجلس باتفاقيات تجارة حرةة ، والدول المرتبطفريقياإمن  ا  كبير ا  العالم العربي وجزء

 خاصة في  ،، وتوفر المواد الخاممقارنة بدول المنطقة وكثير من دول العالم انخفاض تكلفة الطاقة

  4الصناعات البتروكيماوية

  في النظام المصرفي لدول المجلس4توفر الفوائض المالية 

  التشريعات والقابلية للتطوير4المرونة في توفر 

 

 ستراتيجيةاإللشراكات إضافية لتعزيز ا تطلباتم 18

فال بد من توفير  بيئة مالئمة الستقطاب االستثمارات األجنبية،لى ما تتمتع به دول المجلس من إباإلضافة 

منها بشكل أكبر4 وتتمثل تلك الستفادة اوتعظيم  ،ماراتثمتطلبات أخرى لجذب هذا النوع من االست

 المتطلبات بما يلي: 

 4ستراتيجيةاإللشراكات اأمام د القطاعات واألنشطة التي ستفتح تحدي 

  والتملك العقاري ،من حيث الشروط التمويليةستراتيجية اإلتقديم تسهيالت استثنائية للشراكات، 

 وأنظمة اإلقامة والعمل4
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  الشراكات مع تعامل يتم المراجعة تشريعات حماية االستثمار ومنع االزدواج الضريبي، بحيث

 معاملة خاصة4ستراتيجية اإل

  4ستراتيجيةاإلمنح اتفاقيات االمتيازات للشراكات 

 ل للمواطنين مقابل الميزات الممنوحة لها4يإلزام الشركات بنسب تشغ 

 لى إؤدي التركيز على استقطاب الصناعات الضخمة والصناعات ذات التكنولوجيا العالية، والتي ت

 4تعميق اقتصاديات المعرفة

 :ستراتيجيةاإلكات االشر أمبداالستثمار األجنبي وفق  ناجحة الستقطاب ارب عالميةتج 28

 :أ8 التجربة الصينية

 بارزا   مباشرة لعبت دورا   ةتجربة ناجحة ومتميزة في استقطاب استثمارات أجنبيجمهورية الصين تمتلك 

 هانوعية في مسار ، استطاعت أن تحقق نقلةأن كان اقتصادها ضعيفا  التنمية االقتصادية، فبعد في مجال 

من خالل  إلصالح االقتصادي والعولمة، ات لتبني سياس، تمثلت بوالدخول في مرحلة جديدةاالقتصادي 

منافذ لنقل وتحديث التكنولوجيا والعلم واإلدارة  كانتوالتي  ،للتصدير المفتوحة االقتصادية إقامة المناطق

 الحديثة، ومناطق التجارة الحرة باعتبارها منافذ لتجارتها الدولية والتخزين والتصنيع، واستقطاب

كذلك سعت الصين ، وفي نهضة القطاع الصناعي في الصين حاسما   التي لعبت دورا  األجنبية الشركات 

حيث مثلت القروض التي تحصل عليها من هذه المؤسسات  ،مالية الدوليةتعزيز التعاون مع المؤسسات الل

األجنبية4 كذلك قامت باعتماد  الدول في باإلضافة إلصدار السندات ،وسيلة أخرى لتكوين رؤوس األموال

 منها:  ،سياسات وإجراءات لتشجيع االستثمار األجنبي المباشر

  لنفسا على االعتمادتوظيف العون األجنبي في تعزيز. 

  للطرفين والمصالح الحقوق وضمان المتبادلة والمنفعة المساواة تطبيق مبدأ. 

  األرباح وجني الديون سداد ضمني وبما ،لالستثمار بالدور الفعال االهتمام. 

 المشترك4 الحديثة من قبل المشروع اإلدارة وممارسة التكنولوجيا المتطورة إلزامية استخدام 

 العمالت إيرادات وزيادة الصادرات وتوسيع ،داريينواإل الفنيين وتأهيل ونوعا ، كما   أن يكون اإلنتاج 

 األجنبية الصعبة4

 والضرائب الرسوم في بأفضلية المباشر ومعاملته األجنبي االستثمار تشجع شروط فرض. 

 الصادرات في تستخدم التي المستوردة للمدخالت إعفاءات جمركية منح. 
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 إضافية4 التصديري بأفضلية اإلنتاج ذات معاملة المشاريع 

 األجنبية االستثمارات ذات لمنتجات الشركات األسواق المحلية توفير. 

 المشتركة للمشاريع واألسعار واألجور التشغيل في أكثر مرونة سياسات اعتماد. 

تلو  سنة المباشر األجنبي واإلجراءات إلى مضاعفة استقطاب االستثمار السياسات أدى اعتماد الصين لتلك

مما ساهم في تنميتها  ،المباشر األجنبي لالستثمار الجاذبة أكبر الدول الصين من األخرى، وبالتالي اعتبار

 صين ازدادت أعداد فروع ومصانع الشركاتاالقتصادية4 فمنذ دخول االستثمار األجنبي المباشر إلى ال

كما انتشرت  ،وتعزز القطاع الصناعي فظهرت صناعات جديدة لم تكن موجودة ،فيها الجنسية متعددة

 ومنها:  ،الصغيرة والمتوسطة نتيجة تنفيذ سياسات اإلصالح الصناعية المشروعات

 كانت كونها ،اإلدارية السلطة عن الملكية العمل بفصل إلدارة الصناعية للمؤسسات الصالحيات منح 

 4تحت سلطة الحكومة

  فيها االقتصادية المحاسبة وتحسين ،العلمي والبحث الصناعة، في التخصص علىالتركيز. 

 الصناعية المؤسسات لتنشيط األجور وإصالح الحوافز بمنح القروض تقديم. 

