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أنشطة المؤسسة
المجلس أقر الخطة االستراتيجية  2018-2014والمبررات والضوابط المقترحة لزيادة رأس المال

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الرابع لعام 2013

عقد جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان
اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات اجتماعه
الرابع لعام  2013يوم اخلمي�س املوافق 14
نوفمرب 2013مبقر امل�ؤ�س�سة يف دولة الكويت.
وقد �أخذ املجل�س يف هذا االجتماع علم ًا بتقرير
املدير العام ب�ش�أن ن�شاطات امل�ؤ�س�سة خالل
الفرتة من  1مايو � 2013إلى � 31أغ�سط�س
 ،2013حيث �أو�ضح ان امل�ؤ�س�سة تلقت خالل
فرتة التقرير ( )126طلب ًا ل�ضمان اال�ستثمار
وت�أمني ائتمان ال�صادرات والتجارة الداخلية
بقيمة �إجمالية بلغت  268مليون دوالر �أمريكي،
منها ثالثة طلبات ل�ضمان اال�ستثمار تقدمت بها
�شركة من جزر موري�شيو�س و�أخرى من �أمريكا
بالإ�ضافة �إيل طلب ورد من و�سيط �إعادة التامني
وذلك ل�ضمان ثالثة م�شاريع ا�ستثمارية يف م�صر
بقيمة �إجمالية بلغت  88.7مليون دوالر ،يف
حني بلغ عدد طلبات تامني ائتمان ال�صادرات
والتجارة الداخلية ( )123طلب ًا بقيمة �إجمالية
بلغت  179.3مليون دوالر منها ( )27طلب
ت�أمني جتارة داخلية بقيمة  14.8مليون دوالر
تقدمت بها �شركات وم�ؤ�س�سات مالية من ()8
دول عربية ودولة �أجنبية واحدة بالإ�ضافة �إلى
عدد من امل�صارف العربية والأجنبية امل�شرتكة.
هذا وقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الت�أمني
امل�ضمونة خالل فرتة التقرير  399.3مليون دوالر
�أمريكي ،وذلك بانخفا�ض ن�سبته  % 13.83عن
قيمة العمليات لذات الفرتة من العام ،2012
علم ًا ب�أن هذه القيمة ال ت�شمل ح�صة امل�ؤ�س�سة
من اتفاقيات �إعادة الت�أمني باحل�ص�ص الن�سبية
املربمة مع بع�ض هيئات التامني الوطنية العربية.
كما بلغ �إجمايل �إيرادات عمليات ال�ضمان خالل
فرتة التقرير مبا فيها ح�ص�ص �شركات �إعادة
الت�أمني حوايل  2.8مليون دوالر بزيادة بلغت
ن�سبتها  % 47.77عن الفرتة ذاتها من العام
ال�سابق ،منها �أق�ساط �ضمان حمققة بقيمة
 1.897مليون دوالر.
�أما القيمة الإجمالية ملحفظة عقود ال�ضمان كما
يف � 31أغ�سط�س  2013فقد بلغت نحو 979
مليون دوالر وذلك بانخفا�ض ن�سبته % 10.10
عن القيمة الإجمالية ملحفظة عقود ال�ضمان كما
يف � 31أغ�سط�س  2012والبالغة  1089مليون
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دوالر .وتوزعت هذه القيمة بن�سبة % 21.10
لعقود �ضمان اال�ستثمار ون�سبة % 78.90
لعقود ت�أمني االئتمان ،يف حني بلغت االلتزامات
القائمة علي امل�ؤ�س�سة جتاه الأطراف امل�ضمونة
كما يف � 31أغ�سط�س  2013نحو  329مليون
دوالر متثل  % 33.6من القيمة الإجمالية
للمحفظة ،وذلك مقارنة مببلغ  383.3مليون
دوالر متثل  % 35.2من القيمة الإجمالية
للمحفظة كما يف � 31أغ�سط�س � ،2012أي
ب�إنخفا�ض ن�سبته  ،% 14.2هذا ومل تقم
امل�ؤ�س�سة بدفع �أي تعوي�ض خالل فرتة التقرير.
وتداول املجل�س كافة بنود جدول الأعمال
املعرو�ض عليه ،وا�صدر ب�ش�أنها القرارات
والتوجيهات الالزمة ،وقد تناولت هذه البنود
املو�ضوعات التالية:
•الت�صديق على حم�ضر وقرارات االجتماع ال�سابق.
•تقرير املدير العام عن ن�شاط امل�ؤ�س�سة
خالل الفرتة من � 2013/5/1إلى
.2013/8/31
•مذكرة يف �ش�أن اعتماد املوازنة التقديرية
لل�سنة املالية .2014
•مذكرة ب�ش�أن املربرات وال�ضوابط املقرتحة
لزيادة ر�أ�س املال.
•خطة امل�ؤ�س�سة اال�سرتاتيجية للفرتة
.2018-2014
•التقرير الدوري لرئي�س التدقيق الداخلي.
هذا وقد �أقر املجل�س اخلطة اال�سرتاتيجية
املقرتحة  ،2018 - 2014م�شيد ًا بجهود
الإدارة العامة امللمو�سة يف �إعدادها وما
ت�ضمنته من �أفكار جديدة ،و�أن�شطة مقرتحة
�ست�ساعد يف زيادة قدرة امل�ؤ�س�سة على النفاذ �إلى
الأ�سواق العربية ،و�ست�ساهم يف حتقيق التنمية
االقت�صادية يف الدول الأع�ضاء .والتي يتوقع مع
تنفيذها كما عر�ضت �أن ت�ؤدي �إلى تطوير عمل
امل�ؤ�س�سة م�ستقب ًال ب�شكل ملحوظ.
وقد تقرر عقد اجتماع جمل�س الإدارة الأول ل�سنة
 2014يوم اخلمي�س املوافق  20فرباير2014
مبقر امل�ؤ�س�سة بدولة الكويت.

