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20072007مؤشرات أساسية       مؤشرات أساسية       : :  اقتصادي    اقتصادي   --االطار الماآرو    االطار الماآرو    

Macroeconomic Framework: Main Economic Indicators 2007

Emirates Lebanon Tunisia Yemen

GDP (billion USD) 163.3 24.3 35.02 22.52

Total population (million) 4.37 4.10 10.23 22.38

GDP per capita (thousand USD) 37.4 5.9 3.4 1.0

GDP / MENA (%) 19.2 2.9 4.1 2.6

Population / MENA (%) 1.4 1.3 3.3 7.1

GDP (PPP) (billion USD) 226.1 41.4 76.9 52.3

GDP (PPP) per capita (thousand USD) 51.7 10.1 7.5 2.3

Gross fixed capital formation (billion USD) 49.6 4.4 8.3 4.5

I / GDP (%) 30.4 18.1 23.7 20.0

Exports of merchandises (billion USD) 173 3.6 15.0 7.3

Imports of merchandises (billion USD) 132 12.3 19.0 6.5

Exports / Imports 1.3 0.3 0.8 1.1

Sources: World Bank Database 2008, UNCTAD Database 2008



20072007مؤشرات أساسية       مؤشرات أساسية       : : اقتصادي     اقتصادي     --االطار الماآرو    االطار الماآرو    

%  29 وMENAفي المئة من اجمالي المقيمين في منطقة                 %  13تمثّل البلدان االربعة نحو       
.من ناتجها المحلي   

  الناتج المحلي      لجهة وزنها الديموغرافي ونصيب الفرد من        ، البلدان   هذه   تفاوت شديد بين      يبرز 
.وحجم مبادالتها الخارجية    فيها  

مثيله باالسعار تجاوز الى ) باسعار تعادل القوة الشرائية     (يميل نصيب الفرد من الناتج المحلي            
. كلما تراجع حجم الناتج المحلي في البلد المعني               سبيا يتسع الفارق بين  المؤشرين ن       و،الجارية

، وهي تبلغ    دان المختلفة    تباين نسبة االستثمار االجمالي الى الناتج المحلي القائم بحسب البل            ت

%).18(، وأدناها في لبنان     %)30(أعلى المستويات في دولة االمارات        

 حيث تنخفض نسبة تغطية الصادرات       خلل قياسي في الميزان التجاري للبنان         يبرز 
. )دور النفط (  في اليمن      %110و في االمارات،     % 130، مقابل  %30للمستوردات الى      



قتصاديات دول المنطقة          ال االصالح الهيكلي             حول   

 في مصادر النمو االقتصادي، بتأثير      حوالت  في العقد المنصرم ت  MENAشهدت دول  
بوشر  التي  – ال سيما تلك المرتبطة باالصالح الهيكلي       –من االصالحات   جملة  من  
. المنطقةتطبيقها وان بصورة متفاوتة في معظم دول       في 

خفض أو الغاء الحواجز      مثل   (تحرير التجارة   على اتجاه ل   هذه االصالحات انطوت 
، وتحفيز    )...، تبسيط االجراءات  التجارية الكمية، تقليص معدالت التعرفات الجمركية        

،  ...) تسهيل تدفق االستثمارات، تبسيط االجراءات االدارية والقانونية     (مناخ األعمال    
الضعف في  معالجة أوجه    نوعية االدارة، حقوق الملكية،    (وتحسين نظام ادارة الحكم   

.. .). القضاء

ز  تعز –الفورة النفطية تي ترافقت في جانب منها مع       ال–في ضوء هذه االصالحات   
الستهالك   استمرار الدور التقليدي لساسي للنمو، الى جانب     أمحرك  كدور االستثمار  

وبرزت في هذا االطار بشكل خاص أهمية االستثمار األجنبي المباشر،           .  المحلي
. جانبي العرض والطلب   علىتدفقات رأسمالية     معبر عنه بواسطة ال



تعريف االستثمار األجنبي المباشر       تعريف االستثمار األجنبي المباشر       

:التاليةاألساسية  ةنات الثالثّويشمل االستثمار األجنبي المباشر المك   تعريف 

.ألسهم في بلد غير بلد االقامة) األجنبي المباشر  (شراء المستثمر 1.

