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أغراض المؤسسة وأجهزتها
نشأتها:

عضويتها  في  املؤسسة  إبريل 1975. تضم  مطلع  في  أعمالها  أنشئت املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في عام 1974 وباشرت 
جميع الدول العربية عدا جمهورية جزر القمر اإلسالمية.

أغراض المؤسسة:
وفق اتفاقية إنشائها تعمل املؤسسة على حتقيق هدفني رئيسيني:

يتمثل األول في توفير خدمات الضمان ضد ااطر غير التجارية لالستثمارات العربية البينية واألجنبية املستمرة في املشاريع اإلمنائية بالدول العربية. • 
وضد ااطرالتجارية وغير التجارية الئتمان صادرات الدول العربية فيما بينها وتلف دول العالم.

يتمثل الغرض الثاني في املساهمة في زيادة الوعي االستثماري العربي من خالل مجموعة من األنشطة املكملة واخلدمات املساندة التي تساهم في • 
تطوير بيئة ومناخ االستثمارات العربية، وأوضاعها وإبراز الفرص االستثمارية املتاحة، وتنمية مهارات الكوادر العربية في هذا اال.

وفي سبيل حتقيق أغراضها تقوم املؤسسة بالتمويل الكلي أو اجلزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خالل عمليات التخصيم، وحتصيل ديون الغير، وتأمني 
الكفاالت والتراخيص واالمتيازات وحقوق امللكية الفكرية إضافة إلى املساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة واخلاصة العربية، ومتلك 

حصص فيها، وتأسيس شركات املعلومات، واإلنشاء أو املشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة ملصلحة حكومات أو مؤسسات األقطار املتعاقدة.

أجهزة المؤسسة:
مجلس المساهمين (الجمعية العمومية):

هو أعلى سلطة في املؤسسة، وميثل جميع األعضاء (دوالً وهيئات)، وتنعقد له كافة الصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضها. ومن املهام التي يتوالها - ضمن 
صالحيات أخرى - وضع السياسة العامة التي حتكم عمل املؤسسة، وتفسير نصوص االتفاقية، وتعديلها، وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام.

مجلس اإلدارة:
يتألف مجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء غير متفرغني، مت اختيارهم ملدة ثالث سنوات، وينتخب من بني أعضائه رئيساً.

ويتولى الس إدارة أعمال املؤسسة وفق الصالحيات املنصوص عليها في اتفاقية املؤسسة أو اولة له من قبل مجلس املساهمني، وتتضمن تلك الصالحيات 
تنفيذها، حتديد  ومتابعة  للمؤسسة  العام  املدير  من  املقترحة  والبحوث  العمليات  برامج  إقرار  واإلدارية  املالية  واللوائح  النظم  أخرى - إقرار  مهام  - ضمن 

املساهمني. لس  املؤسسة  نشاط  عن  سنوي  تقرير  التقديرية، وتقدمي  املوازنة  األوجه التي توظف فيها أموال املؤسسة، اعتماد 

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:
رئيساً سعادة األستاذ/ ناصر بن محمد القحطاني   

عضواً سعادة األستاذ/ إسحاق عبد الغني عبد الكرمي  

عضواً سعادة الدكتور/ علي رمضان أشنيبش   

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد محمود احلمادي    

عضواً سعادة األستاذ/ أحمد علي بوكشيشة   

عضواً سعادة الدكتور/ جواد ناجي حرز اهللا   

عضواً سعادة األستاذ/ عبد الوهاب علي عبده  

عضواً سعادة األستاذ/ محمد الغلبزوري   

المدير العــــام:
سعادة األستاذ/ فهد راشد اإلبراهيم
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الربيع  يفتح  أن  احملتمل  من  السياق  هذا  وفي   
العربي آفاقا استثمارية جديدة. إال أن استغالل 
استثمارية  مشاريع  إلى  وحتويلها  اآلفاق  هذه 
اخلاص  القطاع  على  االعتماد  من  مبزيد  فعلية 
رهني جناح التحول الدميقراطي وتوفير كل عوامل 
واالقتصادية  الدستورية  األطر  في  االستقرار 
واملؤسسية بدول املنطقة. وهنا يبرز الدور احملوري 
بجذب  املعنية  اجلهات  مختلف  تلعبه  الذي 
وتشجيع االستثمار العربي واألجنبي في الدول 
العربية في إطار استراتيجية التسويق للدولة 
املضيفة لرسم وحتسني مالمح جودة متكاملة 
في  املؤثرة  اجلوانب  كافة  تغطي  املعني  للبلد 
احملتمل  املستثمر  االستثمار.فاستهداف  مناخ 
جناح  مبدى  مرهون  االستثمار  وتوليد  واحلالي 
وتلبيتها  املعتمدة  التسويقية  الرسالة  وتركيز 
البيانات  قاعدة  ودقة  املستثمرين،  الحتياجات 
بها  يتسم  التي  املهنية  ودرجة  التسويقية، 
في  االستثمار  تشجيع  هيئات  في  العاملون 
فضالً  وخدمتهم،  املستثمرين  مع  التعامل 
والتقييم  املتابعة  أنشطة  وفعالية  جناعة  عن 
والتقومي التي تقوم بها تلك الهيئات لتحسني 

أدائها. 

أفضـل  وفـق  لالستثمـار  الترويـج  فعمليــة 
إال   ً جدا مكلفة  تكون  قد  واملعايير  املمارسات 
مثلما  أخرى  انفاق  عملية  أي  تفوق  ربحيتها  أن 
أجرتها  التي  الدراسات  من  مجموعة  أوضحته 
كل   بأن  أفادت  والتي  أكسفورد  جامعة   ً مؤخرا
االستثمار  ترويج  على  إنفاقه  يتم  واحد  دوالر 
يؤدي إلى زيادة تدفق االستثمار األجنبي املباشر 
ألكبر  كمتوسط  دوالر،   150 عن  تزيد  بقيمة 
انطالقاً  تقديرها  مت  التي  ية  احلدّ التأثيرات 
الترويج  جلهة  متواضعة  متويلية  ظروف  من 

لالستثمار.

ونتيجة ملا سبق، تعتبر زيادة تنافسية هيئة ما 
أو جهة الترويج لالستثمار من أهم السياسات 

انتهاجها  يستوجب  التي  الفاعلة  االستباقية 
والتدفقات  االستثمارات  من  املزيد  جلذب 
وللتعريف  العربية  االقتصادات  إلى  اخلارجية 
طويلة  االستثمارية  الفرص  وطبيعة  بحجم 
األجل التي تتيحها املنطقة العربية في املرحلة 
جلهات  املسح  أفاد  الصدد  هذا  وفي  الراهنة. 
يقوم  الذي  العالم،  دول  مختلف  في  الترويج 
به البنك الدولي مرة كل ثالث سنوات منذ عام 
2006، والذي يهدف إلى تقدمي تقييم موضوعي 
في  أدائهم  بشأن  الترويج  جهات  لتنافسية 
املستثمرين  إلى  واملساعدات  املعلومات  توفير 
العربية  بالدول  الترويج  جهات  بأن  احملتملني، 
بشكل  التنافسية  وضعيتها  في  حسنت  قد 
العالم.  أقاليم  مختلف  مع  باملقارنة  متميز 
ونوعية  اإللكترونية  املواقع  تصنيف  أن  اال 
املستثمرين  استفسار  لطلبات  االستجابة 
ملعظم  بالنسبة  وضعيفاً  متوسطاً  يبقى 

جهات الترويج باملنطقة العربية.

تسعى  ما  مع  ومتاشيا  املنطلق  هذا  ومن 
وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  املؤسسة 
تنمية  من  حتقيقه  إلى  "ضمان"  الصادرات 
فرص  بتحديد  املتعلقة  واملعرفة  للبحوث 
ومن  العربية  الدول  في  وأوضاعها  االستثمارات 
تقييم ومتابعة ملناخ االستثمار بدول املنطقة، 
بالترويج،  املعنية  احمللية  اجلهات  مع  بالتعاون 
في  االستثمار  ترويج  "جهات  دراسة  تكتسب 
والتحديات" أهميتها  العربية .. الواقع  الدول 
بعد  الدراسة،  انتهت  حيث  االستراتيجية. 
والتقنيات  املفاهيم  من  مجموعة  إلى  التطرق 
الترويج  بخصوص  التجريبية  والوقائع 
املضيف  البلد  عن  االنطباع  وبناء  لالستثمار 
وباالستناد إلى خبرة "ضمان" بحكم اتصاالتها 
إلى  باملنطقة،  الترويج  جهات  مع  املتواصلة 
مجموعة من التوصيات التي ميكنها أن حتسن 
وتساعدها  لالستثمار  الترويج  جهات  أداء  من 
دوري  بشكل  دورها  وتفعيل  تطوير عملها  على 

عبر التحرك على مستويني رئيسيني:

القضايا  بشأن  معرفية  قاعدة  بناء  أوال: 
الترويج  بنشاط  الصلة  وثيقة  الرئيسية 
ومشاكله، اجتاهات  االستثمار  معوقات  وأبرزها 
وقطاعيا،  جغرافيا  املباشر  األجنبي  االستثمار 
حركة  األجنبي،  االستثمار  وأهداف  أمناط 
الالعبني الرئيسيني والسيما الشركات متعددة 
الدول  أوضاع  السيادية،  والصناديق  اجلنسية 
وخصوصا   لالستثمارات  الرئيسية  املصدرة 
الدول املتقدمة والدول النفطية، حتركات الدول 
االستثمار  حركة  على  املؤثرة  املنافسة، ااطر 
مثل تقلبات األسواق وأسعار الفائدة و الصرف.

وفق  وخارجيا  داخليا  الفعال  التحرك  ثانيا: 
إستراتيجية واضحة تقوم على قاعدة معرفية 
واألهداف  العامة  السياسات  حتديد  متنوعة، 
واألساليب،  واألدوات  واآلليات  األولوية  ذات 
لالستثمار  الترويج  جلهاز  واضحة  هيكلة 
بأهداف وغايات قابلة للتحقق والقياس، اإلفادة 
من تطور النظم اإلدارية والتسويقية والتجارب 

الناجحة األخرى، إلى غير ذلك.

ضرورة  على  التأكيد  هنا  يفوتنا  ال  اخلتام  وفي 
تراجع  في  املتمثل  التاريخي  الظرف  استغالل 
جذب  في  املنافسة  املناطق  بعض  جاذبية 
االستثمار ومواصلة العمل اجلاد ملواجهة حتدي 
لالستثمار  الترويج  نشاط  وتكثيف  تطوير 
والسيما بعد املتغيرات العميقة التي شهدتها 
الدور  تفعيل  سبل  دراسة  وكذلك  املنطقة، 
التنمية  في  األجنبي  لالستثمار  االيجابي 

الشاملة للبلد املضيف.

واهللا ولي التوفيق 

تحدي تطوير جهات الترويج لالستثمار في ظل المتغيرات العربية
الصفات  أبرز  من  هي  والتحديات  الضبابية  بأن  القول  المبالغة  قبيل  من  ليس 
السائدة على الساحة االقتصادية والسياسية الدولية واإلقليمية في الوقت الراهن.
والفرص  المستقبلية  المالية  األوضاع  بشأن  اليقين  عدم  معدالت  ازدادت  فقد 
مستوى  بأعلى  مقارنة  العالم  في  األجنبية  االستثمارات  وتراجعت  المتاحة  االستثمارية 
والمخاوف،  التطورات  هذه  ظل  وفي  األخيرة.  الخمس  السنوات  خالل  تسجيله  تم  قياسي 
تصاعدت حدة المنافسة بين الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في  جذب االستثمار 
األجنبي المباشر كمحرك دافع لتحقيق النمو االقتصادي وإلتاحة المزيد من فرص العمل 

ولتثبيت واستدامة التنمية الصناعية. 

 á``````«MÉ`````ààa’G

فهد راشد اإلبراهيم 

املدير العام 
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أنشطة المؤسسة

عمليات الضمان:
على صعيد عمليات تأمني ائتمان الصادرات خالل 

ــع الثالث (يوليو/ســبتمبر) من عام 2012  الرب

ــاً لتأمــني ائتمان  تســلمت املؤسســة، 54 طلب

صادرات من شــركات عربية مصدرة من 10 دولة 

عربية وجهة عربية أجنبية مشــتركة، وبلغ عدد 

ً و24 ملحق  ــدا عقــود التأمــني املبرمــة 16 عق

عقد، بلغت قيمتها حوالي 338 مليون دوالر.   
الجهود التسويقية:

نفــذت املؤسســة مهــام تســويقية في كل • 

من الســعودية ودولة املقــر واألردن خالل الربع 

ــث من العــام 2012، مت خاللها زيارة عدد  الثال

ــة والشــركات الكبرى  مــن املؤسســات املالي

بخدمــات  لتعريفهــا  املصــدرة  والشــركات 

املؤسسة وميزاتها التأمينية.

ــة •  بريدي ــة  حمل ــذ  بتنفي املؤسســة  قامــت 

استهدفت الشــركات االســتثمارية في دولة 

ــي  الت باخلدمــات  تعريفهــا  بهــدف  ــت  الكوي

تقدمها في مجال تأمني االستثمار. 

ــن في كل من •  مراســلة مجموعة من املصدري

البحرين ومصــر واألردن والكويت ولبنان وقطر 

والســعودية واإلمارات واليمن بغرض تعريفها 

باخلدمات التي تقدمها في مجال تأمني ائتمان 

الصادرات.