عمليات الضمان:
على �صعيد عمليات ال�ضمان خالل الربع الرابع من
العام  2013فقد ت�سلمت امل�ؤ�س�سة 61 ،طلب ًا لت�أمني
ائتمان �صادرات من �شركات عربية م�صدرة من 10
دول عربية وجهة عربية �أجنبية م�شرتكة ،وبلغ عدد
عقود الت�أمني املربمة  22عقد ًا و  14ملحق عقد ،بلغت
قيمتها حوايل  113مليون دوالر .كما ت�سلمت امل�ؤ�س�سة
طلب ًا لت�أمني م�شروع ا�ستثماري يف �إحدى الدول الأع�ضاء.
الجهود التسويقية:
•زار وفد من امل�ؤ�س�سة اجلمهورية التون�سية خالل
�شهر �أكتوبر  2013وعقد اجتماعات مع الهيئة
العامة للت�أمني ،حيث مت التعريف ب�أن�شطة امل�ؤ�س�سة
ومناق�شة مقرتح امل�ؤ�س�سة يف منح احلكومة التون�سية
خط ًا ت�أميني ًا دائري ًا لتغطية وارداتها.
•زار وفد امل�ؤ�س�سة ال�سودان يف نوفمرب من العام
 2013وعقد �سل�سة اجتماعات مع عدد من
امل�سئولني يف البنوك ال�سودانية والبنك املركزي
ال�سوداين ووزارتي املالية والكهرباء وذلك لبحث
عد ًد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
•نفذ وفد امل�ؤ�س�سة مهمة ت�سويقية يف اجلمهورية
اللبنانية لرتويج خدماتها الت�أمينية خالل الفرتة
 20 - 18نوفمرب  2013مت خاللها زيارة عدد من
البنوك التجارية لعر�ض خدمات امل�ؤ�س�سة.
•قامت امل�ؤ�س�سة مبهمة ت�سويقية يف �إمارتي دبي
وال�شارقة خالل نوفمرب  2013حيث مت زيارة عدد
من امل�ؤ�س�سات بهدف تعريفها بخدمات امل�ؤ�س�سة
وميزاتها الت�أمينية.
•نفذت امل�ؤ�س�سة مهمة ت�سويقية يف جمهورية م�صر
العربية خالل �شهر دي�سمرب  2013مت خاللها
زيارة عدد من البنوك التجارية لعر�ض خدمات
امل�ؤ�س�سة وخا�صة ت�أمني تعزيز خطابات االعتماد.
•يف �إطار �سعي امل�ؤ�س�سة لت�شجيع وتنمية ال�صادرات
يف اململكة العربية ال�سعودية وترويج خدماتها
وميزاتها الت�أمينية قامت مبهمة ت�سويقية خالل
الفرتة  11 - 8دي�سمرب  2013مت خاللها زيارة
عدد من ال�شركات الكربى امل�صدرة.
•مت خالل الربع الرابع من العام  2013تنفيذ نحو
 73زيارة ميدانية لعدد من امل�صدّرين وامل�ستثمرين
وامل�ؤ�س�سات املالية يف كل من م�صر ولبنان وال�سودان
والإمارات وال�سعودية بالإ�ضافة �إلى دولة املقر.