، ويعيد في بلد غير بلد االقامة التي يبقيها المستثمر مال السهمي  الرأسعن  حربااأل2.
. في هذا البلديفها وظ تبالتالي 

 المعقودة داخل الشرآة  – القصيرة أو الطويلة األجل  -القروض أو الديون 3.
. المستثمرة، بين فرعها األم وفرعها في بلد المقصد

   ان معظم األرقام والمعطيات الواردة في هذا العرض مأخوذة من        1 مالحظة رقم 
مم المتحدة  مصادر موثوقة وحديثة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر األ      

للتجارة والتنمية  
 الدول MENA  يقصد بدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا       2 مالحظة رقم 

الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، ايران، األردن، الكويت،      : التسعة عشرة  التالية
ة السعودية،  لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربي         

. السودان، سوريا، تونس، االمارات العبية المتحدة، واليمن    



                                 FDIFDI    ستثمارات األجنبية المباشرة     ستثمارات األجنبية المباشرة     تطور تدفقات اال  تطور تدفقات اال  
  ))بالدوالر الجاري    بالدوالر الجاري     ( (MENAMENAن ن من والى بلدا    من والى بلدا    

FDIs in MENA: Historical Overview
Source: UNCTAD Database 2008
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رجة محتسبة على أساس كل بلد على حدة وليس     تستوجب قراءة الجدول األخذ في االعتبار أن التدفقات الوافدة والخا      :مالحظة
.  من دول أخرى فيها  MENAبلدان مما يعني أن األرقام تتضمن من ضمن ما تتضمنه التدفقات الواردة الى           . المنطقة ككل



ن   ن    من والى بلدا    من والى بلدا   FDIFDI  ستثمارات األجنبية المباشرة ستثمارات األجنبية المباشرة تطور تدفقات اال  تطور تدفقات اال  
MENAMENA  ))بالدوالر الجاريبالدوالر الجاري  (  (

تطور ومن جهة  اسعار النفط  تطور بين تقومعالقة وثيقة من المؤكد أن  
 االستثمارية االجنبية من جهة ثانيةتدفقاتال

خالل الفترة  ) الى/من ( االستثماريةلتدفقاتفي قيمة ا ثبات نسبي يالحظوجود
 كنتيجة التجاه اسعار النفط نحو االنخفاض ،1983-2000

بدءا من عام  االستثمارية انعطاف حاسم في منحى تطور التدفقات يبرز
النفط الثالثة" صدمة اسعار"تفجر تاريخ بالتزامن مع وذلك ،  2002

نسبي بين المنحى العام لتطور التدفقات الوافدة والمنحى العام  يظهر تقارب 
لتطور التدفقات الخارجة



20072007  --  20042004 في السنوات األخيرة  في السنوات األخيرة FDIFDI       تطور        تطور 

FDI Inflows 2004 – 2007 (billion USD)

Emirates Lebanon Tunisia Yemen

2004 10 004  1 993 639 144

2005 10 900  2 791 782 ‐302

2006 12 806 2 739 3 312 1 121

2007 13 253 2 845 1 618 464

Source: UNCTAD Database 2008

 خالل السنوات االربعة   الوافدةمن اجمالي التدفقات     % 70 االمارات على أكثر من   حوذت است
في البلدان االقل   علىيبدو نسبيا أ      في هذه التدفقات  زيادة ولكن معدل ال ،  2007 – 2004

تطورا، السيما اليمن  

في  لفترة، بدء انخراط معظم بلدان المنطقة في برنامج التصحيح الهيكلي في تلك ا         ساهم 
اليها  FDI انسياب تدفقات    تعزيز



2007 -2004في السنوات األخيرة           FDI     تطور 

معالم تشبع نسبي في االمارات    تبرز 
 مثيلها في المقارنات االقليمية      في لبنان  الى اجمالي االستثمار     FDIتتجاوز نسبة    

