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ال�صنة الثامنة والع�رشون - العدد الف�صلي الأول/يناير- مار�س 2010

ويف هذا ال�صياق و�صمن اإطار حر�صها الوا�صح 

عل��ى موا�صل��ة تطوي��ر دوره��ا يف ت�صجيع 

ال�صتثم��ارات البيني��ة والأجنبية يف املنطقة 

العربي��ة، �صاركت املوؤ�ص�ص��ة يف تنظيم املوؤمتر 

الثالث ع�رش لرجال الأعمال وامل�صتثمرين العرب 

»مرام 13« ال��ذي عقد لأول م��رة على اأ�صا�س 

قط��ري يف العا�صمة ال�صورية دم�صق يومي 3 

و4 مار�س 2010، كخط��وة مهمة ل�صتقطاب 

املزيد من ال�صتثم��ارات اإىل القت�صاد ال�صوري 

الواعد. 

وحقيق��ة، فقد جنحت �صوري��ة خالل ال�صنوات 

القليلة املا�صية يف حت�صني مناخها ال�صتثماري 

بالتحرك اليجابي، ول�صيما بعد تنفيذ الأجندة 

بداية  والإداري  الوطنية لالإ�صالح القت�ص��ادي 

من عام 2005 التي طالت العديد من املتغريات 

ذات ال�صل��ة مبكونات من��اخ ال�صتثمار ومنها 

ت�صجيع ا�صتثم��ارات القطاع اخلا�س املحلي اأو 

الأجنبي، فم��ن املالحظ اأن هناك فك��راً وروؤية 

جديدي��ن اإىل جمم��ل العملي��ة ال�صتثمارية، 

وحر�صاً على تو�صعة ومرونة الغطاء الت�رشيعي 

بغر���س تذلي��ل ال�صعوب��ات خ�صو�ص��اً تلك 

املتعلقة بالتحرير املايل واحل�صول على التمويل 

ال��الزم لأغرا�س تنمية ال�صتثم��ار مبا يتنا�صب 

والإمكانات املتاحة واحلاجة الفعلية لالقت�صاد 

ال�صوري. 

 كم��ا قامت املوؤ�ص�صة بدوره��ا يف هذا املجال 

م��ن خالل القي��ام بدور فعال يف حف��ز وتعزيز 

ال�صتثمار والتج��ارة العربية م��ن خالل توفري 

الغطاء التاأميني لكل من ال�صتثمارات العربية 

وغري العربية �صد املخاطر غري التجارية، وائتمان 

ال�ص��ادرات العربية �صد املخاطر التجارية وغري 

التجارية يف كل ال��دول العربية ومنها �صورية، 

حي��ث بلغت ح�ص��ة القت�ص��اد ال�صوري من 

خدمات املوؤ�ص�صة حت��ى نهاية 2009 نحو %6 

من اإجمايل ا�صتفادة الدول امل�صيفة لال�صتثمار 

وامل�صت��وردة لل�صلع واخلدمات، يف حني اقت�رشت 

ح�صته��ا كدولة م�صتثمرة وم�صدرة على %2 

من اإجم��ايل ا�صتفادة ال��دول امل�صدرة لل�صلع 

وراأ�س املال. كما اأن املوؤ�ص�صة يف �صبيلها لتقدمي 

برنامج متكام��ل للم�صاعدات الفنية يف اإطار 

اإن�صاء هيئة وطنية �صورية خمت�صة يف �صمان 

ائتم��ان ال�ص��ادرات. وكذلك ت�ص��ع املوؤ�ص�صة 

كل طاقاته��ا لتحفيز لي�س فق��ط امل�صدرين 

وامل�صتثمرين يف �صورية ب��ل يف الدول العربية 

اأع�ص��اء املوؤ�ص�صة كافة نحو مزيد من التعاون 

معها خالل الفرتة املقبلة.

ولقد اأثمرت تلك اجلهود واأدت اإىل حتقيق قفزات 

متتالية لتدفقات ال�صتثم��ار الأجنبي املبا�رش 

ال��واردة ل�صورية خالل ال�صنوات اخلم�س الأخرية، 

لتبلغ 2.1 مليار دولر عام 2008، مبعدل منو �صنوي 

مرتفع بل��غ 60 % خالل الفرتة. كما ت�صاعفت 

ح�صة �صورية من اإجمايل ال�صتثمارات العربية 

البيني��ة البالغة 34 مليار دولر خالل عام 2008 

لت�صل اإىل 4.5 %، وتوا�صل اأي�صا ارتفاع ح�صة 

ال�صتثمار اخلا�س من اإجمايل التكوين الراأ�صمايل 

لت�ص��ل اإىل 62 % عام 2008 وذلك مع حت�صن اأو 

ا�صتقرار الت�صنيف ال�صيادي لالقت�صاد ال�صوري 

يف العديد من املوؤ�رشات الدولية املهمة.   

وعلى الرغم من كل ما نراه من تداعيات لالزمة 

داخل منطقتنا العربية اإل اأن الرتفاع املتوا�صل 

لال�صتثم��ارات العربية البيني��ة من 6 مليارات 

دولر ع��ام 2004 اإىل 34 ملي��ار دولر عام 2008 

وكذلك زيادة ح�صتها من ال�صتثمارات الوافدة 

الإجمالية للمنطقة من 24 % اإىل 35 % اأمنا يدل 

على زيادة وعي وثقة امل�صتثمر العربي باإمكانات 

القت�صادات العربية، واإميانه باإبقاء ال�صتثمارات 

العربية �صمن املحيط العرب��ي يف اأجواء اأكرث 

اأمن��ا وا�صتقرارا واأعلى عائ��دا. وكل ذلك يولد 

موج��ة من التفاوؤل نحو توحيد اجلهود وتكري�س 

الطاقات وت�صخري اخلربات لتعظيم الفائدة من 

الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها دولنا العربية 

يف �صتى املجالت وخمتلف القطاعات.

ويف ه��ذا ال�صياق نتوقع املزي��د من النجاحات 

ملوؤمترات م��رام يف الفرتة املقبل��ة بعد النجاح 

الكبري الذي حققته ال��دورة الثالثة ع�رش التي 

عق��دت لأول مرة على اأ�صا�س قطري يف �صورية 

وذل��ك بف�صل الدع��م احلكوم��ي الال حمدود 

واملتمث��ل يف الرعاية الكرمية م��ن قبل القيادة 

ال�صيا�صية وم�صاركة رئي�س احلكومة ومعظم 

ال��وزراء وامل�صئولني يف جل�ص��ات املوؤمتر، اإ�صافة 

اإىل ا�صتغ��الل الهتم��ام املتزاي��د بالق�صاي��ا 

القت�صادية وخ�صو�ص��اً عقب القمة العربية 

القت�صادية الأوىل يف الكويت، وكذلك احل�صور 

املكثف الذي جتاوز الألف من قبل رجال الأعمال 

واملعني��ني واملهتم��ني بال�صتثم��ار يف �صورية، 

ف�صال عن ال�رشاح��ة واملو�صوعية والعمق يف 

تناول الق�صايا واملو�صوعات الرئي�صية واملهمة 

املطروحة على جدول الأعمال.

ويف اخلتام نوؤكد ���رشورة ا�صتمرار الإ�صالحات، 

حيث اأثبتت التج��ارب الدولية اأن حت�صني مناخ 

ال�صتثم��ار عملية م�صتمرة عرب الزمن ل�صبط 

ال�صيا�ص��ات واإزالة املعوق��ات يف �صوء الدرو�س 

امل�صتف��ادة واخل��ربات املرتاكمة وم��ن ثم فهي 

اأ�صبه ب�صباقات امل�صاف��ات الطويلة املاراثونية 

ولي�س �صباق العدو الق�صري، وخالل مراحل هذا 

ال�صب��اق الطويل لبد من احلفاظ على توا�صل 

النمو يف التدفقات الواردة مع الرتكيز على تلك 

التي تعظم القيمة امل�صافة وتنقل التقنيات 

املتقدم��ة واملهارات الإدارية والفنية، مع �رشورة 

اإيج��اد اآلي��ة ت�صمن توزيعاً اأك��رث عدالة لهذه 

التدفقات فيما بني خمتلف الأقاليم اجلغرافية 

داخل القت�صاد، وب��ني القطاعات القت�صادية 

الرئي�صية والفرعية مب��ا يكفل لقطاع عري�س 

من ال�صكان ال�صتفادة م��ن منافع ال�صتثمار 

املبا���رش وتوليد موجات تاأيي��د �صعبية تلقائية 

لل�صيا�ص��ات امل�صاحب��ة له��ذا الن��وع م��ن 

ال�صتثمار.

والله ويل التوفيق 

فهد را�ضد االإبراهيم    

املدير العام    

الفتتـــــاحيــــــة 

موؤمتر »مرام« لأول مرة على اأ�سا�س قطري يف جولته الثالثة ع�رشة

ل�سك اأن الأزمة املالية العاملية زادت من اأهمية تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش 

كم�سادر اإ�سافية ل�سخ ال�سي�لة ودعم قدرة الدول على التعايف من الآثار ال�سلبية 

للأزمة واخلروج منها باأقل اخل�سائر، حيث �سارعت العديد من الدول لتقدمي جملة من ح�افز 

ال�ستثمار ووا�سلت تط�ير مناخها ال�ستثماري وتعزيز م�ؤ�س�ساتها لجتذاب ح�سة اأكرب 

من هذه ال�ستثمارات يف ظل مناف�سة عاملية اأ�سبحت اأكرث �رشا�سة وا�سد حدة. 
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جملــــ�س الإدارة

اأن�سطة املوؤ�س�سة

الجتماع الأول ملجل�س اإدارة املوؤ�س�سة ل�سنة 2010

وق��د اأخذ املجل�س يف هذا الجتماع علماً بتقرير 

املدير العام ب�ص��اأن ن�صاط��ات املوؤ�ص�صة خالل 

الف��رتة م��ن 1/ 9/ 2009 اإىل 31/ 12/ 2009، 

واأ�صاد املجل�س بالنتائج التي حققتها املوؤ�ص�صة 

خالل فرتة التقرير والذي ت�صمن تلقيها 95 طلباً 

لل�صمان خالل الفرتة بقيم��ة اإجمالية 321.74 

مليون دولر )92.43 مليون د.ك( منهم 7 طلبات 

لتاأم��ني ال�صتثمار، تقدمت به��ا 4 �رشكات من 

الكوي��ت واليمن وتون�س وم���رش، وذلك ل�صمان 

ا�صتثماراتها يف كل من اليمن وليبيا وال�صودان 

بقيم��ة اإجمالي��ة قدره��ا 166.35 مليون دولر 

)47.79 ملي��ون د.ك(، كما تلق��ت املوؤ�ص�صة 88 

طلباً ل�صمان ائتمان ال�صادرات بقيمة اإجمالية 

بلغت 155.39 مليون دولر )44.64 مليون د.ك(.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات ال�صمان 

املربمة خالل الفرتة ح��وايل 161.74 مليون دولر 

)46.46 ملي��ون د.ك( علماً باأن ه��ذه القيمة ل 

ت�صمل ح�ص��ة املوؤ�ص�صة م��ن اتفاقيات اإعادة 

التاأم��ني باحل�ص�س الن�صبي��ة املربمة مع بع�س 

هيئات ال�صمان الوطنية العربية.

كما بلغت القيم��ة الإجمالية لعقود ال�صمان 

ال�صارية، كم��ا يف 31/ 12/ 2009، حوايل 1.151 

مليار دولر )330.7 مليون د.ك(، وذلك بزيادة قدرها 

7 % عن قيمة العقود ال�صارية يف ذات الفرتة من 
العام 2008 وتوزعت هذه القيمة بن�صبة 46.87 

% لعق��ود �صمان ال�صتثم��ار ون�صبة 53.13 % 

لعقود تاأمني ائتمان ال�صادرات، فيما بلغت قيمة 

اللتزامات القائمة على املوؤ�ص�صة جتاه الأطراف 

امل�صمونة حوايل 414 مليون دولر )118.9 مليون 

د.ك( مب��ا ميثل 36 % من اإجم��ايل قيمة العقود 

ال�صارية، وذل��ك مقارنة مببلغ 396.5 مليون دولر 

يف العام 2008، اأي بزيادة مقدارها 4.41 %.

وت��داول املجل���س كافة بن��ود ج��دول الأعمال 

املعرو�س عليه مبا يف ذلك املذكرات التي �صرتفع 

اإىل جمل���س امل�صاهم��ني يف دور انعقاده ال�صابع 

والثالثني املزم��ع عقده يف العا�صمة ال�صودانية 

اخلرط��وم خ��الل الف��رتة 7 - 8 ابري��ل )ني�صان( 

 .2010
وتقرر عقد اجتماع جمل���س الإدارة الثاين ل�صنة 

2010 يوم الأربعاء املوافق 7 اإبريل) ني�صان( 2010 
يف العا�صمة ال�صوداني��ة اخلرطوم وذلك عقب 

اجتماع جمل�س امل�صاهمني. 

>   عمليات ال�سمان:
على �صعيد تاأم��ني ائتمان ال�صادرات خالل الربع 

الأول من عام 2010، ت�صلمت املوؤ�ص�صة 54 طلباً 

لتاأمني ائتمان �صادرات من �رشكات عربية م�صدرة 

لنح��و 161 م�صتوردا عربيا واأجنبيا.  كما بلغ عدد 

عقود التاأمني املربمة 6 عقودٍ بلغت قيمتها اأكرث 

من 65 مليون دولر. 

�صارك��ت املوؤ�ص�ص��ة يف اجتم��اع جمل���س اإدارة 

ال�رشك��ة التون�صي��ة لتاأم��ني التج��ارة اخلارجية 

)كوتينا�س( والتي عقدت مبدينة تون�س العا�صمة 

خالل �صهر يناير )كانون الث��اين( 2010. وهي اأول 

م�صارك��ة للموؤ�ص�صة يف اجتماعات جمل�س اإدارة 

ال�رشكة تنفيذاً ملهامها املرتتبة على م�صاهمتها 

يف راأ�صمال ال�رشك��ة التون�صية.  بن�صب��ة 25 % 

وميثل املوؤ�ص�صة يف جمل�س اإدارة ال�رشكة ع�صوان 

من اأ�صل ت�صعة اأع�صاء. 

اجلهود الت�سويقية:

> املهام الت�سويقية:
قامت املوؤ�ص�صة مبهم��ة ت�صويقية م�صرتكة مع 

�رشك��ة الإمارات لتاأمني ائتم��ان ال�صادرات خالل 

�صهر مار�س )اآذار( 2010 يف كل من دبي وال�صارقة 

وذلك للتعريف بخدماتهما يف جمال تاأمني ائتمان 

ال�صادرات الإماراتية.

> الندوات:
•�صارك��ت املوؤ�ص�صة خالل �صهر يناير )كانون  	
الثاين( 2010 يف الجتماعات ال�صنوية لالحتاد 

الئتماين الدويل “Credit Alliance” يف باري�س 

حيث تناول الجتم��اع ق�صايا ومو�صوعات 

تهم �صناعة تاأمني ال�صادرات يف العامل يف 

�صوء الأزمة املالية والقت�صادية العاملية. 

•ق��ام وفد م��ن املوؤ�ص�صة خ��الل �صهر يناير  	
)كانون الث��اين( 2010 بزيارة عمل ل�صندوق 

اأوبك للتنمية الدولية OFID يف العا�صمة 

النم�صاوي��ة فيين��ا، وق��د مت عل��ى هام�س 

الزيارة الجتماع مبمثلي احلكومة املوريتانية 

ومناق�صة اأوج��ه التعاون امل�صرتك من خالل 

�صندوق اأوبك.

•ق��ام وفد من املوؤ�ص�صة بزيارة عمل لل�رشكة  	
الأردني��ة ل�صمان القرو���س يف عمان خالل 

�صه��ر يناير)كانون الث��اين( 2010. ومت خالل 

الزيارة الجتم��اع بال�صادة رئي���س واأع�صاء 

الأردني��ة ومديرها  اإدارة ال�رشك��ة  جمل���س 

العام ومت بحث جميع اجلوانب ذات الهتمام 

امل�صرتك.

•زار وف��د م��ن املوؤ�ص�صة خالل �صه��ر فرباير  	
)�صب��اط( 2010 بن��ك FIM مبالط��ا بهدف 

التع��رف على اآليات التخ�صيم وبحث �صبل 

التعاون امل�صرتك يف هذا املجال.

املوؤمت��ر العرب��ي  • �صارك��ت املوؤ�ص�ص��ة يف “	

لال�صتثم��ار والتنمية يف جن��وب ال�صودان” 

الذي عقدته جامع��ة الدول العربية مبدينة 

جوبا ال�صوداني��ة خالل �صهر فرباير )�صباط( 

2010، وذل��ك م�صاهم��ة منه��ا يف توف��ري 
الأطر املثلى لتنمي��ة ال�صتثمارات يف هذه 

املنطقة.