على هامش فعاليات الملتقى العربي لالستثمار في الكويت

“ضمان االستثمار” توقع مذكرة تفاهم
مع مؤسسة تشجيع االستثمار األردنية

�أعلنت امل�ؤ�س�سة ع��ن توقيعها
مذكرة تفاهم للتعاون امل�شرتك
مع م�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار
باململكة الأردن� �ي ��ة الها�شمية
يف ع ��دد م��ن امل��ج��االت منها:
تنمية البحوث املتعلقة بتحديد
فر�ص اال�ستثمارات و�أو�ضاعها
واخل��ارط��ة اال�ستثمارية التي
ت�ق��وم بها امل�ؤ�س�سة الأردن �ي��ة.
و�أ�شارت امل�ؤ�س�سة �إلى �أن املدير
ال �ع��ام ف�ه��د را� �ش��د الإبراهيم
وق� � ��ع امل�� ��ذك�� ��رة ن� �ي ��اب ��ة عن
(��ض�م��ان) فيما وقعها املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي د.ع � ��وين الر�شود
نيابة ع��ن امل�ؤ�س�سة الأردنية.
و�أ�ضاف البيان �أن االتفاق الذي
مت توقيعه على هام�ش امللتقى
العربي لال�ستثمار الذي �أقيم يف
الكويت ي�شمل �إقامة ات�صاالت
م �ب��ا� �ش��رة وم �ن �ت �ظ �م��ة بينهما
لتبادل املعلومات والإح�صائيات
االق �ت �� �ص��ادي��ة واال�ستثمارية
وكذلك تبادل املعلومات املتوفرة
ح��ول ال���ش��رك��ات اال�ستثمارية
ال �ع��رب �ي��ة والأج �ن �ب �ي��ة .ف�ضال

عن تبادل ال��زي��ارات امليدانية
امل�شرتكة لل�شركات اال�ستثمارية
ال �ع��رب �ي��ة والأج �ن �ب �ي��ة وكذلك
للجهات الأخ��رى ذات العالقة
ب��اال��س�ت�ث�م��ار ب �ه��دف التعريف
ب ��أن �� �ش �ط��ة ال� �ط ��رف�ي�ن وذل���ك
ل�ت�ع��زي��ز ا� �س �ت �ف��ادة ال�شركات
اال�ستثمارية العربية والأجنبية
م � ��ن خ � ��دم � ��ات ال� �ط���رف�ي�ن.
و�أك ��د ال�ب�ي��ان �أن �ضمان �سبق
ووق �ع��ت ات �ف��اق��ات مم��اث�ل��ة مع
ال �ع��دي��د م��ن ه �ي �ئ��ات ت�شجيع
اال�ستثمار يف ال ��دول العربية
وذلك بهدف ت�شجيع اال�ستثمار
يف ال ��دول العربية ع�بر توفري
� �ض �م��ان ال�ت�غ�ط�ي��ة الت�أمينية
لال�ستثمارات العربية والأجنبية
املنفذة يف ال��دول العربية �ضد
امل �خ��اط��ر غ�ير ال �ت �ج��اري��ة مثل
الت�أميم وامل�صادرة ونزع امللكية
واحل��روب و�أعمال ال�شغب ذات
ال�ط��اب��ع ال �ع��ام وع ��دم املقدرة
ع�ل��ى حت��وي��ل ح �ق��وق امل�ستثمر
والإخ�ل�ال بالعقد� .إل��ى جانب
غريها من الأن�شطة امل�ساندة.