 تونس واليمن  كل منعرضة لتقلبات في  الى اجمالي االستثمار      FDIتبدو نسبة   

FDI as percentage of gross fixed capital formation
Source: UNCTAD Database 2008
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2007عام  FDI              مؤشرات مقارنة بشأن  

االستثمار هي االعلى في لبنان      اجمالي   الى الناتج المحلي القائم والى    FDIنسبة  ان 
واالدنى في اليمن 

 االعلى في االمارات ويصل الى اربعة اضعاف  و للفرد هFDIمتوسط قيمة  ان 
 على هذا الصعيد ل في المرتبة الثانية  تونصف مثيله في لبنان، الذي يح   

FDI 2007
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2008مؤشر الحرية االقتصادية                    

المستوحى من نظرية آدم سميث حول الحرية      (   يقاس مؤشر الحرية االقتصادية    تعريف
حرية  :   ، عبر المحصلة العامة للمؤشرات العشرة التالية  )الفردية والحرية االقتصادية  

 النقدية، حرية     األعمال، حرية التجارة، الحرية الضريبية، حجم القطاع العام، الحرية         
االستثمار، الحرية المالية، حقوق الملكية، الفساد، وحرية التوظيف       

Index for Economic Freedom 2008

Emirates Lebanon Tunisia Yemen

Index 64.7 58.1 58 56.6

World Rank 54 95 98 103

Source: Heritage Foundation and Wall Street Journal 2008



2008 عام “األعمال القيام ب     سهولة ”مؤشر     بنود 

 هي االفضل عموًما بالنسبة الى المؤشر العام           الماراتا
 والتجارة الخارجية        ،، وتسجيل االمالك     ب دفع الضرائ    بنود تتمثل فياالماراتالمحفزات التي تتمتع بها        أهّم    
تراجع     ها ت ولكن ،متعلق بتأسيس االعمال  بند ال  على سائر البلدان بالنسبة لل          - لمؤشر العام   في ا  الثانية   وهي  –  تونس  تفّوق ت

 حماية المستثمرين والتشغيل ودفع الضرائب      بنودالى مواقع ادنى بالنسبة ل      
 الحصول على قروض وحماية المستثمرين والضرائب والتجارة              بنود في  اليمنالعوائق امام حرية االقتصاد في     تمّثل  ت

 وانفاذ العقود     تأتي في الموقع االول بالنسبة للحصول على تراخيص البناء                اليمن ولكن   .  الخارجية   
 العقود وتصفية المؤسسات    انفاذ التفصيلية السيما تراخيص البناء وتسجيل االمالك و            لبنود   في أي من ا     بنان للتفّوق يال  

Ease of Doing Business (World Rank)

Emirates Lebanon Tunisia Yemen

Ease of Doing Business Rank 46 99 73 98

Starting a Business 113 98 37 50

Dealing with Construction Permits 41 121 101 33

Employing Workers 47 58 113 69

Registering Property 11 102 55 48

Getting Credit 68 84 84 172

Protecting Investors 113 88 142 126

Paying Taxes 4 45 106 138

Trading Across Borders 14 83 38 126

Enforcing Contracts 145 118 72 41

Closing a Business 141 121 32 87

Source: World Bank Group – Doing Business  2008



2008األعمال   القيام ب سهولة     مؤشر  بنود عدد من   مكّونات تحليل مقارن ل 

، واالمارات في المرتبة   تأسيس األعمال   بالنسبة لمؤشر   MENA في   هي الثالثةتونس 
الثانية عشرة  

، بينما لبنان هو االعلى كلفة      لتأسيس األعمال    فضل ما يميز تونس هو الكلفة المتدنية   أ

Starting a business (MENA rank)

Emirates Lebanon Tunisia Yemen MENA OECD

Starting a business 12 11 3 6

Procedures (number) 8 5 10 7 8.4 5.8

Duration (days) 17 11 11 13 23.5 13.4

Cost (% GNI per capita) 13.4 87.5 7.9 93 41 4.9

Paid in min. capital (% GNI per capita) 311.9 58 0 0 331.4 19.7

Source: World Bank Group – Doing Business  2008



2008األعمال   القيام ب سهولة     مؤشر  بنود عدد من   مكّونات تحليل مقارن ل 

لضريبة لجهة ا عدد الساعات الخاصة بتسديد الضريبة، و      لجهة االفضل  هي االمارات 
 كنسبة من االرباح     المحتسبة لسائر انواع الضرائب كذلك   على االرباح، و 