 الشرقية الساحلية المناطق مقتصرة على كانت أن بعد للصناعة الجغرافي بالتوزيع القيام. 

 العاملين  من قبل كشراء األسهم للدولة، المملوكة الكبرى الشركات إلدارة باألسهم المشاركة اعتماد

 .بالمسؤولية أقوى شعور لديهم فيها ليكون
 

حيث  ،وسياسات تكنولوجية جديدة ا  وتبنت خطط ،بالتكنولوجيا والبحث العلمي الصين اهتماما  بدت أكما 

 حيث دعت ،اإلنتاجية التركيبات تشكيلمما يساهم في  والتكنولوجيا االستيراد واالستثمار للعلوم شملت

 لتطوير التدريجي ثم االنتقال ،الخام المواد وتصنيع ،وتربية المواشي النباتات بإنماء البدء إلى الخطة

 فالثقيلة4 الخفيفة الصناعات

فأصبحت  الخارجية، التجارة لتطوير الصيني أدى لالقتصاد األساسية القطاعات في والتحديث التطوير إن

م4 وبالرغم من 943.عام  في (32) المركز تحتل كانت أن بعد في العالمالمراكز األولى  الصين تحتل

كارتفاع معدالت التضخم التي كانت  ،المشكالت التي تزامنت ظهورها مع وجود االستثمار األجنبي المباشر

بسبب إدخال التكنولوجيا فيها،  متدنية فيما قبل، وتقليص عدد العمالة وزيادة حجم البطالة في قطاعات مختلفة
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ها من أكبر وجعل ،للصين االقتصادية التنمية تحقيق في يجوهر ردو المباشر كان له األجنبي االستثمارن فإ

 اقتصادات العالم4

 يرلندية األالتجربة ب8 
  

في جذب االستثمار األجنبي المباشر، ففي فترة زمنية  من التجارب المتميزة عالميا  يرلندية األتعتبر التجربة 

 7443حيث بلغ الناتج المحلي للفرد  ،من أغنى بالد منطقة اليورو بعد لوكسمبورجيرلندا أأصبحت  ةقصير

للناتج المحلى للفرد  ا  ، وهي بذلك تمتلك إجمالي02.7ركي حسب إحصاءات البنك الدولي لعام يدوالر أمألف 

ويعد ذلك من المعجزات االقتصادية التي قامت بها الحكومة  ،ي ألمانيا وفرنسا وبريطانيايفوق مثيالتها ف

 وذلك بانتهاجها وتبنيها سياسة العولمة االقتصادية4 ،في أقل من جيليرلندية األ
 

عنه النجاح الذي  أسفرمما  ،ات القرن الماضييمنذ ستينيرلندي األلقد برز النمو والتحول في االقتصاد 

من أبناء الطبقة العاملة  ا  لسياسة التعليم الثانوي المجاني دفع كثيريرلندية األالحكومة  ي، فتبناليومنشهده 

ات يلمجموعة اليورو في فترة السبعينيرلندا أللحصول على فرص في التعليم العالي والتقني، كما أن انضمام 

 انضمامها يرلنديةاأل الحكومة استثمرت قد4 وةومدربأهم الدول التي تتميز بأيدي عاملة متعلمة  إحدىجعلها 

وسوق اقتصادية  قوية تحتية بنية ببناء وقامت ،االقتصادية المعونات على بالحصول األوروبي االتحاد لدول

 لبيع منتجاتها4كبيرة 

واالتحادات النقابية والتطور االستثنائي الذي أتى نتاج جهود الحكومة  بهذا قد حققت المعجزةيرلندا أوتكون 

مما ساعد  ،والتي تبلورت في برنامج التقشف المالي وخفض ضرائب الشركات ،وجمعيات المجتمع المدني

همة لالستثمار األجنبي، ولعل قيام معوامل جذب إيجاد  وأدت إلى ،األسعار وارتفاع األجورعلى اعتدال 

له أكبر األثر كان  996.في العام  لكليات مجانا  الحكومة باإلصالحات في مجال التعليم وجعل التعليم في ا

 في الوصول إلى هذه النهضة االقتصادية على المستوى البعيد4 

ركا في الصين من خالل العديد يعلى استثمار أجنبي مباشر من أميركا يفوق استثمار أميرلندا أحصلت لقد 

مما  ،وشركات تصميم البرامج اإللكترونية من االستثمارات في مجاالت المعدات الطبية والمواد الصيدالنية

يرلندا أركية فقد تلقت يوبحسب دراسة لغرفة التجارة األم .الضريبة الحكومية عموما  حصيلة أدى إلى ارتفاع 

في عام  "بلأ"ومنها قرار شركة  ،992.عام الركا منذ يمليار دوالر من االستثمارات المباشرة من أم 044

4 فيما تصل إيرادات الشركات األميركية يرلنداأيورو إلقامة مركز بيانات في مليون  302ستثمار ا 02.0

 4مليار دوالر سنويا   32إلى يرلندا أفي 
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 ،وضرائب شركات قليلة نسبيا   ،الناجحة تكونت من: تعليم ثانوي وجامعي مجانييرلندية األإذن فالتجربة 

والسماح وفتح السوق لالستثمارات األجنبية والشركات العالمية4 هذه السياسة االقتصادية  ،وأكثر شفافية

 من الدول المستقطبة لرأس المال األجنبي المباشر4يرلندا أالناجحة هي التي جعلت 

 
 ناجحة ستراتيجية إتجربة شراكة  28

وذلك من  ،في منطقة الخليجالصناعية  االستثمارات الستقطاب ناجحا   مثاال  للكيميائيات   "صدارة"شركة تعد 

باالتفاق على إقامة أكبر  (داو كميكل كومباني)وشركة  (أرامكو)شركة الزيت العربية السعودية  خالل قيام