•�صاركت املوؤ�ص�صة يف موؤمت��ر متويل التجارة  	
وال�صادرات يف ال���رشق الأو�صط الذي عقد 

يف دبي بالإمارات خالل �صهر فرباير )�صباط( 

2010، وذلك للوق��وف على تطورات اأن�صطة 
التموي��ل و�صمان ال�ص��ادرات حول العامل. 

كم��ا مت اإجراء عدد م��ن الت�صالت الثنائية 

يف جمالت اإعادة التامني والت�صويق والتعاون 

امل�صرتك.

•عق��دت املوؤ�ص�صة خالل �صه��ر مار�س )اآذار(  	
2010 بالتع��اون مع مرك��ز تنمية ال�صادرات 
ال�صناعي��ة يف دولة الكوي��ت دورة تدريبية 

بعن��وان “دور تاأم��ني ائتم��ان ال�صادرات يف 

الكويتية”،  ال�صناعي��ة  ال�ص��ادرات  تنمية 

وذلك بهدف م�صاعدة  ال�رشكات ال�صناعية 

الكويتية على تنمية �صادراتها.

•رع��ت املوؤ�ص�ص��ة بالتع��اون م��ع جامعة  	
الدول العربية، الحت��اد العام لغرف التجارة 

وال�صناع��ة والزراعة للب��الد العربية واحتاد 

غ��رف التجارة ال�صوري��ة املوؤمتر الثالث ع�رش 

لرجال الأعم��ال وامل�صتثمرين العرب “مرام 

13” وال��ذي عق��د برعاية فخام��ة الرئي�س 
ال�صوري ب�صار الأ�صد يف العا�صمة ال�صورية 

دم�صق حت��ت عنوان “من��اخ ال�صتثمار يف 

�صوري��ة ودور املوؤ�ص�ص��ة يف ت�صجيع ودعم 

تدف��ق ال�صتثمارات املبا���رشة العربية وغري 

العربي��ة “خالل الف��رتة 3 - 4 م�ار�س )اآذار( 

2010، كم��ا مت اإلقاء كلمة للمدير العام يف 
اجلل�صة الفتتاحية.

اأول  امل�افق  الثنني  ي�م   2010 ل�سنة  امل�ؤ�س�سة  اإدارة  ملجل�س  الأول  الجتماع  عقد 

مار�س )اآذار( 2010 مبقرها الدائم يف دولة الك�يت مب�ساركة مدير عام امل�ؤ�س�سة. 
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درا�ســــــــــــــــــــات 

واملتتب��ع لتاريخ الفكر القت�صادي يالحظ اأن 

الهتم��ام بالتجارة بداأ دولي��ا قبل الهتمام 

بال�صتثم��ار، فالتجارة ن�صاط اأقدم بكثري من 

ال�صتثم��ار الأجنبي املبا�رش، ب��ل تعود عوملة 

القت�صاد ال��دويل يف مطلع القرن الع�رشين 

والتي تعززت بعد احل��رب العاملية الثانية يف 

جزء كبري منها اإىل حرك��ة التجارة، ثم تالها 

ب��روز ال�صتثم��ار الأجنبي املبا���رش كظاهرة 

رئي�صية.

ولذا لي���س من امل�صتغ��رب، اأن يكون ن�صاط 

الرتوي��ج للتجارة ذات التاري��خ الطويل اأقدم 

بكث��ري ومعروفاً �ص��واء فيما ب��ني وا�صعي 

ال�صيا�ص��ات اأو عام��ة اجلمهور م��ن الرتويج 

لال�صتثم��ار، فكثري م��ن البل��دان، ول�صيما 

بعثاتها الدبلوما�صية لديها تاريخ طويل يف 

الرتوي��ج لل�صادرات، وبالتايل ق��د يكون لدى 

الدبلوما�صي��ني القدرة عل��ى احل�صول على 

فهم اأف�ص��ل للرتويج للتجارة م��ن الرتويج 

لال�صتثمار.

ونتيجة لذلك ف��اإن العديد من هيئات ترويج 

ال�صتثمار)IPAs( تعترب حديثة العهد ن�صبيا، 

حيث ظه��ر معظمها بع��د منت�صف عام 

1990، وخ�صو�صا يف البل��دان النامية وتلك 

التي مت��ر اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية،  وذلك 

باملقارنة بجهات الرتويج للتجارة.

اإل اأن ه��ذا املج��ال ي�صهد حالي��ا تطورات 

مهني��ة وم�صتجدات مت�صارعة، حيث تتعدد 

وتتن��وع جم��الت واأن�صطة تل��ك الوكالت 

�صواء بطبيعتها اأو بح�صب الدول والتكتالت 

القت�صادي��ة. ويف هذا ال�صياق، ر�صدت ن�رشة 

“�صم��ان ال�صتثم��ار” ورقة بحثي��ة بعنوان 

“تعزي��ز ال�صتثم��ار والتج��ارة؛ املمار�ص��ات 

متثل اأحد اإ�ص��دارات موؤمتر الأمم  والق�صاي��ا” 

املتحدة للتجارة والتنمية )النكتاد( واملعروفة 

با�ص��م ال�صل�صلة ال�صت�صاري��ة لال�صتثمار 

تناول��ت ق�صي��ة يف غاي��ة الأهمي��ة: وهي 

الرتتيب��ات املوؤ�ص�صي��ة للرتوي��ج لال�صتثمار 

والتج��ارة والأ�صا�س املنطقي الذي يقف وراء 

اإن�ص��اء املوؤ�ص�صات الت��ي ت�صجع ال�صتثمار، 

وتلك التي ت�صجيع التجارة . وعما اإذا كان من 

الأف�صل الف�ص��ل بينهما اأم اجلمع بني تلك 

املوؤ�ص�صات يف موؤ�ص�صة واحدة؟ 

ولالإجابة على هذا ال�صوؤال اعتمدت الدرا�صة 

اأ�صلوب م�صح ا�صتقرائي اإلكرتوين �صمل 173 

دولة مت خالل��ه ا�صتعرا�س املواقع اللكرتونية 

الر�صمية املعنية بالرتويج للتجارة وال�صتثمار 

لتلك الدول، وكانت نتائجه كما يلي؛

م��ن موؤ�ص�ص��ات الرتويج حول  • اأن 58 % 	

العامل ت�صطلع مبهام ت�صجيع ال�صتثمار 

الأجنبي فقط عل��ى امل�صتوى الوطني، 

يف حني اأن 42% منها جتمع بني مهمتي 

الرتويج للتجارة وال�صتثمار. 

الف�سل بني هيئات ت�سجيع ال�ستثمار والتجارة اأم اجلمع بينهما حتت مظلة واحدة؟

من  ال�طنية  �سناعاتها  على  تخ�سى  الدول  من  العديد  كانت  عاما،  ثلثني  قبل 

امللكية الأجنبية من خلل فر�س العديد من القي�د احلمائية على تلك ال�سناعات، 

ولكن مع من� تدفقات ال�ستثمار الأجنبي، وحترير القت�ساد العاملي على مدى العق�د الثلثة 

املا�سية، برز ت�سجيع ال�ستثمار ب��سفه اأداة و�سيا�سة جديدة ل غنى عنها لتحقيق اأهداف 

التنمية القت�سادية.

نتائج ا�ستمارات ا�ستبيان وكالت ترويج ال�ستثمار ح�سب الدول

ت�صجيع ال�صتثمار والتجارةت�صجيع ال�صتثمار فقط

الأرجنتني - األبانيا - بلغاريا - الكامريون -ت�صيلي 

-كو�صتاريكا -الت�صيك - م�رش-اأثيوبيا-الأردن-مدغ�صقر-

ماليزيا-باك�صتان-فيتنام

بوت�صوانا-كولومبيا-الدومينيكان- ا�صتونيا-جورجيا-

املجر-منغوليا-�صلطنة عمان

148

نتائج م�سح وكالت ترويج ال�ستثمار عرب مواقعها ال�سبكية ح�سب الإقليم القت�سادي

القليم القت�صادي 

ت�صجيع ال�صتثمار 

فقط

ت�صجيع ال�صتثمار 

والتجارة

الإجمايل

العدد%العدد%العدد

1856144432الدول الأوروبية املتقدمة 

1501502اأمريكا ال�صمالية 

2502504القت�صادات املتقدمة الأخرى 

2155174538الدول املتقدمة 

3176102441اأفريقيا

1545185533اأمريكا الالتينية والكاريبي 

2657204346اآ�صيا واملحيط الهادي

72604840120الدول النامية 

74785315جنوب �رشق اأوروبا ورابطة الدول امل�صتقلة

74785315دول القت�صادات املتحولة 

100587342173العامل

امل�صدر: الأنكتاد، ا�صتنادا اإىل بيانات امل�صح. 
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 • ت�ص��ري النتائج اإىل اأن ن�صب��ة 55 % )21	

هيئ��ة من اإجم��ايل 38( تخ�ص�صت يف 

الرتوي��ج لال�صتثمار يف ال��دول املتقدمة 

مقابل 60% )72 هيئة من اإجمايل 120( 

يف الدول النامية.

• هيئ��ة من اإجمايل  اأن ن�صب��ة 45 % )17	

38( جمعت فيما بني الرتويج لال�صتثمار 

وت�صجيع ال�ص��ادرات يف الدول املتقدمة 

مقابل 40 % فقط )48 هيئة من اإجمايل 

120( يف الدول النامية.

•عل��ى الرغم م��ن اأن ن�صاط��ي الرتويج  	

للعم��ل  حت��ول  والتج��ارة  لال�صتثم��ار 

املوؤ�ص�ص��ي يف الوق��ت احلا���رش، ف��اإن 

 )TPOs( موؤ�ص�ص��ات الرتوي��ج للتج��ارة

حتظى بحج��م متثي��ل يف اخل��ارج جتاوز 

مبراحل حج��م التمثيل اخلارجي لوكالت 

با�صتثناء بع�س   )IPAs(ال�صتثمار ترويج 

الوكالت البارزة يف دول متقدمة.

•متاثل��ت اأه��داف ال��وكالت امل�صتقل��ة  	

لت�صجيع ال�صتثمار والوكالت املندجمة 

متاما يف ال��دول املتقدمة والنامية على 

ال�صواء.

املتكاملة يف  ال��وكالت  •انت�صار من��وذج  	

القت�صادات ال�صغ��رية )من حيث الناجت 

املحلي الإجم��ايل(، حي��ث اإن قرار دمج 

الرتوي��ج لال�صتثمار والتج��ارة يف وكالة 

واحدة ياأتي يف اإط��ار تر�صيد الإنفاق يف 

تل��ك الدول التي غالبا ما تعاين من ندرة 

املوارد املالية والب�رشية، مقابل حاجة اأكرب 

اإىل الت�صويق الدويل. 

•اأن الرتكي��ز الأ�صا�ص��ي يف ع��دد قليل  	

من ال��وكالت املتكامل��ة ين�صب على 

القطاع��ات ال�صناعية م��ع فريق عمل 

يروج لال�صتثمار والأن�صطة التجارية ذات 

ال�صلة.

•اأن درج��ة الف�ص��ل التطبيق��ي ل��دى  	

املوؤ�ص�ص��ات الرتويجي��ة امل�صتقل��ة يف 

معظم الوكالت التي �صملتها الدرا�صة، 

على الرغم من اأنها كانت مندجمة على 

م�صتوى ال�صيا�ص��ة العامة، يجعل من 

تكاملها مرة اأخرى �صعب املنال. 

•اإنه من ال�صابق لأوانه الإف�صاح عن مدى  	

جناح عملية التكام��ل بالن�صبة لبع�س 

الوكالت التي �صملها امل�صح لن النتائج 

جاءت خمتلطة.

ويف اإطار اإجراء الدرا�صة ل�صتبيان على عينة 

مكونة م��ن 22 دولة بينهم��ا الأردن وم�رش 

و�صلطن��ة عمان من جمموعة الدول العربية 

)اأنظر جدول ال��دول امل�صاركة يف ال�صتبيان( 

بغر�س احل�صول على تف�صريات منطقية حول 

الأ�صب��اب التي تدفع بع�س ال��دول اإىل اتخاذ 

قرار الدمج بني الرتويج لال�صتثمار والتجارة يف 

حني ل تلجاأ اإىل ذلك دول اأخرى، فقد تو�صلت 

الدرا�صة اإىل نتائج جمدية ومفيدة يف حالتي 

الدمج والف�صل ن�صتعر�س اأهمها فيما يلي؛ 

اأول: الدمج 

قدم��ت الدرا�صة العديد من من��اذج الدمج 

فيما بني وكالتي ت�صجيع ال�صتثمار والتجارة 

حول العامل وك�صفت عن تباين الدوافع التي 

تقف وراء انته��اج بع�س الدول لهذا املنهج 

يف الرتويج املزدوج، من اأبرزها ما يلي؛

•م��ن املرجح تفعيل قرار الدمج يف حالة  	

ا�صته��داف الرتويج ل�صناع��ة رئي�صية 

معين��ة اأو قط��اع اأو ن�ص��اط حم��دد، 

فالرتويج لال�صتثمار والتجارة يتبع بع�س 

الأن�صطة امل�صرتكة، فبع�س الدول ذات 

الأ�صواق املحلي��ة ال�صغرية ت�صعى اإىل 

ج��ذب امل�صتثمرين الأجان��ب من خالل 

توفري اآليات النفاذ اإىل اأ�صواق الت�صدير، 

اأو�ص��ع لل�صناعات  التي تتي��ح نطاقا 

التحويلية. ف��اإذا كان الهدف الرئي�صي 

م��ن اإ�صرتاتيجي��ة الرتوي��ج يتمثل يف 

جذب ال�صتثمار الأجنبي املبا�رش املوجه 

لهذا النوع م��ن الن�صاط، ف��اإن اجلمع 

بني اأن�صطة تروي��ج ال�صتثمار والتجارة 

يف وكال��ة واح��دة يعد الق��رار الأمثل، 

خ�صو�ص��ا وان امل�صتثم��ر الأجنبي يف 

اأن�صطة ت�صديري��ة من البلد امل�صيف، 

يف�ص��ل اأن يحظ��ى بنقط��ة ات�صال 

حكومية واح��دة يف البلد امل�صيف من 

اأجل احل�صول على اخلدمات التي يحتاج 

اإليها.

•حتقيق مناف��ع رئي�صية ترجع اإىل منطية  	

واخلدمات  واملالي��ة  الإداري��ة  الأعم��ال 

امل�صان��دة امل�صرتكة مبا اأدى اإىل تخفي�س 

التكلف��ة، م��ن خالل تقا�ص��م مقرات 

العم��ل ووظائف امله��ام الإدارية )مثل 

تكنولوجيا املعلوم��ات، واملوارد الب�رشية، 

املحا�صبة، واخلدمات القانونية(، اإ�صافة 

اإىل منافع اخلدمات امل�صاندة مثل البحث 

والتحليل، والعالقات العامة.

•رمبا يك��ون م��ن الأف�صل اختي��ار قرار  	

الدمج لتحقي��ق مزايا الكفاءة وتناغم 

ال�صيا�ص��ات وتفادي تكرار مهام العمل 

واحل�صول  التع��اون  فر���س  واقتنا���س 

اأق��وى للموؤ�ص�صة  تاأييد حكومي  على 

و�صيا�صاتها.

•قد ينتج ع��ن الدم��ج منافع حمققة  	

حمتملة يف جوهر اأن�صطة الرتويج مثل 

ا�صتهداف امل�صتثمرين، والرعاية الالحقة 

التي ميك��ن اأن تنطوي اأي�صا على تدابري 

اأخ��رى مثل ت�صهيل ال�ص��ادرات، والذي 

من �صاأن��ه اأن يعزز التكامل بني الرتويج 

لال�صتثمار والرتويج للتجارة.

•يعترب الدم��ج اأكرث فعالية على �صعيد  	

بناء ال�ص��ورة العامة للدولة خ�صو�صا 

عندما يكون اله��دف الرئي�صي لوكالة 

الرتوي��ج يكم��ن يف حت�ص��ني ال�ص��ورة 

اأو ت�صليط ال�صوء  القت�صادية للدولة، 

على منطقة غري معروفة للم�صتثمرين 

اأو لت�صحيح ال�صورة النمطية املغلوطة 

عن بلد اأو منطقة.