الندوات والملتقيات:
•نظمت امل�ؤ�س�سة يف العا�صمة التون�سية يوم � 10أكتوبر  2013ملتقى
برعاية وزير املالية التون�سي حول «�آليات ت�أمني ال�صادرات واال�ستثمار
وت�سهيل متويلها» ،وذلك بالتعاون مع ال�شركة التون�سية لت�أمني التجارة
اخلارجية وامل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات
واجلمعية املهنية للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ومركز النهو�ض بال�صادرات.
ومت خالل امللتقى �إلقاء �أربع حما�ضرات تناولت ت�أمني ائتمان ال�صادرات،
�ضمان اال�ستثمار ،ت�أمني خطابات االعتماد امل�ستندية ،و�آليات متويل
ال�صادرات وتوزيع عقود ت�أمني ائتمان ال�صادرات عرب �شبكات البنوك.
وقد �شهد امللتقى ح�ضور نحو  200م�شارك من خمتلف القطاعات
وال�سيما القطاع امل�صريف.
•�شاركت امل�ؤ�س�سة يف فعاليات املنتدى االقت�صادي العربي الأفريقي الذي
�شهدته دولة الكويت خالل الفرتة  12-11نوفمرب  ،2013حيث قدم
مدير عام امل�ؤ�س�سة ورقة عمل عن دور �صناعة ال�ضمان يف ت�شجيع التجارة
واال�ستثمار بني �أفريقيا والدول العربية
•�شارك وفد من امل�ؤ�س�سة يف فعاليات املنتدى االقت�صادي العربي-الأوروبي
الثاين الذي �شهدته اململكة االردنية الها�شمية خالل الفرتة 21-20
نوفمرب  ،2013حيث قدم مدير عام امل�ؤ�س�سة ورقة عمل عن دور �صناعة
ال�ضمان يف ت�شجيع التجارة واال�ستثمار بني �أوروبا والدول العربية.
•�أوفدت امل�ؤ�س�سة �أحد ممثليها حل�ضور امللتقى اال�ستثماري امل�صري
اخلليجي يف القاهرة والذي عقد يف جمهورية م�صر العربية يومي
 5-4دي�سمرب  2013بتنظيم ورعاية احلكومة امل�صرية وحكومة دولة
االمارات العربية املتحدة بهدف تعزيز العالقات امل�صرية مع دول جمل�س
التعاون اخلليجي وتوثيق �أوا�صر العالقات العربية – العربية يف �شتى
املجاالت مع الرتكيز على املجاالت اال�ستثمارية واالقت�صادية.
•قام وفد من امل�ؤ�س�سة برئا�سة املدير العام بزيارة �إلى جمهورية م�صر
العربية وذلك يوم  8دي�سمرب  ،2013حيث اجتمع الوفد مع وزير
التعاون الدويل د .زياد بهاء الدين حيث متت مناق�شة عدد من املوا�ضيع
ذات االهتمام امل�شرتك والتي تهدف �إلى دعم دور امل�ؤ�س�سة يف خدمة
االقت�صاد امل�صري من خالل �ضمان اال�ستثمارات العربية والأجنبية
املنفذة يف م�صر.
•�شاركت امل�ؤ�س�سة يف اجتماع املجل�س التنفيذي ال�سنوي الرابع الحتاد �أمان
يف العا�صمة القطرية الدوحة خالل �شهر دي�سمرب ،2013حيث متت
مناق�شة خمتلف �أن�شطة االحتاد وبرنامج عمله للفرتة املقبلة.
•نظمت امل�ؤ�س�سة باال�شرتاك مع املعهد العربي للتخطيط وهيئة ت�شجيع
اال�ستثمار املبا�شر يف دولة الكويت “امللتقى العربي لال�ستثمار” يف دولة
الكويت يومي  10و  11دي�سمرب  2013برعاية �سمو رئي�س جمل�س
الوزراء لدولة الكويت وبح�ضور وزراء وم�سئولني ورجال �أعمال وخرباء.
•�أوفدت امل�ؤ�س�سة �أحد ممثليها حل�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية
العمومية لل�شركة التون�سية لت�أمني التجارة اخلارجية (كوتينا�س)
ال�سنوية والذي عقد يف اجلمهورية التون�سية خالل �شهر دي�سمرب 2013
وذلك للوقوف على م�ستجدات وتطورات ن�شاط ت�أمني ائتمان ال�صادرات
واال�ستثمار يف خمتلف دول العامل.
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اليوم األول :الجلسة االفتتاحية