ــا القدامى بهدف •  راســلت املؤسســة عمالءه

تعريفهــم باخلدمات والتطــورات اجلديدة التي 

شهدتها املؤسسة خالل الفترة املاضية.

 • ً ــاً جديدا ً تعريفي أصدرت املؤسســة بروشــورا

ثة  باللغــة االجنليزية يتضمــن معلومات محدّ

عن جميع اخلدمات.

الندوات والمؤتمرات:
ورشــة عمل في اململكة املتحدة بعنوان "تيســير 

وتأمني األعمــال واملشــاريع البريطانية فــي الدول 

العربية" بالتعاون مــع The City UK  وبرعاية 
ــدن، ومت خــالل الورشــة التعريف  عمــدة مدينة لن

بخدمات املؤسســة وكيفية إســتفادة املؤسسات 

ــة من أنظمــة التأمني التي  والشــركات البريطاني

تديرها املؤسسة.

اتفاقيات تعاون:
قامت املؤسسة بتوقيع اتفاقية تعاون مع إحدى 

اموعات االقتصادية العربية املقيمة في أملانيا.

2011 ΩÉ©d á«Hô©dG ∫hódG ‘ QÉªãà°S’G ñÉæŸ 27 `dG ôjô≤àdG ≥∏£J á°ù°SDƒŸG
االستثمار  لضمان  العربية  املؤسسة  أطلقت 
السنوي  التقرير  (ضمان)  الصادرات  وائتمان 
الدول  في  االستثمار  ملناخ  والعشرين  السابع 
على  حرصها  إطار  في   ،2011 لعام  العربية 
املكملة  وأنشطتها  خدماتها  تطوير  مواصلة 
البحوث  تنمية  وخاصة  األساسي،  لغرضها 
أجل  من  االستثماري  الوعي  وزيادة  املعرفة  ونشر 
حيث  العربية،.  الدول  في  االستثمار  تشجيع 
شهد تقرير هذا العام العديد من محاور التطوير 

أبرزها ما يلي؛
ــاخ  ــة الرئيســية ملن ــات الثالث اســتعراض املكون
ــة (السياســية-  ــدول العربي االســتثمار فــي ال
ــة  التنظيمي  - ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي
واملؤسســية والتشــريعية) وفــق أســلوب أكثر 
ــي  ــة تلب ــة وبلغــة عاملي ــة وواقعي وضوحــا ودق
إحتياجــات صناع القرار فــي مختلف القطاعات 

واملؤسسات احمللية والدولية.
اإلجمالية •  االستثمارية  التطورات  متابعة 

املستقبلية  وآفاقها  العربية  الدول  في 
وكذلك  احلكومية  االستثمارات  فيها  مبا 
املباشر  واألجنبي  احمللي  بشقيها  اخلاصة 

وغير املباشر.
ــة •  العربي «االســتثمارات  محــور  ــار  اختي

البينية - تطورها وحتدياتها ومستقبلها»، 
متهيدا إلعداد وعرض دراســة في هذا الشأن 
بالتنســيق مع األمانة العامة جلامعة الدول 
ــة، ضمن جدول أعمال القمة العربية  العربي
ــة  واالجتماعيـ ــة  االقتصـاديـ ــة  التنموي

الثالثـة (الرياض- يناير 2013).
مرة •  وألول  االجنليزية  باللغة  ملخص  إعداد 

جاء  ما  ابرز  عن  املطبوعة  النسخة  ضمن 
في التقرير لتوسيع دائرة االستفادة وتعزيز 
دور التقرير في تعريف املستثمرين األجانب 
الدول  في  االستثمار  مناخ  مبستجدات 

العربية.
وقد مت تناول تلك املكونات بالرصد والتحليل ضمن 
التقرير ومت استخالص مجموعة من اإلحصائيات 
والنتائج وخصوصا على صعيد االستثمار أبرزها 

ما يلي:

أوال: المكونات السياسية
 2010 عام  نهاية  منذ  العربية  الدول  شهدت 
سياسية،  أحداثا   2012 يوليو  نهاية  وحتى 
تغيرات  عن؛  أسفرت  واستثنائية  متسارعة 
دول،  أربع  في  احلاكمة  السياسية  القيادات  في 
جديدة  حكومات  و  دستورية  تعديالت  وكذلك 
من  أكثر  في  برملانية  وانتخابات  وزارية  وتعديالت 

ثماني دول عربية.

ترصدها  دولة   17 إجمالي  من  عربية  دول   10
عمليات  طالتها  الدولية  التصنيف  وكاالت 
منذ  السيادية،  للتقييمات  واخلفض  املراجعة 
 2012 يوليو  وحتى   2010 ديسمبر  نهاية 
بعضها شهدت أحداثا سياسية وحراكا شعبيا 

بدرجات متفاوتة.

ثانيا: المكونات االقتصادية واالجتماعية
رغم ما شهدته املنطقة من أحداث إال أن العديد 
شهدت  واالجتماعية  االقتصادية  املؤشرات  من 
حتسنا على املستوى اإلقليمي خالل العام 2011 
العام  خالل  التحسن  من  مبزيد  توقعات  مع 

 .2012
املباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  شهدت 
انخفاضا  دولة)  العربية (21  الدول  إلى  الوافدة 
عام 2010 إلى 43 مليار  دوالر  من 68.6 مليار 

دوالر عام 2011 مبعدل %37.4.
 2011 لعام  للمؤسسة  الواردة  للبيانات  وفقاً 
فقط، شملت؛  عربية  والتي اقتصرت على 5 دول 
بلغ  فقد  واليمن،  تونس  األردن،  مصر،  اجلزائر، 
البينية  املباشرة  االستثمارات  تدفقات  إجمالي 
دوالر،  العربية خالل عام 2011 نحو 6.82 مليار 
 2010 عام  دوالر  مليار   3.2 بنحو  ومقارنة 
االشارة  مع  الدول،  مجموعة  لنفس  بالنسبة 
إلى أن 10 دولة عربية إستجابت بتوفير البيانات 
البيني  االستثمار   مجموع  وكان   2010 عام 

12.5مليار دالر.
من املتوقع أن يبلغ اإلنفاق االستثماري اإلجمالي 
في الدول العربية (21 دولة) نحو 4260 مليار 
دوالر خالل السنوات الست املقبلة ما بني عامي 

.(2017 - 2012)
والمؤسسية  التنظيمية  المكونات  ثالثا: 

والتشريعية 
أبرمت الدول العربية على أساس تراكمي بنهاية 
مايو 2011، نحو 1265 اتفاقية ثنائية لتشجيع 
 304 منها  الضريبي  االزدواج  وجتنب  االستثمار 
اتفاقيات فيما بني الدول العربية و961 اتفاقيات 

فيما بني الدول العربية ودول العالم األخرى.
إصالحا   139 نحو  طبقت  املنطقة  حكومات 
مختلف  في  األعمال  أنشطة  ممارسة  سهلت 

ااالت خالل السنوات األربع األخيرة.
عربية  جهة   12 من  الواردة  اإلحصاءات  تشير 
الضمانات  مجمل  أن  أمان، إلى  احتاد  أعضاء في 
التي وفرتها هيئات تأمني ائتمان الصادرات العربية 
دوالر  الوطنية واإلقليمية، بلغ نحو 7.3 مليارات 
في  دوالر  مليارات  عام 2010، مقابل 4.6  خالل 

عام 2008. دوالر  عام 2009، و5.4 مليارات 
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خدمات المؤسسة

لضمان  العربي  النظام  املؤسسة  وتدير 
ااطر  وحتليل  بدراسة  وتقوم  االستثمار، 
الالزمة  الضمانات  توفر  كما  به،  املرتبطة 
واألجانب  العرب  املستثمرين  ميكن  مما  لتالفيها 
اخلسارة  وتعويض  ااطر  هذه  في  التحكم  من 
التي قد تتعرض لها استثماراتهم وعوائدها عند 
وقوع خطر مشمول بالضمان، وذلك لتوفير مناخ 
على  وتشجيعهم  للمستثمرين  الطمأنينة 
العربية  الدول  في  املتنوعة  مشاريعهم  تنفيذ 
دون التخوف من أي ظرف خارجي قد يتسبب في 

خسارة األموال املستثمرة وعوائدها املنتظرة. 
ــرة املؤسســة في مجــال ضمان  هــذا ومتتد خب
ــا، وقامت بتوفير  االســتثمار ألكثر مــن 38 عام
ــد مــن املســتثمرين  ــة للعدي ــة التأميني احلماي
العرب واألجانب في أغلب الدول العربية، بقيمة 
دوالر (خالل  ــار  ــة بلغت نحــو 1.25 ملي إجمالي
 (2011  - ــرة 2007  األخي اخلمــس  الســنوات 
ــي عمليات الضمان  وبنســبة 26 % من إجمال
املتنوعة التي قدمتها والبالغ قيمتها 4.9 مليار 
ــرة، كمــا أدت تعويضات  دوالر خــالل نفــس الفت
ــر جتارية حتققت  لعــدد منهم نتيجة مخاطر غي

في عدد من الدول.

المخاطر المغطاة
احلماية  االستثمار  لضمان  العربي  النظام  ويوفر 
في  املنفذة  واألجنبية  العربية  لالستثمارات 
غير  ااطر  تغطية  خالل  من  العربية  الدول 

التجارية التالية:
ويشمل  األهلية:  واالضطرابات  الحرب  خطر 
املستثمر  أصول  لها  تتعرض  التي  األضرار 
أو  عسكري  لعمل  نتيجة  مباشرا  تعرضا  املادية 
واالنقالبات  كالثورات  عامة  أهلية  الضطرابات 

والفنت وأعمال العنف ذات الطابع العام.
اتخاذ  في  ويتمثل  والتأميم:  المصادرة  خطر 
السلطات العامة في الدولة املضيفة لالستثمار 
اجلوهرية  حقوقه  من  املستثمر  حترم  إجراءات 
امللكية  ونزع  احلراسة  كفرض  استثماره  على 

واالستيالء اجلبري على األصول املستثمرة.

خطر اإلخالل بالعقد: ويتمثل في إخالل سلطات 
الدولة املضيفة اللتزاماتها مبوجب العقد املبرم 
قدرة  عدم  في  يتسبب  مما  املستثمر  وبني  بينها 

األخير على استيفاء حقوقه.
في  ويتمثل  التحويل:  على  القدرة  عدم  خطر 
املضيفة  الدولة  في  العامة  السلطات  اتخاذ 
على  املستثمر  قدرة  تقيد  إجراءات  لالستثمار 
بالعملة  عوائده  و/أو  استثماره  أصل  حتويل 

الصعبة إلى اخلارج.
ويحق للمستثمر طلب الضمان ضد خطر واحد 

أو أكثر من بني ااطر املغطاة حسب تقديره.

االستثمارات الصاحلة للضمان:
للضمان  الصاحلة  االستثمارات  قائمة  وتشمل 

ما يلي؛
املباشرة (سواء •  غير  أو  املباشرة  االستثمارات 

ملكية  فيها  مبا  قائمة)  أو  جديدة  كانت 
أو  فيها  املساهمة  أو  القائمة  املشاريع 

االستثمارات احلافظة من أسهم وسندات.
عقود ضمان معدات املقاوالت.• 
القروض املوجهة لتمويل مشروعات إمنائية أو • 

إنتاجية يتجاوز أجل سدادها ثالث سنوات.

اجلهات الصاحلة للضمان:

وتشمل قائمة اجلهات الصاحلة للضمان ما يلي؛
واألشخاص •  الطبيعيون  األشخاص 

اخلاص  القطاع  من  كانوا  سواء  االعتباريون، 
الدول  جنسيات  بإحدى  املتمتعون  العام،  أو 
العربية باستثناء الدولة املضيفة لالستثمار.

الدول •  جنسيات  غير  من  األجانب  املستثمرون 
العربية األعضاء. 

الذين •  واملغتربون  املقيمون  العرب  املواطنون 
في  اخلارج  من  املتأتية  أموالهم  يستثمرون 

الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

عقود الضمان المختلفة 
املنفذة  لالستثمارات  الضمان  املؤسسة  وتوفر 
في الدول العربية من خالل ثالثة أنواع من العقود 
تتالءم مع احتياجات املستثمرين العرب واألجانب 

من التغطية:
لصور  الضمان  يوفر  استثمار:  ضمان  عقد 
املشروع  ملكية  في  املتمثلة  االستثمار 
املشروع  أن  طاملا  بعضه  أو  كله  االستثماري 
يخضع لسيطرة املستثمر أو أن يكون املستثمر 
التزاماته.  عن  محدودة  غير  مسؤولية  مسؤوال 
في  املتمثلة  لالستثمارات  الضمان  يوفر  كما 
شركات  مال  رأس  في  حصص  أو  أسهم  امتالك 
تخضع  ال  مستقلة)  اعتبارية  (شخصية 
عن  مسؤوال  يكون  وال  املستثمر  لسيطرة 
العقد  مساهمته. ومدة  حدود  في  إال  التزاماته 
سنوات  خلمس  متديدها  ميكن  سنوات  عشر 

إضافية وفقا لتقييم املؤسسة.
الضمان  يوفر  المقاوالت:  معدات  ضمان  عقد 
لقيمة املعدات التي يقوم املقاولون بإدخالها إلى 
املشروع  تنفيذ  فيها  يجري  الذي  العربية  الدولة 
بنقد  الدولة  هذه  من  تشترى  التي  املعدات  أو 
تتناسب  العقد  اخلارج. ومدة  من  محول  أجنبي 

مع املدة الالزمة لتنفيذ عقد املقاولة.
البنوك  العقد  هذا  عقد ضمان قرض: يغطي 
قرض  مبنح  قيامها  عند  التجارية  ااطر  ضد 
دولة  في  إمنائي  أو  استثماري  ملشروع  متويلي 
ثالث  القرض  سداد  أجل  يتجاوز  أن  عربية، على 
سداد  جدول  مع  تتوافق  العقد  ومدة  سنوات. 