درا�ســــــــــــــــــــات 
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درا�ســــــــــــــــــــات 

موؤ�رشات الأداء

موؤ�رشات م�صرتكة موؤ�رشات النهو�س بالتجارةموؤ�رشات النهو�س بال�صتثمار

عدد زوار املوقع حت�صن امليزان التجاريعدد فر�س العمل اجلديدة

الإلكرتوين

ت�صجيع املنظمات غري التقليدية مبلغ راأ�س املال امل�صتثمر

واملنتجات التقليدية

عدد املطبوعات 

امل�صدرة

عدد امل�صاريع التي مت ت�صهيل 

اإن�صائها

عدد ال�صتف�صارات النفاذ اإىل اأ�صواق جديدة

امل�صتوفاة

برنامج لدعم امل�صدرين الوطنيني النعكا�س على النمو القت�صادي

وامل�صاريع �صغرية ومتو�صطة احلجم

عدد الأحداث 

املنظمة

درجات الر�صا حجم ال�صادرات )كميات(نقل الأ�صاليب التكنولوجية

املحققة للعمالء

قيمة ال�صادراتتفعيل املناف�صة املحلية

عدد العمالء من ال�رشكاتعدد  امل�صاريع ال�صتثمارية املدارة

عدد امل�صتثمرين الذين يتم 

الت�صال بهم

حت�صني اأداء �رشكات العمالء

عدد الق�صايا املحلولة والعقبات 

املذللة من خالل الرعاية الالحقة

اإيرادات املبيعات من اخلدمات 

املقدمة

عدد ال�رشكات امل�صاركة يف عدد امل�صانع وال�رشكات اجلديدة

الفعاليات

تنمية املن�صاآت �صغرية ومتو�صطة عدد زيارات امل�صتثمرين املحتملني

احلجم

امل�صدر: الأنكتاد، ا�صتنادا اإىل بيانات امل�صح.

مزايا وعيوب دمج وكالت ت�سجيع ال�ستثمار والتجارة

العيوباملزايا

يوفر القدرة على ت�صميم وو�صع �صيا�صات موحدة 

تخدم ب�صكل اأف�صل ق�صايا ال�صتثمار والتجارة 

وتراعي عالقات الت�صابك بينهما

قد يرتتب على تباين الأهداف واختالف 

الأن�صطة اجلوهرية  خطر جتزئة امل�صوؤوليات 

وفقدان الرتكيز يف اجناز املهام

يقدم خدمات دعم م�صرتكة يف جمالت عدة مثل 

تكنولوجيا املعلومات، املوارد الب�رشية، املحا�صبة، 

اخلدمات القانونية، العالقات العامة، والبحوث 

والتحليل، اإ�صافة اإىل مقر عمل م�صرتك وبالتايل 

تخفي�س التكاليف وتقلي�س النفقات.

قد تن�صاأ م�صاكل التن�صيق بني اأن�صطة 

ترويج ال�صتثمار والتجارة معاً مثل عدم 

القدرة على اإدارة فرق عمل متباينة اخلربات 

واملنهجيات واملهام، اإ�صافة اإىل خماطر زيادة 

البريوقراطية

ي�صمح بتقا�صم املعرفة ل�صالح ا�صرتاتيجية 

التنمية

يرتتب عليه م�صاوئ التعامل مع اأطر زمنية 

خمتلفة مع  طول الوقت املقبول من 

منظور الرتويج ال�صتثمار 

يقدم املزيد من فر�س ال�صتمرارية يف تقدمي 

خدمات الرتويج من خالل نقطة ات�صال حكومية 

واحدة مثل تقدمي اخلدمات للم�صتثمرين يف 

اأن�صطة ت�صديرية

يف كثري من الأحيان تظهر م�صكلة اختالف 

العمالء واختالف مراكز الت�صال يف 

ال�رشكات

يوفر فر�صاً للرتويج املتكامل لالقت�صاد باأكمله 

يف اخلارج وبخا�صة عند ت�صويق الدولة 

يظهر احلاجة امللحة  ملهارات خمتلفة 

للموظفني

يقدم اأر�صية م�صرتكة ل�صيا�صات تعزز القدرة 

على تناف�صية الدولة يف الأ�صواق الدولية 

يحمل يف طياته خطر اإعطاء اهتمام اأقل 

لت�صجيع ال�صتثمار وق�صايا ال�صيا�صة العامة 

املت�صلة بال�صتثمار الأجنبي املبا�رش 

جتارب الدمج:

وا�صتعر�صت الدرا�صة حالت بدوافع خمتلفة 

لدم��ج الن�صاطني منها؛ حال��ة جمهورية 

الدومينيـــكان التي رك��زت على ا�صتقطاب 

ال�صتثمارات الأجنبية املبا�رشة اإىل ال�صناعات 

الت�صديرية من خالل هيئة واحدة جتمع ما بني 

الرتويج للتجارة وال�صتثمار معا منذ اإن�صائها 

عام 2003 من اإندماج وكالة ترويج ال�صادرات 

الت��ي تاأ�ص�صت ع��ام 1971 ووكالة ت�صجيع 

ال�صتثمار الأجنبي املبا�رش التي تاأ�ص�صت يف 

عام 1996، وذلك بهدف حتقيق الت�صاق فيما 

ب��ني ال�صيا�صات التجارية وال�صتثمارية لدفع 

عجلة التنمية ال�صامل��ة وتنويع القطاعات 

الإنتاجية لالقت�صاد. وقد جنحت تلك ال�صيا�صة 

يف خدمة القطاعات املوجهة للت�صدير.

اأم��ا �رشبيـــا فتق��دم جتربة رائ��دة لتعظيم 

ال�صتفادة من ال�صتثمار الأجنبي املبا�رش يف 

دعم وم�صاع��دة امل�صاريع �صغرية ومتو�صطة 

احلجم املحلية يف اإطار اإ�صرتاتيجية ال�صتثمار 

التي تت�صمن م�صاع��دة ال�رشكات الأجنبية 

على بن��اء �رشاكات م��ع ال���رشكات املحلية 

واملوردين املحليني ت�صاعد الأخرية على ت�صدير 

منتجاته��ا والنف��اذ اإىل الأ�ص��واق اخلارجية 

وال�صتفادة من ال�رشكات العاملية يف جمالت 

ع��دة مثل اأ�صالي��ب الإدارة احلديثة والتدريب 

والتوظي��ف ومث��ال على ذل��ك جتربة �رشكة 

�صيمنز الأملانية. 

ويف نيوزيلنـــدا مت دم��ج املهمتني ولكن وفق 

م�صفوفة للقطاعات والدول بدعم من فرق 

عمل متخ�ص�صة حيث مت تق�صيم القطاعات 

اإىل 3 قطاعات رئي�صية هي )الأغذية وامل�رشوبات 

املعلومات  تكنولوجيا  احليوية/  والتكنولوجيا 

والت�صالت والقطاعات الإبداعية واخلدمية/  

ال�صناع��ات املتخ�ص�ص��ة والأخ�صاب(، كما 

مت تق�صي��م العامل اإىل 5 مناط��ق جغرافية 

خمتلف��ة متث��ل الأقالي��م القت�صادية حول 

العامل ه��ي )الأمريكت��ني، اأ�صرتاليا واملحيط 
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الهادئ، اأوروبا وال�رشق الأو�صط واأفريقيا، �صمال 

اآ�صيا، وجنوب �رشق اآ�صيا(. 

اأم��ا يف كولومبيا فقد مت دمج املهمتني عام 

2005 بهدف تعظي��م ال�صتفادة من مكاتب 

التمثيل التجاري املتواجدة يف اخلارج يف جمال 

الرتويج لال�صتثمار من خالل ا�صتغالل اخلربات 

املرتاكم��ة واملعرفة التامة لدى رجال التمثيل 

التجاري بالقطاعات الإنتاجية داخل كولومبيا 

الدراية  اإىل  اإ�صاف��ة  الت�صديرية،  وخ�صو�صا 

الكاملة باآليات ا�صتهداف امل�صتثمر املحتمل 

يف اخل��ارج وتعريف��ه باإج��راءات ال�صتثم��ار 

وم�صاعدت��ه على اإيجاد ���رشكاء حمليني. اإل 

اأن اإح�صائي��ة لعام 2007 اأ�صارت اإىل اأن 30 % 

فقط من موظفي الهيئة اجلديدة ي�صطلعون 

لال�صتثم��ار كنتيج��ة طبيعي��ة  بالرتوي��ج 

للمه��ام الإ�صافية امللقاة عل��ى عاتق هذه 

الهيئة وتتمثل يف الرتوي��ج للتجارة والرتويج 

لل�صياحة.

وقدم��ت ا�سكتلنـــدا مثالً وا�صح��اً ملنافع 

الدمج يف جمال تخفي�س التكاليف ول�صيما 

يف الأعمال امل�صان��دة واملكتبية، اإ�صافة اإىل 

الرغبة يف الرتكيز على قطاعات رئي�صية حتقق 

قيمة م�صافة لالقت�صاد من خالل م�صاعدة 

ال���رشكات املحلي��ة على تدوي��ل اأن�صطتها 

وا�صتقطاب ا�صتثمارات اأجنبية اإىل قطاعات 

بعينها تعاين نق�صاً يف التمويل.

ثانيا: الف�سل 

نظراً لأن اأ�صاليب الرتويج لال�صتثمار تختلف 

كثريا عن اأ�صاليب ت�صجي��ع ال�صادرات، فقد 

كان من ال�رشوري تاأ�صي�س موؤ�ص�صة م�صتقلة 

لكل ن�صاط على حدة داخل القت�صاد الواحد. 

فهناك دول كثرية اختارت بوعي اأن تركز عمل 

وكالة ت�صجيع ال�صتثم��ار يف العمل ح�رشا 

على ت�صجيع ال�صتثمار، وبع�س هذه احلالت 

تزامنت مع تو�صيات جهات تقييم م�صتقلة. 

خ�صو�صا واأن هناك اأي�ص��ا عددا من احلجج 

املوؤيدة لف�صل موؤ�ص�صات الرتويج لال�صتثمار 

ع��ن موؤ�ص�ص��ات ت�صجيع التج��ارة اأبرزها ما 

يلي؛

•اختالف الأهداف فيما بني املهمتني يجعل  	

من الأهمية مبكان الف�صل الوا�صح بني 

اجلهات القائمة على التنفيذ لن اختالف 

الأهداف ينتج عن��ه اختالف يف اخلطط 

والربامج واآليات التنفيذ. 

•يتطلب الرتويج لال�صتثمار مهارات وفرق  	

عمل تختل��ف عن نظرياته��ا يف جمال 

ت�صجيع ال�ص��ادرات. فعلى �صبيل املثال، 

تتزاي��د اأهمية الرعاية الالحقة يف جمال 

ال�صتثمار وجتع��ل مهارات التوا�صل مع 

اأثناء مرحل��ة الت�صغيل وبعد  امل�صتثمر 

اتخ��اذ الق��رار ال�صتثم��اري يف تذليل 

العقبات وما نحو ذل��ك اأكرث اأهمية يف 

وكالت ترويج ال�صتثمار عنها يف وكالت 

ت�صجيع التجارة. 

•تت�صم مه��ام الرتوي��ج لال�صتثمار مبدى  	

زمن��ي اأطول اإذا ما قورنت مبهام ت�صجيع 

ال�صادرات، حيث اإن قرارات العميل عادة 

ما تعتمد قواعد اأكرث اإ�صرتاتيجية وتقوم 

فيها الرعاية الالحقة بدور اأكرب.

•اخت��الف ال�رشيح��ة امل�صتهدف��ة م��ن  	

العمالء يجعل م��ن املفيد احلفاظ على 

وكالت تروي��ج ال�صتثم��ار ومنظم��ات 

ترويج التجارة منف�صلة، فعمالء الرتويج 

لال�صتثمار غالبا ما ينتمون اإىل دول اأكرث 

تنوعا من عمالء ت�صجيع التجارة.

•اعتم��اد وكال��ة منف�صل��ة لت�صجيع  	

ال�صتثم��ار املحلى والأجنبي من �صاأنه 

اأن يعزز من الهتمام بق�صية ت�صجيع 

ال�صتثمار ويط��رح ق�صايا تعزيزه على 

طاولة �صناع القرار. وهو ما يعد حيويا، 

لأن اللتزام احلكومي �رشوري لتح�صني 

من��اخ ال�صتثم��ار وغالب��ا م��ا يكون 

حا�صما يف جذب ال�صتثمارات الأجنبية 

الكربى.

جتارب الف�سل

وقدمت الدرا�صة جمموعة من مناذج الف�صل 

بني الهيئتني يف دول العامل، حيث ا�صتعر�صت 

حال��ة ال�صويد التي قام��ت بتكليف �رشكة 

A - )ا�صت�صارية عاملية )اآرث��ر دي ليتل اأ ب( )

thur D. Little AB لتقييم املمار�صات احلالية 

لت�صجيع التج��ارة وال�صتثمار على امل�صتوى 

الوطن��ي. وخل�صت ال�رشك��ة يف عام 2007 

اإىل �رشورة الإبقاء على الف�صل بني الهيئتني 

عل��ى الرغم من اأنها اأ�ص��ارت اإىل وجود فر�س 

للتعاون ومنافع حمتملة بني الهيئتني ولكنها 

ا�صرتطت �رشوط��اً معينة وح��ددت جمالت 

بعينها لتحقيق هذه املنافع.

كما اأ�صارت اإىل جتربة هونغ كونغ القائمة على 

الف�ص��ل ا�صتنادا اإىل 4 م��ربرات هي؛ اختالف 

امل�صتهدفني،  العم��الء  اخت��الف  الأه��داف، 

اختالف املهارات الت��ي تتطلبها كل وظيفة، 

اختالف املدى الزمني الالزم لجناز كل مهمة. 

ون�صتخل�س مم��ا �صبق عددا من ال�صتنتاجات 

التي قد ت�صاعد يف اتخ��اذ القرار يف ق�صية 

الرتويج امل�صتقل اأو املوحد واأهمها:

•اأن ق��رار الدمج بني الرتوي��ج لال�صتثمار  	

وت�صجيع ال�صادرات يعتمد على كيفية 

التنفي��ذ على اأر�س الواق��ع ومدى جناح 

الوكال��ة يف التن�صيق العملي الذي من 

�صاأنه تعظيم ال�صتفادة من كال املهتمني 

خلدمة وتقوية بع�صها البع�س.

•ال�صع��ي اإىل النج��اح يف اإن�صاء وكالت  	

موحدة يتطل��ب حتديداً دقيق��اً لنقاط 

واأخذه��ا كنقطة  التع��اون املحتمل��ة 

انط��الق لتحقيق التكام��ل، مع اعتماد 

وخ�صو�ص��ا  مت��درج  تكامل��ي  نه��ج 

بالن�صب��ة لل��وكالت الت��ي ت�صتهدف 

تعزيز ا�صرتاتيجي��ات الت�صنيع املرتبطة 

بالت�صدير وال�صتثمار الأجنبي املبا�رش، مع 

التاأكد من مدى حتقق الكفاءة وتعظيم 

النتائج ومنافع التكامل الأخرى.

درا�ســــــــــــــــــــات 
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درا�ســــــــــــــــــــات 

•ت�صري جتارب بع�س ال��دول اإىل اأن خف�س  	

التكلف��ة وحتقيق مناف��ع الدمج ميكن 

احل�ص��ول عليه��ا يف ظ��ل ال��وكالت 

امل�صتقلة، وذلك من خالل اإعداد ترتيبات 

فعالة للتعاون يف املجالت الرئي�صية. 

•مهم��ا كانت الظ��روف، لبد م��ن اإيجاد  	

قن��وات للتعاون فيما ب��ني القائمني على 

ترويج ال�صتثم��ار والقائمني على ت�صجيع 

ال�صادرات حيث ل ينبغي اأن يعمل اأي فريق 

مبعزل عن الآخر فهن��اك بع�س القوا�صم 

امل�صرتكة القائمة فيما بني املهمتني.

•من ال�رشوري تقييم نتائج اتباع �صيا�صة  	

الرتوي��ج امل�صتقل��ة اأو املوحدة من خالل 

قيا���س موؤ�رشات اأداء منف�صلة للنهو�س 

بال�صتثم��ار وال�صادرات واأخرى م�صرتكة 

للتو�ص��ل اإىل حكم مو�صوع��ي )اأنظر 

جدول موؤ�رشات الأداء(. 

وتالحظ الدرا�صة يف اخلتام اأن اختيار الطريقة 

املثل��ى للرتويج لال�صتثم��ار والتجارة حتكمها 

عوامل ومعايري عدة متت الإ�صارة اإليها، ويبقى 

على كل دول��ة اأن توازن فيما ب��ني التكلفة 

والعائد م��ن اإتباع كل طريق��ة. والهم من 

ذل��ك، يجب اأن ن��درك جيدا اأن��ه يف معظم 

احلالت، يظل اختيار منهجية تنظيم الرتويج 

لال�صتثم��ار وت�صجي��ع ال�ص��ادرات يف نهاية 

املطاف يف يد احلكومة. ومن املرجح اأن القرار 

ال�صيا�صية،  بالأولوي��ات  يتاأثر  النهائي �صوف 

وتاريخ هيكل الإدارة العامة، واعتبارات امليزانية 

العمومية للدولة.

