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 مقدمة -7

 

بسععبن نقعع  تسعع غ غالبيععة الععدول ال ال مععب علععغ جععت  االسععتثمارات األجنبيععة ال اقتصععاد ا ا ا ليععة و لعع  
األمععععوال ا ليععععة وعععععدل يةا تحععععا لتلبيععععة االمتياجععععات التمو ليععععة ل مليععععات التنميععععة االقتصععععاد ة    ععععافة ال رغبععععة 
املسععتثمر ا األجانععن وسعع يحو الععدالو  إلسععتاإلل الةععر  اإلسععتثمار ة املواتيععة واملتععوفرن يف الععدول الر يصععة نسععبيا 

الدول األ رى. وتتدفق هته اإلستثمارات  ما بصورن  ستثمارات  واليت تتمتع مبزا ا وفر  قد ال تكون متوافرن يف
ميعععض  إعععو   عععافة ال   املةحول األوسعععع واأل عععب بعععمباشععرن أو أن تكعععون موجحعععة ال سعععوق رأين املعععال العععوط   
العرها ال قعارو والتعأجري التمعو لا و املتسسعات املاليععة سعوق األوراق املاليعة يعب معا قطاععات املصعارأ والتعأمني و 
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 أنواع اإلستثمارات -8
 

 االستثمار األجنيب املباشر  2.1 
التعدفقات املاليعة الوافعدن علعغ دولعة غعري دولتع   بأهنعااالدبيات احلد ثعة املت لقعة باالسعتثمار األجنعيب املباشعر  ت رأ

األجنعيب املباشعر معا اجلع   ميعض ومعا  عإلل االسعتثمار التمو عب مباشرن للاعر  العتو    ةاألصلية واملستخدم
باإل ععافة ال املوععارية يف  دارن املوععروع مععع املسععتثمر الععوط    مععا املوععروع أويلعع  ءاميتلعع  املسععتثمر األجنععيب جععز 

فإإًل عا قيال املستثمر األجنعيب بتوو عب يميعة معا املعوارد املاليعة والتكنولوجيعة و اخلعةن الةنيعة واملحعارات اإلدار عة 
ع اجملاالت ال الدولة املإيةة. وما هنا تس غ ال د د ما الدول ال جت  هتا النعوع والتسو قية واملالية يف مجي

لعي  يف اععال رفعع الطاقععة اإلنتاجيعة و  ععادن معا االسععتثمار ملعا فيعع  معا ان كاسععات ا ابيعة علععغ االقتصعاد الععوط  
 املعة يف البلعد املإععي   مععا ميعض رفعع الكةععاءات اإلدار عة والتكنولوجيعة واسعتي ا  األ ععدو الالنمعو و اعا أ إعا 

  ععافة ال زيععز االسععتثمارات األجنبيععة املباشععرن بأهنععا اسععتثمارات طو لععة األجععب  ميععض  قععول املسععتثمر األجنععيب 
وصع وبة  معا جحعة بإنواء املصانع والوريات يف البلد املإي  وبالتايل التواجد الة لا علغ ار  البلد املإي 

 السعععتثمارات و لععع  الرتةعععاع تكلةعععة االنسعععوا  وبد عععداً معععا  سعععمغ بالتكعععالي  الاارقعععة اانسعععوا  مثعععب هعععته 
Sunk Cost العيت بعدوامل يقعات هنعاك ال د عد معا ا عددات وبالرغو ما هته اإل ابيعات  .ما جحة أ رى 

ةعععا ف .ةأ د ولوجيعع و معععا أ حععا  عععددات سياسععية و اجتماعيعععة  معععا تععدفق هعععتا النععوع معععا االسععتثمارات وت يععق
  ن كسع  هعته  واليت شحدت ثإلثعة معرو   قليميعة  عإلل ال قعد ا األ عري ا مثإل منطقة مثب الورق األوسط

علعغ تعدفقات اإلسعتثمار األجنعيب  وأثعرت بوعكب مباشعر وسعليباحلرو  علغ اإلسعتقرار السياسعا لعدول املنطقعة 
احلالععة   تععدفق اإلسععتثمارات األجنبيععةعلععغ تععأثري ال وامععب السياسععية واإلقتصععاد ة علععغ  و ععري مثععاللععدول املنطقععة  
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الةلسعععطينية ومعععا ت انيععع  فلسعععطني نتيتعععة لحعععروأ اإلمعععتإلل معععا ميعععض  غعععإلق امل عععابر والتعععدمري املنحتعععا للبنيعععة 
التوتيععة واإلقتصععاد ة األمععر الععتو   يععق أ ععة سياسععات  قتصععاد ة للسععلطة الةلسععطينية و إعع   مععا قععدر ا علععغ 

 ال فلسطني. بإشكاهلا املختلةة جت  اإلستثمارات
رسععو سياسععا ا أعت  أنععواع م ينعة مععا االسععتثمارات    العة هععته امل وقعات و ومعا هنععا تسع غ الععدول املإععيةة ال

 طعععط التنميعععة االقتصعععاد ة هلعععته العععدول  بقيعععق األجنبيعععة املباشعععرن وتوجيححعععا ال قطاععععات  عععددن للمسعععا ة يف
 ةوبقيق االستةادن القصوى ما هته التدفقات االستثمار 

 

 االستثمار األجنيب غري املباشر  1.1 
وأهو ما   باالستثمارات ا ةحية يف أسواق األوراق املالية يف الدول املإيةة  تمثب اإلستثمار األجنيب غري املباشر

مييز هتا النوع ما االستثمار هو سحولة الد ول واخلروج ال الدول املإعيةة واألسعواق املسعتحدفة  ميعض  سع غ 
مستثمرو ا افظ الدولية ال ت د ب مرايزهو االستثمار ة وبالتايل اخلروج أو العد ول ال أسعواق األوراق املاليعة يف 

  ومعا لعتل  معا ان كاسعات علعغ اسعتقرار أسعواق األوراق ة هلعته العدولوفقا لتطعور األسعواق املاليع الدول املإيةة
 املالية يف هته الدول.

