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Abstract
The historical development of Inter-Arab direct investment during
the last few decades shows that its gross volume was rather low in
comparison with the total foreign trade of Arab countries, or relative to
the Arab national incomes.
Intense political differences between the said countries, economic
imbalances, weakness of Arab financial markets, and their nonintegrative nature, ambiguity and instability of Arab local laws, failure of
the integrational efforts, taken together, they all represent the basic
reasons for the low level of the inter-Arab direct investment.
Arab countries endeavor now to improve their investment climate
and work hard to activate sector’s role in their economics by
deregulating their current capital account, transactions and reforming
their financial systems and reconstructing their national economies.
These constructive efforts on the part of the Arab countries reflect
positive signs for the improvement of the investment climate in the
region, enlarging thereby the volume of Arab inter-direct investment in
future decades. However, this is necessarily linked with the political
reform and inter-Arab political amity.

ملخص
يشير مناخ االستثمار إلى مجمل الظروف والعوامل المؤثرة عمى توطن االستثمار
األجنبي المباشر واتجاىاتو كالظروف السياسية السائدة ومدى استقرارىا والعوامل االقتصادية
ودرجة التوازن واالختالل فييا والنظام القانوني ومدى وضوحو واستق ارره وتطور األوضاع اإلدارية
 ويعتبر حجم االستثمارات العربية المباشرة بين دول ىذه المنطقة متدنياً قياساً بحجم.واالجتماعية
 وقد كانت الخالفات السياسية،استثماراتيا في الخارج وقد انعكس ذلك في تدني التجارة البينية
وتفاقميا وضعف جيود الدول العربية في إنجاز أي درجة من درجات التكامل االقتصادي
واالختالالت االقتصادية المتمثمة بعجز الميزانيات الحكومية وميزان المدفوعات والفائدة والتضخم
وقيود الصرف األجنبي وضعف األسواق المالية العربية وعدم تكامميا والعقبات اإلدارية وعدم
وضوح القوانين واستقرارىا تمثل في غالب األحوال األسباب الجوىرية في تدني االستثمارات

المباشرة بين البمدان العربية .ولذلك فإن األمل في توسيع ىذه االستثمارات يكمن في العمل عمى
تحسين مناخ االستثمار في ىذه المنطقة المتمثل بالقضاء عمى ىذه المشاكل.
ومن حسن الطالع أن الدول العربية تبذل حالياً جيوداً لتحسين مناخ االستثمار فييا عمى
نحو يدعو لمتفاؤل وتتجو إلى محاوالت لتصفية الخالفات السياسية فيما بينيا وتعمل جادة لتنشيط
دور القطاع الخاص وتخفيف القيود عمى معامالت الحساب الجاري والمعامالت الرأسمالية
واعادة الييكمة والترشيد وتطوير التشريعات ،مما يعطي األمل بوجود بوادر لتحسين مناخ
االستثمار في الدول العربية وتوسيع االستثمارات المباشرة فيما بينيا مستقبالً .ولكن عمى المستوى
اإلقميمي تظل إسرائيل والتدخالت األجنبية مصدر تيديد وعدم استقرار لممنطقة العربية
وألوضاعيا السياسية واالقتصادية وتوجيات أبنائيا لتنمية وتعمير منطقتيم وخمق مناخ استثمار
مالئم ومستقر لتنمية وتوسيع االستثمارات بين شعوبيا.