هيئات ت�سجيع ال�ستثمار يف الدول العربية

عنوان املوقع اللكرتوين م�صتقلة اأم مندجمة مع التجارةالهيئةالدولةم

www.giay.orgم�صتقلةالهيئة العامة لال�صتثماراليمن1

www.gafinet.orgم�صتقلةالهيئة العامة لال�صتثمار واملناطق احلرة م�رش  2

www.sudaninvest.orgم�صتقلة وزارة ال�صتثمار ال�صودان3

www.sagia.gov.saم�صتقلة الهيئة العامة لال�صتثمار ال�صعودية4

www.investpromo.gov.iqم�صتقلة الهيئة الوطنية لال�صتثمار العراق5

http://arabic.ociped.comمندجمةاملركز العماين لرتويج ال�صتثمار وتنمية ال�صادرات �صلطنة عمان6

www.investintunisia.tnم�صتقلة وكالة النهو�س بال�صتثمار اخلارجي تون�س7

www.andi.dzم�صتقلةالوكالة الوطنية لتطوير ال�صتثمار اجلزائر8

www.idal.com.lbم�صتقلةاملوؤ�ص�صة العامة لت�صجيع ال�صتثمار) ايدال(لبنان9

www.investinmauritania.gov.mrم�صتقلةاملفو�صية املكلفة برتقية ال�صتثماراتموريتانيا10

www.djiboutinvest.djم�صتقلةالوكالة الوطنية لتنمية ال�صتثمارات جيبوتي11

www.bahrainedb.comمندجمةجمل�س التنمية القت�صادية البحرين12

www.invest.gov.maمندجمةمديرية ال�صتثمارات اخلارجية املغرب13

http://investinlibya.lyم�صتقلةالهيئة العامة للتمليك وال�صتثمارليبيا14

www.jordaninvestment.comم�صتقلةموؤ�ص�صة ت�صجيع ال�صتثمارالأردن15

جاري تاأ�صي�صهم�صتقلة مكتب ال�صتثمار الأجنبي بدبيالإمارات16

www.kfib.com.kwم�صتقلةمكتب ا�صتثمار راأ�س املال الأجنبيالكويت17

www.investinqatar.com.qaم�صتقلةاإدارة ت�صجيع ال�صتثمارقطر 18

www.pipa.gov.psم�صتقلةالهيئة العامة العليا لال�صتثمار فل�صطني19

www.investsyria.orgم�صتقلةهيئة ت�صجيع ال�صتثمار �صورية20
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مقـــــــــــــــــــــالت

وانطالقا من هذا الدور الكبري والهتمام املتزايد 

م��ن قبل احلكوم��ات والدول بالتط��ور يف هذا 

املجال فقد ب��رزت اأهمية ر�ص��د وقيا�س تطور 

والنتائج  والت�ص��الت  املعلومات  تكنولوجي��ا 

املرتتب��ة عليه، تاأكيدا للمقولة ال�صائعة »ما ل 

ميكن قيا�صه، ل ميكن حت�صينه«.

نتيجة لذل��ك زاد اهتمام احلكوم��ات واجلهات 

املتخ�ص�ص��ة بالبح��وث واملعلوم��ات يف هذا 

املجال وظهرت يف ال�صاحة تقارير دولية متعددة 

وموؤ���رشات متخ�ص�صة ودوري��ة تر�صد التقدم 

والتاأخر يف خمتلف ف��روع هذا القطاع احليوي 

واملت�صابك مع العديد من املجالت الأخرى. 

ويف ه��ذا ال�صي��اق ر�ص��دت ن���رشة »�سمان 

ال�ستثمار” اأربعة موؤ�رشات دولية مهمة، ت�صدر 

دوريا ع��ن موؤ�ص�صات وجه��ات دولية يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات والت�صالت وذلك للتعرف 

على مكوناتها، وفهم منهجياتها املختلفة يف 

اإع��داد وتق�صيم املوؤ���رشات الفرعية واملتغريات 

وجمع البيانات وكذل��ك ت�صليط ال�صوء على 

نق��اط الت�صاب��ه يف املكونات وامله��ام واأي�صا 

اأهم نق��اط الختالف بينه��ا وخا�صة اختالف 

النتائج وتباين الرتتيب العاملي للدول من موؤ�رش 

لآخر، وذلك من خ��الل حتليل مو�صوعي و�صول 

لتو�صي��ات منطقية نحو توحيد هذه املوؤ�رشات 

واإ�صافة بع�س امله��ام للموؤ�رش املوحد مما يقلل 

الت�صت��ت الناجم عن تعدد ه��ذه املوؤ�رشات من 

جهة ويعظ��م املنافع ل�صانعي ال�صيا�صات يف 

جمال بناء وتنفيذ من��وذج التقدم التكنولوجي 

ال�صامل على م�صتوى الدولة وكافة قطاعاتها. 

وفيم��ا يلي ن�صتعر�س تل��ك املوؤ�رشات ال�صادرة 

للعام 2009 وت�صمل؛ اأول: موؤ�رش جاهزية احلكومة 

الإلكرتوني��ة عن المم املتح��دة – اإدارة ال�صئون 

القت�صادي��ة والجتماعية، ثانيا: موؤ�رش جاهزية 

البني��ة الرقمية NRI ع��ن املنتدى القت�صادي 

العاملي، ثالثا: موؤ�رش تنمية تكنولوجيا معلومات 

والت�صالت IDI عن الحتاد الدويل لالت�صالت، 

واأخرياً: موؤ�رش اقت�ص��اد املعرفة KEI عن البنك 

الدويل.

اأول: موؤ�رش جاهزية احلكومة الإلكرتونية – 

E-Government Readiness Index

يقدم تقييماً مو�صوعياً للخدمات الإلكرتونية 

الت��ي توفرها احلكومات وي�صدر منذ عام 2002 

ع��ن الأم��م املتح�دة  وبالتحديد اإدارة ال�صوؤون 

القت�صادية والجتماعية )UNDESA(، �صعبة 

الإدارة العامة واإدارة التنمية )DPADM(، �صمن 

درا�صة الأمم املتحدة ال�صتق�صائية الدورية غري 

 UN Global املنتظمة عن احلكومة الإلكرتونية

E-government Survey ويتكون من 3 موؤ�رشات 
فرعية ت�صمنت؛

موؤ���رش خدمة الإنرتنت، وير�صد 4. 1 متغريات 

هي؛ تطوي��ر خدمات املعلوم��ات، حت�صني 

خدم��ات املعلومات، خدم��ات املعامالت، 

ونهج الت�صال.

موؤ�رش البنية التحتية لالت�صالت، وير�صد  2 .

5 متغريات هي؛ عدد م�صتخدمي الإنرتنت 
لكل 100 ن�صمة، خطوط الهاتف الثابت 

لكل 100 ن�صمة، م�صرتكو الهاتف املحمول 

ل��كل 100 ن�صمة، احلا�ص��وب ال�صخ�صي 

لكل 100 ن�صمة، واإنرتنت النطاق العري�س 

لكل 100 ن�صمة.

موؤ�رش راأ���س املال الب�رشي، وير�صد متغريين  3 .

هم��ا؛ معدل حم��و اأمية البالغ��ني )%(، 

باملدار�س  لالإلتح��اق  الإجم��ايل  واملع��دل 

لالبتدائي والثانوي والعايل )%(.

وق��د ن���رش تقري��ر ع��ام 2010 حت��ت عن��وان 

“احلكوم��ة الإلكرتونية يف وق��ت الأزمة املالية 
والقت�صادي��ة«، وهو الإ�ص��دار اخلام�س و�صمل 

192 دول��ة، حي��ث ا�صتعر�س ال��دور الذي ميكن 
اأن تق��وم به احلكوم��ة الإلكرتونية يف معاجلة 

الأزمة املالي��ة والقت�صادي��ة العاملية الراهنة 

من خ��الل قدرتها الكبرية عل��ى امل�صاهمة يف 

عملي��ة التطوير وزي��ادة الفعالي��ة وت�صهيل 

الت�صالت وحت�صني التن�صيق بني ال�صلطات يف 

خمتلف م�صتوي��ات احلكومة، وذلك اإ�صافة اإىل 

دورها على �صعي��د املوؤ�ص�صات والإدارات بتعزيز 

�رشعة وكفاءة العمليات وتب�صيطها،  وحت�صني 

قدرات البحث والتوثي��ق وحفظ ال�صجالت، مما 

يوؤدي يف النهاية اإىل تي�صري املعامالت وتخفي�س 

تكلفة اإجنازه��ا وبالتايل اخت�صار اجلهد والوقت 

وتوفري الأموال ومن ثم زيادة الإنتاجية وم�صتوى 

الربحية وزيادة التناف�صية ال�صعرية للمنتجات 

واخلدم��ات وما ي�صاحب ذلك م��ن ت�رشيع وترية 

النمو القت�صادي. 

ثانيـــا: موؤ�ـــرش جاهزيـــة البنيـــة الرقمية  – 

Network Readiness Index

 ،)WEF( ي�صدر عن املنتدى القت�صادي العاملي

 The صمن التقرير العامل��ي لتقنية املعلومات�

 Global Information Technology Report
)GITR( ويركز على الروابط بني م�صتوى اجلاهزية 

الرقمية وم�صتوى التناف�صية العاملية، وي�صعى 

للك�صف ع��ن املعوقات التي متن��ع احلكومات، 

والأف��راد، وقطاع الأعمال، م��ن احل�صول على 

الفائدة الق�صوى من ه��ذه التقنيات. ويقي�س 

املوؤ���رش م��دى جاهزي��ة الدول��ة للم�صاهمة 

ولال�صتف��ادة من التطورات امل�صتمرة يف قطاع 

تقني��ة املعلومات والت�صالت ل� 134 دولة، من 

خ��الل نحو 68 موؤ�رشاً فرعياً منها 27 موؤ�رشاً اأي 

بن�صبة  40 % بيان��ات كمية والبقية موؤ�رشات 

نوعي��ة تعتمد على م�صح اآراء اخلرباء يف الدول 

التي �صملها التقرير.

ويتكون املوؤ�رش من 3 موؤ�رشات فرعية هي:

بيئـــة تقنيات املعلومـــات والت�سالت  1 .

 3 وير�ســـد  الدولـــة؛  تهيئهـــا  التـــي 

متغريات هي:

متغ��ريا   • 	14 وير�ص��د  ال�ســـوق:  بيئـــة 

ت�صمل؛ توافر راأ�س املال لال�صتثمار، تطور 

ال�ص��وق املالية، توافر اأح��دث التقنيات، 

التط��ور الكل��ي لل�ص��وق، موؤ�ص�صي��ة 

امللكية الفكرية، �ص��ادرات التكنولوجيا 

العالية، ع��بء التنظيم احلكومي، مدى 

ال�رشيبة،  اإجم��ايل �صعر  ال�رشائب،  تاأثري 

الوقت ال��الزم لبدء الن�ص��اط التجاري، 

املجتمعات  تط�ر  يف  كبري،  بدور   ،)ICT( والت�سالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  تق�م 

وحت�يلها ملجتمعات قائمة على املعرفة وال�سفافية والتط�ر والتناف�سية بل تعد 

وال�سيا�سية،  والقت�سادية  الجتماعية  والتنمية  للتقدم  الأ�سا�سية  املحفزات  اأهم  من 

من خلل دورها ال�ا�سح يف تعزيز الإنتاجية وحت�سني اإنتاج ال�سلع واخلدمات وتعزيز قدرات 

الدول على اخرتاق الأ�س�اق العاملية، وبالتايل رفع معدلت النم� القت�سادي وتقلي�س ن�سبة 

الفقر وحت�سني م�ست�يات املعي�سة. كما تق�م بدور مهم يف رفع  كفاءة احلك�مات، بتعزيز 

ال�سفافية واإتاحة املعل�مات وحت�سني خدمات وو�سائل الت�سال مع امل�اطنني.

موؤ�رشات التقدم التكنولوجي بني ت�سابه املكونات واملهام وتباين النتائج 
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عدد الإجراءات املطلوب��ة لبدء الن�صاط 

التجاري، �صدة املناف�ص��ة املحلية، حرية 

ال�صحاف��ة، و�صهول��ة احل�ص��ول على 

املحتوى الرقمي.

 • والتنظيميـــة:	 ال�سيا�سيـــة  البيئـــة 

وير�صد 9 متغريات �صملت؛ فعالية هيئات 

�صنع القرار، قوانني ذات �صلة بتكنولوجيا 

املعلومات والت�صالت، ا�صتقالل الق�صاء، 

حماية امللكي��ة الفكرية، كف��اءة الإطار 

القانوين للمنازعات، حقوق امللكية، نوعية 

املناف�صة يف قط��اع خدمة الإنرتنت، عدد 

الإجراءات لإنفاذ العقود والوقت امل�صتغرق 

لإنفاذ العقود.

• متغريات  بيئة البنية التحتية: وير�صد 7	

هي؛ خط��وط الهاتف، خدم��ات الإنرتنت 

الآمن��ة، اإنتاج الطاق��ة الكهربائية، توافر 

العلم��اء واملهند�صني، نوعي��ة موؤ�ص�صات 

البحث العلمي، ن�صبة اللتحاق بالتعليم 

العايل وتكلفة التعليم.

مـــدى جاهزيـــة ال�رشائـــح الرئي�سيـــة:  2 .

وير�سد 3 متغريات هي؛

• متغ��ريات  ا�ستعـــداد الفـــرد: وير�ص��د 9	

هي؛ كف��اءة تعليم الريا�صي��ات والعلوم، 

نوعية النظام التعليم��ي، توافر الإنرتنت 

يف املدار���س، م�صتوى معرفة امل�صتهلكني 

بالتكنولوجي��ا، تكلفة تو�صي��ل الهاتف 

الثابت املنزيل، ال�صرتاك ال�صهري للهاتف 

الثابت املنزيل، ال�ص��رتاك ال�صهري خلدمة 

النط��اق العري���س، اأقل تكلف��ة خلدمة 

النط��اق العري�س وتكلفة مكاملة الهاتف 

النقال.

وير�صد  • جاهزيـــة ال�ـــرشكات التجاريـــة: 	

10 متغ��ريات هي؛ مدى تدري��ب املوظفني، 
توافر الأبحاث املتخ�ص�صة والتدريب على 

اخلدم��ات حمليا، نوعية املدار���س الإدارية، 

اإنف��اق ال�رشكات على البح��ث والتطوير، 

التعاون بني اجلامع��ات وقطاع ال�صناعة 

يف البحوث، تكلف��ة تو�صيل هاتف ثابت 

جتاري، ال�ص��رتاك ال�صهري للهاتف الثابت 

التجاري، كفاءة املورد املحلي، عدد املوردين 

والت�صالت  الكمبيوتر  وواردات  املحلي��ني 

واخلدمات الأخرى.

• متغريات هي؛  جاهزية احلكومة: وير�صد 4	

اأولوي��ة تكنولوجيا املعلومات والت�صالت 

ل��دى احلكوم��ة، امل�صرتي��ات احلكومي��ة 

اأهمية  املتقدمة،  التكنولوجيا  للمنتجات 

لروؤية  تكنولوجيا املعلوم��ات والت�صالت 

احلكوم��ة امل�صتقبلي��ة وموؤ���رش جاهزية 

احلكومة الإلكرتونية.

مـــدى ا�ستخـــدام تقنيـــات املعلومات  3 .

والت�سالت: وير�سد 3 متغريات هي؛

• متغريات  	5 وير�ص��د  الفـــرد:  ا�ستخـــدام 

هي؛ امل�صرتكون يف الهاتف املحمول، عدد 

احلا�صبات ال�صخ�صية، عدد امل�صرتكني يف 

�صبكة النرتن��ت عري�صة النط��اق، عدد 

امل�صتخدم��ني ل�صبكة الإنرتن��ت، وعر�س 

النطاق الرتددي لالنرتنت.

 • ا�ستخدام ال�رشكات التجارية: وير�صد 5	

متغريات هي؛ انت�صار تراخي�س التكنولوجيا 

الأجنبي��ة، م�صتوى ا�صتيع��اب ال�رشكات 

للتكنولوجيا، الق��درة على البتكار، توافر 

خطوط هاتفية جدي��دة ومدى ا�صتخدام 

ال�رشكات التجارية لالإنرتنت.

 • 	5 وير�ص��د  احلكومـــة:  ا�ستخـــدام 

متغ��ريات هي؛ جن��اح احلكوم��ة يف تعزيز 

تكنولوجيا املعلوم��ات والت�صالت، توافر 

خدم��ات احلكوم��ة عرب النرتن��ت، كفاءة 

ا�صتخدام احلكومة لتكنولوجيا املعلومات 

والت�ص��الت، وتوافر تكنولوجيا املعلومات 

والت�صالت يف املكاتب احلكومية وموؤ�رش 

امل�صاركة الإلكرتونية.