باستثمار والمملكة العربية السعودية، في في مدينة الجبيل الصناعية الثانية مستوى العالم مجمع صناعي على 

لالكتتاب  سهماألبعد طرح جزء من بين الشركتين، بحصص متساوية وركي يمليار دوالر أم 02 حوالي  يبلغ

ستوفر وكاالت االئتمان للتصدير وإلى جانب إسهامات الشريكين في رأس مال المشروع العام مستقبال ، 

 8 والمؤسسات المالية قروضا  تمويلية للمشروع

 راتمليا 2. يزيد عن يا  سنو ا  عائدفي غضون عدة سنوات من بدء التشغيل  "صدارة"ويتوقع أن تحقق شركة 

التي كانت سائدة وقت وضع الجدوى االقتصادية للمشروع في العام  ،محسوبة بأسعار النفط العالية ،دوالر

اآلالف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خالل المشروع  ن يوفرأيتوقع ، كما ..02

والمصانع التي ستقام في مجمعات الصناعات التحويلية المرتبطة به4 ويتكون  ،في المجمع نفسه االستثمارات

 مشروع بالميزات التالية:عالمي، ويتسم الوحدة تصنيعية ذات مستوى  06المجمع من 

  4 وسيكون كمادة خام (النافثا)سيكون له السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل

  4خام كمادةتكسير السوائل النفطية المستعملة  ،، من خالل استخدامها ألحدث تقنيات"صدارة"بمقدور 

 من  المادة الخامالتي تعتمد على استيراد احتياجاتها من في دعم العديد من الصناعات اهمة المس

 4 خارجال

  صناعة الطالء والمنظفات  فيتستخدم  يالت (االيثر غاليكول)ومينية األسينتج المشروع المواد

من المنتجات خر آوعدد  ،صناعة المفروشات ومواد البناء فيالمستخدمة  (يوريثين يالبول)ومركبات 

 4العربية السعودية المملكة فيمرة  ألوليتم تصنيعها  والتيالكيميائية 

  ن ينتج المشروع منتجات ذات مواصفات عالية موجهة لألسواق المحلية والنامية في أمن المتوقع

سنويا  من المواد مليون طن  340 حوالي بإنتاج4 حيث سيقوم فريقياإوالشرق األوسط و، سياآ

 البتروكيماوية4
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  ثمرة  المجاور لمشروع مجمع صدارة للكيميائيات، الذي يُعتبر "بالسكيم"من المنتظر أن يسهم مجمع

في جذب العديد من االستثمارات في ، "الملكية للجبيل وينبع و"الهيئة "صدارة"للتعاون الفريد بين 

الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة4 وهذا بدوره يدعم خلق العديد من الفرص االستثمارية 

 واإلبداعية غير المسبوقة، وتحقيق النمو االقتصادي، فضال  عن آالف الفرص الوظيفية4 
 

للكيميائيات كمشروع  "صدارة"ية شركة في المملكة العربية السعودصنفت الهيئة العامة لالستثمار و"

 .في أعلى الفئات التي تمنحها الهيئة العامة لالستثمار "صدارة"شركة ويضع هذا التصنيف 4 "ستراتيجي"إ

بترسيخ القيمة المضافة في  الشركةوقد جاء هذا التصنيف تقديرا  من الهيئة العامة لالستثمار اللتزام 

وتوفير فرص عمل  السعودية،استثماراتها في قطاعي البتروكيماويات والكيميائيات في المملكة العربية 

 أفضل الممارسات، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية4 وتطبيقها للمواطنين، 

في دور  "صدارة" ي تصنيفها لـوقد تضمنت معايير التقييم التي ارتكزت عليها الهيئة العامة لالستثمار ف

الشركة ومساهمتها في نقل وتوطين المعرفة والتقنية، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة 

الصادرات وتقليل الواردات، وتطوير الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية االقتصادية للمنتجات 

 والدولية، إضافة  إلى تشجيع التنمية المتوازنة لمختلف مناطق المملكة4الوطنية في األسواق المحلية 

 "داو"تسويق المنتجات داخل نطاق منطقة تضم ثماني دول، فيما ستقوم شركة وسيتولى مشروع )صدارة( 

 4لدول خارج منطقة الشرق األوسط"في جميع ا "صدارة"بتسويق المنتجات بالنيابة عن 

 

ا سابع   الجاذبة لالستثمار األجنبي في دول المجلسالقطاعات : ا

الصناعية التي تساهم في تحقيق األهداف االقتصادية لدول المجلس في   بهدف تحليل االستثمارات األجنبية

المجال الصناعي، والتي تتلخص في رفع معدالت التشغيل النوعي، والتحول نحو االقتصاد القائم على 

، فقد المال،  وتشجيع الصناعات التي تحتاج لرؤوس أموال قليلة نسبيا  س أاستخدام ر الصناعات كثيفة

حوالي  قوى العاملة للمصانع ذات االستثمار األجنبي في دول المجلس، قد بلغالن معدل تشغيل أتبين 

، وتزيد عن كافة بين الصناعات في كل مصنع، وكانت مصانع المعادن األعلى تشغيال   عامال   .3.