االشتراكات، بما    الضريبة على االجور و تتميزان بمستوى مرتفع من   لبنان وتونس  
 OECDوازي المعدل المسجل في يكاد   ي

المسجل  الضريبة على االرباح هي االعلى في اليمن وتصل الى نحو ضعفي المعدل      
OECDفي

Paying taxes (MENA rank)

Emirates Lebanon Tunisia Yemen MENA OECD

Paying taxes 2 10 15 17

Payments (number) 14 19 22 44 22.8 13.4

Time (hours) 12 180 228 248 216.3 210.5

Profit tax (%) 0 12 11.9 35.1 12.9 17.5

Labor tax and contributions (%) 14.1 24.1 24.6 11.3 16.3 24.4

Other taxes (%) 0.3 0 22.5 1.4 4.1 3.4

Total tax rate (% profit) 14.4 36 59.1 47.8 33.3 45.3

Source: World Bank Group – Doing Business  2008



2008األعمال   القيام ب سهولة     مؤشر  بنود عدد من   مكّونات تحليل مقارن ل 

 السيما في االمارات هي اعلى بكثير مما هي        MENAعدد اجراءات انفاذ العقود في      
OECDفي  

ينطبق هذا ايضا على عدد ايام االنفاذ، السيما في حالة لبنان              

في لبنان   نسبيا   على األ وهي OECD تزيد عن مثيلها في      MENA في ىكلفة الدعاو  

Enforcing contracts (MENA rank)

Emirates Lebanon Tunisia Yemen MENA OECD

Enforcing contracts 15 10 3 1

Procedures (number) 50 37 39 37 43.7 30.8

Duration (days) 607 721 565 520 688.8 462.7

Cost (% claim) 26.2 30.8 21.8 16.5 23.7 18.9

Source: World Bank Group – Doing Business  2008



2008األعمال   القيام ب سهولة     مؤشر  بنود عدد من   مكّونات تحليل مقارن ل 

 يصل الى نحو ضعفي MENA لتصفية االعمال في  الالزمةمعدل عدد السنوات
OECDمثيله في 

عدد يبرز هذا العنصر آعائق اساسي في آل من االمارات ولبنان، سواء لجهة   
آلفة التصفية لجهة السنوات او

Closing a business (MENA rank)

Emirates Lebanon Tunisia Yemen MENA OECD

Closing a business 17 14 3 11

Time (years) 5.1 4 1.3 3 3.5 1.7

Cost (% estate) 30 22 7 8 14.1 8.4

Recovery rate (cents on the dollar) 10.2 19 52.3 28.6 29.9 68.6

Source: World Bank Group – Doing Business  2008



2007 بحسب القطاعات لسنة     FDIتوزع 

Tunisia

Agriculture, 0.40%

Industry & Energy, 
89.10%

Services, 10.50%

Yemen

Agriculture, 3.60%

Industry & Energy, 
23.30%

Services, 73.10%

Emirates

Agriculture, 0.19%

Industry & Energy, 
10.06%

Services, 89.75%

Lebanon

Agriculture, 1.50%

Industry & Energy, 
3.00%

Services, 95.50%



FDI (2007)مالحظات مبدئية حول توّزع 

 بخصائص األوضاع االقتصادية السائدة في FDIتتاثر وجهة تدفقات 
البلدان المعنية   

يسّجل توّزع أآثر تنوعا لهذه التدفقات في آل من تونس واليمن، مع 
)والكهرباء (وزن نسبي ملحوظ لالستثمارات الصناعية   

على معظم  )  بما في ذلك القطاع العقاري(يستحوذ قطاع الخدمات    
االستثمارات األجنبية المباشرة في آل من االمارات وخصوصا لبنان

بة ان تنويع البنية االقتصادية محّفز اساسي لزيادة التدفقات االستثمار
االجنبية 