وي�ص��دد التقري��ر الأخ��ري لتقني��ة املعلومات 

2008/2009 ال�ص��ادر حتت عن��وان “التنقل يف 
عامل مرتابط” على اأهمية تكنولوجيا املعلومات 

والت�ص��الت كحافز للنم��و يف ال�صطرابات 

العاملية احلالي��ة، وي�صلط ال�ص��وء على الدور 

الأ�صا�ص��ي واله��ام الذي يلعب��ه تطبيق هذه 

التقني��ات وتطويرها، كمحف��ز للنمو والزدهار 

القت�صادي يف ال�صطرابات العاملية احلالية. 

ثالثا: موؤ�رش تنمية تكنولوجيا املعلومات 

ICT Development Index – والت�سالت

ي�صدر ع��ن الحتاد ال��دويل لالت�ص��الت ال�صلكية 

والال�صلكي��ة )ITU(، �صم��ن تقري��ر قيا�س جمتمع 

  Measuring the Information Society املعلوم��ات

ويق��وم املوؤ���رش مبقارن��ة التط��ورات يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات والت�صالت ل� 154 دولة 

للف��رتة املمت��دة م��ن 2002 اإىل 2008. ويجمع 

بني 11 موؤ���رشاً فرعي��اً، تقوم بقيا���س البنية 

التحتي��ة والقدرة على الو�ص��ول لتكنولوجيا 

املعلوم��ات والت�ص��الت، كيفي��ة ا�صتخدام 

وكثاف��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�صالت 

وبع���س املوؤ���رشات مثل توافر جه��از كمبيوتر، 

عدد م�صتخدم��ي الإنرتنت، وم�صتويات القراءة 

والكتاب��ة. وي�صتخدم املوؤ�رش كاأداة قيا�س عاملية 

واإقليمية وقطرية مع الأخذ يف العتبار اأو�صاع 

كل من الدول املتقدمة والنامية. 

ويتكون املوؤ�رش من 3 موؤ�رشات فرعية هي:

اإىل  والو�ســـول  التحتيـــة  البنيـــة  1 .

والت�ســـالت:  املعلومـــات  تكنولوجيـــا 

ويت�صمن 5 متغريات هي؛ خطوط الهاتف 

الثابت لكل 100 ن�صمة، ا�صرتاكات الهاتف 

النقال ل��كل 100 ن�صمة، النطاق الرتددي 

 ،)bit/s( لالإنرتنت لكل م�صتخدم لالنرتنت

ن�صب��ة الأ�رش التي لديه��ا جهاز كمبيوتر، 

ن�صبة الأ�رش التي لديها اإمكانية الو�صول 

اإىل الإنرتنت.

املعلومـــات  تكنولوجيـــا  ا�ستخـــدام  2 .

ا�ستخدامهـــا:  وكثافـــة  والت�ســـالت 

ويت�صمن 3 متغريات هي؛ عدد م�صتخدمي 

الإنرتن��ت ل��كل 100 ن�صم��ة، امل�صرتكون 

يف خدمة الإنرتن��ت ذات النطاق العري�س 

“الثابت” ل��كل 100 ن�صمة، امل�صرتكون يف 
لكل  “املتحرك”  العري���س  النطاق  خدمة 

100 ن�صمة.
مهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات  3 .

والت�سالت والقدرة على ا�ستخدامها 

بفعاليـــة: ويت�صم��ن 3 متغ��ريات وهي؛ 

معدل حمو اأمي��ة الكبار، معدل اللتحاق 

بالتعليم الثانوي، معدل اللتحاق بالتعليم 

العايل.

ويت�صم��ن تقري��ر الع��ام 2010 �صل�صلة من 

اجل��داول الإح�صائية والبيان��ات على امل�صتوى 

القطري بالن�صبة جلمي��ع املوؤ�رشات الواردة فيه 

كما ي�صتعر�س موؤ���رش “�صعر �صلة تكنولوجيا 

املعلومات والت�ص��الت”، والذي ي�صمل اأحدث 

بيانات تعرفة الهات��ف الثابت، والنقال، خدمة 

النطاق العري�س، للعام 2009 حيث تغطي تلك 

البيانات 161 دولة.

رابعا: موؤ�رش اقت�ساد املعرفة 

Knowledge Economy Index 

وي�ص��در �صنويا عن البن��ك الدويل �صمن 

تقري��ر »برنامج املعرفة م��ن اأجل التنمية

  The Knowledge for Development Program )K4D(

بهدف تطوير منهجيات واأدوات قيا�س  مل�صاعدة 

ال��دول على حتدي��د التحدي��ات والفر�س التي 

تواجهه��ا يف حتقيق النتقال اإىل اقت�صاد قائم 

على املعرفة. وير�صد املوؤ���رش 146 دولة ويقيم 

دور البيئة يف زي��ادة الوعي واملعرفة التي ميكن 

ا�صتخدامها بفعالية يف التنمية القت�صادية. 

مقـــــــــــــــــــــالت
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مقـــــــــــــــــــــالت

كم��ا يقي�س امل�صتوى العام للتنمية يف الدولة 

اأو املنطقة جتاه القت�صاد القائم على املعرفة.

ويتكون املوؤ�رش من 4 موؤ�رشات فرعية هي:

احلوافز القت�سادية والنظام املوؤ�س�سي:  1 .

ويت�صم��ن 3 متغريات ت�صم��ل؛ التعرفة 

اجلمركية واحلواجز غ��ري اجلمركية، كفاءة 

الأطر التنظيمية، و�صلطة القانون.

نظام البتكار: ويت�صمن 3. 2 متغريات متثلت 

يف؛ ع��دد العاملني يف البح��ث والتطوير 

لكل مليون ن�صمة، براءات الخرتاع املوافق 

عليها من قبل مكت��ب الوليات املتحدة 

التجارية  والعالم��ات  الخ��رتاع  ل��رباءات 

للمليون ن�صمة، وع��دد املقالت العلمية 

والتقنية للمليون ن�صمة.

التعليـــم واملوارد الب�رشيـــة: ويت�صمن 3. 3 

متغريات �صملت؛ معدل حمو اأمية الكبار، 

معدل اللتحاق بالتعليم الثانوي، ومعدل 

اللتحاق بالتعليم العايل.

ويت�صمن  البنيـــة التحتية املعلوماتية: . 4

3 متغريات هي؛ خط��وط الهاتف )الثابت 
والنق��ال( ل��كل 1000 ن�صم��ة، اأجه��زة 

الكمبيوت��ر ل��كل 1000 ن�صم��ة، وع��دد 

م�صتخدمي الإنرتنت لكل 1000 ن�صمة.

ويو�صح اجل��دول التايل )ج��دول 1( اأهم نقاط 

الت�صاب��ه فيما بني املوؤ���رشات املعرو�صة، حيث 

تظه��ر الأج��زاء املظللة من اجل��دول املوؤ�رشات 

الفرعي��ة املكرر ا�صتخدامه��ا �صمن مكونات 

املوؤ���رشات الرئي�صي��ة ولك��ن حت��ت م�صميات 

خمتلفة. فعل��ى الرغم من تطاب��ق املوؤ�رشات 

الفرعية امل�صتخدمة يف موؤ�رشي جاهزية البنية 

الرقمية وتنمية تقنية املعلومات والت�صالت، 

فق��د مت اإدراجها حتت عن��وان “موؤ�رش امل�صاركة 

الإلكرتونية” �صمن مكونات املوؤ�رش الأول، بينما 

ج��اءت حتت عن��وان “البنية التحتي��ة وكثافة 

ال�صتخ��دام” �صم��ن مكونات املوؤ���رش الثاين. 

ويتكرر احلال بالن�صبة للموؤ�رشات الفرعية وثيقة 

ال�صلة بتطور التعليم مبراحله املختلفة، فعلى 

الرغم من التطابق التام بني املوؤ�رشات الفرعية 

امل�صتخدم��ة، يالحظ اإدراجه��ا تارة حتت عنوان؛ 

“راأ�س امل��ال الب���رشي”، وتارة اأخرى حت��ت عنوان 
“مهارات ا�صتخدام التقنيات احلديثة”، وكذلك 

“التعليم واملوارد الب�رشية”.  

عالقـــة الرتبـــاط ذات الجتاهـــني فيمـــا بـــني 

املوؤ�رشات الأربعة الرئي�سية؛

وتاأكيداً على ت�صابه مكونات املوؤ�رشات املعرو�صة 

وخا�ص��ة فيما بني املوؤ�رشات ال�صادرة عن البنك 

الدويل والأمم املتحدة والحتاد الدويل لالت�صالت، 

يو�صح ال�صكل الت��ايل اأن هناك عالقة ارتباط 

موجب��ة فيما ب��ني نتائج ال��دول يف املوؤ�رشات 

الأربعة حيث اإن بع�س الر�صوم البيانية تو�صح 

عالقة قوية والت��ي تلت�صق فيها قيم )نقاط( 

املوؤ�رشي��ن بع�صها البع�س وترتكز حول منحنى 

وهمي متجه اإىل الأعلى من الي�صار اإىل اليمني 

وتتمثل يف العالقة ب��ني املوؤ�رشات ال�صادرة عن 

البنك الدويل والحتاد الدويل لالت�صالت واأي�صا 

موؤ���رش احلكومة اللكرتونية ال�ص��ادر عن الأمم 

املتح��دة، بينما تعرب ر�صوم اأخرى عن عالقة اأقل 

قوة والتي فيها تتباع��د قيم )نقاط( املوؤ�رشين 

وتتمث��ل يف عالق��ة موؤ�رش اجلاهزي��ة الرقمية 

ال�صادر عن منتدى القت�صادي العاملي مع باقي 

املوؤ�رشات الأخرى.

وتوؤك��د نتائج ح�ص��اب معام��ل الرتباط بني 

املوؤ�رشات الأربعة العالقة التي اأظهرها الر�صم 

البي��اين اأعاله. ففي اجل��دول التايل، يت�صح اأن 

معامل الرتباط املوجب بني املوؤ�رش ال�صادر عن 

املنت��دى القت�صادي العامل��ي وباقي املوؤ�رشات 

 ،)% 88.7 - الثالثة املتبقية تراوح بني )86.9 % 

يف حني ارتفع��ت ن�صبته فيما ب��ني موؤ�رشات 

البن��ك ال��دويل، الأمم املتح��دة، والحتاد الدويل 

لالت�ص��الت بني 92.0 % - 95.7 %. ولعل هذا 
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جدول 1

�ا�������؛ ا�ر��� ا�����ات ��� ���� ا����ه�� ذات ا�ر���ط ����

و��آ��ًا ��� ����� �����ت ا�����ات 

ا����و�� و���� ���� ��� 

ا�����ات ا���درة �� ا���� ا��و�� 

��د ا��و�� ��وا��� ا�����ة وا

 أن ا������ ا���� ����، ������ت

 ��� ���� ����� ار���ط ���� ه��ك

 ا�ر��� ا�����ات �� ا��ول �����

 ���� ا������� ا����م ��� أن ���

 ��� ���� ����� وا��� ���� ����

 ا���� ����� ا�������) ���ط(

 إ�� ���� وه�� ����� ��ل و���آ�

 و����� ا����� إ�� ا����ر �� ا����

 ا���درة ا�����ات ��� ا����� ��

 ا��و�� وا����د ا��و�� ا���� ��

 ا������ ���� وأ��� ������ت

 ،ا��� ا�����ة �� ا���در ا�����و���

 أ�� ���� �� أ��ى ر��م ���� �����

) ���ط( ��� ������ ���� وا��� ��ة

 ���� ���� �� و����� ا�������

 ����ى �� ا���در ا������ ا���ه���

 ���� �� ا������ ا�����دي

  .��ىا� ا�����ات

. أ��� ا������ ا���� أ���ه� ا��� ا����� ��� ا�ر��� ا�����ات ��� ا�ر���ط ����� ���ب ����� و��آ�

 ا�����دي ا�����ى �� ا���در ا����� ��� ا����� ا�ر���ط ����� أن ���� ا������، ا���ول ���

 ��� ���� ����� ار���� ��� �� ،%)88.7-%86.9( ��� ��اوح ا������� ا����� ا�����ات و���� ا������

 ���� ه�ا و���%. 95.7- %92.0 ��� ������ت ا��و�� وا����د ا�����ة، ا��� ا��و��، ا���� ����ات

 �� ��ء �� ����� ا������ ا�����دي ا�����ى �� ا���در ا������ ا���ه��� ���� أن إ�� أ����� ����

  .ا����� ��� ا������ �������ات ����� ���� ا����اء �����ات ��� ����� ������

  ا�������؛ ا�ر��� ا�����ات ����� ا��ول ��

���ض ����� ���� ا����ر�� ا��و��� ���� ��� ����� ا�����ات ا������� ا����و��، �� ����� ����� ا��ول 

و������ . دو�� ��ل ا����� 121ا��� ���� ��� ������� ه�� ا�����ات، و�� �� ���� ا������ ا�����ة 

  ���� و������ ���� ا���؛ 

 ����

ا����د 

ا��و�� 
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 ا�����ة 
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������� �������    ���� ا���� ا��و��

������� ������� �������  ا��� ا�����ة ���� 

������� ������� ������� �������

���� ا����د ا��و�� 

   ������ت

موؤ�رش 

الحتاد 

الدويل 

لالت�صالت  

موؤ�رش 

الأمم 

املتحدة 

موؤ�رش 

البنك 

الدويل  

موؤ�رش 

املنتدى 

القت�صادي 

العاملي 

معامل الرتباط بني 

موؤ�رشات التقدم 

التقني والت�صالت 

الأربعة

1.0000
موؤ�رش املنتدى 

القت�صادي العاملي 

1.0000 0.8853 موؤ�رش البنك الدويل  

1.0000 0.9200 0.8699 موؤ�رش الأمم املتحدة 

1.0000 0.9573 0.9481 0.8871
موؤ�رش الحتاد الدويل 

لالت�صالت  
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مقـــــــــــــــــــــالت

يرجع ب�صفة اأ�صا�صي��ة اإىل اأن موؤ�رش اجلاهزية 

الرقمي��ة ال�صادر ع��ن املنت��دى القت�صادي 

العاملي يعتمد يف ج��زء من منهجية ح�صابه 

عل��ى تقديرات اخلرباء فيما يتعل��ق باملوؤ�رشات 

النوعية غري الكمية.

ترتيب الدول يف املوؤ�رشات الأربعة الرئي�سية؛

بغر�س ت�صهيل مهمة املقارنة الدولية فيما بني 

نتائج املوؤ���رشات الرئي�صية املعرو�صة، مت توحيد 

قائم��ة الدول التي تتفق عل��ى تغطيتها هذه 

املوؤ�رشات، ومن ثم �صملت القائمة املوحدة 121 

دولة حول الع��امل. وبتحليل �رشيع ومو�صوعي 

يت�صح الآتي؛ 

•اأن عدد ال��دول التي يتق��ارب ترتيبها يف  	
املوؤ���رشات املعرو�صة يق��ل بدرجة كبرية، 

مقارن��ة بعدد الدول الت��ي يتباين ترتيبها 

العاملي بدرجات وا�صحة و�صا�صعة. فعلى 

�صبيل املث��ال ل احل�رش، تتق��ارب ترتيبات 

الرنوي��ج بدرجة كبرية حمقق��ة اقل فارق 

بني اأدن��ى واأعلى ترتيباتها �صمن املوؤ�رشات 

الأربعة املعرو�صة بنحو 4 مراكز ويت�صابه 

معها كل م��ن �صلوفينيا والدمنارك. وعلى 

اجلانب الآخر م��ن القائمة املوحدة للدول، 

احتلت ال�صنغال الرتتيب ال� 163 عامليا يف 

املوؤ���رش الأول يف اجلدول التايل بينما جاءت 

يف الرتتيب ال� 80 يف املوؤ�رش الأخري حمققة 

اأعل��ى ف��ارق يف الرتتيب بني اأدن��ى واأعلى 

ترتيب لها �صمن املوؤ�رشات املعرو�صة بنحو 

83 مرك��زاً، ويت�صابه معها كل من الهند 
وجنوب اأفريقيا والأرجنتني ...األخ
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1631311148083ال�صنغال 

1191171095465الهند 

9792655245جنوب اإفريقيا 

4849598739الأرجنتني 

7279814635ال�صني 

7061879635فنزويال 

4540376932بولندا 

13291128كوريا اجلنوبية

3256482828ماليزيا 

5948607426رو�صيا 

252172123لوك�صمبورج

74116الدمنارك

292625316�صلوفينيا

69584الرنويج

•مينح موؤ�رش اجلاهزية الرقمية ترتيبا متقدما  	
لكل من الهند وال�ص��ني وجنوب اأفريقيا 

وماليزيا مقابل ترتيب��ات اقل لتلك الدول 

يف املوؤ�رشات الأخرى.