، تاله في مال  عا 007على تشغيل حوالي  المصنع الواحد كان قادرا  ن أالمعدل العام للتشغيل، حيث تبين 

للمصنع الواحد، ثم الصناعات  عمال 027ذلك مصانع المنسوجات وبقدرة تشغيلية بلغ معدلها حوالي 

قل أباقي الصناعات معدالت تشغيل  قل4 وحققتأالتعدينية والغذائية والكيماوية على التوالي وبمعدالت 



- 40 -

 
 

 04والتي بلغ معدل التشغيل فيها حوالي  ،دناها في الصناعات الجلديةأمن المعدل العام، حيث بلغت 

 للمصنع الواحد4  ال  عام

التي تعتمد على ن الصناعات الكيماوية كانت من أكثر القطاعات أفقد تبين  ،مالال وبشأن كثافة رأس

اعتمادها على العنصر البشري في العمل، حيث بلغت كثافة رأس المال فيها  عنصر رأسمال أكثر من

، كما ا  واحد ال  س المال يشغل عامأن هذا المبلغ من رأألف دوالر مقابل العامل الواحد، أي  034حوالي 

ألف دوالر للعامل الواحد، في حين سجلت  .33حوالي ساسية األصناعات المعادن لبلغت كثافة رأسمال 

 ألف دوال للعامل الواحد4 40.قل من المعدل المتوسط والذي يبلغ حوالي أباقي القطاعات كثافة رأسمال 

 ،تتطلب رؤوس أموال كبيرة إلقامة المصنعساسية األن الصناعات البتروكيماوية وصناعة المعادن أال إ

لوجيا متقدمة، مما يتطلب وزات كبيرة ومختبرات وأجهزة واآلالت متعددة وتكنوذلك لما تحتاجه من تجهي

نوعية تؤمن تلك العناصر، فبينما يبلغ المعدل العام إلقامة مصنع واحد حوالي ستراتيجية إعقد شراكات 

مليون  37من هاتين الصناعتين بحاجة ألكثر من  ال  كن إمليون دوالر في الصناعات األخرى، ف 03

  3 - . قل وصلت بينألى مبالغ إإلقامة مصنع في كل منهما، فيما كانت بقية الصناعات بحاجة  دوالر

مثل الصناعات الغذائية والصناعات الورقية والجلدية  ،دوالر إلقامة مصنع في بعض الصناعات يينمال

 والمتوسطة4مما يجعلها ذات جاذبية للراغبين في االستثمار في مجال الصناعات الصغيرة  ،خشابواأل
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االستثمار األجنبي في دول ستراتيجيات إن تركز عليها أن الصناعات المطلوبة والتي يجب إوبشكل عام ف

والتي تتمثل بالصناعات كثيفة التكنولوجيا  ،لهذه الدولستراتيجية اإلن تخدم التوجهات أالمجلس يجب 

والقادرة على تكريس اقتصاديات المعرفة، والصناعات الغذائية التي  ،وذات المكون المعرفي الكبير

تساهم في تزويد األسواق المحلية بجزء من احتياجاتها االستهالكية، والصناعات الثقيلة والصناعات 

 وبما يوسع من نطاق المنتجات الكيمائية، والصناعات التصديرية4 ،البتروكيماوية

ومع تزايد حجم التلوث الناجم عن عمليات التصنيع فقد اتجه العالم نحو اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتقليل 

سلع استهالكية صديقة للبيئة4 ومن نتاج إاالنبعاثات الكربونية والمخلفات الصناعية، وكذلك التوجه نحو 

ة يثار البيئآلب على المنتجات ذات ان يزداد الطلب على هذا النوع من السلع، مقابل تراجع الطلأالمتوقع 

السيئة، مما يعني ضرورة التركيز على االستثمارات التي تحقق االستدامة واحترام البيئة من ثالث زوايا، 
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األولى في مجال حسن استغالل الموارد الطبيعية، والثانية في مجال رفع المعايير البيئية لعمليات اإلنتاج 

 السلع االستهالكية نفسها4 تحسين مواصفات والتوزيع، والثالثة تتعلق ب

 ألنها ،القطاعات الرائدة في االقتصاديات الخليجية تتمثل في الصناعات البتروكيماويةفإن وبناء على ذلك 

يجب تركيز االهتمام على الصناعات إال أنه ، مال وعالية التكنولوجياال من الصناعات كثيفة رأس

األيدي بسبب مساهمتها العالية في تشغيل  ،والورقية والمنسوجاتالصناعات الغذائية األخرى مثل 

 مما يعني ،بسبب انخفاض حجم رأسمال المطلوب إلقامة المصنعواألخشاب العاملة، والصناعات الجلدية 

 عاتها االقتصادية4اتمتلك أرضية خصبة لالستثمار في معظم قط دول المجلسأن 

ا ثامن  : النتائج والتوصياتا

 :الرئيسيةالنتائج   8أ

 مما سبق ما يلي: نستنتج

 االستثماريةنسبة متواضعة من التدفقات شكل يزال  مااألجنبية في الدول الخليجية حجم االستثمارات ن إ 4.

 من نمو االستثمارات العالمية المباشرة4 وأكبرتنمو بشكل متسارع نها أال إ ،العالمية

االستثمار عن محدودية  دول المجلس، فضال  بفي االستثمارات األجنبية  ا  وقطاعي ا  جغرافي ا  هنالك تركزن إ 04

 القطاع الصناعي في بعض دول المجلس4  األجنبي المباشر في 

ار االستثم بما يساهم في تشجيع جذب االقتصاديةتسعى دول المجلس بشكل حثيث لتطوير تشريعاتها  34

 للتوجهات االستثمارية لدول المجلس4 ةومعلنواضحة ستراتيجيات إمع عدم وجود  األجنبي

  4األجنبي االستثمار استقطابلت دول المجلس تواجه صعوبات وتحديات في مجال از ما 74

 4واعدة في كثير من األنشطة االقتصادية ا  تمتلك دول المجلس فرص 04

 

 التوصيات 8ب

الوطنية لدول المجلس وبما يحقق أهدافها  االقتصاداتدور االستثمار األجنبي في  تعزيزوفي سبيل 

 تتمثل بما يلي:تساعد للنهوض بهذا القطاع، أن مكن فان هنالك بعض التوصيات التي ي، ةاإلستراتيجي

 وفق خرائط استثمارية مدروسة4 للقطاعات واألنشطة االقتصادية  المباشرةجنبية األاالستثمارات توجيه  4.