أقساط القرض.

إجراءات التعاقد مع المستثمرين
مع  والتعامل  التعاقد  إجراءات  قائمة  وتشمل 

املستثمرين ما يلي؛
طلب الضمان: يقوم املستثمر الراغب باحلصول 
طلب  منوذج  بتعبئة  املؤسسة  ضمان  على 
الضمان اخلاص باملؤسسة ليتسنى للمؤسسة 

دراسته.
إبرام عقد الضمان: في حالة موافقة املؤسسة 
املستثمر  مبوافاة  تقوم  الضمان،  توفير  على 
على  األخير  موافقة  حالة  الضمان. وفي  بعرض 
العرض املذكور وحصول املؤسسة على موافقة 
الدولة املضيفة لالستثمار على قيام املؤسسة 

بتوفير الضمان، يتم إبرام عقد الضمان.
ااطر  من  نشوء خطر  حال  التعويض: في  دفع 
الطرف  يقوم  الضمان،  عقد  يغطيها  التي 
حتقق  ذلك، وعند  عن  املؤسسة  بإعالم  املضمون 
اخلطر يتم دفع تعويض نسبته 90% من قيمة 

اخلسارة املتحققة.
كامل  استرداد  إلى  ذلك  اثر  املؤسسة  وتسعى 
قيمة اخلسارة املعوض عنها من الدولة املضيفة 
لالستثمار، وفي حال جناحها في ذلك تتولى دفع 

باقي املستحقات للطرف املضمون.

äGƒæ°S 5 ∫ÓN Q’hO QÉ«∏e1.25 áª«≤H QÉªãà°SG äÉfÉª°V âeób á°ù°SDƒŸG

 á«∏gC’G äÉHGô£°V’Gh Ühô◊G ó°V ôªãà°ùª∏d  øeDƒJ "QÉªãà°S’G  ¿Éª°V"
∫GƒeC’G πjƒ– ≈∏Y IQó≤dG ΩóYh ó≤©dÉH áeƒμ◊G ∫ÓNEGh º«eCÉàdGh IQOÉ°üŸGh

في إطار سعي المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
المزيد  وجذب  العربية  الدول  في  االستثمار  مناخ  لتحسين  (ضمان) 
من  العديد  (ضمان)  تقدم  األعضاء،  دولها  إلى  االستثمارية  التدفقات  من 
استثمارات  ضمان  خدمة  مقدمتها  في  والمصدرين،  للمستثمرين  الخدمات 
األجانب  المستثمرين  وكذلك  ومغتربين)  مقيمين  (من  العرب  المستثمرين 
ومنها؛  التجارية،  غير  المخاطر  ضد  العربية  الدول  في  والقائمة)  (الجديدة 
بالعقد  الحكومة  إخالل  والتأميم،  المصادرة  األهلية،  واالضطرابات  الحروب 

مع المستثمر، وعدم القدرة على تحويل عوائد وأصل االستثمار.
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دراسات

ــدور اإليجابي  ــة ال ــا ســبق أهمي يتضــح مم

الذي يقوم به االســتثمار األجنبي املباشــر 

ــدول املضيفة بصفة عامــة والنامية  في ال

ــم معه  ــذي يتحت بصفــة خاصــة. األمر ال

ضــرورة تهيئة الظــروف املالئمة جلذب املزيد 

ــه، ووضع اخلطــط والبرامــج الترويجية  من
املالئمة وضمان حسن تطبيقها ومتابعتها 

والتقييم املستمر الدائها. وفي هذا السياق 

ــدول العربية بالعمل  لم تكتــف معظم ال

ــم لالســتثمار بل  ــاخ املالئ ــى إيجــاد املن عل

ــة متكاملة  ــة إداري ســعت إلى إنشــاء بني

ــى مهمة الترويج  وجهــات متخصصة تتول

لالســتثمار. ومــن املمكن تعريــف الترويج 

ــى أنه مجموعــة األنشــطة واملعلومات  عل

واملهام املتعلقة بتحفيز واستقطاب جهات 

ــة  والدولي ــة  واإلقليمي ــة  احمللي االســتثمار 

للمســاهمة فــي بعــث املشــاريع اجلديدة 

ــل الفرص  ــر املشــاريع القائمة ومتوي وتطوي

االستثمارية في بلد معني. ويشكل الترويج 

بهذا املعنى املنشط أو العامل احملفز للجمع 

بني الفرص االســتثمارية وجهــات التمويل 

التي تبحث عــن تلك الفرص. ويندرج اجلهد 

الترويجي عادة ضمن خطة ترويجية شاملة 

ذات صلة وثيقــة باالســتراتيجية القومية 

ــة والبرامــج التنموية التي  وبخطة التنمي

تصيغها مؤسســات ومجالــس التخطيط 

في الدولة.

ــذي تتطلع له اجلهات أو  ونظرا للدور املهم ال

الهيئات املعنية بالترويج لالســتثمار في بلد 

ما وبناء انطباع ايجابي عنه لدى املستثمرين 
من مختلف دول العالم جاء اهتمام املؤسسة 

العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

ــج االســتثمار مــن  تروي (ضمــان) مبوضــوع 
مختلف جوانبه، وتسعى املؤسسة من خالل 

هذه الدراسة إلى إلقاء املزيد من الضوء على 

ــاء االنطباع  مفهــوم الترويج لالســتثمار وبن

ــه وأدواته وإيضاح الدور  العام للقطر وتقنيات

الواجب أن تقوم به جهات الترويج لالستثمار 

وفق أفضل املنهجيات واملمارسات في العالم، 

مع اســتعراض لنتائج أحدث الدراسات التي 

أجرتها املؤسسات واجلهات العاملية في مجال 

ــم ومعوقاتها  رصــد جتــارب الترويج في العال

وسبل االستفادة منها في منطقتنا العربية، 

مع مناقشة سبل متابعة وتقييم أداء أجهزة 

ــدول العربية في  الترويج لالســتثمار فــي ال

ضوء القواعد املعيارية لترويج االســتثمارات 
األجنبية.

وتشــتمل بقية هذه الدراسة على خمسة 

أجــزاء، يهتم اجلزء األول باســتعراض أهداف 

ــه،  ومتطلبات لالســتثمار  ــج  التروي وأدوات 

ويتناول اجلــزء الثاني كيفية تقييم ومقارنة 

ــي،  ــج لالســتثمار األجنب أداء جهــات التروي
ويوضــح اجلزء الثالث وضــع تلك اجلهات في 

ــدول العربية وفق أفضل ممارســات ترويج  ال

االســتثمار العاملي، ويناقش اجلــزء الرابع أثر 

ممارسات واســتراتيجيات الترويج على جذب 

ــي، ويقدم اجلــزء اخلامس  االســتثمار األجنب

ــر بعــض التوصيات إلجناح أنشــطة  واألخي

الترويج لإلستثمار.

QÉªãà°SÓd èjhÎdG äÉ¡L
äÉjóëàdGh  ™bGƒdG ..á«Hô©dG ∫hódG ‘

تتنافس الدول النامية والمتقدمة على حد سواء في جذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر، وذلك بسبب 
االستثمار  االيجابي في سد فجوة االدخار-  المستهدفة من خالل دوره  النمو  معدالت  تحقيق  مساهمته في 
في الدول المضيفة خاصة في ظل تقلص اعتماد الدول النامية على المديونية الخارجية وانخفاض دعم المساعدات 
الخارجية إليها. كما أن لالستثمار األجنبي المباشر دوراً إيجابيا يتجاوز اعتبارات تمويل االستثمار ليشمل تحسين 
وتحسين  ناحية،  من  المال  رأس  ميزان  وضع  تحسين  خالل  من  المضيفة  الدول  في  المدفوعات  موازين  أوضاع 
لتشجيع الصادرات؛ استفادة  التصنيع  استراتيجية  خاصة في ظل اتباع  ناحية أخرى،  وضع الميزان التجاري من 
الشركات المحلية في الدول المضيفة من قنوات االتصال التي تتاح لها من خالل المشروعات المشتركة أو الهندسية 
العكسية(1) الكتساب المهارات التقنية واإلدارية والتنظيمية والتسويقية الكفيلة بتسهيل نقل التكنولوجيا وتوطينها 
بما يساهم بشكل أساسى في زيادة اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج وبما يدعم بشكل مباشر خلق الوظائف واستدامة 
النمو؛ التحفيز على زيادة جودة منتجات وخدمات الشركات المحلية في الدول المضيفة بفعل المنافسة بينها وبين 
الشركات األجنبية والتي تدفع بالشركات المحلية إلى البحث عن كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيات المستخدمة 
في عمليات اإلنتاج، وفيما يخص الشركات المحلية الكبرى وإلى إجراء المزيد من االنفاق على البحوث والتطوير.

1 -  الهندسية العكسية Reverse Engineering هي آلية تعنى باكتشاف وفهم المبادئ التقنية بنظام انتاجي معين من خالل تحليل بنية ووظيفة وطريقة عمله.
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دراســــــــــات 

 ¬JÉÑ∏£àeh QÉªãà°SÓd èjhÎdG äGhOCGh ±GógCG -1
تعبر أهداف خطة الترويج عما تريد جهة 
الترويج حتقيقه خالل فترة زمنية معينة 
ــك بالتالزم مع اخلطة االســتراتيجية  وذل
ــق عنها مــن خطط  ــا ينبث ــة وم القومي
مؤسســات  تضعهــا  ــة  تنموي وبرامــج 
ومجالس التخطيط في الدولة املعنية. 
ــج مجموعة من  وتشــمل خطــة التروي
ــاء  ــق مــن بن املراحــل األساســية تنطل
ــد أو االقتصاد  ــاع العــام عــن البل االنطب
وتســويقه كموقع مضيف لالســتثمار، 
ــد  وتولي املســتثمر  باســتهداف   ً ــرورا م

االستثمار، وانتهاءً بخدمة املستثمر.

ــاع العام ضمن  ــة بناء االنطب وتقع تقني
عملية متتابعة أو متوازية من األنشطة 
ــة التي تســعى إلى حتقيق عدد  الترويجي

من األهداف أبرزها:

جتسير الفجوة بني االنطباع السلبي • 
ــذي قد يتكــون لدى املســتثمرين  ال
احملتملني عن القطر كموقع مضيف 
لالستثمار والواقع القائم، أو حتسني 
الصــورة العامة عــن القطر كموقع 

مضيف لالستثمار. 

جتــاه •  احلكومــة  سياســة  توضيــح 
االستثمار األجنبي املباشر. 

معاجلة نقص املعلومات ذات الصلة • 
ــة  واإلنتاجي باالســتثماروالقطاعات 

واإلنتاج عن البلد.

ــة •  ــراز أي تطــور ملحــوظ فــي بيئ إب
املســتوى  ــى  ســواء عل االســتثمار 

التشريعي أو اإلجرائي.

متييز البلد أو االقتصاد املعني كموقع • 
فريد وجاذب لالستثمار.

هذا وتزداد احلاجة في الوقت احلاضر جلهود 
ــره من البلدان ليصبح  متييز البلد بني غي
ــا مســتهدفا لالســتثمار بعد أن  موقع
تســاوت الدول في عروضها وازدادت حدة 
التنافس بينها. وهذا يعنى من الضروري 
ــة للدولة املعنية  ــز مواصفات معين متيي
املســتثمرين  أوســاط  فــي  لتســويقها 
احملتملني. ويجدر اإلشارة إلى تزايد ضرورة 
ــاه املســتثمر الذي  االهتمــام بلفت انتب

أتخم من كثرة العروض التي يتلقاها من 
مختلف الدول التي حتاول جذبه ملوقعها، 
مع االلتفات إلى العوامل غير امللموســة 
ــاع العــام والهوية  ــى باالنطب ــي تُعن الت
ــه  والترفي ــراث  والت ــون  والفن ــة  والثقاف
وإيجابية املشــاعر وذلك إلى جانب توفير 
وإبراز بيانات أساســية مجدية لالقتصاد 

الكلي.

دور الترويج لالستثمار ومتطلباته 
مــن  التســعينيات  عقــد  انتهــاء  مــع 
ــا متخضــت عنه من  القــرن املاضــي، وم
ــدول فــي مجــال  ــد مــن ال جتــارب العدي
ترويج االســتثمار، تبني أن الدور التوعوي 
واإلصالحــي (مبعنى إصالح السياســات 
ــج  التروي جلهــاز  وتقوميهــا)  املعتمــدة 
لالســتثمار، قد أصبح في أولوية وظائفه 
األساســية وفي صميم عملية الترويج. 
ــادة االصــالح االداري  ــي أن قي وهــذا يعن
ً ال  واصــالح السياســات اصبحــا جــزءا
ــج الصحيحة  ــة التروي يتجــزأ من عملي
ــة، خصوصــا مع عــدم جدوى  واملتكامل
ــاء انطباع ايجابي للقطر واســتهداف  بن
املستثمر وخدمته في ظل وجود معوقات 
ــة وإطــار مؤسســي وإجرائي  بيروقراطي

وتشريعي غير مناسب.