وما مزا ا هتا النوع ما االستثمار ان    مب علغ   ادن سيولة وعمق أسواق األوراق املالية  ميض ان هعتا النعوع 
إلسععتثمار ة بطععول األمععد مععا االسععتثمارات  كععون يف الاالععن علععغ شععكب اسععتثمارات متسسععية تتصعع  قرارا ععا ا

   افة ال سرعة  ختا  القرار وتنةيته يف مثب هتا النوع ما اإلستثمارات. وتكون مبنية علغ أس  علمية رشيدن
يف مثب هته اإلستثمارات ما أبر  سلبيات هته النوع ما اإلستثمار هو ص وبة بكو األسواق املالية املإيةة  و

إلسعتثمارات بصعورن مةاج عة وعلعغ شعكب موجعات بيعع  عخمة نتيتعة و بط   قاعحا  ميض قد تنسون هته ا
  يمعا مصعب يف األ معة ل وامب عد دن  األمر التو  تثر سلبا علغ استقرار سوق األوراق املالية يف البلد املإي 

. أ عع  ال  لعع  أن هععتا النععوع مععا اإلسععتثمار األجنععيب قععد ال  سععاهو بصععورن مباشععرن يف املاليععة ال امليععة األ ععرين
تنمية اإلقتصاد الوط  ما  إلل ختةيض م دالت البطالة ورفعع الطاقعة اإلنتاجيعة و  عادن م عدالت النمعو  و لع   

  وال  أ عععععت بالإعععععرورن األوليعععععات يونععععع   تمثعععععب بإسعععععتثمار يف األدوات املاليعععععة املدرجعععععة يف سعععععوق األوراق املاليعععععة
 .اإلقتصاد ة الكلية

 
 لدول العربية في جذب االستثمارات الدوليةإتجاهات االستثمارات األجنبية ودور ا  -3

 
نتيتععة لل وملععة واإلنةتععا   األ ععري ا ا لقععد تزا ععد االهتمععال بدراسععة سععلوك واثاهععات االسععتثمار األجنععيب يف ال قععد

 األجنعيب االسعتثمار واصعب الناميعة  الدول  ل املالية بالتدفقاتأما فيما  ت لق    اإلقتصادو التو  وحده ال امل

  ععال يف مليعار دوالر 3.4.3 بلع  ميعض  الناميعة العدول يف اخلارجيعة بالتمو ع مصادر أهو وكب  التو املباشر
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 . املائعة يف 20.6 نسعبتحا ادن عبز  أو  (.)جعدول رقعو  2006   ععال يف دوال مليعار 379.1 و 2005

 العدول غالبيعة توعحده العتو االقتصعادو االنت عا  يف األجانعن ا املسعتثمر  لعدى الثقعة اسعتمرار  لع   كع  و 

 اسعتقطا  يف الناميعة العدولاموععات  بعني معا األول املرتبعة وأقيانوسعيا آسعيا دول اموععة وبتعب . الناميعة

 يف دوالر مليعار 220.9 حنعو اجملموععة تل  تلقتحا اليت التدفقات اموع بل  ميض املباشر  األجنيب االستثمار
 وال . املائعة يف 24.3 نسعبتحا ادن عبز  أو  2005 ععال يف دوالر مليعار 177.7 بنوعو مقارنعة 2006 ععال

 األجنعيب لإلسعتثمار اسعتقطاباً  العدول ثعريأ توعكب لنعدا وتا واهلنعد وترييعا وسعناافورن ونجيع وهونع  الصعني  الع 

 .2املباشر يف هته اجملموعة
 

)مليار          (8002-8002(: تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر في العالم )7جدول رقم )
 دوالر(

 التدفقات الى الداخل الدول

 8002 8002 8002 
  نسبة التغير 

 8002عام 
)%( 

 الحصة للعالم 
 8002عام 

)%( 
 00. ..39 305.8. 845.9 ..142 العالم

 75.1 45.3 951.5 580.3 4.9.8 الدول المتقدمة
شوووورق أوروبووووا ورابطووووة الوووودول -جنوووووب

 5.3 79.3 78.3 2..4 40.3 المستقلة

 28 20.7 ..318 3.4.3 293 الناميةالدول 
 7.1. 24.3 220.8 11.1. 53. آسيا وأوقيانوسيا
 7.4 0.8. 93.9 15.5 84.3 أمريكا الالتينية
 4.9 37.2 72.4 45.9 24.1 الدول العربية

 (2001األجنيب املباشر ) املصدر: متزر األمو املتودن للتتارن والتنمية )األونكتاد(  قاعدن بيانات اإلستثمار

 

 املباشعر األجنعيب االسعتثمار تعدفقات بلاع  ميعض الثانيعة املرتبعة يف يب والكعار  الإلتينيعة كعا أمر  دول اموععة وتأيت

 ادن عبز  أو 2005 ععال يف دوالر مليعار 75.5 بنوعو مقارنعة 2006 ععال يف دوالر مليعار 83.8 حنعو  ليحعا

 لإلسعتثمار اسعتقطاباً  اجملموععة هعته دول ثعريأ وتوعيلا واملكسعي  ب عالةا   وت تعة  املائعة يف 10.9 نسعبتحا

 مليعار 62.4 حبعوايل أجنبيعة اسعتثمارات تلقع  العيت ال ربيعة العدول الثالثعة املرتبعة يف  لع  لعا و  . املباشعر األجنعيب

 غعري املائعة   يف 36.2 نسعبتحا ادن عبز  أو   2005 ععال يف دوالر مليار 45.8 مقابب 2006 عال يف دوالر

 مستوى يف بقا الدا ب  ل املباشر األجنيب االستثمار ما ال املية التدفقات  مجايل ما ال ربية الدول نصين أن

                                                 
2

 (2001للمزيد من التفاصيل راجع التقرير اإلقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي ) 
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. ميض بلع  متعو تعدفق اإلسعتثمارات األجنبيعة املباشعرن ال العدول  2006 و 2005 عاما يف املائة يف 4.8
 يف تراج عاً  شعحدت فقعد قيعة اإلفر  القعارن أمعا (.2009مليعار دوالر )أونكتعاد  15مبل   2001ال ربية يف عال 

ا مع دوالر مليعار 2. حنعو  2006  ععال يف تلقتع  معا امعوع بلع و   ليحعا  املباشعر األجنعيب االسعتثمار تعدفقات
 املباشرن األجنبية االستثمارات تريزت ولقد  2005 عال مستوى عا املائة يف 21 حبوايل اخنةا  نسبة  وكب