 الكلية والقطاعية لدول المجلس4ستراتيجيات واإلاستقطاب االستثمار األجنبي في الخطط  سياساتدخال إ 04
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ستراتيجيات إهدف تشغيل القوى العاملة الوطنية وتصحيح الخلل في سوق العمل ضمن  تضمين 34

 4استقطاب االستثمار األجنبي

 اقتصاد المعرفة4لى إاستخدام االستثمار األجنبي كوسيلة لالنتقال من االقتصاد التقليدي  74

في ستراتيجية إإحالل الواردات ضمن شراكات لى إاتباع سياسات االستثمار األجنبي التي تؤدي  04

وأجهزة لكترونية واإلمثل صناعة األجهزة الكهربائية  ،الصناعات التي ترتفع فيها معدالت االستيراد

 االتصال، ووسائط النقل وقطع غيارها4

ة، والصناعات المتجددة والنظيفورات في مجاالت الطاقة البديلة التركيز على استقطاب االستثما 64

 ، وتنويع الصناعات البتروكيماوية4المتوسطة والثقيلة

 إقامة الشراكات العالمية في قطاعات الصناعة التي تعتمد على المواد الخام المحلية4 44

 .أفضلية مشاركة رأس المال الوطني مع األجنبي التشجيع على 34

  .بين المستثمر الوطني واألجنبيالمتعلقة بمنح الحوافز ت تقليص الفروقا 94

 إلزام الشركات األجنبية بجلب وتوطين التكنولوجيا وضمان تدريب القوى العاملة الوطنية عليها4   24.

في ستراتيجية اإلعلى أهم القطاعات  المباشرةجنبية األاالستثمارات وضع ضوابط تحول دون سيطرة   4..

 4الغاز، والطاقة النوويةوكالنفط،  ،الدولة

 تسهيالت وميزات إضافية4 ستراتيجية اإلالشركات األجنبية التي تقوم على أساس الشراكات منح   04.

 4على زيادة مساهمتها في المسؤولية المجتمعيةجنبية األتشجيع الشركات   34.

 الواحدة4مات بالنافذة بخداالستمرار بتسهيل اإلجراءات على المستثمرين وإنشاء ما يسمى   74.

جذب ستراتيجيات إالبعد البيئي كأحد العوامل األساسية المحددة للتعامل مع االستثمارات ضمن دخال إ  04.

 االستثمار األجنبي4
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 :والمعلومات ومصادر البيانات المراجع
 

 1قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 1.

 1لدول الخليج العربيةقاعدة بيانات األمانة العامة لمجلس التعاون  91

 1«األونكتاد»الصادر عن  91.5تقرير االستثمار األجنبي المباشر لعام  31

 91.51على األثر االقتصادي الصادر عام  (DJEI)المسح السنوي لألعمال   21

التقرير االقتصادي ربع السنوي الذي صدر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز  51

"ICAEW ( وأعّده "مركز 91.2الربع الثاني  -رؤى اقتصادية: الشرق األوسط )" تحت عنوان

   1أبحاث االقتصاد واألعمال"

 1الموقع على الشبكة() المتحدة1المركز الوطني لإلحصاء في دولة اإلمارات العربية  11

الموقع  ،السعوديةموقع شركة صدارة للكيميائيات، موقع الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية  1.

 1على الشبكة
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ورقة عمل منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

واقع وآفاق االستثمار األجنبي المباشر  
العربيةالخليج لدول  مجلس التعاون في

2015نوفمبر  26– 25:  الكويتدولة 
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المحتويات جدول
الخليجي قتصادلإل العامة المالمح

بالعالم مقارنة الخليجية االستثمارات وتطور واقع

الخليجي الصناعي القطاع في المباشرة األجنبية االستثمارات

المجلس دول في األجنبي االستثمار ومزايا سياسات

األجنبي االستثمار الستقطاب ناجحة عالمية ربةتج

التحديات الفرص

االجنبي االستثمار مجال في الرائدة الصناعية األنشطة

الرئيسية النتائج

التوصيات

الخليجي  قتصادالعامة لإلالمالمح 

  العامتقديرات حسب نسمة مليون 47 حواليالست الخليجي التعاون مجلس دول سكان عدد يبلغ•
2014.

.دوالر ترليون 1.6 حوالي المجلس لدول المحلي الناتج حجم بلغ•
 على كبير حد إلى تعتمد زالت ال اقتصاداتھا أن إال المجلس دول تبذلھا التي التنويع جھود رغم•

 احتياطاته تشكل فيما المحلي، ناتجه من %47 حوالي يشكالن واللذين والغاز، النفطية الموارد
.العالمي االحتياطي من %38 حوالي النفطية

 فيما المجلس، دول صادرات إجمالي من %61 حوالي تشكالن والغازية النفطية الصادرات زالت ما•
 االنفتاح على يدل وھذا اإلجمالي، المحلي الناتج من %99 حوالي الخارجية تجارتھا تشكل

.الخارجي العالم على المجلس لدول الكبير االقتصادي
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الخليجية االستثمارات وتطور واقع 
بالعالممقارنة 

مقارنة بالعالمالخليجية التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية 

1.5%

1.6%

2.4%

12.3%

20.0%

25.1%

33.4%

75.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

بقية الدول العربية

الدول الخليجية

مجموعة األوبك

األسيان

منطقة اليورو

النافتا

االقتصادات الناشئة

االقتصادات الصناعية

االستثمارات االجنبية التراكمية المباشرة لبعض التكتالت العالمية كنسبة من إجمالي 
2014االستثمارات العالمية للعام   
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)...  يتبع(بالعالم، الخليجية مقارنة الجغرافي لالستثمارات األجنبية التوزيع 