اليوم األول :الجلسة االفتتاحية

انعقد تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ جابر المبارك الصباح خالل الفترة  12-11ديسمبر 2013

امللتقى العربي لالستثمار بحث سد فجوة جاذبيـة االستثـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار في دول املنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتعزيز التـعاون اإلقليـمي في قضـايا جذب وتشـجيع االستثـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار والتخطيط والتنمية

اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،فهد را�شد الإبراهيم ،يف �أول تقرير عن
“م�ؤ�شر �ضمان جلاذبية اال�ستثمار” حيث �أ�شار فيها �إلى �أن االقت�صادات
العربية مل تنجح يف �أن ت�صبح مواقع جذب مهمة لال�ستثمار اخلارجية،
خ�صو�صا و�أن ح�صتها من �إجمايل التدفقات العاملية بلغت حوايل % 5
يف املتو�سط خالل الفرتة  2010-2005وانخف�ضت �إلى % 3.5
عام  ،2012كما ت�شري �أي�ضا جميع الدرا�سات والبيانات املتوافرة
�إلى ف�شل مقلق للدول العربية يف جذب تلك اال�ستثمارات ،با�ستثناء
دولتني خليجيتني هما ال�سعودية والإمارات بح�صولهما على % 46
من اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوارد للدول العربية لعام 2012
والبالغ  48مليار دوالر .
وقال احلمد �أنه مما يزيد من خطورة �ضعف جاذبية االقت�صادات
العربية �أن جميع دول املنطقة ،نفطية وغري نفطية ،غنية و�أقل دخال يف
حاجة كبرية لال�ستثمارات الأجنبية ال�ستقطاب وتوطني التكنولوجيات
احلديثة ،واالندماج يف الأ�سواق العاملية ،ومواجهة التحديات العديدة
بالأخ�ص تلك املتعلقة بتوفري  50مليون فر�صة عمل خالل الـ � 20سنة
املقبلة ومواجهة �ضعف املوارد الطبيعية وخا�صة املياه التي �أ�صبحت
غري كافية لال�ستعماالت يف الزراعة وال�صناعة واال�ستهالك املنزيل،
وكذلك املوارد النفطية والغازية ،والتي من املتوقع �أن يرتفع ا�ستهالك
املنطقة لها �إلى  % 60من �إنتاجها يف ال�سنوات املقبلة.

من اليمني فهد الإبراهيم وعبد اللطيف احلمد و �أن�س ال�صالح ود .بدر مال اهلل ود .برج�س الهاجري

ش�����������ارك ف�������ي ج����ل����س����ات����ه ع���������دد ك����ب����ي����ر م�������ن وزراء وم�����س�����ئ�����ول�����ي االس�����ت�����ث�����م�����ار وال����ت����خ����ط����ي����ط
وال����ت����ن����م����ي����ة ف������ي ال������������دول ال����ع����رب����ي����ة ورؤس��������������اء ومم����ث����ل����ي امل����ن����ظ����م����ات اإلق����ل����ي����م����ي����ة وال�����غ�����رف
ال����ع����رب����ي����ة واحت��������������ادات رج���������ال األع�������م�������ال وامل����س����ت����ث����م����ري����ن واخل�������ب�������راء وال����ش����خ����ص����ي����ات ال���ع���ام���ة