 فقعد األ عرى  الناشع ة السعوق القتصعادات وبالنسعبة االسعتوائية  وغينيعا نيتري عا  عا دولتعني  يف بصعورن رئيسعية

 69.3 حنعو املسعتقلة العدول ورابطعة أوروبعا شعرق دول اموععة  ل املباشعر  األجنعيب تعدفقات االسعتثمار بلاع 

 بلاع  ملووظعة ادن عبز  أو   2005 ععال يف دوالر مليعار 41.2 بنوعو مقارنعة 2007ععال  يف دوالر مليعار

 .املائة يف  68.3  نسبتحا
فإل  وجد  مصادر تعوفر   محا مقارنة باالستثمار األجنيب املباشرمتة و ياما فيما  ت لق باالستثمارات ال ربية البين

بيانعععات دقيقعععة معععول هعععته املتشعععرات  فقعععد بعععدأت معععد ثا ب عععض اأحعععات الدوليعععة برصعععد ومتاب عععة اإلسعععتثمارات 
بلا  االستثمارات ال ربية  (2009رق األوسط. فوفقا للبيانات الصادرن عا األونكتاد )األجنبية يف منطقة الو

وتوعععري هعععته  2005مليعععار دوالر يف ععععال  5.8 مليعععار دوالر مقابعععب مبلععع   1.2مبلععع   2001البنيعععة يف ععععال 
ربيععععة  ميععععض زثععععب االسععععتثمارات ال ربيععععة ما العععع  اقععععب مععععا االسععععتثمارات األجنبيععععة يف املنطقععععة ال  أن  لاألرقععععال 

 يف املائة ما متو اإلستثمارات األجنبية يف الدول ال ربية. 0. اإلستثمارات ال ربية البينية ما نسبت 
 

اما فيما خي  االستثمارات األجنبية غري املباشعرن وهعا العيت زثعب االسعتثمارات األجنبيعة يف أسعواق األوراق املاليعة 
يف  بيب املثال بلا  قيمة األسحو املورتاه ما قبعب املسعتثمر ا األجانعن ال ربية  فما ال   دودن نسبيا  ف لغ س
% مععا متععو التععداول الكلععا  وبلاعع  نسععبة 899.مععا نسععبت   2009سععوق عمععان املععايل مععه هنا ععة شععحر آ  

 القيمععة مجععايل  مععا% 4899مععوايل  ولععنة  الةععرتنمسععا ة األجانععن يف الوععريات املدرجععة يف البورصععة األردنيععة 
% مععا  مجععايل 591.% يف مععني شععكل  مسععا ة غععري ال ععر  .349  ميععض شععكل  مسععا ة ال ععر  السععوقية

 السوقية للبورصة   القيمة
وفيما  ت لق بسوق ديب املايل فقد بلا  قيمة مورت ات املستثمر ا األجانن ما األسحو  عإلل الربعع األول معا 

بلاع  قيمعة مبي عات األجانعن معا األسعحو % معا  مجعايل قيمعة التعداول بينمعا 35979معا  قعار   2009عال 
%  0947% مععا  مجععايل قيمععة التععداول  وبالتععايل بلعع  صععايف االسععتثمار األجنععيب 379.4لععنة  الةععرتن مععا نسععبت  

غري املباشر ما األسواق املاليعة  معع  عرورن  سحولة  روج املستثمر األجنيب  لاألمر التو  وري   يموصلة بيع
ملتوفرن عا اإلستثمارات األجنبية يف أسواق املال ال ربية ها م لومات ليس  تةصيلية اإلشارن ال أن امل لومات ا

 ما  ص ن بليب جنسية اإلستثمارات األجنبية.يف غالبية األسواق املالية ال ربية 
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 دور أسواق رأس المال في النشاط االقتصادي -4
 

تل ن أسعواق رأين املعال دورا بعال  األ يعة يف جعت  الةعائض يف رأين املعال غعري املوظع  وغعري امل بعأ يف االقتصعاد 
ويف هتا السياق تس غ دول ال امل املختلةة وخباصة الدول النامية ال  ستقطا  اإلستثمارات األجنبية  القوما  

لععغ تلعع  الععدول. وتريععز غالبيععة الععدول علععغ  سععتقطا  نحععرا ملععا ت ععود بعع  هععته اإلسععتثمارات مععا فوائععد  قتصععاد ة ع
اإلسععتثمارات األجنبيععة املباشععرن بينمععا ال تبععدو يفاسععا يبععريا يف  سععتقطا  تععدفقات ا ععافظ اإلسععتثمار ة  ميععض 

وبي ععع  مععه  وعععاء املسععتثمر أن  عععتخل  معععا  ت   تععة هعععتا النععوع معععا اإلسعععتثمارات  سععتثمار متقععع   سععحب تصعععةي
دن املخععاطر الععيت ميكععا أن تععتدو اليحععا تلعع  التععدفقات علععغ  قتصععاد الدولععة الناميععة  وعععدل  ةحتعع   مععا   عع    ععا

 وجود قيمة مإافة لإلقتصاد الوط  ينتيتة هلته اإلستثمارات.
وعلغ الرغو ما املخاطر اليت تنطوو عليحا تدفقات احلقائن اإلستثمار ة فإن ال د د ما العدول الناميعة واملتطعورن 

ا املا يني ال  ستقطا  تل  التدفقات ال األسواق املاليعة ا ليعة  و لع  معا  عإلل بر عر س    إلل ال قد 
األسواق املالية و هناء القيود املةرو عة علعغ تعدفقات اإلسعتثمارات األجنبيعة. وت تقعد تلع  العدول أن عمليعة بر عر 

دن املسعععتثمر ا  األمعععر العععتو وتوسعععيع قاعععع متعععو اإلسعععتثمارات يف الدولعععةاألسعععواق تعععتدو بوعععكب ععععال ال   عععادن 
 ععععتدو ال   ععععادن السععععيولة وتععععوفري املز ععععد مععععا رالوين األمععععوال للمتسسععععات ا ليععععة.   ععععافة ال  لعععع  فععععإن د ععععول 
املسععتثمر ا األجانععن ال السععوق ا ليععة ومتاب ععة مععا  ععرو يف تلعع  األسععواق بععتةو  وتععدقيق   رفععع مععا مسععتوى 