ــر جهــاز الترويج لالســتثمار في   ويعتب
وضــع يؤهله لتحديد متطلبات حتســني 
ــه القناة  ــاخ االســتثمار بســبب كون من
الرئيســية اللتقاط وجهات نظر القطاع 
ــى تلمــس عوامــل  ــه عل اخلــاص، لقدرت
ــراز الثغــرات بحكم  اجلــذب واإلعاقة وإب
ــكاك املنتظــم مــع املســتثمرين،  االحت
الكتسابه معرفة تفصيلية وحساً دقيقاً 
القانونية  باملعوقات  املتعلقــة  بالقضايا 
ــة املرتبطة بقطاع  ــة واإلداري والتنظيمي
األعمــال والتصاله باألطــراف املعنية في 
ــى اتخــاذ التدابير  ــادرة عل احلكومــة الق

الالزمة.
وإصــالح  الترويجــي  ــدور  ال ويشــمل 
السياســات الذي يقوم به جهاز الترويج 

لالستثمار التالي:

السياســات •  لتبني  ــة  إعطــاء أولوي

املفضية الى حتسني مناخ االستثمار 
بصورة متواصلة،

التعرف على املعوقات التي يواجهها • 
املســتثمر واملعوقات املستجدة قبل 
أن تصبــح موضــع شــكوى من قبل 

املستثمر (االجنبي واحمللي)،

ــالل مــن احلواجز •  ــى اإلق العمــل عل
ــر  غي واالجــراءات  ــة  البيروقراطي

الضرورية واملكررة،

حتسني اخلدمات املقدمة للمستثمر • 
احملتمل وألصحاب املشاريع القائمة،

ــة •  العملي ــل  تفاصي فــي  الدخــول 
املستويات  كافة  على  االســتثمارية 
االدارات  مســتوى  ــى  عل خاصــة 

والوزارات،

اخلاصة •  ــا  القضاي لعــالج  التصــدي 
بالبنية التحتية واالتصاالت،

مــع •  املســاعد  العنصــر  دور  لعــب 
االطراف االخرى،

االســتثمار •  إعــداد و تنظيم  بيانات 
ــي املباشــر، بالتنســيق بينه  األجنب
ــة األخرى من  ــني األطراف احلكومي وب
ــة  ــز شــفافية ومصداقي أجــل تعزي
تلــك البيانات واســتكمال "ســجل 

االستثمار".

ويتطلــب قيام جهاز الترويج لالســتثمار 
ــر مجموعــة من  ــدور الترويجــي تواف بال

الشروط أبرزها:

ضمان الدعم على أعلى مستوى،• 

رصد على أســاس علمــي لإلجراءات • 
ومعاجلتها،

املثابرة والتمتع بنفس طويل للعمل • 
اإلصالحي املتدرج ،

العمــل على مراحل محددة مربوطة • 
بنتائج معينة لقياس االداء، 

ــق النتائج •  حتمــل الضغــوط لتحقي
املتوخاة، 

استمزاج رأي القطاع اخلاص،• 
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وبشــرية •  ــة  مـالـي ــوارد  م ــر  تـوافـ
ولوجستية مناسبة،

بناء شراكات فعالة مع اجلهات ذات • 
الصلة واملستثمرين.

أهمية بناء الشراكات
ــرز العوامل التي حتــدد قدرة جهاز  من اب
الترويج لالســتثمار على اجناز أنشطته 
ــه على إقامة شــبكة  ــة، قدرت الترويجي
عالقات متينة ومتواصلة على املســتوى 
احمللي واخلارجي وعلى الصعيدين: اجلهات 

ذات الصلة والعالقة مع املستثمر.

فعلى صعيد اجلهــات ذات الصلة، يجب 
بناء شــراكات مــع األطــراف احلكومية 
املعنية باالستثمار والعديد من األطراف 
األُخرى، تستند إلى حتديد ومتابعة هدف 
ــه مع األطراف  مشــترك تلتقي من خالل
األُخــرى في البلد في إطار اســتراتيجية 
الترويج املتكاملة لالســتثمار. الن أكثر 
أجهــزة الترويج لالســتثمار فعالية في 
ــل  ــم ال تســتطيع منفــردة توصي العال
ــة التي يتطلبها  حزمة اخلدمات الكامل

التعامل مع املستثمر األجنبي.

وتهدف أجهزة الترويج من وراء الشراكات 
ــة حتقيق عدد من  مــع اجلهات ذات الصل

األهداف أبرزها ما يلي:

مواجهة مشــكلة محدودية املوارد • 
املالية وفرص التمويل غير املباشر،

ــات وتعزيز •  جتنــب تضــارب الصالحي
التعاون،

احلصول على املعلومات املتخصصة • 
املطلوبة،

حل مشاكل املستثمرين مع أطراف • 
متعددة وبشكل سريع،

ــة •  العملي مراحــل  ــة  بكاف ــام  اإلمل
االستثمارية على ارض الواقع،

البشــرية •  الذاتية  القــدرات  ــز  تعزي
ــج من خــالل االتصال  جلهــاز التروي
املســتمر وتبادل اخلبرات واملعلومات 

مع اجلهات األخرى ذات الصلة.

ــا على صعيد العالقة مع املســتثمر،  أم
فيجــب أن تشــمل الشــراكة شــبكة 

القائمـــني  باملســتثمريـن  ــات  العالقـ
واحملتملــني فــي الداخــل واخلــارج وذلك 
للتعــرف على العقبات التي تســتدعي 
ــة أو تغيرات  تغيرات في سياســة معين
ــة لتحســني رضا املســتثمرين  تنظيمي
ــني، وجعــل مناخ االســتثمار أكثر  احلالي
احملليــني  املســتثمرين  ــع  جلمي ــة  جاذبي

واألجانب.

ــة أنواع من  هذا وميكــن التمييز بني ثالث
الشــراكات التي ميكــن أن يطورها جهاز 
ــج لالســتثمار مــن أجل حتســني  التروي
فعاليته من خاللهــا وذلك وفق طبيعة 
ــة الترويج،  املهــام املناطة بجهاز أو هيئ

وهي:

ــر "املنتــج" أو بناء •  شــراكات تطوي
االنطباع، 

ــد •  تولي أو  "التســويق"  شــراكات 
االستثمار،

شراكات "خدمة العمالء" أو خدمة • 
ورعاية املستثمر القائم واحملتمل.

ــاء •  وبن لالســتثمار  ــج  الترويـ أدوات 
االنطباع العام للبلد املضيف.

أدوات الترويج لالستثمار
ــى صعيد أدوات الترويج لالســتثمار  وعل
ــاء االنطباع العام عن البلد املضيف  وبن
ــل جهــات الترويج  املســتخدمة من قب
فهــي متنوعة وميكــن تقســيمها إلى 
أدوات الترويج املباشر وأدوات الترويج غير 

املباشر:

اجلهة  تقــوم  الترويــــج المباشــــــر: حيث 
ــر من وســائل االتصال  ــاع عدد كبي باتب
املباشــر مــع املســتثمرين احملتملني في 
ــم ويتضمن أبرزها  مختلــف بلدان العال

ما يلي:

ــاء •  بلقـ ــج  الترويـ جهــات  ــام  قي
فــي  لوجــه  وجهــا  املســتثمرين 
اجتماعــات خاصــة فــي الداخل أو 
اخلارج مع الغــرف التجارية واحتادات 
املســتثمرين وكل تنظيمــات رجال 
مســئولي  ــة  مقابل أو  األعمــال، 
شركات استثمارية عاملية وإقليمية 

كبرى للحديث حول فرص وقطاعات 
محددة.

ــات وورش •  ــم أحــداث وملتقي تنظي
ــج وعرض  عمــل متخصصة للتروي
ــة  األولوي ذات  االســتثمار  فــرص 
املســتثمرين  من  مجموعات  ودعوة 

املستهدفني.

ــرات •  ــم واالشــتراك فــي املؤمت تنظي
ــات  والفعالي واملعــارض  ــدوات  والن
العامــة التي حتظى بحضور مكثف 

من رجال األعمال واملستثمرين.

ــي أو البريدي أو •  التواصــل االلكترون
الهاتفي املباشــر مع قوائم محددة 
ورجال  املســتثمرين  مــن  ومنتقــاة 
ــواد تعريفية  األعمال عبر إرســال م
وفق آلية واضحة حتــدد نوعية املواد 

ودورية التواصل.

الترويج غير المباشــــر: حيث تقوم اجلهة 
بالتواصل مع اتمع االقتصادي بشكل 
ــر وســائل االتصــال اجلماهيري  عــام عب

العامة واملتخصصة وتشمل ما يلي:

ــة مدفوعــة األجر •  احلمــالت اإلعالني
في مختلف وسائل اإلعالم املقروءة 
وااللكترونية  ــة  واملرئي واملســموعة 
والتي يتم تنفيذها عادة عبر وكاالت 
وأنها  خصوصا  متخصصــة  عاملية 
غالبا ما تســتهدف وســائل اإلعالم 
ــة في أكثر من بلد والســيما  الدولي

البلدان املصدرة لرؤوس األموال.

احمللية •  العامــة  ــات  العالق حمــالت 
والعاملية والتي تســتهدف التواصل 
مع مختلف وســائل االعــالم ولكن 
ــة ومعلومات قابلة  ــر مواد حتريري عب
للنشــر الصحفــي واالعالمــي دون 
الوســائل  لتلــك  رســمي  ــل  مقاب
ويشمل ذلك نشر التقارير التعريفية 
ــة املتخصصة عن البلد  واملعلوماتي
وإجراء املقابالت مع املسئولني ونشر 
عن  وحتقيقــات  ــالت  وحتلي مقــاالت 

مناخ االستثمار وتطوراته.

دراســــــــــات 
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وأهمية  اإللكترونـــي  الترويـــج 
الموقع الشبكي لجهاز االستثمار

جلهاز  اصبحت اقامة موقع  شبكي 
ــى اإلنترنت  ــج لالســتثمار عل التروي
جهــاز  لنجــاح   ملحــة   ضــرورة 
االستثمار في بيئة األعمال الدولية. 
جلهــاز  الشــبكي  ــع  املوق ــر  يعتب إذ 
االستثمار  مبنزلة "الواجهة" واحملطة 
ــي يقدم جهاز االســتثمار  االولى الت
نفســه من خاللها للعالم، لذا يجب 
ــة املواد  أن تكــون متســقة مــع بقي
الترويجية  وحتافظ على الطابع املميز 
وشــعار اجلهاز ورســالته السويقية 

ويعزز جهود الترويج االلكتروني(1).

ــم املوقع  ــم تصمي هــذا ويجب أن يت
الشــبكي بأســلوب مهني ينسجم 
ــة وحجــم أعمــال جهاز  مــع ميزاني
ــة  االســتثمار، مــع االلتفــات الهمي
مستمر  بشــكل  والتطوير  التحديث 
ــة التطــورات فــي تكنولوجيا  ملواكب
املعلومات واالتصاالت. ويجدر اإلشارة 
اســتراتيجية  ــد  حتدي ــة  أهمي ــى  إل
للترويج االلكتروني جلهاز االســتثمار 
قبل اتخاذ قرار بإنشــاء موقع شبكي 
على أن تشــمل تلك االســتراتيجية 
اجلمهــور  ــد  األهــداف، وحتدي ــد  حتدي
املســتهدف، وتقييم احتياجات املوارد 
البشــرية واملالية باإلضافة إلى وضع 

خطة التنفيذ.

ــع  إنشــاء املوق االنتهــاء مــن  ــد  عن
ــه يجــب  ــدء العمــل ب الشــبكي وب
تســويق املوقع الشــبكي للهيئة من 
خالل تســجيله في محركات البحث 
الرئيسية، والربط املشترك مع مواقع 
شــبكية اخرى، وتوســيع قاعدة زوار 
املوقع واســتخدام نتائج حتليل بيانات 
املوقع من أجل تعزيز أنشطة العالقات 
هــذا  وفــي  واالســتهداف.  العامــة 
السياق، يستوجب على جهة الترويج 
املمارســات  أفضل  ومتابعة  ــة  معرف
لدى اجهزة ترويج االستثمار املنافسة 

لتطوير وحتسني املوقع الشبكي.

1 -  e-promo on

هل من مبرر لتمييز البلد المضيف كأسلوب للترويج؟
ــع" صدرت عن شــركة بريطانية(1) ،  كشــفت دراســة متخصصة  بعنوان "قوة املواق
اســتنادا إلى حتليل آراء مجموعة من كبار املســئولني التنفيذيني في 22 شركة عاملية 
ــد املضيف بني غيره من  تنشــط في 140 دولة، عــن تزايد احلاجة جلهود "متييز" البل
البلدان في أوســاط املستثمرين احملتملني ليصبح موقعا مستهدفا لالستثمار بعد أن 

تساوت الدول في "عروضها".

وهناك أسلوبان رئيسيان لتمييز البلد املضيف هما:

على  متقدم  مســتوى  في  املضيف  البلد  تضع  التي  امليزة  عرض البيع الفريد(2): هو 
ــرز خصائصه اجلذابة الســتثمار معني، ويتم  منافســيه كموقع جاذب لالســتثمار وتب
ــده عن طريق إجراء التحليل الرباعي لنقاط القــوة والضعف والفرص والتحديات  حتدي

للدولة املضيفة. 

أســــلوب الحزمة(3): ويستخدم هذا األسلوب عندما ال تستطيع بعض االقطار حتديد 
وجود مزايا عديدة لتقدميها للمستثمر، والتي في حال  الفريد"  بسبب  البيع  "عرض 
تقدميها منفردة لن يكون أي منها مقنعا بالنســبة للمســتثمر احملتمل، ولكن عندما 
جتمع معا تكون فرصة اجتذابها للمستثمر أكبر بكثير وتضمن في الرسالة املركزية 

واخلطة التسويقية. 