ترتيب الـــدول العربية يف املوؤ�ـــرشات الأربعة 

الرئي�سية؛
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5065525715الكويت 

17-938276لبنان 

8696907620م�رش 

4929452722الإمارات

26--160134جزر القمر 

27-154127130ال�صودان 

5852684028ال�صعودية 

5174624430الأردن 

13110010510831اجلزائر 

31-139-170جيبوتي 

8271665032�صلطنة عمان 

6245442933قطر 

1333493736البحرين 

10136-11478ليبيا 

12697998640املغرب 

133931089440�صورية 

43-164129121اليمن 

6685823847تون�س 

15712611610948موريتانيا 

----136العراق 

----184ال�صومال

اأم��ا بالن�صبة للدول العربي��ة، فيو�صح اجلدول 

ال�صابق ترتيبها يف املوؤ�رشات املعرو�صة ويالحظ 

الآتي:

•اأن موؤ�رش جاهزية احلكومة اللكرتونية عن  	
الأمم املتح��دة هو املوؤ�رش الأ�صمل من حيث 

تغطية الدول العربية ) 21 دولة(.

•تباين ب�صدة ترتي��ب موريتانيا، بتحقيقها  	
اأكرب فارق بني اأدين واأعلى ترتيب لها �صمن 

املوؤ���رشات املعرو�صة بنحو 48 مركزاً، فيما 

حقق��ت الكويت اقل فارق بني اأدنى واأعلى 

ترتيب لها بنحو 15 مركزاً. 

• دول عربية يف املراكز الثمانية الأوىل  حلت 7	

للموؤ���رشات الأربع��ة، �صملت؛ دول جمل�س 

التع��اون اخلليجي )الإم��ارات، ال�صعودية، 

الكويت، �صلطن��ة عمان، قطر والبحرين(، 

اإ�صافة اإىل الأردن.

• دول  حلت تون�س �صم��ن قائمة اأف�صل 10	

عربية �صم��ن املوؤ�رشات الأربعة وذلك رغم 

التباين احلاد فيم��ا بني ترتيباتها حيث بلغ 

الفارق بني اأدنى واأعلى ترتيب 47 مركزاً.

• دول  حل��ت لبنان �صمن قائم��ة اأف�صل 9	

عربية يف 3 موؤ���رشات، بينما جاءت م�رش 

�صم��ن قائمة اأف�ص��ل 10 دول عربية يف 

نف�س املوؤ�رشات الثالثة.

• دول  حلت ليبي��ا �صمن قائم��ة اأف�صل 8	

عربية يف موؤ�رش تنمي��ة تقنية املعلومات 

والت�ص��الت، كم��ا حلت املغ��رب �صمن 

قائمة اأف�ص��ل 10 دول عربي��ة يف موؤ�رش 

اجلاهزية الرقمية.

املوؤ�ـــرشات  مكونـــات  اإىل  عدنـــا  مـــا  واإذا 

مـــن  عـــدد  ا�ستنتـــاج  ميكننـــا  الأربعـــة، 

املالحظات اأبرزها:

•هناك الكثري م��ن الت�صابه يف البيانات  	

امل�صتخدمة يف قيا�س املوؤ�رشات الأربعة، 

لدرج��ة اأن بع�س املوؤ���رشات ت�صتخدم 

موؤ���رشاً كامال م��ن املوؤ���رشات الأربعة 

كموؤ�رش فرعي، فبالإ�صافة اإىل ما �صبق 

تو�صيحه من ت�صابه مكونات املوؤ�رشات، 

يالحظ ا�صتخدام موؤ�رش جاهزية البنية 

الرقمية )NRI( ملوؤ�رش جاهزية احلكومة 

 )E-Government Index( الإلكرتونية 

كموؤ���رش فرعي ملدى  جاهزية احلكومة. 

علماً باأن موؤ�رش جاهزية البنية الرقمية 

يت�صمن 8 موؤ�رشات فرعية من اأ�صل 11 

موؤ�رشاً فرعياً هى املكونة ملوؤ�رش جاهزية 

احلكومة الإلكرتونية، مبا ي�صري اإىل وجود 

تك��رار وازدواجية داخ��ل موؤ�رش اجلاهزية 

الرقمية عن املنتدى العاملي.

ملوؤ�رش  الفرعي��ة  املوؤ�ص���رات  •جمي�����ع  	

تنمية تقني��ة املعلوم���ات والت�صالت 

)ICT Development Index(، تعت��رب 

مكون��اً اأ�صا�صي��اً يف املوؤ�رشات الثالثة 

املتبقي��ة، ع��دا موؤ���رشي؛ م�صرتكي 

خدم��ة النطاق العري���س “املتحرك” 

لكل /100 ن�صمة ون�صبة الأ�رش التي 

لديها اإمكانية النفاذ لالإنرتنت.

•يتفرد موؤ�رش تنمية تقنية املعلومات  	
والت�صالت ال�صادر عن الحتاد الدويل 

والال�صلكية  ال�صلكية  لالت�صالت 
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مقـــــــــــــــــــــالت

)ITU(، بر�ص��ده 4 موؤ�رشات فرعية، 

�صملت؛ خط��وط الهاتف الثابت/

النقال/ الهاتف  ا�صرتاكات  ن�صمة، 

ن�صم��ة، ن�صبة الأ���رش التي لديها 

اأجه��زة كمبيوت��ر ون�صب��ة ع��دد 

م�صتخدم��ي النرتنت من ال�صكان، 

ويعترب م�صدرا لهذه املوؤ�رشات التي 

تدخل يف مكونات باق��ي املوؤ�رشات 

املعرو�صة.

•تركز املوؤ���رشات الأربعة على قيا�س  	

ور�صد الجن��ازات املحققة اأو املتوقع 

حتقيقه��ا يف امل�صتقبل يف خمتلف 

الدول التي ت�صملها املوؤ�رشات، حيث 

تر�صد ق��درة ال��دول التكنولوجية 

واملتوقعة يف  الوق��ت احلا���رش،  يف 

امل�صتقبل مثل؛ موؤ�رش متو�صط عدد 

�صنوات التعليم للبالغني ومعدلت 

اللتحاق باملدار�س الثانوية والتعليم 

العايل. 

•موؤ�رش اجلاهزية الرقمية ال�صادر عن  	

املنت��دى القت�ص��ادي العاملي يعترب 

اأكرث املوؤ���رشات املعرو�صة من حيث 

التي  املتغ��ريات  لعدد  ال�صمولي��ة 

النتائج  منطقي��ة  ورمب��ا  ير�صدها 

وترتيب الدول، حيث اعتمد منهجية 

اأك��رث واقعي��ة ويركز عل��ى البيئة 

البتكار،  عل��ى  والقدرة  املوؤ�ص�صية 

اإ�صاف��ة اإىل متغريات تر�صد القدرة 

الكامنة وراء الق��درة التكنولوجية 

العلمي��ة  الق��درات  ك�ص��ف  اأو 

والتكنولوجية، مث��ل عدد الباحثني 

اأو حج��م الإنف��اق عل��ى البح��ث 

والتطوير.

كما ت�صم��ن متغريات تعك�س موؤ�رشات 

مبيع��ات املعرفة مثل ح�صة ال�صادرات 

عالي��ة التكنولوجي��ا اأو ع��دد ب��راءات 

الخرتاع. اإل اأنه يعاب عليه ا�صتخدامه 

ملوؤ�رشات نوعية تخ�صع لتقديرات اخلرباء، 

واعتم��اده بيان��ات بفرتة اإبط��اء عامني 

)موؤ���رش ع��ام 2009/2008 يعتمد على 

بيان��ات 2007/2006(، كما اأنه ميثل اأقل 

املوؤ�رشات تغطية لل��دول العربية، حيث 

ت�صمل قائمت��ه 14 دولة فقط. وكذلك 

يحتاج املوؤ�رش ملقارنة موؤ�رشات ال�صادرات 

عالية التقنية مبوؤ�رشات مماثلة يف اإجمايل 

القيمة امل�صاف��ة لأن التح�صن ال�رشيع 

يف ه��ذا النوع من ال�ص��ادرات غالبا ما 

يعك�س زي��ادة م�صاريع ال�صتثمار املبا�رش 

يف القط��اع ولي�س ق��درة القطاع على 

النمو.

عل��ى  الأربع��ة  املوؤ���رشات  •ترك��ز  	
املحققة  الجن��ازات  ور�ص��د  قيا�س 

اأو املتوق��ع حتقيقه��ا يف امل�صتقبل 

يف خمتل��ف الدول الت��ي ت�صملها 

املوؤ�رشات، ولكنها ل تقدم موؤ�رشات 

لقيا���س �رشعة ال��دول نحو التقدم 

التكنولوج��ي وم�صادر هذا التقدم 

وكالهما مهم لو�صع برامج التاأهيل 

الدولية  امل�صاعدة  وحتديد  والتطوير 

يف �صوء ف�صل هذه الدول يف تطوير 

التعلي��م التكنولوج��ي، وتراجعها 

مقارنة مبناف�صيها و�رشكائها، بغ�س 

النظ��ر عن امل�صت��وى التكنولوجي 

املحقق.

•م��ن الالف��ت للنظ��ر اأن دولً مثل  	
الهند وال�صني التي لديها �صناعة 

تكنولوجية وطنية متطورة ونا�صطة 

يف ت�صديرها وغزو الأ�صواق العاملية 

مبنتجاتها وكوادرها الب�رشية وت�صنف 

كدول متقدمة وف��ق مناذج التعلم 

التكنولوج��ي، التي �صنتع�ر�س لها 

لحقا، يت��م ت�صنيفه��ا يف مراكز 

متاأخ��رة عن عدد من الدول النامية 

والدول العربية مب��ا ي�صري اإىل حلقة 

ي�صع��ب تف�صريها �صمن منهجية 

الت�صنيف.

يف �صوء ما تقدم، نقرتح توحيد املوؤ�رشات 

املعرو�صة واخت�صاره��ا يف موؤ�رش وحيد 

ي�صمن توحي��د التو�صيات والتوجيهات 

الإ�صالحية ب�صاأن تكنولوجيا املعلومات 

والت�صالت مل�صاعدة الدول حول العامل 

وخا�صة النامية منها على حتديد نقاط 

ال�صعف ومن ث��م الحتياجات الالزمة 

لبن��اء القدرات التكنولوجي��ة. وبالتايل 

يدفعنا هذا القرتاح اإىل ت�صاوؤل عن مدى 

اإمكاني��ة العتماد على اح��د املوؤ�رشات 

العاملية احلالية اأو تطوير منهجية جديدة 

م��ن �صاأنه��ا اأن توحد ب��ني املنهجيات 

الرتتيب عربيا

موؤ�رش جاهزية 

احلكومة الإلكرتونية

موؤ�رش تنمية 

تقنية املعلومات 

والت�صالت

موؤ�رش اقت�صاد 

املعرفة

موؤ�رش اجلاهزية 

الرقمية

الإماراتقطرالإماراتالبحرين1

قطرالإماراتالبحرينالإمارات2

البحرينالبحرينقطرالكويت3

تون�سالكويتال�صعوديةالأردن4

ال�صعوديةالأردنالكويتال�صعودية5

الأردن�صلطنة عمان�صلطنة عمانقطر6

�صلطنة عمانال�صعوديةالأردنتون�س7

الكويتلبنانليبيا�صلطنة عمان8

م�رشتون�سلبنانم�رش9

املغربم�رشتون�سلبنان10

�صوريةاملغرب�صوريةليبيا11

ليبيااجلزائرم�رشاملغرب12

اجلزائر�صوريةاملغرباجلزائر13

موريتانياموريتانيااجلزائر�صورية14
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احلالية؟

العرب��ي، ولأغرا�س  اأما عل��ى ال�صعيد 

تعظي��م ال�صتف��ادة م��ن تو�صي��ات 

ه��ذه املوؤ���رشات، لب��د اأول اأن نذكر باأن 

للتعلي��م  الوطني��ة  الإ�صرتاتيجي��ة 

التكنولوج��ي تعرف عل��ى اأنها عملية 

توليد اأو اكت�صاب معرفة ومهارات علمية 

تكنولوجية جديدة من م�صادر خارجية، 

والتكيف معها ون�رشه��ا وا�صتخدامها 

يف حت�ص��ني البنية التكنولوجية ومن ثم 

الإنتاج الوطني ورفع تناف�صية ال�صادرات. 

ومن الأهمية مبكان تنفيذها على ثالثة 

م�صتويات؛ يتمثل الأول يف م�صتوى القوى 

العاملة الوطنية )مراحل التعليم عالوة 

عل��ى التعليم مدى احلي��اة(، والثاين يف 

وخا�صة  وال�رشكات  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 

يف جم��ال القدرة على البتكار من خالل 

ا�صتيعاب البتكارات الأجنبية وال�صتثمار 

يف التقنيات اجلديدة، والأخري يف م�صتوى 

احلكوم��ات، وخا�ص��ة يف جم��ال تلقي 

امل�صورة من اخلرباء، وو�صع ال�صرتاتيجيات، 

وتهيئة بيئة مواتية وحمفزة على حتقيق 

التقدم التكنولوجي.

ونظ��را لت�صابه النتائ��ج بن�صبة 80 % 

بني املوؤ���رشات الأربع��ة بالن�صبة للدول 

الع�رشة الأوىل يف الرتتيب العربي، فنقرتح 

احت�ص��اب موؤ�رش ميزج ب��ني املوؤ�رش الأكرث 

تغطية لل��دول العربية من حيث العدد، 

الإلكرتونية  “موؤ�رش جاهزي��ة احلكوم��ة 
ال�ص��ادر عن الأمم املتحدة” واملوؤ�رش الأكرث 

�صم��ول من حيث املكون��ات التي يجب 

ا�صتخدامها؛ “موؤ���رش اجلاهزية الرقمية 

ال�صادر عن املنتدى القت�صادي العاملي” 

�رشيط��ة اأن ي�صنف ال��دول العربية من 

حيث �رشعة ا�صتيع��اب وتطبيق وابتكار 

التقدم التكنولوجي وفقا لأنواع التعلم 

التكنولوجي الأتي بيانها؛ 

1( النموذج التقليدي بطيء التعلم
 الذي يعتمد التقنيات التقليدية وطاقة 

تعليمية ا�صتيعابية منخف�صة مقرونة 

بفر�س �صئيلة للتعلم وانخفا�س القدرة 

على التناف�صية الدولية وارتفاع خماطر 

مزيد من التهمي�س القت�صادي وارتفاع 

احلاجة للم�صاعدة الدولية.

2( النمـــوذج غـــري اليجابـــي لالعتماد 
على ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش

يف اإدخ��ال التقني��ات اجلدي��دة وطاقة 

تعليمية ا�صتيعابية منخف�صة وف��ر�س 

�صئيل��ة للتعل��م التكنولوجي مقرونة 

باإ�صرتاتيجية حكومي��ة �صعيفة وعدم 

القدرة عل��ى مناف�صة الدول الأفقر ذات 

الأجور الأقل.

3( النمـــوذج اليجابـــي لالعتماد على 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش

من خ��الل طاقة تعليمي��ة ا�صتيعابية 

حكومية  باإ�صرتاتيجية  مقرونة  مرتفعة 

تهدف اإىل بناء راأ�س املال الب�رشي و�رشعة 

ا�صتيعاب التقدم التكنولوجي من خالل 

ا�صته��داف ال�صتثم��ار الأجنبي املبا�رش 

الذي يحق��ق القيم��ة امل�صافة وفر�س 

تعليمية كبرية والق��درة على مناف�صة 

ال��دول الأفقر ذات الأجور الأقل واملهارات 

الأقل اأي�صا.

4( النموذج امل�ستقل ذاتيا
واملطب��ق يف الدول الت��ي متتلك طاقة 

تعليمي��ة ا�صتيعابي��ة عالي��ة يف ظل 

بيئة دولية مواتية مقرونة باإ�صرتاتيجية 

حكومية تهدف اإىل بناء راأ�س املال الب�رشي 

و�رشعة ا�صتيع��اب التقدم التكنولوجي 

من خالل م�ص��ادر تعليمي��ة مفتوحة 

الأجانب  ال�صت�صاريني  م��ن  وال�صتفادة 

وق��درة عل��ى الت�صنيع املحل��ي ومنح 

الرتاخي���س والن�صخ واإع��ادة الت�صميم 

والهتمام بالبحث والتطوير وال�صتثمار 

يف اخلارج وتعتمد ب�صكل هام�صي على 

التقني��ات الت��ي يح�رشه��ا ال�صتثمار 

الأجنب��ي املبا�رش وامل�صاع��دات الدولية 

واأخرياً تطمح يف مناف�صة الدول الرائدة.

 5( منوذج البتكار املعزول،

يطبق يف الدول حيث القدرة على تعلم 

العلوم والتكنولوجيا مرتفعة، ولكن يف 

بيئة منعزلة دوليا، تت�صم مبحدودية فر�س 

التعل��م من م�صادر اأجنبية، وتطمح يف 

اإنتاج معظم التقنيات املطلوبة حمليا. 