الرشعيد يف الوعريات املدرجعة يف السعوق  وبالتعايل  توقعع أن  عتدو  اإلفصا  والوةافية و  ز  ما مارسات احلكعو
ال بسععني أسععالين  و ععتدو   بر ععر األسععواق املاليععة ال   ععادن يةععاءن وعمععق األسععواق املاليععة يف تلعع  الععدول

 .(De la Torre et al., 2007) اإلفصا  وت ز ز بي ة امل لومات
ما  عإلل اموععة معا القنعوات عو وبر   عتلة النمو اإلقتصادو يما و بتب األسواق املالية دورا محما يف د

 املاليععة األسععواقفععأوال   وععتع وجععود قطععاع مععايل متطععور علععغ   ععادن نسععبة اإلد ععار يف اإلقتصععاد  ميععض تععتمكا 
وفورات احلتو واخلعةن املتعوفرن لعد حا معا تعوفري عائعد أعلعغ للمعد ر ا معا  وشريات الوساطة ما  إلل  ستخدال

 ععتدو ال رفععع مسععتوى اإلد ععار يف الدولععة. وثانيععا   سععاهو القطععاع املععايل يف النمععو اإلقتصععادو مععا  ععإلل تقليععب 
نقعب (  ميعض  قعول القطعاع املصعريف والسعوق املعايل بtransaction costsتكعالي  امل لومعات وامل عامإلت )

األموال وبطر قة ف الة ما املقر ني ال املقرت ني ) أو بتوو عب املعد رات ال  سعتثمارات(. وثالثعا  بتعب وظيةعة 
توفري السيولة للموعار ع اإلسعتثمار ة أ يعة بالاعة يف مسعا ة السعوق املعايل يف عمليعة النمعو اإلقتصعادو  فاملوعار ع 

سععتثمر ا األمععر الععتو   ععب م حععو املسععتثمر ا  ععرتددون يف التنععا ل الكبععرين تتطلععن  لتزامععا طو ععب األمععد مععا قبععب امل
عععا مععد را و لةععرتات طو لععة. ولكععا وجععود أسععواق مععال تتمتععع بسععيولة عاليععة   ععب مععا السععحب علععغ املسععتثمر ا 
ربط مد را و يف مثب تل  املوار ع طو لة األمد  ألن بإسعتطاعتحو بيعع مصعتحو يف أو موعروع بسعحولة و سعر 

املت لقعععة  السعععوق املعععايل  معععا   ععع  أن السعععوق املعععايل  تمتعععع بسعععيولة عاليعععة تقلعععب معععا  عععاطر اإلسعععتثمار معععا  عععإلل
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املوعععار ع وبالتعععايل فإنععع  صسعععا معععا فعععر  النمعععو    معععا  وعععتع علعععغ اإلسعععتثمار يف تلععع ع طو لعععة األمعععدباملوعععار 
 اإلقتصادو.

يعز الرقابعة اإلدار عة. فأسعواق رأين املعال العيت و ساهو أ إا السوق املايل يف دععو النمعو اإلقتصعادو معا  عإلل بة
ميكا وصةحا بأهنا أسواق يةتن تسحب ما عملية ربط يةاءن مدراء الوعريات بعأداء سعحو الوعرية يف السعوق  معا 
صةععز  دارات هععته الوععريات علععغ بععتل جحععود يبععرين مععا أجععب بقيععق أفإععب النتععائج و سععتخدال أسععالين احلكععو 

 وريات.الرشيد يف  دار و هلته ال
 

 العربية متطلبات جذب االستثمار في أسواق رأس المال -2

 
 ععن علععغ  عوامععبمععه تكععون أسععواق رأين املععال قععادرن علععغ جععت  االسععتثمارات ا ليععة واألجنبيععة هنععاك عععدن 

 ال وامعععبوميكعععا تلخعععي  هعععته   هعععاري علعععغ أسعععواق رأين املعععال توف والقائمعععة العععدول ال ربيعععة مثلعععة باأحعععات املوعععرفة
 :ياآليت
 وما أ حا: عوامب ت ود علغ النحال السياسا واإلقتصادو -.

  :فكلمعا يعان الو عع اإلقتصعادو مسعتقرا ويانع  م عدالت النمعو اإلسعتقرار السياسعا واإلقتصعادو
يف  مرتة ععة وم ععدالت البطالععة منخةإععة يععان  لعع  متشععرا علععغ أن اإلقتصععاد قععوو وأن اإلسععتثمار

 املتسسات املدرجة يف السوق املايل ستوقق أرباما از ة للمستثمر ا. 

  :ععن ال مععب علععغ تطععو ر اإلدارن ال امععة والععيت ت تععة أمععد ا ععددات الرئيسععية للبي ععة اإلدارن ال امععة 
 .اإلستثمار ة  و ومب  ل  السياسات الإر بية  والبريوقراطية  واحلكو الرشيد  والقإاء وغريها

 معدى تطعور ما ال وامب الرئيسية املتثرن علغ جت  اإلسعتثمارات األجنبيعة قطاع املصريف: تطور ال 
يف مجعع املعوارد املاليعة معا املعودعني ونقلحعا دورا هامعا  القطاع املصريف  ميض  ل ن القطعاع املصعريف

 درجعة لإلستثمار يف السوق املايل. وعلي    تة مدى تطور القطاع املصريف ما املتشرات املحمعة يف
جا بية البلد اإلستثمار ة ما وجحة نحعر املسعتثمر األجنعيب  و صع ن أن تنوعأ سعوق ماليعة متطعورن 
وناجوععة يف ظعععب غيعععا  قطعععاع مصعععريف متطعععور  لعععيب  متياجعععات املسعععتثمر ا املاليعععة و سعععحب عمليعععة 

 اإلستثمار يف السوق املالية.