هــذا وقد حددت الدراســة املشــار إليها ســابقا 13 عنصرا للتمييز فيمــا بني الدول 
للقياس  قابلة  اقتصادية أساســية  مــن جهة جاذبيتها لالســتثمار منها 7 عوامــل 
ــر عمالة ماهرة،  ــة قوية، خدمات عامــة جيدة، تواف ــوي، عملة محلي وهــي: اقتصاد ق
ــرا توافر خيارات  ــدة للتوظيف، وأخي تشــريعات جيدة ألصحاب العمل، تشــريعات جي
هي: حالة الطقس، طبيعة  ملموسة  غير  وعقارات للسكن، هذا إلى جانب 6 عوامل 
الشعب، خيارات الترفيه، مستوى الرياضة، مستوى الثقافة والفنون، وأخيرا الهندسة 

املعمارية. 
وتنبع أهمية متييز البلد املضيف من عدة عوامل أبرزها ما يلي:

إظهــار العوامل غير امللمــــوســة(4) التي تعنى باالنطباع العــام والهوية والثقافة 
والفنون والتراث املعماري والترفيه وايجابية املشــاعر إلى جانب وجود بيانات أساسية 

قوية ملؤشرات االقتصاد الكلي(5).

إبراز هوية البلد الن البلد الذي ليس له "هوية" ليس له موقع على خارطة االستثمار 
املقبلة، خصوصا مع احتدام التنافس بني الدول جلذب االستثمار األجنبي.

مع التزايد الضخم في أنواع اخلدمات والسلع املعروضة وتوجهها إلى النمطية أصبح 
املســتثمر يتوجه إلى البلد الذي يقدم له متايزا ورفاهية ويســجل "جتربة" تخلق لديه 

روابط عاطفية مؤثرة وميكن للبلد بدوره أن يعتمد على تسويقها. 

ــي يتلقاها من مختلف الدول  لفت انتباه املســتثمر الذي اتخم من كثرة العروض الت
التي حتاول جذبه ملوقعها، مع التنبه إلى أن املستثمر املستهدف يتأثر باألقوال املتناقلة 
في دوائر املعارف واألقرباء ومبا تنشــره وسائل اإلعالم املتخصصة وقد ال تكفي املصادر 

الرسمية في سد أي نقص ظاهر في العوامل غير امللموسة. 

1 - the Communications Group plc. http://www.thecommunicationgroup.co.uk/f les/pdfs/
Power_of_Destinations_Report.pdf

2-Development Package        3- Location Offer        4 - Soft Factors       5-Hard Factors

دراســــــــــات 
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ــاس“  القي ــة  ــق ”ثقاف تعمي أن  الشــك 

ــم في أوســاط أجهــزة الترويج  والتقيي

ــدرة على  ــر ق لالســتثمار يجعلهــا أكث

متابعة وتقييم أدائها و تصحيح املســار 

ــد من  ــق العدي بشــكل دوري، مــع حتقي

ــة ومن بينهــا؛ معرفة  ــج االيجابي النتائ

مــدى التقدم في حتقيق أهــداف الهيئة 

ــة، جمــع  الوطني واألهــداف  ــة  الداخلي

املعلومــات التي ميكن اســتخدامها في 

احلمالت الترويجية، التعلم من التجربة، 

حتسني عملية التدقيق الداخلي، واملقارنة 

مع أداء أجهزة الترويج لالستثمار األخرى.

ــد من توافر  وإلجــراء عملية التقييم الب

ــد  ــات منهــا؛ حتدي ــد مــن املتطلب العدي

ــد  التقييم، حتدي ومؤشــرات  عناصــر 

معلومــات  وجمــع  املنافســة  األقطــار 

ــة بني القطــر وهذه  عنها، إجــراء مقارن

األقطار املنافسة.

ــار أن عملية الترويج لالســتثمار  وباعتب

تتطلب فترة زمنية محددة قبل أن تظهر 

نتائجهــا الفعلية في جذب االســتثمار 

ــي املباشــر أو فــي حتســني مناخ  األجنب

ــي، يفضل  ــد املعن االســتثمار فــي البل

أن يتم إدخــال آليات املتابعــة والتقييم 

ــاس أداء جهــاز الترويج لالســتثمار  لقي

ــذ البداية، وأن تدرج تلك اآلليات ضمن  من
االســتراتيجية الترويجية وخطة العمل 

السنوية كنشاط دائم وليس مؤقتاً، وان 

تتنوع أساليب التقييم وتشمل مختلف 

األنشطة.

ــى وجــود العديد  ــا جتدر اإلشــارة إل وهن

ــم الكمي والكيفي  من أســاليب التقيي

ألجهزة ترويج االســتثمار نذكر منها ما 

يلي:

ــم بالتطــور الزمني من خالل . 1 التقيي

رصــد تطور مؤشــرات تقييم كمية 

لتلك األجهزة عبر الزمن مثل حجم 

ميزانية اجلهاز وعدد العاملني فيه.

خــالل . 2 مــن  باألهــداف  ــم  التقيي

ــم مدى جناح اجلهــاز في حتقيق  تقيي

أهدافه ســواء املوضوعة في خطته 

ــال أو األهــداف العامة  الســنوية مث

من وراء إنشــائه،   وحجم االستثمار 
التي  املســتقطب، وعدد الوظائــف 

استحدثت.

التقييم املقــارن بني الدول من خالل . 3

ــة ورصدها  ــد مؤشــرات معين توحي

ــدول ملعرفة  فــي مجموعــة مــن ال

ومعايير  أسس  الفروق في األداء وفق 

محددة.

التقييم وفق التكلفــة والعائد عبر . 4

قياس أداء أنشــطه الترويج القائمة 

ــة مــع التكاليــف  ــا مقارن وعوائده

املتعلقة بها.

ــم موضوعي ألداء  ــى نصل إلى تقيي وحت

جهات الترويج لالستثمار فمن الضروري 

ــني مختلف مهام  ــز هذا التقييم ب ان ميي

تلك اجلهات ليشمل احملاور التالية:

بناء االنطباع العام
ــم تقييم نوعية ومســتوى أنشــطة  يت

ــاع العام عن  ــة الوعــي وبناء االنطب ترقي

البلد من خالل متابعة االتي:

ما تنشــره وســائل اإلعالم العاملية • 

عن البلد، بالتنســيق مع السفارات، 
ــني  املندوب أو  ــة  اخلارجي ــب  املكات أو 

املكلفني فــي اخلارج مــن قبل جهاز 

ــج لالســتثمار، وان كانت هذه  التروي

األخبار تظهر أن الوضع السياســي 

ــة لالســتثمار  ــة االقتصادي أو البيئ

تتحسن أم تزداد سوءا،

ــم اآلراء حــول املواد •  متابعــة وتقيي

اإلعالمية اخلاصــة بالترويج وخاصة 

ــد، من خالل  العــرض التعريفي للبل

ــوح،  تشــكيل  مفت ــوم  ي ــم  تنظي

مجموعــات نقاش مختصــة، إجراء 

ثنائية  لقــاءات  مســوحات، تنظيم 

مباشرة، إرسال استبيانات عبر البريد 

أو الفاكس أو البريد اإللكتروني، 

متابعــة وضــع البلد في املؤشــرات • 

الدولية ووكاالت التصنيف السيادي 

ــة مقارنة  وتصنيــف ااطر القطري

مع األقطار األخرى، 

ــد عبر •  ــا ينشـــر عن البل متابعــة م

محركات البحث في شبكة االنترنت 

ــى أرشــيفات الصحف  للوصــول إل

ــر املنشــورة عن  الرئيســية والتقاري

البلد.

توليد االستثمار
يستخدم جهاز الترويج لالستثمار عددا 

من األنشطة الترويجية التي تستهدف 

شــركات معينة أو قطاعــات ذات أولوية 

بهدف اســتقصاء الفــرص لتوليد دالئل 

الستثمارات جديدة.

يستطيع جهاز االستثمار الحقا متابعة 

هذه الدالئل بصــورة أفضل لو أنزلت من 

ــات  نظم  خــالل تطبيق وادخــال برمجي

صميم عمل جهاز  العميل" فــي  "تتبع 
الترويج لالستثمار.

إن املتابعــة الفعالة لهذه األنشــطة ال 

ــة العــدد اإلجمالي  ــي مجــرد معرف تعن

لكل نوع من األنشــطة الترويجية التي 

ــم تنفيذها، بل تتطلــب إجراء عملية  يت

تقييم متواصلة وبانتظام لقياس نتائج 

وفعالية كل منها مقابل تكلفتها.

أداء المكاتب الخارجية
واملتابعــة  ــم  التقيي ــات  آلي تســتخدم 

دراســــــــــات 

 èjhÎdG äÉ¡L AGOCG áfQÉ≤eh º««≤J á«Ø«c -2
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ــب اخلارجية أو الوكالء  لقياس أداء املكات

لالســتثمار  ــج  التروي جلهــاز  اخلارجيــني 

ــم اســهاماتهم ومدى  عــن كثب وتقيي

جناحهم في حتقيق األهداف املتوخاة، الن 

التكلفة املرتبطة بها باهظة وقد ينظر 

إليها على أنها غير مبررة.

ــب ألنظمة  يجب أن تخضــع هذه املكات

قياس األداء ذاتها املســتخدمة في املقر 

الرئيســي، مــع وضــع أهــداف مرحلية 

لقياس التقدم نحو هذه األهداف ويطلب 

ــر شــهرية أو فصلية  منهــا تقدمي تقاري

ملتابعة فعالية وتكاليف جهودها.

خدمة المستثمر
من االهمية  مبكان تقييم  ومتابعة  قدرة  
جهاز االستثمار على تقدمي خدمة جيدة 

للمستثمر واالســتجابة الحتياجاته الن 

ذلك نشــاط محــوري يجــب تتبعه عن 

كثب وتقييم كفاءته وفعاليته. 

تضــم أنشــطة خدمة املســتثمر أيضا 

إجــراء متابعات واتصــاالت منتظمة مع 

الشــركات املســتهدفة بالنظــر إلى أن 

هذه الشــركات حتتاج ملدة طويلة التخاذ 

قرارها االســتثماري ولذا ال بد أن يستمر 

وجودها في نظام تتبع العميل في جهاز 

االستثمار. 

ــاس فعالية خدمة  الطريقــة املثلى لقي

املستثمر هي باستطالع آراء املستثمرين 

خــالل  مــن  دوري  بشــكل  (العمــالء) 
املسوحات املباشــرة أو من خالل تكليف 

ــك.  بذل ــام  للقي مختصــة  مؤسســة 

تستخدم نتائج هذه املسوحات لتقييم 

ــة وجدوى خدمــات جهــاز الترويج  نوعي

لالستثمار، وسرعتها ومدى تأثيرها على 

القرار االستثماري للشركات.

جدوى اإلنفاق
تقييم جدوى األنشطة التي تنفق عليها 

ــوارد املالية جلهاز الترويج لالســتثمار،  امل

ومعرفة القيمة املضافة ملســاهمة كل 

منها في حتقيق األهداف املتوخاه، منها: 

جتهيز البنية التحتية املعلوماتية،• 

ــرات أو •  تنقــل العاملــني حلضور مؤمت

ورشات تدريبية،

تأسيس وتشغيل املكاتب اخلارجية،• 

ــة مثل •  االســتعانة بأطــراف خارجي

مستشارين أو شــركات تكنولوجيا 

جلهاز  الشــبكي  ــع  املوق ــم  لتصمي

االستثمار. 

ــم واملتابعة •  ــج التقيي تســاهم نتائ

فــي جهــود البحث عن طــرق بديلة 

وأســاليب عمل مختلفة ملمارســة 

لتقليــص  ــة  الترويجي األنشــطة 

ــز كفــاءة العمــل،  التكلفــة وتعزي

منها:

ــج املشــترك مــع أجهــزة  - التروي

أو  القطرية  لالســتثمار  الترويج 

اإلقليمية االخرى،

ــاة مــن القطاع  - التعــاون مع رع

اخلاص لتمويل وتنظيم فعاليات 

ترويجية،

التعاون مع شركات  تكنولوجيا  -

البنية  لتعزيز  ــة  احمللي املعلومات 

املعلوماتية والترويج االلكتروني.

تتبع وقياس االستثمار
يحكم على جناح جهاز الترويج لالستثمار 

مبقــدار حجــم تدفقات االســتثمار التي 

االستثمارية  التوســعات  أو  استقطبها 

التي سهلها.

الطرف  لالستثمار  الترويج  جهاز   يعتبر 
املعني برصد بيانات االســتثمار األجنبي 

املباشــر، وينســق مع األطراف احلكومية 

األخرى من خــالل عدة آليات مثل اللجان 

أو التقارير الدورية والوثائق الرسمية.

ً من االســتثمار  ً كبيرا بالنظر الى ان جزءا

في البلد يتم خارج اطار جهاز االستثمار، 

ــه من الصعب اعداد "ســجل البلد"  فإن

بصــورة  املباشــر  ــي  األجنب لالســتثمار 

كاملة.

للتغلب على ذلك يلجأ جهاز االســتثمار 

الى متابعة وتسجيل االستثمارات التي 

تتمخض عن األنشــطة الترويجية التي 

يقوم بها فقط، ســواء كانت استثمارات 

اســتثمارات  فــي  توســعات  أو  ــدة  جدي

قائمة.