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حفظه هللا وبحضور وزير التجارة والصناعة
في دولة الكويت أنس خالد الصالح ممثال عن سموه وبتنظيم مشترك من المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان
الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تش���جيع االس���تثمار المباش���ر في دولة الكويت انعقد «الملتقى العربي
لالستثمار :فجوة جاذبية االستثمار» وذلك في دولة الكويت خالل الفترة من  11إلى  12ديسمبر .2013
وش���ارك في جلس���ات الملتقى عدد كبير من وزراء ومس���ئولي االس���تثمار والتخطيط والتنمية في الدول العربية،
باإلضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية ورجال األعمال والمستثمرين
العرب وكذلك ممثلي المنظمات اإلقليمية ذات الصلة والخبراء من ذوي االختصاص والشخصيات العامة.
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و�أ�شار �إلى �أن جاذبية اال�ستثمار لي�ست نتاج معادلة �سهلة �أو متغري
واحد ،بل هي ناجتة عن الكفاءة االقت�صادية العامة والقدرة التناف�سية
للبلد ،والإنتاجية واجلودة يف العمل ،وانفتاح االقت�صاد وحرية الأ�سواق،
وجودة وكفاءة اخلدمات العمومية ومدى فاعلية القوانني واحرتامها،
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
وطبيعة النظام ال�سيا�سي ومدى احرتام احلريات الفردية ،وال�سلوك
االجتماعي واحرتامه للغري وللر�أي املخالف والكت�ساب الرثوة وللتجديد
ويف اجلل�سة االفتتاحية للملتقى �أكد رئي�س جمل�س الإدارة
والإبداع واملبادرة.
واملدير العام لل�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
و�أكد �أهمية العمل على تغيري املناخ االقت�صادي ،و�إدخال الإ�صالحات
واالجتماعي عبداللطيف احلمد �أهمية امللتقى يف تعزيز
ال�ضرورية ،واالنفتاح على اخلارج ،والعمل من �أجل االندماج ،وتو�سيع
التعاون العربي يف املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية والتنموية،
حتد
جماالت التعاون البيني العربي ومع دول العامل .م�شريا �إلى �أن ذلك ٍّ
خ�صو�صا و�أن اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر مبختلف �أ�شكاله �أ�صبح
يواجه احلكومات ،واملنظمات االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية،
عن�صرا �أ�سا�سيا من حمركات االقت�صادات الوطنية والدولية،
والأفراد من عمال ومفكرين وباحثني ورجال ون�ساء �أعمال ،خ�صو�صا
وخ�صو�صا بعدما توحد العامل واندمج ،وانفتحت الأ�سواق على بع�ضها،
وان التحديات يف ازدياد والدول العربية ترتاجع على م�ستوى �إتقان
وت�سارعت حركة الب�شر واملال وال�سلع واملعلومات من مكان �إلى �آخر.
العمل والإنتاج والقدرة على املناف�سة وامل�ساهمة يف تنمية االقت�صاد
وا�ست�شهد احلمد بافتتاحية املدير العام للم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان
العاملي.
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تقاريــــــــــر

ال��ك��وي��ت ت��ؤك��د دع��م��ه��ا ملبادرات
وف��ع��ال��ي��ات جـ ـ ـ ــذب االستثمار
للمنطقة وتعزيز التعاون العربي
في مجاالت االستثمـــــــــــار
وال������ت������خ������ط������ي������ط ال�����ت�����ن�����م�����وي

اليوم األول :الجلسة االفتتاحية

ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف احل���م���د% 3.5 :
نصيب املنطقة من االستثمارات
ال����ع����امل����ي����ة خ���ل��ال ع������ام 2012
..وجت����������������اوز ال����ف����ش����ل ض��������رورة
مل����واج����ه����ة حت�����دي�����ات التنمية

كلمة راعى الملتقى
�أكد �سمو رئي�س جمل�س الوزراء يف دولة الكويت ال�شيخ جابر
املبارك ال�صباح يف كلمته �أن الكويت ،وبالتن�سيق مع الدول العربية
ال�شقيقة ب�شكل ثنائي وجماعي ،حتر�ص على دعم وم�ساندة كل اجلهود
واملبادرات والفعاليات التي ت�ستهدف تعزيز التعاون العربي يف خمتلف
املجاالت ،ال�سيما الق�ضايا االقت�صادية ذات البعد التنموي ،ويف مقدمتها
ق�ضايا اال�ستثمار التي تعد ركيزة النمو والت�شغيل والرفاهة.
و�أ�ضاف املبارك يف كلمة �ألقاها نيابة عنه وزير التجارة وال�صناعة يف
دولة الكويت �أن�س خالد ال�صالح �أن ق�ضية توطني اال�ستثمارات العربية
وجذب اال�ستثمارات الأجنبية والرتويج ال�ستقطابه من جميع �أنحاء العامل
لي�ست م�سئولية جهات الرتويج لال�ستثمار وحدها ،فاملتابع لكل التجارب
العاملية الناجحة يف هذا املجال يدرك �أنها ثمرة تكاتف وتعاون جميع
اجلهات ذات ال�صلة وال�سيما اجلهات املعنية بالتخطيط والت�شريع والبنى
التحتية واملرافق وكل ما يت�صل ببيئة �أداء الأعمال.