   عوامب  اصة بالسوق املايل مثب: -2

  ة: ما الإرورو تنوع اإلدوات املالية يف السوق املايل  فكلما يان  تنوع األدوات اإلستثمار
 وقلب ما املخاطر.  هناك أدوات مالية يثرين و تلةة  وفر  ل  فرصا  ستثمار ة أية

  يةاءن السوق املايل:  قول املستثمر األجنيب بدراسة يةاءن السوق املايل وفاعليت  بتم ا قبب أن
  وبد دا فيما خي  الكةاءن التوايلية يف السوق أو يةاءن ال مليات  قول بإستثمارات  يف السوق

آليات عمب السوق  والتكنولوجيا املستخدمة فيحا  والةرتن الزمنية الإل مة إلجنا  ما ميض 
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الصةقات  وسرعة تنةيت ال مليات  وبي ة التداول ال ادل  وسيولة السوق )عمق  و تساع ( 
 األ رى يف املنطقة. ومدى تكامب السوق مع األسواق

 
 

 عوامب تنحيمية و شرافية وقانونية -3

  تطو ر األنحمة والقوانني: ميض  ن علغ اأحات املورفة علغ أسواق املال ال ربية ال مب علغ
تطو ر القوانني واألنحمة والت ليمات املت لقة باألسواق املالية  هبدأ ت ز ز فصب الدور الرقايب عا 

 األوراق املالية.الدور التنةيتو لسوق 

  يفا ة مقوق املستثمر ا: و ل  ما  إلل ت ز ز عمليات اإلفصا  وتوفري م لومات مالية مإلئمة
بصورن دور ة وفور ة  و ختا  يافة اإلجراءات الإل مة ملنع الاش والتإلعن يف عمليات التداول  

داول  تساع اهلون ما وختةيض تكالي  التداول ما أمكا. وما ال وامب اليت تز د ما تكالي  الت
بني س ر ال ر  وس ر الطلن علغ الورقة املالية ما صد ما سيولتحا و ز د ما  اطر اإلستثمار 

 يف تل  الورقة املالية.

 
 

 متطلبات علغ املستوى ال ريب الكلا -4

   بر ر األسواق املالية:  رورن التنسيق ال ريب مول السياسات  ات ال إلقة باألسواق املالية و ل
ما  إلل ال مب علغ بر ر األسواق املالية  و  الة امل يقات اليت بد ما تدفقات اإلستثمارات 

 األجنبية.

  األنحمة والتور  ات فيما موائمة األنحمة والتور  ات: ما الإرورو قيال األسواق ال ربية مبوائمة
 بينحا واملت لقة باألسواق املالية  وتوتيع عمليات اإلدراج املورتك.

  احلمإلت الرتو ية:  ن علغ األسواق ال ربية الرتييز علغ اأانن التسو قا لألسواق املالية  ما
ا األسواق  إلل تنةيت يفإلت ترو ية متخصصة تة  مزا ا وفر  اإلستثمار اليت ميكا أن توفره

 ال ربية  و مكانية توفريها ملزا ا تنو  ية ملستثمرو ا افظ اإلستثمار ة.

 اإلستثمار في أسواق المال " واقع التجربة الفلسطينية" -6
 

يمبادرن ما القطاع اخلا  الةلسطي   لت قد أول   881.أنوأت سوق فلسطني لألوراق املالية يف ال ال 
وختإع سوق فلسطني لألوراق املالية لرقابة و شراأ هي ة سوق رأين  881./9/2.جلسة تداول هلا يف 

ثلة بقطاع األوراق املالية املال الةلسطينية واليت  قع  ما نطاق  شرافحا قطاعات سوق رأين املال الةلسطي  م
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 تأمني ال املة يف فلسطني  ووما  منحا سوق فلسطني لألوراق املالية  وقطاع التأمني والتو  ومب شريات ال
وسطاء التأمني    افة ال قطاعا الرها ال قارو والتأجري التمو لا ميض   تة هت ا القطاعني ما  ويإلء و

 تصاد الةلسطي .القطاعات الناش ة واحلد ثة يف اإلق
 

 أداء سوق فلسطني لألوراق املالية 2.6

بدأ سوق فلسطني لألوراق املالية بوكب متوا ع و ل  ب قد جلسيت تدوال أسبوعيا وب دد قليب ما الوريات 
اأدول رقو مليون دوالر  ويما  تإح ما  92شرية مسا ة عامة  ال  تتاو  رأين ماهلا  9.املدرجة بلا  

مليون دوالر عال  200ال ما  قار   881.مليون دوالر عال  25و التداول ما فقد ارتةع مت 2
مليار دوالر  2قبب أن  رتةع ال ما  ز د علغ  2002مليون دوالر عال  50  مث  خنةض ال أقب ما 2000

 2001لبيل  يف هنا ة عال  2001و  2007وعاد متو التداول للرتاجع  إلل األعوال  .2005عال 
وبوكب  2003-.200و  ك  اإلخنةا  يف متو التداول  إلل األعوال  ون دوالر تقر با.ملي 9.3.5

جلا تداعيات اإلجراءات اإلسرائيلية اليت أعقب   ندالع  نتةا ة األقصغ  وما تب حا ما  غإلق ومصار  
 وما صامن  ل  ما مالة عدل تيقا سياسا و قتصادو يبري أثرا بوكب سليب علغ السوق املايل. أما

فيمكا رده ال اموعة ما األسبا  أ حا: اهلدوء النسيب  2005-2004اإلرتةاع الكبري  إلل ال امني 
. يما   والتأثر بالطةرن ال املية واإلقليميةعلغ الص يد ا السياسا واألم   والنتائج اأيدن لب ض الوريات

ن األوراق املالية وقانون هي ة سوق رأين سا عدد ما القوانني املت لقة بسوق املال مثب قانو  2004شحد ال ال 
املال. و  مب يف سوق فلسطني لألوراق املالية ماليا تس ة شريات وساطة  تقول بدور الوساطة بني املستثمر 

 والسوق املايل. 
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 (8001-7991(: مؤشرات سوق فلسطين لألوراق المالية )8جدول رقم )