133.8

168.6

369.2

416.3

664.4

721.9

743.5

1085.3

1549.8

5409.9

0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0

ماليزيا

تركيا

ايرلندا

مجلس التعاون

ھولندا

اسبانيا

المانيا

الصين

ھونغ كونغ

أمريكا

االستثمارات االجنبية التراكمية المباشرة في الدول الخليجية مقارنة مع بعض دول العالم للعام 
)مليار دوالر( 2014

الخليجية مقارنة بالعالماالستثمارات وتطور واقع 

15.4

18.8

19.7

31.0

115.6

215.9

416.3

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0

الكويت

البحرين

عمان

قطر

االمارات

السعودية

المجموع

   2015 للعام) االنكتاد(بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية : المصدر

)مليار دوالر( 2014حجم االستثمارات االجنبية التراكمية في الدول الخليجية حتى العام 
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الكويت
3.7%

قطر
7.4% عمان

4.7%

السعودية
51.9%

البحرين
4.5%

اإلمارات
27.8%

2014توزيع نسبة حجم االستثمارات االجنبية في الدول الخليجية حتى العام 

)...يتبع(بالعالم، الخليجية مقارنة االستثمارات وتطور واقع 

9.5%

9.6%

17.3%

17.7%

18.2%

19.9%

23.0%

42.2%

البحرين

العالم

اإلمارات

قطر

عمان

اجمالي دول المجلس

السعودية

الكويت

  2014 - 2005معدل نمو االستثمار االجنبي في دول المجلس مقارنة بدول العالم للفترة 
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:المباشر في دول المجلساالستثمارات األجنبية النمو في أسباب 
:الكبير في االستثمارات األجنبية المباشرة في دول المجلس إلى األسباب التاليةالنمو يعزى 

.المناخ االستثماري المناسب من بنية تحتيه وتشريعات وسياسيات جاذبة لالستثمار األجنبي•
مما مكنھا من توفير المالية التي حققتھا دول المجلس نتيجة الرتفاع أسعار النفط الفوائض •

.الالزم لالستثمارالتمويل 
.  األسواقوتيرة االنفتاح االقتصادي، وتحرير تسارع •
تكاليف اإلنتاج في الدول  وانخفاض تكاليف الطاقة، مقارنة بارتفاع ، العاملةاأليدي  رخص•

 .المتقدمة
التدفقات زيادة أدت إلى ، والتي 2008المالية العالمية التي حدثت في العام  زمةتداعيات األ•

، ساعد في ذلك األمواللرؤوس ومالذ آمن المجلس بحثا عن بيئة مستقرة االستثمارية لدول 
.حزمة السياسات االقتصادية التي تبنتھا تلك الدول للحد من اآلثار السلبية لتلك االزمة

االستثمارات األجنبية المباشرة 
القطاع الصناعي الخليجيفي 
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الخليجي الصناعةالتوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية في قطاع 

735

610

750

1,459

4,201

6,234

13,989

14

151

29

106

1419

584

2,303

الكويت

قطر

البحرين

عمان

اإلمارات

السعودية

اإلجمالي

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

2014التوزيع الجغرافي لعدد المصانع ذات االستثمار االجنبي في الدول الخليجية عام 

عدد المصانع الوطنية  عدد المصانع التي يساھم فيھا أجانب 

الكويت
0.6%

قطر
6.6% البحرين

1.3%

عمان
4.6%

اإلمارات
61.6%

السعودية
25.4%

توزيع أعداد المصانع ذات االستثمار االجنبي على دول المجلس عام 
2014
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المجلس بين دول توزيع االستثمارات األجنبية الصناعية المباشرة 

10.0

18.2

21.3

32.7

65.8

178.9

327.0

0.1

1.0

2.2

1.9

16.6

31.3

53.2

البحرين

الكويت

عمان

اإلمارات

قطر

السعودية

اإلجمالي

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

التوزيع الجغرافي لحجم االستثمارات ذات المساھمة االجنبية في قطاع الصناعة في الدول الخليجية 
2014عام -) مليار دوالر(

قيمة االستثمار في المصانع الوطنية   قيمة االسثمار األجنبي في  المصانع التي يساھم فيھا أجانب 

البحرين
0.3%

الكويت
1.9%

عمان
4.1%

اإلمارات
3.7%

قطر
31.1%

السعودية
58.9%

التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية في  قطاع الصناعة في الدول 
2014عام -الخليجية 

التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية الصناعية المباشرة على دول المجلس 

33.4

66.3

70.8

72.8

241.6

741.4

1,226.3

25.9

8.6

4.6

8.7

140.6

114.3

302.7

البحرين

قطر

عمان

الكويت

اإلمارات

السعودية

اإلجمالي

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

التوزيع الجغرافي لعدد العاملين في المصانع ذات المساھمة االجنبية في الدول الخليجية في العام 
2014

عدد العمال في المصانع   عدد العمال في  المصانع التي يساھم فيھا أجانب 

البحرين
8.6%

قطر
2.8%

عمان
1.5%

الكويت
2.9%

اإلمارات
46.4%

السعودية
37.8%

التوزيع الجغرافي للعاملين في المصانع العاملة ذات المساھمة االجنبية 
2014عام -(%) في الدول الخليجية 
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توزيع االستثمار األجنبي المباشر حسب األنشطة الصناعية

•  .