يجب أن يلجأ جهاز االستثمار إلى مصادر 

وطنية أخرى لتنســيق اجلهود معها في 

احلصول على واستكمال البيانات اخلاصة 

ــد  ــي املباشــر، وحتدي باالســتثمار االجنب

التعامل مع بيانات عمليات االســتحواذ 

متت  والتملــك عبر احلــدود (M&As) ان 

في البلد.

تتعدد االطراف املعنية، ومنها:

البنك املركزي،• 

مكتب اإلحصاء، • 

سلطة اخلصخصة،• 

الوزارات املتخصصة،• 

الهيئات الرقابية واملكاتب احلكومية، • 

مراكز األبحاث،• 

املنظمات املانحة،• 

البيانات واالخبار الصحفية. • 

ــات من هــذه املصادر  ــى  البيان يعــاب عل

أنها قد التتطابق مع تعريف االســتثمار 

ــدى جهاز  ــي املباشــر املعتمــد ل االجنب

ــد أن يعرف  ــك فال ب االســتثمار، ومــع ذل

جهاز االســتثمار بها لغرض اســتيضاح 

السجل القطري.

دراســــــــــات 
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(1)á«Hô©dG ∫hódG ‘ QÉªãà°SÓd èjhÎdG äÉ¡L ™°Vh -3

دراســــــــــات 

ــج  تروي ممارســات  ــر «أفضــل  تقري يصــدر 
االســتثمار العاملي» عــن مجموعة البنك 
ــي - إدارة مناخ االســتثمار - بالتعاون  الدول
 (IFC) ــة الدولي ــل  التموي مؤسســة  مــع 
ووكالة ضمان االســتثمار املتعددة األطراف 
أداء هيئات  كيفية  مــدى  (MIGA) لقياس 
تشجيع االستثمار بالتعامل مع املستثمرين 

األجانب. 

ــات  بيان ــى  ــر عــام 2012 إل ويســتند تقري
 -  2006) الســابقة  األعــداد  ــالت  وحتلي
يجــرى التقرير مســحاً كل  2009)، حيــث 
ثالث سنوات للتعرف على أفضل املمارسات 
وتقــدمي تقييم موضوعي لقياس أداء هيئات 
تشجيع االستثمار في 189 دولة في  مجال 
ــر املعلومات للمســتثمرين، وذلك عبر  توفي

االستناد إلى قياس أداء مؤشرين رئيسيني:

ــة (وميثل %50 •  املوقع الشــبكي للهيئ
من األداء الكلي)،

استفســار •  ــات  طلب مــع  التعامــل 
األداء  ــل 50% مــن  املســتثمرين (وميث

الكلي).

ــي معلومــات  ــر بإرســال طلب ــام التقري وق
لهيئات تشجيع االستثمار باستخدام نهج 
«املتســوق الســري»، والتي تقوم مبوجبها 
ــار مواقع االســتثمار  إحــدى شــركات اختي
العاملية بتقدمي استفســارات كما لو كانت 
تلك االستفســارات مقدمة من مســتثمر 
ــات على  ــوم، وركزت هــذه الطلب ــر معل غي
قطاعــي الزراعة والســياحة. وبغرض تعزيز 
ــر بتعديل  ــم، قام التقري ــة التقيي موضوعي
ــل الطلبات بشــكل طفيف  بعــض تفاصي
ــدول النامية  للدول املتقدمــة من جهة وال
من جهة أخــرى. وفي نهاية تلــك العملية 
تتلقى كل جهة ترويج لالســتثمار شاركت 
ً ســرياً وتفصيلياً  ــرا فــي االســتقصاء تقري
عن نتائج أدائها، لالســتفادة من نتائجه في 

خطط وبرامج حتسني األداء.

ومن ثم مت تصنيف األداء الكلي للهيئات إلى 
5 مســتويات كمــا هو موضــح في جدول 

رقم(1).

Global Investment Promo on Best Prac ces 2012, 2009 and 2006, The World Bank Group.
1 -  يستند هذا اجلزء من الدراسة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها مجموعة البنك الدولي عند رصدها ألفضل ممارسات الترويج لالستثمار األجنبي.

 ) 1جدول رقم (
 جهات الترويج أداء تصنيف مستويات

 (%)النسبة  الدرجة
 100-81 أداء جيد جداً 

 80-61 جيد أداء
 60-41 متوسط أداء
 40-21 ضعيف أداء
 20-0 جداً  ضعيف أداء

 ) 2جدول رقم (

 جهات الترويج لالستثمار في الدول العربية
 "2012 تقرير "أفضل ممارسات ترويج االستثمار العالمي ضمن

ضمن 
 الموقع الشبكي اسم الهيئة الدولة المجموعة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 www.jordaninvestment.com مؤسسة تشجيع االستثمار األردن

 www.emiratesfreezone.com اإلماراتالمناطق الحرة في  اإلمارات

 www.bahrainedb.com مجلس التنمية االقتصادية البحرين

 www.investintunisia.tn وكالة النهوض باالستثمار الخارجي تونس

 www.andi.dz الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الجزائر

 www.djiboutinvest.dj الوكالة الوطنية لتنمية لالستثمار جيبوتي

 www.sagia.gov.sa الهيئة العامة لالستثمار السعودية

 www.ociped.com الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات سلطنة عمان

 www.investinsyria.org االستثمار السورية هيئة سورية

 www.investpromo.gov.iq الهيئة الوطنية لالستثمار العراق

 www.pipa.gov.ps هيئة تشجيع االستثمار فلسطين

 www.mbt.gov.qa وزارة األعمال والتجارة قطر

 www.kfib.com.kw مكتب استثمار رأس المال األجنبي الكويت

 www.idal.com.lb لتشجيع االستثمارات في لبنانالمؤسسة العامة  لبنان

 www.investinlibya.ly الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة ليبيا

 www.gafinet.org الهيئة العامة لالستثمار مصر

 www.invest.gov.ma الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات المغرب

 www.giay.gov.ye الهيئة العامة لالستثمار اليمن

أفريقيا 
ب 
جنو
صحراء

ال
 

 www.investinmauritania.gov.mr المفوضية المكلفة بترقية االستثمارات موريتانيا

 www.sudaninvest.org وزارة االستثمار السودان
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وتوضح النتائج املتاحة حول أداء هيئات تشجيع 
االستثمار في 189 دولة وفق مستويات تصنيف 
عربية،(جدول  ترويج  األداء املعتمدة أن 18 جهة 
اإلقليمية «الشرق  الفئة  ضمن  جاءت  رقم2) 
عام  أحرزت  قد  إفريقيا»،  وشمال  األوسط 
أداء بلغ %41  مبتوسط  الرابعة  2012 املرتبة 
(شكل رقم 1) بعد مجموعة «الدول األوروبية 
ومجموعة  الثالثة)  (املرتبة  الوسطى»  وآسيا 
والكاريبي» (املرتبة الثانية)  الالتينية  «أمريكا 
االقتصادي  التعاون  منظمة  «دول  ومجموعة 

والتنمية» (املرتبة األولى).

مجموعة  أن  إلى  اإلشارة  الصدد، جتدر  هذا  وفي 
املرتبة  أحرزت  التي  الصحراء،  جنوب  أفريقيا 
السابعة واألخيرة مبتوسط أداء ضعيف (%25) 
موريتانيا  هما:  عربيتني  دولتني  تضمنت  قد 

والسودان (جدول رقم 2).

كانت  العربية  املنطقة  أن  التقرير، عن  وكشف 
الشبكية  املواقع  حيث  من  حتسنا  األكثر 
الفترة  خالل  املستثمر  طلبات  مع  والتعامل 
في  األخرى  اجلغرافية  املناطق  ببقية  ومقارنة 
رقم 2) وذلك  شكل  العالــم (جدول رقم 3 و 
بالرغم من االضطرابات السياسية واالجتماعية 
لم  انه  األخيرة، مع  الفترة  خالل  شهدتها  التي 
يتضح بعد مدى تأثير التغييرات في السياسات 
هيئات  على  احلكومية  والقيادات  واألولويات 
تشجيع االستثمار في تلك الدول. ويتوقع التقرير 
أن يتجاوز أداء املنطقة أداء «منطقة أوروبا وأسيا 
الوسطي» في املؤشر في حالة مواصلة املنطقة 

برامج حتسني أدائها بنفس الوتيرة.

دراســــــــــات 
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     )1(شكل رقم 
 ترتيب المجموعات من حيث تقديم أفضل خدمة للمستثمر

 2012وفق مؤشر عام ) التعامل مع الطلبات+ الموقع الشبكي (

 التعامل مع طلبات استفسار المستثمرين المواقع الشبكي للهيئة  

الدول العربية41%

 ) 3جدول رقم (
 "العالمي االستثمار ترويج ممارسات أفضل" مؤشر في األداء تطور

 التغير (%) 2012 (%) 2009 المجموعة
 6- 64 70والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول

 1 48 47 والكاريبي الالتينية أمريكا
 5- 44 49 الوسطى وأسيا األوروبية الدول
 6 41 35 العربية الدول
 4- 36 40 الهادئ والمحيط آسيا شرق
 3- 32 35 آسيا جنوب
 0 25 25 الصحراء جنوب أفريقيا
 الدولي البنك مجموعة - 2012" العالمي االستثمار ترويج ممارسات أفضل"تقرير  المصدر:
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يشكل تباين املعلومات(1) مع عدم التأكد أحد العقبات الهامة التي تواجه عموما تدفقات رأس املال عبر احلدود الدولية، وعلى وجه 
اخلصوص تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة إلى أسواق الدول النامية أو الناشئة. إلزالة هذه العقبات أو للتخفيف من حدتها 
انخرطت العديد من الدول املتقدمة والنامية على حد سواء في أنشطة تشجيع واستقطاب االستثمار في إطار استراتيجية شاملة 
يقوم بتنفيذها جهاز الترويج لالستثمار وتنطلق، كما مت التذكير به في الفقرات السابقة، من بناء االنطباع العام عن البلد املضيف 
األجنبي  لالستثمار  احملتملة  الكبيرة  الفوائد  من  الرغم  والقطاعية. وعلى  الكلية  املعلومات  نقص  جتاوز  إلى  باألساس  يهدف  والذي 
املباشر وللتسليم بأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة ترويج االستثمار، فإن القليل من الدراسات التطبيقية تطرقت إلى فعالية تلك 

األجهزة من حيث حتقيق هدف جذب االستثمار األجنبي الذي أسست من أجله. 

وفي هذا السياق، تعتبر الدراسات احلديثة لكل من هاردنك ودجافورسك (2012 و 2011)(2) من أهم املساهمات في رصد أثر ممارسات 
يجريه البنك الدولي لوسطاء  الذي  املسح  بيانات  على  دراستهما  في  الباحثان  اعتمد  الترويج على جذب االستثمار األجنبي. حيث 
ألفضل املمارسات ولتقدمي تقييم إلى  أمثلة  جمع  إلى  يرمي  مشروع  إطار  الترويج مرة كل ثالث سنوات انطالقا من عام 2006 في 
أن  فرضية  اختبار  إلى  الباحثان  احملتملني. وسعى  للمستثمرين  واملساعدة  املعلومات  تقدمي  في  أدائهم  بشأن  احملليني  وسطاء الترويج 

اجلودة العالية للخدمات التي تقدمها أجهزة الترويج تتسبب في تدفقات أعلى لالستثمار األجنبي املباشر من عدمها.

وأفادت النتائج التطبيقية بشكل واضح إلى أن التباين في نوعية أداء أجهزة الترويج بني مختلف دول العالم يُترجم إلى مستويات 
نشاط  تيسير  بشأن  عالية  تقييمات  على  حتصل  التي  الدول  أخرى، فإن  املباشر. وبعبارة  األجنبي  االستثمار  تدفقات  من  مختلفة 
االستثمار هي كذلك الدول التي جتذب املزيد نسبيا من االستثمار األجنبي املباشر. فقد أوضحت النتائج وجود عالقة إيجابية وذات 
داللة إحصائية عالية بني متوسط   تدفق االستثمار األجنبي املباشر خالل العشرية األولى من القرن احلالي ومتوسط تقييم أداء جهة 
الترويج في البلد املضيف وذلك بعد التحكم في أثر متغيرات مفسرة أخرى تتضمن نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي، ومنو الناجت 

احمللي اإلجمالي، وحجم السكان، والتضخم واالستقرار السياسي في البلد املضيف. 

كما بينت التقديرات االحصائية أن حجم هذا األثر ذو داللة اقتصادية عالية، فالبلد الذي يُقيم فيه أداء جهازه الترويجي مبجموعة 
تقييم  مت  آخر  بلد  أي  الوارد أعلى بـ   25% من  املباشر  األجنبي  لالستثمار  تدفقات  على  املتوسط  في  نقاط اجلودة بـ 60% يحصل 
في أثر املتغيرات املفسرة األخرى املذكورة أعاله. وبعبارة أخرى، فإن االرتقاء  التحكم  بعد  وذلك  النقاط  جهاز الترويج فيه بـ 45% من 
أن  أي  املباشر.  األجنبي  االستثمار  تدفقات  في  بـ %1.5  زيادة  إلى  املتوسط  في  يؤدي  الترويج  أداء جهاز  تقييم  في  واحدة  بنقطة 
ًَ كمتوسط  كل  دوالر واحد يتم إنفاقه على ترويج االستثمار يؤدي إلى زيادة تدفق االستثمار األجنبي املباشر بقيمة تزيد عن 150 دوالرا

ألكبر التأثيرات احلديثة املقدرة انطالقا من ظروف متويلية متواضعة جلهة الترويج لالستثمار.