 السنة
عدد األسهم 

 المتداولة

األسهم قيمة 
 المتداولة )دوالر(

عدد جلسات 
 التداول

 عدد الصفقات
القيمة السوقية 

 )دوالر(

1997 10,000,276 25,158,471 66 1,957 529,057,368 

1998 16,782,498 68,642,344 100 7,639 587,876,243 

1999 68,892,607 150,243,919 146 10,625 848,935,775 

2000 93,351,075 188,982,443 211 20,143 766,018,025 

2001 33,456,535 74,528,351 161 8,205 722,631,785 

2002 18,666,938 45,084,654 100 4,579 576,593,466 

2003 40,350,788 58,326,445 223 10,552 650,468,928 

2004 103,642,845 200,556,709 244 27,296 1,096,525,380 

2005 369,567,295 2,096,178,223 246 166,807 4,457,227,305 

2006 222,689,351 1,067,367,951 238 150,592 2,728,811,088 

2007 229,422,814 813,469,090 248 157,300 2,474,679,018 

 املصدر: سوق فلسطني لألوراق املالية )بيانات غري منوورن(
 

فمنت  نواء السوق أما فيما خي  أداء متشر القدين, وهو املتشر الرئيسا لسوق فلسطني لإلوراق املالية, 
علغ  889.  مافظ متشر القدين علغ نسن او متإردن  ميض أغلق يف هنا ة ال ال 881.املايل يف عال 

ب متشر القدين . وواص881.% عما يان علي  يف عال  ..نقطة  ققا بتل  نسبة او بلا   54.89.
نقطة   ال أن  ونتيتة إلندالع  201.72عند ماجز  2000اوه يف السنتني الإلمقتني ليالق يف هنا ة ال ال 

وما تب حا ما تداعيات  تراجع أداء املتشر ال ال لسوق فلسطني  2000 نتةا ة األقصغ يف هنا ة ال ال 
. ومقق متشر القدين قةزن نوعية 2002ال ال نقطة يف هنا ة  7...5.لألوراق املالية ليالق عند مستوى 

   2005  ياريه ما متشرات األسواق ال ربية  ميض ستب يف هنا ة ال ال 2005و  2004 إلل األعوال 
نقطة. وينتيتة للورية التصويوية اليت شحد ا  أسواق املنطقة وما  منحا سوق فلسطني  29.58..
مستإل بتل   2007نقطة يف هنا ة ال ال  705   أغلق متشر القدين عند ماجز2007 إلل ال ال 

نقطة  521.27أغلق املتشر عند ماجز  2001هنا ة عال  %.   و يف47تراج ا مادا بلا  نسبت  
 .(.)شكب رقو % 2.59.أو باخنةا  نسبت   2007نقطة عا  غإلق املتشر ل ال  11.14وبةارق 
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 8001-7991(: أداء مؤشر القدس في السنوات 7شكل )

 
 
 

 الشركات المدرجة في السوق   2.2 

  مو عة 2009شرية مسا ة عامة مدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية مه منتص  عال  35هناك 
علغ مخسة قطاعات رئيسية  وها قطاعات البنوك  التأمني  اخلدمات  اإلستثمار  والصناعة. وفيما  لا نبتن 

 عا يب ما هته القطاعات

 قطاع البنوك 6.2.1
  د قطاع البنوك يف السوق ما القطاعات القياد ة واملتثرن  اصة يف قيو وأمتال التداول  و إو قطاع البنوك 

يف املائة ما  مجايل عدد الوريات  1.شرية مدرجة يف السوق  ليوكب ما نسبت   35س  شريات ما أصب 
ب ما نسبت  كوها بتل  تو  2001مليون دوالر يف هنا ة ال ال  428املدرجة  وبقيمة سوقية بلا  موايل 

 .2001يف املائة ما  مجايل القيمة السوقية للوريات املدرجة يف هنا ة ال ال  1.
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 : المؤشرات الرئيسية لقطاع البنوك3جدول 
 حصة القطاع من السوق )%( قطاع البنوك المؤشر
 1. 428،928،471 القيمة السوقية )$(

 42 344،350،2.2 قيمة األسهم المتداولة )$(
 44 50.،33،0.1. عدد األسهم المتداولة

 1. 950،385،.3 صافي األرباح بعد الضرائب )$(
 5..2 22،490 إجمالي عدد المساهمين

 2001املصدر: دليب الوريات املسا ة ال امة  سوق فلسطني لألوراق املالية  

 قطاع التأمني  2.2.6
الصارين  سواء ما عدد الوريات املدرجة أو ما ميض قيو التداول   تة قطاع التأمني ما القطاعات 

شرية  35ال أربع شريات ما أصب  2001متام   ووصب عدد شريات هتا القطاع مع هنا ة ال ال وأ
يف املائة ما  مجايل عدد الوريات املدرجة  فيما بلا  القيمة السوقية هلتا  ..مدرجة  ليوكب ما نسبت  

يف املائة ما  مجايل القيمة السوقية للوريات  4مليون دوالر وها بتل  توكب ما نسبت   80القطاع موايل 
 .2001املدرجة يف هنا ة ال ال 

 
 لتأمينالمؤشرات الرئيسية لقطاع ا : 4جدول 

 حصة القطاع من السوق )%( قطاع التأمين المؤشر
 4 80،718،477 القيمة السوقية )$(

 3 23،722،024 قيمة األسهم المتداولة )$(
 3 9،411،144 عدد األسهم المتداولة

 3 .4،943،33 صافي األرباح بعد الضرائب )$(
 4 3،190 إجمالي عدد المساهمين

 2001املصدر: دليب الوريات املسا ة ال امة  سوق فلسطني لألوراق املالية  
 

 قطاع اإلستثمار  2.2.6
شرية مدرجة يف  35مثاين شريات ما أصب  2001مع هنا ة ال ال  بل  اموع شريات قطاع اإلستثمار

يف املائة ما  مجايل عدد الوريات املدرجة  وبلا  القيمة السوقية هلتا القطاع  23السوق  ليوكب موايل 
يف املائة ما  مجايل القيمة السوقية  28مليون دوالر  وها بتل  توكب ما نسبت  موايل  123موايل 

 .2001جة يف هنا ة ال ال للوريات املدر 
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 ستثمارالمؤشرات الرئيسية لقطاع اإل : 5جدول 
 حصة القطاع من السوق )%( قطاع اإلستثمار المؤشر
 28 123،429،902 القيمة السوقية )$(