87

244

376

520

792

1,125

1,795

2,670

2,874

3,506

13,989

14

68

61

109

177

212

170

188

491

813

2303

الصناعات الجلدية

صناعة المعادن األساسية 

صناعة األخشاب

األنسجة والملبوسات

الصناعات الورقية والطباعة

منتجات أخرى

الصناعات الغذائية والمشروبات

الصناعات التعدينية غير المعدنية 

الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

المنتجات المعدنية واآلالت واألجھزة الكھربائية والمعدات 

اإلجمالي

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

2014التوزيع القطاعي لعدد المصانع العاملة في القطاع الصناعي للدول الخليجية عام 

عدد المصانع الوطنية  عدد المصانع التي يساھم فيھا أجانب 

األنسجة والملبوسات
4.7%

الصناعات الورقية 
والطباعة

7.7% الصناعات الغذائية 
والمشروبات

7.4%

الصناعات التعدينية غير 
المعدنية 

8.2%
القطاعات األخرى

15.4%

الصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية

21.3%

المنتجات المعدنية واآلالت  
واألجھزة الكھربائية 

والمعدات
35.3%

المساھمة القطاعية لعدد المصانع العاملة في القطاع الصناعي للدول نسب 
2014الخليجية عام 



- 56 -

توزيع االستثمار األجنبي المباشر حسب األنشطة الصناعية

0.2
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327.0
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0.9

5.7

43.5

53.2

الصناعات الجلدية

صناعة األخشاب

األنسجة والملبوسات

منتجات أخرى

الصناعات الورقية والطباعة

الصناعات الغذائية والمشروبات

صناعة المنتجات المعدنية واآلالت واألجھزة الكھربائية والمعدات

الصناعات التعدينية غير المعدنية 

صناعة المعادن األساسية 

الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

اإلجمالي

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

) مليون دوالر(التوزيع القطاعي لالستثمارات االجنبية في القطاع الصناعي للدول الخليجية 
 2014عام 

قيمة االستثمار في المصانع الوطنية   قيمة االسثمار األجنبي في  المصانع التي يساھم فيھا أجانب 

توزيع االستثمار األجنبي المباشر حسب األنشطة الصناعية

5

22

56

57

61

67

211

225

227

296

1,226

0.8

3.8

18.3

17.3

22.3

16.6

28.2

74.1

32.0

89.5

302.7

الصناعات الجلدية

صناعة األخشاب

الصناعات الورقية والطباعة

صناعة المعادن األساسية 

األنسجة والملبوسات

منتجات أخرى

الصناعات الغذائية والمشروبات

الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

الصناعات التعدينية غير المعدنية 

المنتجات المعدنية واآلالت واألجھزة الكھربائية والمعدات 

اإلجمالي

قاعدة بيانات منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: المصدر

 2014توزيع عدد العاملين في المصانع العاملة ذات المساھمة االجنبية في الدول الخليجية للعام 

عدد العمال في المصانع الوطنية   عدد العمال في  المصانع التي يساھم فيھا أجانب 
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األنسجة والملبوسات
7.4%

منتجات أخرى
18.7%

الصناعات الغذائية 
والمشروبات

9.3%
الصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية

24.5%
الصناعات التعدينية غير 

المعدنية 
10.6%

المنتجات المعدنية واآلالت  
واألجھزة الكھربائية 

والمعدات
29.5%

نسبة العاملين في المصانع ذات المساھمة األجنبية في الدول الخليجية للعام 
2014  

سياسات وتشريعات ومزايا االستثمار األجنبي المباشر في دول المجلس

المزايا

.متطورة تحتية بنية وجود•
  السلع انتقال حركة انسياب أمام التجارية العوائق كافة إزالة•

.والخدمات
 الخارجي العالم تجاه المجلس لدول موحدة جمركية تعرفة•

 %5 بحدود
 من الكامل باإلعفاء الخليجي المنشأ ذات الصادرات تتمتع•

  العربية الدول في الجمركية الرسوم
  الطاقة تكاليف رخص•
  األنشطة إلقامة حرة مناطق المجلس دول معظم امتالك•

.الصناعية

السياسات والتشريعات

األجانب تملك ونسب الوطنية المشاركة•
األجنبي لالستثمار المتاحة القطاعات•
واإلعفاءات الحوافز•
  المستثمر مع التعامل جھات•
التراخيص إلصدار الزمنية المدة•
المستثمر التزامات•
االستثمار حماية•
العقاري التملك•
واألرباح المال رأس تحويل•
االستثمار لتشجيع استرشادي قانون•
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عالمية ناجحة الستقطاب االستثمار األجنبي ربةتج

سياسات أكثر مرونة في التشغيل واألجور واألسعار اعتماد •
للمشاريع المشتركة

على التخصص في الصناعة، والبحث العلمي، التركيز •
.وتحسين المحاسبة االقتصادية فيھا

تقديم الحوافز بمنح القروض وإصالح األجور لتنشيط •
.المؤسسات الصناعية

القيام بالتوزيع الجغرافي للصناعة بعد أن كانت مقتصرة •
.دون غيرھامناطق على 

المشاركة باألسھم إلدارة الشركات الكبرى المملوكة اعتماد •
للدولة، كشراء األسھم من قبل العاملين فيھا ليكون لديھم 

بالمسؤوليةشعور أقوى 

تجربة الصين

.توظيف العون األجنبي في تعزيز االعتماد على النفس•

تطبيق مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة وضمان الحقوق •
.والمصالح للطرفين

استخدام التكنولوجيا المتطورة وممارسة اإلدارة الحديثة إلزامية •
.من قبل المشروع المشترك

أن يكون اإلنتاج كماً ونوعاً، وتأھيل الفنيين واالداريين، وتوسيع •
.الصادرات وزيادة إيرادات العمالت األجنبية الصعبة