وبالتايل تنخف�س قدرتها التناف�صية يف 

فائقة  التكنولوجية  ال�صناع��ات  جمال 

التق��دم، كم��ا ترتف��ع لديه��ا خماطر 

التخلف عن رك��ب التطور التكنولوجي 

والقت�صادي.

 6( منوذج البتكار التعاوين،

يطبق يف الدول الت��ي لديها معدلت 

تولي��د وا�صتيع��اب املعرف��ة العلمية  

والتكنولوجي��ة بني اأعل��ى املعدلت يف 

العامل، كما اأنها تعترب رائدة تكنولوجياً 

على امل�صتوى العامل��ي )على الأقل يف 

بع���س جم��الت القت�ص��اد العاملي(، 

ولديه��ا اإ�صرتاتيجي��ة حكومية ترتبط 

ارتباطا مبا���رشا باإ�صرتاتيجية تناف�صية، 

بالكرب  تت�صم  وتطوي��ر  واأن�صطة بحث 

والفعالية، اإ�صافة اإىل امل�صاركة الفعالة 

يف التع��اون العلم��ي والتكنولوج��ي 

الدويل. 

واأخ��رياً، لع��ل نتائ��ج ه��ذا التحلي��ل 

التكنولوجي  التق��دم  ملوؤ�رشات  املبدئي 

والت�ص��الت متث��ل خط��وة اأوىل نحو 

تطوي��ر موؤ���رش موحد لل��دول العربية 

يتي��ح ت�صنيفها ح�صب من��اذج التعلم 

التكنولوج��ي، حي��ث اأن حتدي��د الدول 

ح�صب النم��وذج التعليمي املطبق بها 

يعطي لها الفر�صة لالنتقال من منوذج 

اإىل الأخر ويح��دد لها اأولوياتها وكيفية 

النتق��ال خالل املراح��ل اخلم�س و�صول 

للنموذج الأف�صل.

مقـــــــــــــــــــــالت
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مــــــــوؤ�ســــــــــرات

ويقدم تقرير هذا العام، الذي يعترب نتاجا للتعاون 

م��ع اأكادميي��ني بارزي��ن ومعاهد بح��وث عاملية، 

�صورة �صاملة تتكون من عدد كبري من موؤ�رشات 

التناف�صية تغطي عوامل اقت�صادية وموؤ�ص�صية 

و�صيا�صات تلعب دورا مهم��اً يف حتديد م�صتوى 

الإنتاجية والزدهار يف العديد من الدول ال�صناعية 

والنامي��ة. وعلى ذل��ك، يعترب تقري��ر التناف�صية 

العاملية مبنزلة اأداة يف يد �صانعي ال�صيا�صات يف 

خمتلف الدول لتحديد اأولويات الإ�صالح وخريطة 

ت�صلط ال�صوء على نقاط القوة وال�صعف، عالوة 

على اأنه اإطار عام للحوار بني احلكومات وجمتمع 

الأعمال وموؤ�ص�صات العمل املدين يعمل كحافز 

على انتهاج الإ�صالحات الهادفة لزيادة الإنتاجية 

ورفع م�صتويات املعي�صة ل�صعوب العامل. 

ي�صمل موؤ�رش التناف�صية العاملية هذا العام 133 

دولة منها 14 دولة عربية مقابل 134 دولة خالل 

موؤ�رش الع��ام 2009، حي��ث مت ا�صتبعاد مولدوفا 

)الت��ي �صمله��ا تقرير الع��ام ال�صاب��ق( لعدم 

كفاية البيانات املتاحة عنه��ا. وينوه التقرير اإىل 

اأن البيان��ات التي اعتمد عليه��ا القائمون على 

اإعداده وح�ص��اب موؤ�رشاته ل تعك���س بال�رشورة 

الظ��روف القت�صادي��ة يف توقيت ن���رش التقرير 

واملوؤ�رش نظرا لرجوع بيانات بع�س الدول اإىل فرتات 

زمنية �صابقة.    

يتكون موؤ�رش التناف�صية العاملية، كما هو مو�صح 

بال�صكل التو�صيحي التايل )�صكل 4(، من موؤ�رش 

مركب ي�صتمل على ثالث جمموعات من املوؤ�رشات 

الفرعية؛ موؤ���رش املتطلب��ات الأ�صا�صية، موؤ�رش 

مع��ززات الكفاءة، وموؤ�رش الق��درة على البتكار 

والتقدم العلمي والتقن��ي. ووفقا للموؤ�رش، فاإن 

القت�صاد الذي مير باملرحل��ة الأويل من التنمية، 

يعتمد على عوامل الإنتاج من عمالة غري موؤهلة 

وراأ�س املال املت��اح بالإ�صافة اإىل املوارد الطبيعية 

املتاحة. وخ��الل هذه املرحل��ة، تعتمد ال�رشكات 

عل��ى املناف�ص��ة ال�صعرية وبيع ال�صل��ع الأولية 

اإنتاجيته��ا بالنخفا�س، وهو  وتت�صم م�صتويات 

ما يعك�ص��ه تراجع م�صتويات الأجور. ويف �صبيل 

احلفاظ عل��ى التناف�صية يف ه��ذه املرحلة، يتم 

العتم��اد عل��ى جمموعة موؤ���رشات املتطلبات 

الأ�صا�صية )جودة املوؤ�ص�ص��ات العامة واخلا�صة، 

جودة البنية التحتية، م��دى ا�صتقرار القت�صاد 

والتعليم  ال�صحي��ة  الرعاية  الكلي وم�صت��وى 

الأ�صا�صي(. 

وكلم��ا ارتفع��ت م�صتويات الأج��ور مع حتقيق 

التقدم يف مراحل التنمية، انتقلت القت�صادات 

اإىل مرحل��ة التنمي��ة الثاني��ة، وخالله��ا تب��د  

القت�ص��ادات يف تطوير عمليات الإنتاج لت�صبح 

اأكرث كف��اءة وفعالية يف الرتق��اء بجودة املنتج 

لي�صبح اأكرث قدرة عل��ى املناف�صة الدولية. ويف 

هذه املرحل��ة، تعتمد التناف�صي��ة الدولية على 

جمموعة موؤ�رشات معززات الكفاءة )مدى تطوير 

التدريب والتعليم الع��ايل، مدى فعالية وكفاءة 

�صوقي ال�صلع والعمل، مدى عمق ون�صج �صوق 

املال، ومدى القدرة عل��ى ال�صتفادة من التقدم 

التقني احل��ايل، بالإ�صافة اإىل مدى ات�صاع حجم 

ال�صوق املحلي اأو اخلارجي(. 

ويف املرحل��ة الثالثة والأخرية م��ن التنمية وفقا 

لت�صني��ف املوؤ�رش، ينتق��ل القت�صاد اإىل مرحلة 

الق��درة عل��ى تولي��د م�صتوي��ات مرتفعة من 

الأجور وما ي�صاحبها م��ن م�صتويات معي�صية 

مرتفعة. ويف ه��ذه املرحلة، ت�صب��ح ال�رشكات، 

بف�ص��ل التق��دم العلمي والتقن��ي والهتمام 

مبجال البحوث والتطوير، قادرة على التو�صل اإىل 

ابت��كارات فريدة يتم حتويلها اإىل منتجات جديدة 

من خالل عمليات اإنتاجية معقدة مت ت�صميمها 

وفق��ا لنتائج معتمدة لبح��وث عمليات تعتمد 

م�صتويات متقدمة من العلم والتقنية.

منهجية املوؤ�رش:

وفق��ا ملنهجية اإعداد املوؤ�رش، يتم ت�صنيف الدول 

الت��ي يغطيه��ا املوؤ���رش �صمن خم���س مراحل 

للتنمي��ة القت�صادية وفقا ملعيارين هما؛ ح�صة 

�ص��ادرات ال�صلع الأولية م��ن اإجمايل ال�صادرات 

ال�صلعي��ة واخلدمية )حيث ت�صن��ف الدولة يف 

املرحل��ة الأوىل اإذا جتاوزت هذه احل�صة ما ن�صبته 

70 %( ومتو�ص��ط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي 
الإجمايل مقوما ب�صعر ���رشف ال�صوق، كما هو 

مو�صح باجلدول التايل:

مرحلة التنميةم
متو�صط ن�صيب الفرد 

من الناجت بالدولر

اأقل من 2000مرحلة املتطلبات الأ�صا�صية1

مرحلة انتقالية بني 2

املرحلة الأوىل والثالثة

2000-3000

9000-3000مرحلة معززات الكفاءة3

مرحلة انتقالية بني 4

املرحلة الثالثة واخلام�صة

9000-17000

مرحلة القدرة على البتكار 5

والتقدم العلمي والتقني

اأكرث من 17000

وبناء على هذين املعيارين، مت اإعداد قائمة بالدول 

الت��ي يغطيها املوؤ�رش، وفيم��ا يلي قائمة الدول 

العربية وفقا ملراحل التنمية اخلم�س، عالوة على 

بع���س الدول غ��ري العربية الت��ي مت اإدراجها يف 

اجلدول التايل كاأمثلة عملية بغر�س ال�صرت�صاد:

ولأغرا���س ح�صاب املوؤ���رش، مت الدم��ج فيما بني 

جمموع��ات املوؤ�رشات الفرعي��ة ومفهوم مراحل 

التنمية امل�ص��ار اإليه، حيث مت اإ�صناد اأوزان ن�صبية 

موؤ�رش التناف�سية العاملية 2009- 2010

منذ  �سن�يا  العاملية،  التناف�سية  تقرير  �سمن  العاملية  التناف�سية  م�ؤ�رش  ي�سدر 

  World Economic Forum العاملي  القت�سادي  املنتدى  عن   1979 العام 

�سمن  اأ�سبح  بحيث  املا�سية  الثلثة  العق�د  تط�ر خلل  والذي   (WEFORUM(،

مت   ،2000 عام  ففي  الدول.  لتناف�سية  العالية  امل�سداقية  ذات  العاملية  امل�ؤ�رشات  اأهم 

على  )اعتمادا   Growth Competitiveness index النم�  تناف�سية  م�ؤ�رشي  تط�ير 

 Business Competitiveness index الأعمال  وتناف�سية  القت�سادي(  النم�  نظرية 

 ،2005 عام  ويف  الزدهار(.  نح� حتقيق  تدفع  التي  اجلزئي  القت�ساد  ع�امل  )اعتمادا على 

ا�ستمل  الذي   Global Competitiveness index العاملية  التناف�سية  م�ؤ�رش  تط�ير  مت 

واجلزئي التجميعي  امل�ست�يني  على  بالتناف�سية  العلقة  ذات  القتــ�سادية  الع�امل  على 

 Macroeconomics & Microeconomics، ومنذ ذلك احلني، كان يتم ن�رشه بجانب م�ؤ�رش 

تناف�سية الأعمال. 
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مــــــــوؤ�ســــــــــرات

ل��كل دولة ح�ص��ب م�صفوفة مرحل��ة التنمية 

القت�صادية التي متر بها وفقا ملنهجية الت�صنيف 

املعرو�صة �صلفا وجمموع��ات املوؤ�رشات الفرعية 

لالأوزان  الدقي��ق  التحديد  املذك��ورة. ولأغرا���س 

الن�صبي��ة التي يجب اإ�صنادها لكل جمموعة من 

جمموع��ات املوؤ�رشات الفرعية ل��كل مرحلة من 

مراحل التنمية املذكورة، مت اللجوء اإىل تقدير دالة 

A Maximum Likel -“  النح�دار املعروفة با�صم

hood Regression”، على متغري ن�صيب الفرد من 
الناجت املحلي الإجمايل، كمتغري تابع وكل جمموعة 

موؤ�رشات فرعية، كمتغريات مف�رشة ومن ثم اعتبار 

قيم املعامالت Coefficients التي مت تقديرها لكل 

مرحلة تنمية، اأوزان ن�صبية،  كالتايل:

جمموعة املوؤ�رشات 

الفرعية

مراحل التنمية القت�صادية

% 
ىل

لأو
 ا
ة
حل

ملر
ا

% 
ة
ني

ثا
ال
ة 

حل
ملر

ا

% 
ة
لث

ثا
ال
ة 

حل
ملر

ا

604020املتطلبات الأ�صا�صية

355050معززات الكفاءة

51030البتكار والتقدم التقني والعلمي

 www.weforum.org -2010 -2009 امل�صدر: تقرير التناف�صية العاملية

ترتيب دول العامل يف املوؤ�رش

قفزت �صوي�رشا للمركز الأول على ح�صاب الوليات 

املتح��دة التي تراجعت اإىل املرك��ز الثاين عامليا، ثم 

�صنغاف��ورة التي قف��زت اإىل املرك��ز الثالث على 

ح�صاب الدامنرك التي تراجع��ت اإىل املركز اخلام�س 

بع��د ال�صويد التي حافظت عل��ى ترتيبها العاملي 

يف املركز الرابع. وبينما حافظت فنلندا واأملانيا على 

املركزين ال�صاد���س وال�صابع على الت��وايل، ارتقت 

اليابان من املركز التا�ص��ع اإىل الثامن على ح�صاب 

هولن��دا التي تراجع��ت اإىل املركز العا���رش لتاأتي 

يف الرتتي��ب بعد كندا التي احتل��ت املركز التا�صع 

ودخل��ت قائمة الدول الع�رش الأوائ��ل للعام الثاين 

على التوايل. وعل��ى اجلانب ا لآخر من املوؤ�رش، حلت 

كل م��ن )باراجوي، نيبال، تيمور ال�رشقية، موريتانيا، 

بوركينافا�ص��و، موزنبي��ق، مايل، ت�ص��اد، ، زميبابوي 

وبوروندي( يف املراتب الع�رش الأخرية على التوايل.

ترتيب الدول العربية يف املوؤ�رش

قف��زت قطر خالل الع��ام 4 مراك��ز يف الرتتيب 

العامل��ي لتحت��ل الرتتي��ب )22(، وبذلك ت�صدرت 

موؤ�رش التناف�صية العاملية عربيا، وتلتها يف املراتب 

الع�رش الأوىل عربي��ا كل من الإمارات التي قفزت 

8 مراك��ز لتحتل الرتتيب )23(، ثم ال�صعودية التي 
تراجعت مركزا واح��داً اإىل الرتتيب )28(، وكذلك 

البحري��ن اإىل الرتتيب )38(، تليه��ا الكويت )39(، 

تون���س )40(، )وكالهما تراجع اأربع��ة مراكز(، ثم 

�صلطنة عمان التي تراجعت ثالثة مراكز اإىل )41(، 

فالأردن مبركزين اإىل )50(، ثم م�رش التي قفزت 11 

مركزا اإىل )70(، فاملغرب التي حافظت على ترتيب 

العام ال�صابق )73(، فاجلزائر التي قفزت 16 مركزا 

اإىل الرتتي��ب )83(، ثم ليبيا التي حت�صن ترتيبها 3 

مراكز اإىل )88(، ثم �صورية التي تراجع ترتيبها اإىل 

)94(، واأخرياً موريتانيا التي حققت حت�صناً بواقع 4 

مراكز لي�صل ترتيبها اإىل )127(.

ويح��ث التقري��ر دول املنطق��ة عل��ى موا�صلة 

الإ�صالحات ول�صيما القطاع املايل الذي ي�صتمل 

على القط��اع امل���رشيف و�ص��وق الأوراق املالية 

وقط��اع التاأمني مب��ا يعزز الثق��ة يف املوؤ�ص�صات 

املالية ملواجهة الآثار ال�صلبية واملعاك�صة لالأزمة 

القت�صادي��ة خ�صو�صا اأنها اأقل املوؤ�ص�صات تاأثراً 

بها اإذ ما قورنت باأداء املوؤ�ص�صات املالية يف اأقاليم 

اقت�صادية اأخرى، مبا اأرجعه التقرير ب�صورة رئي�صية 

اإىل ف�ص��ل الفورة النفطية الت��ي �صاهمت يف 

منو ال�صتثم��ارات املحلية والأجنبية على ال�صواء 

وزيادة م�صتويات حتويالت العاملني يف اخلارج لدى 

دول عربية اأخرى.

كما دعا التقرير ملوا�صلة الإ�صالحات يف جمالت 

عدة تتفاوت م��ن دولة لأخرى اأهمه��ا؛ التعليم 

مبراحله املختلفة مع الرتكيز على التعليم الثانوي 

والع��ايل مبا يعزز عوامل البتكار والتقدم العلمي 

والتقني يف ظل تراجع معدلت اللتحاق باملدار�س 

الثانوية والتعليم العايل يف عدد من دول املنطقة، 

رفع م�صتوى البنية التحتية، حتديث اآليات ت�صويق 

املنتجات املحلية وت�صجي��ع ال�صادرات، مواجهة 

حتديات �صوق العمل وخ�صو�صا جمود الت�رشيعات 

والقوانني ونظ��م التوظيف وتراج��ع م�صتويات 

الإنتاجية والأجور وتدين م�صتوى م�صاركة املراأة.