 21 38.،30.،225 قيمة األسهم المتداولة )$(
 39 2،878،920.. عدد األسهم المتداولة

 .2 31،542،377 صافي األرباح بعد الضرائب )$(
 20 20،787 إجمالي عدد المساهمين

 2001املصدر: دليب الوريات املسا ة ال امة  سوق فلسطني لألوراق املالية  

 قطاع اخلدمات  2.2.6
  د قطاع اخلدمات يف السوق املايل ما القطاعات املتثرن و ستأثر بأمتال تداول عالية  فقد  و هتا القطاع 

يف املائة ما  مجايل عدد الوريات املدرجة  وثاو ت  20سبع شريات ليوكب موايل  2001مع هنا ة ال ال 
يف املائة ما  مجايل القيمة السوقية  .4القيمة السوقية هلتا القطاع املليار دوالر وها بتل  توكب ما نسبت  

 .2001للوريات املدرجة يف هنا ة ال ال 
 
 الخدماتالمؤشرات الرئيسية لقطاع  : 7جدول  

 حصة القطاع من السوق )%( قطاع الخدمات المؤشر
 .4 022،919،9.4،. القيمة السوقية )$(

 25 200،842،231 قيمة األسهم المتداولة )$(
 3. 39،3.0،031 عدد األسهم المتداولة

 53 87،843،188 صافي األرباح بعد الضرائب )$(
 31 39،881 إجمالي عدد المساهمين

 2001الوريات املسا ة ال امة  سوق فلسطني لألوراق املالية   املصدر: دليب
 

 قطاع الصناعة 6.1.6
شرية مدرجة يف السوق املايل  ليوكب  35عور شريات ما أصب  2001 و قطاع الصناعة يف هنا ة ال ال 

 201وايل يف املائة ما  مجايل عدد الوريات املدرجة  وقد بلا  القيمة السوقية هلتا القطاع م 28موايل 
يف املائة ما  مجايل القيمة السوقية للوريات املدرجة يف  9مإل ني دوالر وها بتل  توكب ما نسبت  موايل 

 .2001هنا ة ال ال 
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 الصناعةالمؤشرات الرئيسية لقطاع  : 1جدول 
 حصة القطاع من السوق )%( قطاع الصناعة المؤشر
 9 201،972،410 القيمة السوقية )$(

 2 8،242،418. األسهم المتداولة )$(قيمة 
 2 7،749،073 عدد األسهم المتداولة

 7 0،953،232. صافي األرباح بعد الضرائب )$(
 5. 5،299. إجمالي عدد المساهمين

 2001املصدر: دليب الوريات املسا ة ال امة  سوق فلسطني لألوراق املالية  
 

 اإلطار القانوين  2.1
 إ   سوق فلسطني لألوراق املالية لرقابة و ارن املالية مبوجن  تةاقية التوايب املوق ة بينحما و ل  مه 

. أما 2004لسنة  3.  وقانون هي ة سوق رأين املال رقو 2004لسنة  2.صدور قانون األوراق املالية رقو 
وع التمل  واإلستثمار يف أسحو السوق األجنيب وزل  األجانن  فيتطرق القانون ملو  رفيما  ت لق باإلستثما

ما  إلل بنود عدن   ال أن  ال  تطرق بوكب مباشر ال اإلستثمارات األجنبية يف سوق األوراق املالية  ما 
ميض تنحيمحا  تقييدها  وبد دها. وهتا األمر ال   تة نقصا أو   ةا   ا ما نحرنا أن القيود واإلجراءات 

 تثمار األجنيب ستكون م وقا ال موت ا لتدفق اإلستثمارات.والوروط  وخباصة علغ اإلس
وقد ترك القانون نسبة زل  األجانن يف الوريات لقانون الوريات نةس  وألنحمة الوريات الدا لية. وقد 
مدد قانون األوراق املالية صإلميات السوق  ولكن  أ إ حا لرقابة هي ة سوق رأين املال  اليت منوحا القانون 

اإلشراأ والتةتيش يف ستإلت السوق. وقد بني القانون شروط  صدار وطر  األوراق املالية  أ إا مق
لإليتتا  ال ال  وشروط الرت ي  لوريات األوراق املالية واخلدمات اليت تقدمحا. أما قانون هي ة سوق رأين 

ا ا ومحامحا  واليت املال  فقد أنوأ هي ة  عتبار ة تسمغ " هي ة سوق رأين املال" ومدد أهدافحا وصإلمي
تومب اإلشراأ علغ سوق األوراق املالية  والتنحيو والرقابة واإلشراأ علغ نواطات املتسسات اليت ت مب يف 

 قطاعات سوق رأين املال.
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 اإلستثمارات األجنبية في سوق فلسطين لألوراق المالية  4.6
 

يف السوق املايل مسن اأحة املستثمرن ال نوعني:  ستثمار الوريات  و ستثمار األفراد.   نقسو اإلستثمار
وميكا التمييز يف يب منحما بني  اإلستثمار ا لا واإلستثمار األجنيب. ولتوليب اإلستثمارات األجنبية يف 

باشر يف حلحة القيال ب    ال أن سوق فلسطني لألوراق املالية  فإن القيمة املثلغ ها  عتبار قيمة اإلستثمار امل
قانون األوراق املالية الةلسطي  ال  سمح للسوق بإلفصا  عا هته البيانات ألو شخ  مةاظا علغ سر ة 
امل لومات اخلاصة باملستثمر ا. ويف دراسة أعدت ما قبب م حد أحباث السياسات اإلقتصاد ة الةلسطي  

اإلستثمار األجنيب يف سوق فلسطني لألوراق املالية  و ل  (  قام  الدراسة بتود د واقع  2009)ماين 
بتوليب القيمة السوقية ألسحو املستثمر ا األجانن يف هنا ة ال ال  و ل  بإر  عدد األسحو اململوية 

 لألجانن بس ر  غإلق هته األسحو هنا ة ال ال.
يف املائة يف الةرتن ما بني  44فإن نسبة األسحو اململوية لألجانن مل تتتاو   9 تإح ما جدول رقو يما 

. وعلغ الرغو ما أن هته النسبة مل تتاري يثريا  إلل تل  الةرتن يثريا  فإن عدد 2007-.200ال امني 
. 2007مليون سحو يف عال  335.5األسحو اململوية لألجانن قد  رتةع ال أيثر ما الإ   ليصب ال 