فرض شروط تشجع االستثمار األجنبي المباشر ومعاملته بأفضلية •
.في الرسوم والضرائب

منح إعفاءات جمركية للمدخالت المستوردة التي تستخدم في •
بأفضلية  التصديريالمشاريع ذات اإلنتاج معاملة ، والصادرات
.إضافية

توفير األسواق المحلية لمنتجات الشركات ذات االستثمارات •
.األجنبية

الفرص التحديات

تمتلكھا الدول الخليجية الستقطاب التي المقومات 
االستراتيجيةوفق مبدأ الشراكات االستثمارات األجنبية 

.والوطنية الوافدة العاملة األيدي توفر•

. المجلس لدول المتوسط الجغرافي الموقع•
. الخام المواد وتوفر الطاقة، تكلفة انخفاض•
.المجلس لدول المصرفي النظام في المالية الفوائض توفر•
.للتطوير والقابلية التشريعات في المرونة توفر•
.التحتية بالبنية المجھزة الصناعية المدن توفر•
 ومنطقة العالمية التجارة منظمة التفاقية المجلس دول انضمام•

.الكبرى العربية الحرة التجارة

التحديات التي تواجه االستثمار األجنبي

.المجلس دول بعض في االستثمارية االستراتيجيات غياب•
 اإلجراءات وصعوبة األجانب تملك نسب على شروط وجود•

.
 االدارات قدرة من المشروع في األجانب ملكية نسبة تحد•

.األجنبية
الخاص القطاع دور توسيع ضرورة•
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في مجال االستثمار االجنبي األنشطة الصناعية الرائدة

  .والنظيفة والمتجددة البديلة الطاقة بقطاع المتربطة الصناعات•
  .والثقيلة المتوسطة المنتجات صناعات•
.المحلية الخام المواد على تعتمد التي الصناعة•
.والمتوسطة الصغيرة الصناعات•
المعرفي المكون ذات الصناعات•

 على اعتمادھا من أكثر التكنولوجيا على تعتمد التي الصناعات•
.الكيماوية الصناعات مثل .اإلنتاج في البشري العنصر

 األجھزة صناعة مثل العالية االستيراد معدالت ذات الصناعات•
  وقطع النقل ووسائط االتصال، وأجھزة وااللكترونية الكھربائية
.غيارھا

الرئيسية النتائج
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الرئيسية النتائج

 جذب تشجيع في يساھم بما االقتصادية تشريعاتھا لتطوير حثيث بشكل المجلس دول تسعى•
.األجنبي االستثمار

 نھاأ الإ ،العالمية االستثمارية التدفقات من متواضعة نسبة تشكل الخليجية االستثمارات زالت ال•
.المباشرة العالمية االستثمارات نمو من وأكبر متسارع بشكل تنمو
  محدودية عن فضال المجلس، دول في األجنبية االستثمارات في وقطاعي جغرافي تركز ھنالك
.المجلس دول بعض في الصناعي القطاع حجم

 االستثمار استقطاب مجال في تحدياتالو صعوباتال بعض تواجه المجلس دول زلت ال•
   .األجنبي

.المجلس دول بعض في األجنبي االستثمار لجذب ومعلنه واضحة استراتيجيات غياب•
  .الصناعية األنشطة من كثير في واعدة فرص المجلس دول تمتلك•

التوصيات

 الواردات إحالل لىإ تؤدي التي األجنبي االستثمار سياسات اتباع•
 فيھا ترتفع التي الصناعات في استراتيجية شراكات ضمن

 وااللكترونية الكھربائية األجھزة صناعة مثل االستيراد معدالت
.غيارھا وقطع النقل ووسائط االتصال، وأجھزة

 البديلة الطاقة مجاالت في االستثمارات استقطاب على التركيز•
 وتنويع والثقيلة، المتوسطة والصناعات والنظيفة، والمتجددة
.البتروكيماوية الصناعات

 على تعتمد التي الصناعة قطاعات في العالمية الشراكات إقامة•
.المحلية الخام المواد

 واألنشطة للقطاعات المباشرة االجنبية االستثمارات توجيه•
 ونوع حجم تبين .مدروسة استثمارية خرائط وفق االقتصادية
.المطلوبة االستثمارات

 الخطط في األجنبي االستثمار استقطاب سياسات دخالإ•
.المجلس لدول والقطاعية الكلية واالستراتيجيات

 الخلل وتصحيح الوطنية العاملة القوى تشغيل ھدف تضمين•
 االستثمار استقطاب استراتيجيات ضمن العمل سوق في

.األجنبي
 االقتصاد من لالنتقال كوسيلة األجنبي االستثمار استخدام•

.المعرفة اقتصاد لىإ التقليدي
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التوصيات

)...يتبع(، التوصيات
 الشراكات أساس على تقوم التي األجنبية الشركات منح•

  .إضافية وميزات تسھيالت االستراتيجية
 المسؤولية في مساھمتھا زيادة على االجنبية الشركات تشجيع•

.المجتمعية
 ما وإنشاء المستثمرين على اإلجراءات بتسھيل االستمرار•

.الواحدة النافذة بخدمات يسمى
 مع للتعامل المحددة األساسية العوامل كأحد البيئي البعد دخالإ•

.األجنبي االستثمار جذب استراتيجيات ضمن االستثمارات

.األجنبي مع الوطني المال رأس مشاركة أفضلية على التشجيع•

 الوطني المستثمر بين الحوافز بمنح المتعلقة الفروقات تقليص•
  واألجنبي

 وضمان التكنولوجيا وتوطين بجلب األجنبية الشركات إلزام•
  .عليھا الوطنية العاملة القوى تدريب

 المباشرة االجنبية االستثمارات سيطرة دون تحول ضوابط وضع•
 الغاز، كالنفط، الدولة في االستراتيجية القطاعات أھم على

.النووية والطاقة
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