دراســــــــــات 

ô°TÉÑŸG »ÑæLC’G QÉªãà°S’G ÜòL ≈∏Y èjhÎdG ÒKCÉJ -4

االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية والعالم 

1 - Information asymmetries
2 - Torfinn Harding and Beata Javorcik, (2012), “Investment Promotion and FDI Inflows: Quality Matters”, Working Paper Number 612, University of Oxford; 

Harding, Torfinn and Beata S. Javorcik (2011), “Roll out the Red Carpet and They Will Come: Investment Promotion and FDI Inflows”, Economic Journal, 
121(557), 1445-1476.
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أثبتت الدراســات وجود عالقة إيجابية  بني أداء جهات الترويج لالســتثمار في الدول العربية وحجم  تدفقات االســتثمار األجنبي املباشــر الوارد 
إليها، وفي هذا الســياق سنســتعرض بشــكل أكثر تفصيال خريطة االستثمارات األجنبية املباشــرة في دول املنطقة مقارنة مبناطق أخرى في 

العالم وسنحاول ربطها بأداء جهات الترويج. وتوضح البيانات مجموعة من النتائج أبرزها ما يلي:

ــدول العربية التي حلت في املرتبة الرابعة عامليا في تقييم أداء جهات الترويج لالســتثمار وفق جدول رقم (3) صفحة رقم (13)،  مجموعــة ال
حلت في املرتبة اخلامســة عامليا من حيث قدرتها على جذب االســتثمارات األجنبية املباشــرة بحصولها على 657 مليار دوالر وبنسبة %3.3 

من اإلجمالي العاملي،  (جدول رقم 4 و شكل رقم 3).

بقية اموعات اجلغرافية األخرى حصلت على أحجام من إجمالي التدفقات الدولية تتناسب مع ترتيبها العاملي في تقييم أداء جهات الترويج 
لالســتثمار بواقع 13 تريليون دوالر لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD، ونحو 3 تريليونات دوالر موعة شــرق آسيا واحمليط 
ــون دوالر موعــة أمريكا الالتينية والكاريبي ونحو تريليون دوالر موعة الدول األوروبية غير األعضاء في  OECD وآســيا  والهــادي و1.6 تريلي

آسيا. جلنوب  دوالر  موعة أفريقيا جنوب الصحراء و238 مليار  دوالر  الوسطى و357 مليار 

هذا وشهدت أرصدة االستثمارات األجنبية املباشرة في الدول العربية اجتاها عاما تصاعديا خالل العقود الثالثة املاضية.

دراســــــــــات 

االستثمارات األمريكية في الدول العربية والعالم كنموذج للتقييم
ــدول العربية وحجم  تدفقات االســتثمار األجنبي املباشــر الوارد إليها  ــة بني أداء جهات الترويج لالســتثمار في ال وفــي ســياق بحث العالق
سنســتعرض بشكل أكثر تفصيال خريطة االستثمارات األمريكية املباشرة في دول املنطقة مقارنة مبناطق أخرى في العالم وسنحاول ربطها 
بأداء جهات الترويج، خصوصا وان االســتثمارات األمريكية تصلح وحســب ضوابط معينة أن تكون منوذجا مفســرا حلركة االستثمارات العاملية 
بســبب كونها متثل حصة مهمة (نحو 24%) من إجمالي االســتثمارات املباشــرة الصادرة في العالم، فضال عن أن غالبية الشركات متعددة 
اجلنسية  متعددة  الشركات  أن  العلم  العالم)، مع  إجمالي  اجلنسية والتي تلعب الدور األبرز في حركة االستثمار الدولية أمريكية (44% من 

مسئولة في املتوسط عن نحو نصف إجمالي التدفقات االستثمارية العاملية.

وفي هذا الصدد توضح البيانات مجموعة من النتائج أبرزها ما يلي؛

ــدول العربية التي حلت في املرتبة الرابعة عامليا في تقييم أداء جهات الترويج لالســتثمار حلت أيضا في املرتبة الرابعة عامليا •  مجموعــة ال
من حيث قدرتها على جذب االســتثمارات األمريكية بحصولها على 45.6 مليار دوالر بنســبة 1.3% من إجمالي أرصدة االســتثمارات 

األمريكية في اخلارج بنهاية عام 2011 (جدول رقم 5 وشكل رقم 4).

بقية اموعات اجلغرافية األخرى حصلت على أحجام من التدفقات األميركية تتناســب مع ترتيبها العاملي في تقييم أداء جهات الترويج • 
واحمليط  آسيا  شرق  موعة  دوالر  و282.6 مليار  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  موعة  دوالر  لالستثمار بواقع 2863.7 مليار 
ــي و30.3 مليار دوالر موعة أفريقيا جنوب الصحــراء و25.8 مليار دوالر  ــار دوالر موعــة أمريكا الالتينية والكاريب الهــادي و264.3 ملي

دوالر موعة الدول األوروبية غير OECD واسيا الوسطى. موعة جنوب آسيا و18.2 مليار 
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حول تقييم أداء الدول العربية في مجال جذب 
االســتثمارات األجنبية املباشــرة دشن تقرير 
االســتثمار العاملي للعــام 2012 حتت عنوان  
«نحــو جيل جديد لسياســات االســتثمار» 
ــر األمم املتحدة  ــذي يطلقــه ســنويا مؤمت وال
ــه  ــاد)، محاوالت ــة (األونكت للتجــارة والتنمي
نحو اعتماد عدد من املؤشــرات في هذا اال 
ــدول على جذب  ليوضــح الفروق في قدرات ال
االســتثمار األجنبي املباشر من ناحية، وتأثير 
ــى التنمية  ــي املباشــر عل االســتثمار األجنب
ــة أخــرى.  الشــاملة واملســتدامة مــن ناحي
وقد رصد املؤشــران أداء معظــم دول العالم 
ــة ومت تصنيــف الدول في 4  ــة عربي و18 دول
مســتويات رئيسية من حيث األداء تتدرج من 
املســتوى األول (األفضل) إلى املستوى الرابع 

(األسوأ) .
ــر  ــق باحملــور األول اعتمــد التقري وفيمــا يتعل

مؤشرين رئيسيني:

مؤشر إمكانيات الدولة في جذب االستثمار 
ــاول املؤشــر أربعــة محــددات اقتصادية  يتن
رئيسية جلاذبية االســتثمار األجنبي املباشر، 
هي: جاذبية السوق، وتوافر العمالة الرخيصة 
ــة، وتوافر  ــوارد الطبيعي واملهــارات، وجودة امل
البنى التحتية لالســتثمار األجنبي املباشــر 
ــي مت تفصيل مكوناتها فــي اجلدول رقم  والت

.(6)
ــات الدولة في  ــى صعيد مؤشــر إمكاني وعل
جــذب االســتثمار جــدول رقــم (7)، جــاءت 

النتائج كما يلي:

ــات مرتفعــة •  التصنيــف األول (إمكاني
ً): حلت السعودية واإلمارات. جدا

التصنيف الثاني (إمكانيات مرتفعة): • 
حلت مصر وقطر وتونس واجلزائر واملغرب 
ــن  وســلطنة عمــان وســورية والبحري

والكويت.

ــات •  (إمكاني ــث  الثال التصنيــف 
ــان والســودان  منخفضــة): األردن ولبن

واليمن.
منخفضة •  ــع (إمكانات  التصنيف الراب

ً):جيبوتي وموريتانيا. جدا

دراســــــــــات 

تقييم أداء الدول العربية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة
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السنة الثالثون العدد الفصلي الثالث (يوليو – سبتمبر) 2012 äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°SE’G ¿Éª°†d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG

مؤشر جذب االستثمار األجنبي المباشر
يقيس جناح الدول في جذب االســتثمار األجنبي املباشر تناســبا مع حجم الناجت احمللي اإلجمالي للدولة خالل السنوات الثالث السابقة.وعلى 
يلي: كما  النتائج  صعيد مؤشر جذب االستثمار (حجم االستثمار األجنبي املباشر كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي) جدول رقم (7)، جاءت 

ً): حلت السعودية واألردن ولبنان.•  التصنيف األول (جذب فعلي مرتفع جدا
التصنيف الثاني (جذب فعلي مرتفع): حلت اإلمارات ومصر وقطر وتونس والسودان.• 
التصنيف الثالث (جذب فعلي منخفض):اجلزائر واملغرب وسلطنة عمان وسورية وجيبوتي.• 
ً): البحرين والكويت واليمن وموريتانيا.•  التصنيف الرابع (جذب فعلي منخفض جدا

مقارنة المؤشرين 
ومبقارنة أداء مؤشــر إمكانيات الدولة في جذب االســتثمار مع مؤشــر جذب االستثمار األجنبي املباشــر في دول العالم ميكن تصنيف الدول 
بحســب تدرج األلوان من األخضر املعبر عن أداء فعلي للدولة في جذب االســتثمارات (حجم االســتثمار األجنبي املباشــر كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي) أعلى من إمكانات الدولة في جذب االســتثمار ومثال على ذلك طبقا جلدول رقم (7) تشــاد وليبريا ومدغشقر والنيجر التي 
تتدفق لها اســتثمارات مرتفعة كنســبة من ناجتهــا اإلجمالي بالرغم من تصنيفها ذات إمكانيات جــذب منخفضة جدا.وفي املقابل اللون 
البرتقالي املعبر عن أداء فعلي للدولة في جذب االســتثمارات (حجم االســتثمار األجنبي املباشــر كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي) أقل من 

إمكانيات الدولة ومثال على ذلك فنزويال.

وعلى مستوى الدول العربية ميكن ترتيبها من حيث قدرتها على توظيف إمكانياتها في جذب استثمارات فعلية تتناسب مع حجم اقتصادها 
ً)، الســودان  ً مــع إمكانيات منخفضــة)، جيبوتي (جذب منخفض مــع إمكانيات منخفضة جدا ــان واألردن (جذب مرتفع جدا ــة مــن لبن بداي
ً)، مصر وتونس وقطر (جذب مرتفع مع  ً مع إمكانيات مرتفعة جدا ً)، السعودية (جذب مرتفع جدا مع إمكانيات منخفضة جدا مرتفع  (جذب 
ً)، اجلزائر  ً)، اإلمارات (جذب مرتفع مع إمكانيات مرتفعة جدا ً مع إمكانيات منخفضة جدا ــات مرتفعــة)، موريتانيا (جذب منخفض جدا إمكاني
ً مــع إمكانيات منخفضة)،  البحرين  واملغرب وســلطنة عمان وســورية (جذب منخفــض مع إمكانيات مرتفعة)، اليمن (جذب منخفض جدا

ً مع إمكانيات مرتفعة). والكويت (جذب منخفض جدا

دراســــــــــات 

ــج  ــني األدوار املهمــة جلهــات التروي مــن ب

االستثمار السعي إلفادة االقتصاد الوطني 

املباشــرة  ــة  األجنبي االســتثمارات  مــن 

وتعظيم مساهمتها في مؤشرات التنمية 

اتلفة ومن هذا املنطلق كان من الضروري 

أن يتم رصد وتقييم تلك املساهمة كأحد 

طرق تقييم أداء تلك اجلهات.

وفي هذا الســياق طور األونكتاد مؤشــرين 

جديدين :

األجنبي  االســــتثمار  مســــاهمة  مؤشــــر 
المباشر في اقتصاد الدولة

االســتثمار  ومســاهمة  ــة  أهمي يقيــس 

ــة  الدول اقتصــاد  فــي  املباشــر  ــي  األجنب

املســتقبلة من حيث املؤشــرات الفرعية 

التالية:

القيمة املضافة• 

توفير فرص العمل• 

تأثير االستثمارات األجنبية المباشرة على النمو في الدول العربية 

)  9 (  
            

(             )  

  
  

 
 

   
 

  
 

 

 
 

 
  1 2 .. .. 2 4 1 

  1 3 4 .. 1 .. 4 
  3 2 4 2 4 3 1 

  4 4 .. .. 4 .. 4 
  4 4 4 .. 4 .. 4 

:    2012 – UNCTAD  

 ) 8جدول رقم (
 االقتصاد في المباشر األجنبي االستثمار مؤشر مساهمة

 )فرعي % مؤشر كل مساهمة نسبة(

 المنطقة
القيمة 
 المضافة

وتوفير فرص 
 العمل

توليد 
 الصادرات

عائدات 
 الضرائب

دفع 
 األجور

توفير نفقات 
 البحث والتطوير

تكوين رأس 
 المال

 10.5 24.2 14.6 13.9 19.3 7.5 12.7 مجموعة الدول المتقدمة
 11.6 24.1 15.4 14.6 17.3 7.9 12.2 مجموعة الدول النامية

 18.4 21.737.2 .. .. 21.77.3 أفريقيا
 6.2 22.5 8.9 7.7 30.9 9.9 10.5 شرق وجنوب شرق آسيا

 3.8 .. 16.0 .. .. 6.1 10.3 جنوب آسيا
 3.8 .. 15.0 .. 1.9 5.5 16.8 غرب آسيا

 14.8 35.0 16.0 18.9 17.9 6.0 15.9 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أمريكا
 25.7 15.4 11.2 .. .. 3.0 21.7 مجموعة االقتصادات المتحولة

 UNCTAD – 2012تقرير االستثمار العالمي  المصدر:
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دراســــــــــات 

توليد الصادرات• 

عائدات الضرائب• 

دفع األجور• 

توفير نفقات البحث والتطوير• 

تكوين رأس املال• 

اموعات  ضمــن  ــة  ويرصــد املؤشــر 79 دول

دول  خمس  الواردة في جدول رقــم (8)، منها 

عربية هي؛ اجلزائر، مصر، اإلمارات، الســعودية 

ــدول فــي 4  ــك مت تصنيــف ال واملغــرب، وكذل

مجموعات رئيســية مــن حيــث األداء تتدرج 

من املســتوى األول إلى املستوى الرابع .وفيما 

ــة فرادى خالل عام  ــق بوضع الدول العربي يتعل

2011 فتشــير البيانات الواردة في جدول رقم 
األجنبية  ــر لالســتثمارات  اكب دور  ــى  (9). إل
املباشرة في توليد القيمة املضافة في املغرب 

اقل  واإلمارات (املســتوى األول بقيمة 1) ودور 

فــي مصر (املســتوى الثالث بقيمــة 3) ودور 

اقل في اجلزائر والســعودية (املســتوى الرابع 

بقيمــة 4). وعلى نفس الســياق ميكن رصد 
وضعية الدول العربية في بقية املؤشــرات 

الست.