إلدراج شريات جد دن يف سوق وق بوكب مباشر  أو وميكا أن   زى  ل  لد ول مستثمرون جدد ال الس
 . 3فلسطني ملوية لألجانن

 
 (8002-8007: عدد األسهم موزعة حسب الجهة المستثمرة )1جدول 

 السنة
إجمالي عدد 

 األسهم
 إستثمار أجنبي إستثمار محلي

نسبة األسهم 
المملوكة 

 لألجانب )%(

مساهمون غير 
 مكتملي البيانات

2001 360,498,984 198,710,154 151,865,870 42 9,922,960 

2002 361,171,609 198,493,352 152,755,297 42 9,922,960 

2003 390,595,183 209,810,730 170,861,493 44 9,922,960 

2004 467,754,350 284,167,129 173,301,344 37 10,285,877 

2005 576,410,724 334,797,796 226,868,865 39 14,744,063 

2006 836,905,226 459,855,363 355,501,772 42 21,548,091 

 املصدر: سوق فلسطني لألوراق املالية  بيانات غري منوورن
 

                                                 
3

اإلستثمار، وهل يمثل إكتتاب أولي أو دخول شريك إستراتيجي ) توسيع رأس المال(، أو شراء ال تتوفر بيانات مفصلة حول طبيعة  

كما أنه يوجد هناك مشكلة في تعريف األجنبي، أي غير حامل الهوية الفلسطينية، ويمكن أن يكون هناك نسبة عالية  أسهم لشركات قائمة.

 نيين يعيشون في الدول المجاورة وال يملكون حق اإلقامة في فلسطينجدا من اإلستثمارات المملوكة لألجانب، تعود الى فلسطي
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فقط  يتل  هناك  .200أن تصني  املستثمر ا يموليني وأجانن بدأ منت عال  9و إلمظ ما اأدول 
ال د د ما املسا ني ) أو األسحو اململوية( ليسوا مصنةني يموليني أو أجانن  أو مسا ني غري مكتملا 

ادن ال نقصان. يما  إلمظ وجود نق  يف التصني   ميض  ن تصني   البيانات  وهته األسحو يف   
ني سواء  ليني أو أجانن ال شريات وأفراد  األمر التو  و ح مدى  هتمال الوريات يف اإلستثمار املسا 

يف سوق فلسطني لألوراق املالية. وعلغ سبيب املثال  ميكا م رفة مدى  هتمال البنوك يف اإلستثمار يف األوراق 
 فلسطينية أو تداول أسحمحا وغريها.املالية  أو مدى  هتمال الوريات ا لية واألجنبية يف  نواء شريات 

يف أسحو الوريات املدرجة و ل  ب د بو لحا ال نسن  القيمة السوقية لإلستثمارات األجنبية أما فيما خي 
ال  8اأدول رقو   لبيان أ ية القطاع بالنسبة للمستثمر ا األجانن  فيوري مو عة علغ القطاعات املختلةة

لإلستثمارات األجنبية للقطاعات املختلةة يف سوق فلسطني لألوراق املالية.  قيةللقيمة السو  التو  ع النسيب
-.200فيإلمظ أن نسبة اإلستثمارات األجنبية يف القطاع الصناعا بقي  يما ها طوال السنوات ما بني 

يف املائة  ويف قطاع البنوك شكل  نسبة  29  وأن مصة األجانن يف هتا القطاع  رتة   ال 2005
يف املائة مث  37.2التو اخنةإ  في  ال  2005يف املائة  عدا ال ال  50تثمار األجنيب أيثر ما اإلس

 .2007يف املائة يف ال ال  3...واصل   خنةا حا ال 
 

 (8002-8007لإلستثمارات األجنبية بين القطاعات ) للقيمة السوقية : التوزيع النسبي9جدول 
 نسبة اإلستثمار األجنبي القطاع

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 28 5.7 4.3 5.1 6 6.4 الصناعة

 13.1 49.9 37.2 43.8 42.6 43.3 الخدمات

 11.3 36.2 54.4 52.3 52.1 52.7 البنوك

 90.6 10 14.7 1 9.2 8.8 التأمين

 27.8 51.1 46.6 47.5 44.7 47.1 اإلستثمار

 47.4 45.8 37 40.8 40.4 42.4 القطاعات

 سوق فلسطني لألوراق املالية  بيانات غري منوورن املصدر:
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 اخلإلصة  -1
تطرق  الدراسة ال اإلستثمار يف أسواق رأين املال ودورها يف جت  اإلستثمارات األجنبية  ميض   بدا ة 

األجنيب املباشر بطول األمد والقيمة  التمييز ما بني اإلستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر. و تص  اإلستثمار
املإافة اليت  إيةحا ال اإلقتصاد الوط   بينما  تخت اإلستثمار األجنيب غري املباشر شكب اإلستثمارات 
ا ةحية يف األسواق املالية للدولة املإيةة  وما  تب   ما  ن كاسات سلبية علغ السوق املايل ا لا يف مال 

. وما مث  ست ر   الدراسة  ثاهات اإلستثمارات األجنبية وتدفقا ا ال الدول  نسواب  بصورن سر  ة
املختلةة يف ال امل والدور الرئيسا التو تل ب  أسواق رأين املال يف النواط اإلقتصادو ما  إلل   ادن نسبة 

دعو النمو اإلد ار يف اجملتمع  وتقليب تكالي  امل لومات وامل امإلت  يما  ساهو السوق املايل يف 
 اإلقتصادو ما  إلل بةيز الرقابة اإلدار ة.

ومددت الدراسة متطلبات جت  اإلستثمار يف أسواق رأين املال ال ربية ما  إلل عوامب ت ود علغ النحال 
السياسا واإلقتصادو  وعوامب  اصة بالسوق املايل ما ميض تنو ع األدوات اإلستثمار ة و  ادن يةاءن 

راسة   التطرق ال واقع التتربة الةلسطينية ودور سوق فلسطني لألوراق املالية يف جت  السوق. ويف  تال الد
اإلستثمارات األجنبية  ميض   بد د متو اإلستثمارات األجنبية يف سوق فلسطني لألوراق املالية  ونسبة 

وراق املالية  إلل تو   حا علغ القطاعات املختلةة يف السوق و ل  ب د الت رأ علغ أداء سوق فلسطني لأل
 السنوات املا ية.
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