مراحل التنمية

الثالثةالنتقال من الثانية للثالثةالثانيةالنتقال من الأوىل للثانيةالأوىل

توزيع الدول العربية ح�صب 

مراحل التنمية وفقا 

ملنهجية املوؤ�رش 

موريتانيا
اجلزائر، م�رش، الكويت، 

ليبيا، املغرب، قطر، 

ال�صعودية، �صورية

الأردن

تون�س

البحرين

�صلطنة عمان
الإمارات

3818261437عدد الدول، منها؛

18221الدول العربية

اأهم دول املجموعة

الهند، هندورا�س، 

نيبال، باك�صتان، 

معظم دول اأفريقيا

اندوني�صيا، باراجواي، 

فنزويال، جاميكا، 

كومنولث الدول 

امل�صتقلة

الربازيل، الأرجنتني، 

ماليزيا، تايالند، دول 

اأمريكا الالتينية

رو�صيا، تركيا، بولندا، 

ت�صيلي

الوليات املتحدة، اململكة 

املتحدة، ا�صرتاليا، 

�صنغافورة، معظم دول 

الحتاد الأوروبي
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ا

الدول�ة

2010

الدولة

2009

املوؤ�ص���رات الفرعي����ةالرتتيب عاملي��ااملوؤ�ص���رات الفرعي����ةالرتتيب عاملي��ا

2010
133
دول�ة

معززات الكفاءةاملتطلبات الأ�صا�صية
عوامل البتكار

والتقدم العلمي

2009
134
دول�ة

معززات الكفاءةاملتطلبات الأ�صا�صية
عوامل البتكار

والتقدم العلمي

26213135قطر22172836قطر1
27344537ال�صعودية2392125الإمارات2
31172938الإمارات28303833ال�صعودية3
35395252الكويت38224460البحرين4
36355330تون�س39406364الكويت5
37284654البحرين40355645تون�س6
38316148عمان41255352عمان7
48476347الأردن50466651الأردن8
73678576املغرب70788071م�رش9

787110480�صورية73579188املغرب10
81838874م�رش8361117122اجلزائر11
9175114102ليبيا8868110111ليبيا12
9961113126اجلزائر9472112100�صورية13
131130130120موريتانيا127125129125موريتانيا14
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مــــــــوؤ�ســــــــــرات

يف  املبا�رشة  الأجنبية  لل�ستثمارات  اجلاذبة  القطاعات  من  التجزئة  جتارة  اأ�سبحت 

حيث  املا�سية،  القليلة  ال�سن�ات  خلل  ول�سيما  العربية  الدول  من  متزايد  عدد 

الفرن�سية  املتخ�س�سة يف هذا املجال ول�سيما  العاملية  ال�رشكات  تزايدت معدلت دخ�ل 

اإىل  وكذلك  املنطقة،  التقليدية يف  اأ�س�اقها  تعد  التي  اخلليج  دول  اإىل  منها  والربيطانية 

اأ�س�اق عربية جديدة ن�سبيا مثل م�رش واملغرب واجلزائر وت�ن�س.

وانطالقا من ال��دور املتزايد لهذا القطاع يف 

حركة ال�صتثمار الأجنبي املبا�رش يف املنطقة 

والع��امل تتاب��ع الن�رشة الف�صلي��ة »�صمان 

ال�صتثم��ار« موؤ�ص���ر تنمية جت��ارة التجزئة 

 Global Retail Development العاملي��ة 

Index ال��ذي ي�ص��در �صنويا من��ذ عام 2001 
اإح��دى اك��رب ال�رشكات   A.T.Kearney ع��ن

ال�صت�صارية يف العلوم الإدارية يف العامل، وذات 

ح�صور عاملي يف قيا�س اأداء الأ�صواق الرئي�صية 

والناه�صة، وتقدمي ال�صت�صارات الإ�صرتاتيجية، 

الت�صغيلية، التقني��ة والتنظيمية لل�رشكات 

الرائدة يف هذا املجال. 

ويهدف املوؤ�رش ب�ص��كل رئي�صي اإىل م�صاعدة 

ال�رشكات الدولية لتجارة التجزئة على ترتيب 

اأولويات ا�صرتاتيجياته��ا ال�صتثمارية يف دول 

الأ�ص��واق النا�صئة والع��امل النامي وكذلك 

م�صاعدتها عل��ى اتخاذ ق��رارات ا�صتثمارية 

تو�صعي��ة وموا�صلة منوها، م��ن خالل توفري 

ور�صم  والدقيق��ة  ال�صحيح��ة  املعلوم��ات 

الإ�صرتاتيجية ال�صليم��ة يف 30 دولة نا�صئة 

حول العامل، منها 6 دول عربية.

وق��د مت اختيار هذه ال��دول �صمن هذا املوؤ�رش 

م��ن قائمة ت�صمن��ت 185 دولة حول العامل 

بعد توافر ثالثة معاي��ري يف هذه الدول وهى؛ 

اأن تزي��د القيمة املقابلة للت�صنيف ال�صيادي 

لهذه الدول��ة عن 35 درجة �صمن الت�صنيف 

ال�صادر عن اليورومني، ويزيد عدد �صكانها عن 

مليوين ن�صمة ويتجاوز ن�صيب الفرد من الناجت 

املحلي الإجمايل 3000 دولر �صنويا.

ويق��وم هذا املوؤ���رش على فر�صي��ة اأنه كلما 

تطورت الأ�صواق املحلية لتجارة التجزئة وارتفع 

م�صتوى دخل الف��رد يف دولة ما، زاد م�صتوى 

طلب امل�صتهلك املحل��ي على املنتجات ذات 

العالم��ة التجارية ال�صه��رية عامليا، ومن ثم 

ت�صجي��ع ال�رشكات الدولية لتج��ارة التجزئة 

على افتتاح فروع لها يف هذه الدولة. 

وعززت الأزم��ة املالية العاملي��ة من الأهمية 

ال�صتثنائية ملوؤ�رش ع��ام 2009 حيث تراجعت 

خالل��ه مبيعات �رشكات جتارة التجزئة يف ظل 

انخفا�س الطلب يف ال�ص��وق العقاري و�صح 

الئتمان امل�رشيف وتراجع الإنفاق ال�صتهالكي 

يف معظم دول العامل املتقدم. 

وترتاوح قيم هذا املوؤ�رش ما بني 0-100 نقطة، 

ويتم قيا�صه بالعتم��اد على اأربعة متغريات 

هي:

بيئـــة  وخماطـــر  القطريـــة  املخاطـــر  1 .

الأعمال )25 %(

(؛ وتتكون من؛  • املخاطر القطري��ة )80 %	

املخاطر ال�صيا�صي��ة، الأداء القت�صادي، 

موؤ���رشات الدين والدي��ن املتاأخر �صداده 

اأو املع��اد جدولت��ه، الت�صنيف الئتماين 

والنفاذ اإىل التمويل امل�رشيف.

(؛ وتتكون  • خماطر بيئة الأعم��ال )20 %	

من؛ تكلف��ة الإرهاب عل��ى ال�رشكات، 

باأنه  العنف واجلرمي��ة، والف�صاد علم��اً 

كلم��ا ارتف��ع الت�صني��ف انخف�صت 

خماطر بيئة الأعمال.

) مدى جاذبية ال�سوق )25 %. 2

•ن�سيـــب الفرد من مبيعـــات التجزئة  	
)40%(؛ وت�صري الدرجة )0( اإىل اأن قطاع 

التجزئة )معرباً عن��ه باإجمايل مبيعات 

�رشكات التجزئة با�صتبعاد ال�رشائب( ل 

يزال غري نا�صج، بينما ت�صري الدرجة 100 

اإىل ن�صج قط��اع التجزئة ووجود فر�س 

لتنمي��ة وتطوير جت��ارة التجزئة ب�صكل 

اأف�صل.

 ) • عدد ال�سكان )20 %(؛ ت�صري الدرجة )0	

اإىل �صغ��ر حجم ال�صوق املحلي للدولة 

مب��ا ي�صري اإىل فر�س حم��دودة لنمو جتارة 

التجزئة فيه��ا بينما ت�صري الدرجة 100 

اإىل ات�صاع ال�صوق املحلي وزيادة الفر�س 

ال�صتثمارية يف قطاع جتارة التجزئة.

ت�صري  • ح�سة �ســـكان احل�ـــرش )20 %(؛ 	

الدرجة )0( اإىل اأن الدولة يف معظمها 

تتك��ون من قرى وري��ف ومناطق نائية، 

بينما ت�صري الدرج��ة 100 اإىل اأن الدولة 

موؤ�رش تنمية جتارة التجزئة العاملية 2009
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مــــــــوؤ�ســــــــــرات

يف معظمها تتكون من مدن وح�رش.

وتتكون  • كفاءة بيئـــة الأعمال )20 %(؛ 	

من فعالية احلكومة، الأعباء الت�رشيعية، 

�صهول��ة اأداء الأعم��ال وج��ودة البنية 

التحتي��ة. وتعني القيم��ة )0( �صعف 

بيئة الأعمال، بينما ت�صري القيمة )100( 

اإىل ارتفاع جودتها.

) مدى ت�سبع ال�سوق )25 %. 3

•ح�ســـة مبيعـــات ال�ـــرشكات الدولية  	
لتجارة التجزئة كن�سبة من اإجمايل 

املبيعـــات )30 %(؛ تت�صم��ن متاج��ر 

كب��رية احلجم متخ�ص�صة يف بيع املواد 

الغذائية اأو متاجر �صخمة متخ�ص�صة 

يف بيع �صل��ع متنوعة على غرار املتاجر 

الأمريكية لبيع م�صتلزمات املنازل.

لتجـــارة  الدوليـــة  ال�ـــرشكات  •عـــدد  	
التجزئـــة )30 %(؛ عل��ى اأن يتم اإ�صناد 

اأوزان خمتلفة تعرب عن حجم كل �رشكة 

لإجم��ايل ع��دد ال���رشكات الدولية يف 

ال��دول التي يغطيها املوؤ�رش، وذلك على 

النحو الت��ايل؛ وزن 3 نقاط للدولة التي 

لديها �رشكات دولية �صمن قائمة اأكرب 

10 �رشكات عاملية، نقطتني للدولة التي 
لديها �رشكات دولية �صمن قائمة اأكرب 

20 �رشكة عاملية، ونقطة واحدة للدولة 
التي لديها ال�رشكات الدولية الأخرى. 

•ن�سيـــب الفـــرد املقيـــم باحل�ـــرش من  	
مبيعـــات التجزئـــة احلديثـــة )20 %(؛ 

حيث تهيمن متاجر بيع املواد الغذائية 

على اأ�ص��كال متاج��ر التجزئة احلديثة 

وفقا للموؤ�رش، بينم��ا ت�صري القيمة )0( 

اإىل ترتيب مرتفع للدولة يقارب متو�صط 

قيم��ة هذا املوؤ�رش الفرع��ي ال�صائد يف 

اإقليم اأوروبا الغربية.   

جتـــارة  �ســـوق  يف  املناف�ســـة  •درجـــة  	
التجزئـــة )20 %(؛ وترتاوح القيمة لكل 

دولة ما ب��ني )0( التي ت�صري اإىل احتكار 

ال�ص��وق اأو �صيط��رة 5 ���رشكات عليه، 

بينم��ا تعرب القيمة )100( عن مناف�صة 

مفتوحة لكل الالعبني يف ال�صوق.

(؛  عن�رش الزمن )25 %. 4

لأغرا���س التعب��ري عن تطورات �ص��وق جتارة 

التجزئ��ة يف ال��دول التي ي�صمله��ا املوؤ�رش 

عرب الزمن، تعتمد منهجي��ة ح�صاب املوؤ�رش 

على ح�صاب »معدل النمو ال�صنوي املركب« 

خالل الفرتة )2002 - 2007( ملبيعات التجزئة 

احلديثة مرجحة بوزن تطور وتنمية القت�صاد 

بوجه عام معربا عنها مبعدل النمو ال�صنوي 

املرك��ب للن��اجت املحل��ي الإجم��ايل واإنفاق 

امل�صتهل��ك خالل نف���س الف��رتة )2002 - 

 .)2007
ويف �ص��وء هذه املتغ��ريات الأربعة، ي�صتقي 

املوؤ���رش بيانات��ه لعدد ال�ص��كان من قواعد 

بيانات الأمم املتحدة، بيانات تقرير التناف�صية 

العاملي��ة للع��ام 2006-2007 ال�صادرة عن 

العامل��ي، الإح�صاءات  املنت��دى القت�صادي 

الوطنية، تقري��ري اليورومني والبنك الدويل، 

اإ�صافة اإىل قواعد بيانات اليورومني اخلا�صة 

ب�رشكات جت��ارة التجزئة حول العامل، اإ�صافة 

اإىل فروع �رشكة A.TKearney املنت�رشة حول 

العامل، وكذل��ك يف املنطقة العربية حيث 

متتلك اأربعة فروع يف كل من اأبو ظبي ودبي 

والريا�س واملنامة.

الدول العربيـة يف املوؤ�رش

غط��ى املوؤ�رش لهذا العام 6 دول عربية، وركز 

يف تعليقه على كل من الإمارات وال�صعودية 

وم���رش. وي�صري اجل��دول الت��ايل اإىل ت�صدر 

الإمارات للرتتيب عربيا ببلوغها املركز الرابع 

عامليا، حيث حققت اأكرب قفزة �صمن الرتتيب 

العامل��ي من املركز الع�رشي��ن عام 2008 اإىل 

الرابع ع��ام 2009 وذلك بف�صل بقاء ال�صوق 

املحل��ي قويا رغم الأزم��ة. فعلى الرغم من 

�صغر ع��دد ال�صكان املقيمني على اأرا�صيها 

)تقريب��ا 5 ماليني  ن�صم��ة( اإل اأن 80 % من 

ال�صكان يعي���س يف احل�رش. كما اأنها تتمتع 

باأعلى م�صتويات الإنفاق ال�صتهالكي للفرد 

عامليا، ولك��ن يواجه امل�صتثمر الأجنبي الذي 

ب�صدد ال�صتثمار يف قط��اع التجزئة حتديا 

ب�ص��اأن التو�صل اإىل ال�رشي��ك املحلي الذي 

تفر�صه القوانني.

 تلتها ال�سعوديـــة، حيث وا�صلت احلكومة 

انتهاجها ل�صيا�ص��ات التحرير لأ�صواق جتارة 

التجزئة والتخطي��ط لبناء املدن ال�صناعية 

العمالق��ة با�صتثمارات تقدر ب��� 400 مليار 

دولر يف البني��ة التحتية والتنوع ال�صناعي 

جعلها تقفز اإىل املركز اخلام�س عامليا والثاين 

عربيا. كما تقدمت اجلزائر مركزا واحدا اإىل 

الرتتيب )11(، تلتها تون�س )14( التي حت�صن 

ترتيبها اأربعة مراكز، ثم م�رش التي تراجعت 

10 مراك��ز لت�صل اإىل الرتتي��ب )15( بعد اأن 
ت�ص��درت الرتتيب العرب��ي للعام املنق�صي، 

فاملغـــرب التي تراجعت 13 مركزاً لت�صل اإىل 

الرتتيب )19( بعد اأن حلت يف الرتتيب الثاين 

عربيا يف عام 2008.

ومن اجلدي��ر بالذكر، اأن التقري��ر امل�صاحب 

 A.T. ملوؤ�رش ع��ام 2009 ال�صادر ع��ن �رشكة

Kearney، ق��د ا�صتح��دث موؤ�ـــرشا جديدا 
حـــول جتـــارة التجزئـــة للمالب�ـــس، ت�صمن 

تقييم اأكرث م��ن 30 �صوق��ا دويل للمالب�س 

لتحديد قائمة اأف�صل 10 دول يف �صوء اأربعة 

عوامل �صملت؛ حجم ال�ص��وق، اآفاق النمو، 

ث��راء امل�صتهلك وا�صتع��داده ل�رشاء املالب�س 

ذات الأ�صماء التجاري��ة ال�صهرية عامليا. وقد 

اأ�صفرت نتائج هذا املوؤ�رش عن دخول اململكة 

العربي��ة ال�صعودية قائم��ة اأف�صل 10 دول 

�صمن املوؤ�رش متفوق��ة على تركيا، يف حني 

جاءت الربازي��ل الأوىل تلتها رومانيا وال�صني 

والهند والأرجنتني واأوكرانيا وت�صيلي ورو�صيا.

ترتيب الدول العربية يف موؤ�رش تنمية جتارة التجزئة

الدولةالرتتيب عربيا

الرتتيب عامليا

التغري+)-(20082009

20416الإمارات1

752ال�صعودية2

12111اجلزائر3

18144تون�س4

)10(515م�رش5

)13(619املغرب6