مؤشر رصيد االستثمار األجنبي المباشر 
الوارد كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

ويرصــد املؤشــر حجم أرصدة االســتثمار 

األجنبي املباشر الوارد لكل دولة ونسبتها 

ــاجت احمللي اإلجمالي كمؤشــر على  إلى الن

قيمة األرصدة مقارنة بحجم االقتصاد.

مقارنة المؤشرين 

مؤشــر  فــي  ــة  العربي ــدول  أداء ال ــة  ومبقارن
ــي املباشــر في  مســاهمة االســتثمار األجنب

ــة مع مؤشــر رصيد  ــة باملقارن اقتصــاد الدول

االســتثمار األجنبي املباشــر الوارد كنســبة 

ــم ميكــن تصنيف  ــاجت فــي دول العال مــن الن

الدول بحســب تدرج األلوان من األخضر املعبر 

عن مســاهمة مرتفعة لالســتثمار األجنبي 

ــى من رصيد  املباشــر في اقتصــاد الدولة أعل

ــاجت ومثال  تلك االســتثمارات كنســبة من الن

ــك طبقا جلدول رقــم (10) األرجنتني  على ذل

مبســاهمة  حتظــى  ــي  الت ــا  وايطالي ــا  وأملاني

مرتفعــة لالســتثمار األجنبي فــي االقتصاد 

رغم كون رصيد تلك االســتثمارات منخفضاً 

ــي اإلجمالي أي أن  جدا كنســبة من الناجت احملل

االســتثمارات قليلة مقارنة بحجم االقتصاد 

لكــن االســتفادة منها مرتفعــة على صعيد 

(القيمــة املضافة، توفير فــرص العمل، توليد 
الصادرات، عائدات الضرائب، دفع األجور، توفير 

ــر، وتكوين رأس املال)،  نفقات البحث والتطوي

ــون البرتقالي املعبر عن رصيد  وفي املقابل الل

مرتفــع حلجــم االســتثمار األجنبي املباشــر 

ــي ولكن  ــي اإلجمال ــاجت احملل كنســبة من الن

ــى صعيد االقتصــاد ومثال  اســتفادة أقل عل

ــادوس وبرمودا  ــك جزرالبهامــاس وبرب على ذل

ولكسمبورج .

وعلى مســتوى الدول العربية ميكن ترتيبها من 

حيث مدى استفادتها من االستثمارات األجنبية 

املباشــرة بداية من املغرب (نســبة استثمارات 

مرتفعة مع مســاهمة مرتفعة في االقتصاد)، 

مصر واإلمارات (نسبة اســتثمارات منخفضة 

االقتصــاد)،  فــي  منخفضــة  مســاهمة  مــع 

اجلزائـــر (نســبة اســتثمارات منخفضة جدا 

مع مســاهمة منخفضة جدا فــي االقتصاد)، 

الســعودية (نسبة اســتثمارات منخفضة مع 

مساهمة منخفضة جدا في االقتصاد).

 ) 10جدول رقم (
 الدولة اقتصاد في المباشر األجنبي االستثمار مساهمة مؤشر في العربية الدول وضع

 ة من الناتجبكنس الوارد المباشر األجنبي االستثماررصيد  مع بالمقارنة

     (%) اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الوارد المباشر األجنبي االستثمار رصيد

 المستوى األول:
 مرتفعة جداً نسبة 

 المستوى الثاني:
 مرتفعة نسبة

 المستوى الثالث:
 منخفضة نسبة

 المستوى الرابع:
   المستويات منخفضة جداً  نسبة

 التشيك، جمهورية بلجيكا،
 كونغ، هونغ ،إستونيا
 بنما، ،إيرلندا المجر،
سويسرا السويد، سنغافورة،

 بولندا، ماليزيا، كمبوديا،
 المملكة تايالند، رومانيا،

المتحدة

بوليفيا، كولومبيا، فنلندا، 
جنوب أفريقيا

المستوى األول:
 مساهمة

شر جداً  ةمرتفع
مؤ

 
مة
اه
س
م

 
ار
ثم
ست
اال

 
ي
نب
ألج

ا
 

شر
مبا

ال
 

رد
وا
ال

 
ي
ف

 
اد
ص
قت
ا

 
لة
دو
ال

 

 ترينيداد هولندا، قبرص،
وتوباغو

 والهرسك، البوسنة
 كرواتيا، كوستاريكا،
 هندوراس، الدنمارك،

 ،المغرب كازاخستان،
البرتغال النرويج،

 جمهورية البرازيل،
 فرنسا، الدومينيكان،

سلوفينيا
األرجنتين، ألمانيا، إيطاليا

المستوى الثاني:
 مساهمة
 ةمرتفع

 إسبانيا، نيوزيلندا، التفيا،جامايكا تشيلي، بلغاريا،
أوكرانيا

 كندا، النمسا، أستراليا،
 بيرو، ليتوانيا، ،مصر

األوروغواي ،اإلمارات

 اإلكوادور، الصين،
 إندونيسيا، غواتيماال،

سريالنكا

المستوى الثالث:
 مساهمة
 ةمنخفض

 بربادوس، البهاما، جزر
لوكسمبورغ برمودا،

 روسيا، المكسيك، إسرائيل،
السعودية

 الهند، اليونان، ،الجزائر
 كوريا كينيا، اليابان،

 باراغواي، الجنوبية،
 تركيا، تايوان، الفلبين،
فنزويال المتحدة، الواليات

المستوى الرابع:
 مساهمة

 جداً  ةمنخفض

 

منخفض ومساهمة مرتفعة رصيد                      رصيد مرتفع ومساهمة منخفضة
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دراســــــــــات 

لالستفسار عن محتويات النشرة أو طلب الحصول على نسخة يرجى مراجعة بحوث ودراسات (ضمان):
24959562aeldabh@dhaman.org-965+باحث اقتصاديأحمد الضبع24959558riadh@dhaman.org-965+رئيس البحوث والدراساتد. رياض بن جليلي

24959529aymang@dhaman.org-965+سكرتيرأيمن غازي24959561sofyan@dhaman.org-965+مساعد باحثسفيان إبراهيم

حتى تتمكن جهات الترويج لالســتثمار 
من تطوير عملها وتفعيل دورها بشكل 
دوري فمن الضروري ان يتم التحرك على 
عدة مستويات رئيسية نذكر من أهمها:

أوال: بنــــاء قاعدة معرفية بشــــأن القضايا 
الرئيســــية وثيقة الصلة بنشــــاط الترويج 

وأبرزها ما يلي: 
ملعيقــات •  ــدوري  ال احلصــر  ضــرورة 

ســـواء  ومشــاكلــه،  االســتثمــار 
املعيقــات على مســتوى السياســات 
واالتفاقيات،  ــني  والقوان والتشــريعات 
ــة والترتيبات  ــك املعيقات اإلداري وكذل
ــر احملــددة  ــة املعقــدة وغي البيروقراطي
بالكفــاءة  معاجلتهــا  ــى  عل والعمــل 

والسرعة املناسبة.

دراســة اجتاهــات االســتثمار األجنبي • 
املباشر جغرافيا. 

دراســة اجتاهــات االســتثمار األجنبي • 
املباشــر قطاعيا وأي القطاعات األكثر 
ــا خصوصاً مــع تزايد االســتثمار  جذب
في عــدة قطاعــات وأهمهــا القطاع 
به  املرتبطة  واخلدمــات  االســتخراجي 
الالتينية)  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  (في 
ــة (الصــني)  ــة العالي وقطــاع التقني
ــة  التقليدي ــة  التحويلي والصناعــات 

(الهند).

دراســة حركة الالعبني الرئيسيني في • 
حركــة االســتثمار األجنبي والســيما 
الشركات متعددة اجلنسية واستطالع 
رأيها بشكل مباشر في بيئة االستثمار 

احمللية. 

املصــدرة •  ــدول  ال أوضــاع  متابعــة 
وخصوصــا   لالســتثمارات  الرئيســية 

الدول املتقدمة والدول النفطية. 

املنافســة •  ــدول  ال حتــركات  متابعــة 
ــد التطورات في  وخصوصــا على صعي

والتشــريعات  السياســات  مجــاالت 
واإلجراءات سواء االيجابية أو السلبية

ــى وضــع •  ــرة عل ــر املؤث دراســة ااطـ
ــل تقلب  ــم مث االســتثمار فــي العال
ــالل في  أســعار النفط، اتســاع االخت
موازين املدفوعات فــي الدول املتقدمة 
ــات املتحــدة، تزايد عجز   خاصــة الوالي
ــة خاصة في بعــض دول االحتاد  امليزاني
األوروبي، وارتفاع الضغوط التضخمية 
ــى ارتفاع أســعار الفائدة  ــر ذلك عل واث

وأسعار الصرف،

دراسة أمناط وأهداف االستثمار األجنبي • 
من جهة الكيانات االستثمارية وأبرزها؛ 
االســتثمار الباحث عن املوارد مبختلف 
ــواد طبيعية  أنواعهــا ســواء كانت م
مثل النفط و املعــادن و األرض آو موارد 
ــة املاهرة الرخيصة،  أخرى مثل العمال
االســتثمار الباحث عن األسواق سواء 
ــة ضخمــة من  ــت أســواق محلي كان
حيث عدد الســكان أو القوة الشرائية 
أو أســواق محمية بحواجــز جمركية 
آو أســواق منفتحة على أســواق أخرى 
ــرة ميكــن اتخاذها قاعــدة انطالق،  كبي
االســتثمار الباحــث عن الكفــاءة في 
عمليات اإلنتاج من خالل التخصص أو 
سالسل العمليات املتكاملة (إقليميا 
ودوليا) املفضية إلى اإلنتاج عبر احلدود، 
واخيرا االســتثمار الباحث عن األصول 
القطاعات  مختلف  في  اإلستراتيجية 
االســتحواذ  ــات  عملي ــر   عب ــك  وذل
والتملك والشراكات لتحقيق األهداف 

بعيدة املدى. 
دراسة أهداف الكيانات االستثمارية من • 

وراء استثمارها خارج احلدود ومن بينها: 
تعظيم الربحية في إطار إســتراتيجية 
ــات  ــاج وعملي ــة" اإلنت ــة و"دولن العومل
 ،(outsourcing) اخلارجــي التعاقد 
ــر يد عاملة  ــوج أســواق جديدة، توفي ول

رخيصــة وماهــرة، االقتراب مــن املوارد 

احلواجــز  جتنــب  ــة،  الهام ــة  الطبيعي

التجارية أو عوائق أخرى، تخفيض كلف 

النقل والتخزين، وتعزيز أنشطة البحث 

والتطوير.

ــدور االيجابي •  دراســة ســبل تفعيل ال

يختلف  ــذي  وال ــي  األجنب لالســتثمار 

حسب منط االســتثمار األجنبي، درجة 

ــة املضيفة،  التطــور االقتصادي للدول

مدى الترابط والتشابك بني االستثمار 

األجنبي املباشر املستقطب واالقتصاد 

احمللي، ومدى تكامل وانســجام عملية 

ــج االســتثمار في اإلســتراتيجية  تروي

الوطنية للتنمية االقتصادية. 

ثانيا: التحرك الفعال داخليا وخارجيا وفق 
إستراتيجية واضحة عبر ما يلي: 

ــج واضحــة •  وضــع إســتراتيجية تروي

ــى القاعــدة املعرفية التي  تســتند عل

السياســات  حتــدد  تكوينهــا  ســبق 

العامة واألهداف ذات األولوية واآلليات 

ــال على ذلك  واألدوات واألســاليب ومث

حتديد نوع االستثمار الذي يأمل القطر 

استقطابه والى أي القطاعات.

ــج •  التروي جلهــاز  واضحــة  ــة  هيكل

ــة  لالســتثمار بأهــداف واضحــة قابل

ــق والقياس مــع حتديد واضح  للتحقي

لدور املسئولني والعاملني في  اجلهاز.

ــة •  اإلداري النظــم  تطــور  مــن  ــادة  اإلف

اإلستراتيجية  وضع  في  والتســويقية 

أداء  أســاليب  وحتســني  ــة  الترويجي

ــع  ــز جاذبيتهــا كمواق األعمــال لتعزي

مضيفة لالستثمار.  

ــي ميكن •  ــدروس الت عصــر واعتمــاد ال

تعلمها من جتارب الدول األخرى.
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