اليوم األول :الجلسة االفتتاحية

أن����س ال���ص���ال���ح :ال���ك���وي���ت دول���ة
م����ص����درة ل������رأس امل������ال وت�����درك
أن ف����وائ����د ج�����ذب االستثمار
األجنبي املباشر تتجاوز قضية
التمويل وتوفير ف��رص العمل

وا�ستعر�ض املبارك عدد ًا من تلك املبادرات ومنها النمو املتوا�صل
لال�ستثمارات الكويتية يف الدول العربية والتي مكنتها من احتالل املرتبة
الأولى عربيا يف قائمة �أكرب امل�صدرين لال�ستثمارات العربية البينية،
وكذلك امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س وا�ست�ضافة العديد من املنظمات االقت�صادية
العربية مثل ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،واملعهد
العربي للتخطيط ،وامل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات،
ومنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول �أوابك ،ومنظمة املدن العربية
ودعم �أن�شطتهم الرامية لتعزيز التعاون االقت�صادي ودعم ق�ضايا العمل
التنموي.
كما �أ�شار �إلى قيام الكويت بتطوير الت�شريعات االقت�صادية و�إ�صدار
ت�شريعات جديدة تهدف �إلى حت�سني بيئة الأعمال وتوطني ر�أ�س املال املحلي
ومن ثم ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية ومنها :قانون ال�شركات اجلديد،
وقانون ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر ،وقانون الرتاخي�ص التجارية ،وقانون
حماية املناف�سة ،وال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة.

و�شدد املبارك يف كلمته على �أن الكويت ،ومن ومنطلق �إدراكها لأهمية وذكر �أنه رغم �أن الكويت متتلك فوائ�ض مالية ومت ت�صنيفها عرب الزمن
توطني اال�ستثمارات العربية ،وجذب اال�ستثمارات الأجنبية �إلى دول كدولة م�صدرة لر�أ�س املال� ،إال �أنها �أدركت �أن فوائد اال�ستثمار الأجنبي
املنطقة ،قد دعمت العديد من املبادرات والت�شريعات التي ت�صب يف �صالح املبا�شر تتجاوز ق�ضية التمويل لت�شمل نقل التكنولوجيا واالبتكارات و�سبل
الإدارة والت�سويق احلديثة ،و�صوال �إلى حتقيق �أهداف الت�شغيل وتنويع
حتقيق هذا الهدف.
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م��ش��ع��ل اجل���اب���ر :ي��ج��ب مراجعة
ال�����وض�����ع ال����ق����ائ����م ل�ل�اس���ت���ث���م���ار
مب���وض���وع���ي���ة وت����ب����ي����ان ح�����دود
ال����ث����غ����رات وأس�����ب�����اب امل���ع���ي���ق���ات
وت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون اإلق���ل���ي���م���ي

ف��ه��د اإلب���راه���ي���م :ال���ت���ط���ورات
األخيرة هبطت باالستثمارات
األج��ن��ب��ي��ة امل���ب���اش���رة بنسبة
 % 57إل����ى  90م��ل��ي��ار دوالر
خ��ل�ال ع���ام���ي  2011و 2012

م�صادر الدخل والتنمية.
و�شدد على �أن دولة الكويت تدرك �أن حت�سني بيئة اال�ستثمار عملية م�ستمرة
ترتبط بالتطوير املتوا�صل للبيئة الت�شريعية والإجرائية وامل�ؤ�س�سية على
�أ�س�س تراعي التطورات وامل�ستجدات الإقليمية والدولية ،وتركز على
اكت�شاف مواطن القوة وال�ضعف والإمكانات والتحديات للتعامل الإيجابي
معها ،مبا ي�ؤدي يف النهاية لتح�سني و�ضع الدولة التناف�سي يف جذب
اال�ستثمار مقارنة بدول املنطقة والعامل.
و�أعرب املبارك عن �أمله يف �أن ينجح ،امللتقى ،ا�ستناد ًا �إلى خربة اجلهات
املنظمة ،وحر�ص وزراء وم�سئويل التخطيط واال�ستثمار والقطاع اخلا�ص
على امل�شاركة الفعالة يف اجلل�سات ،يف �أن يتو�صل �إلى تو�صيات مو�ضوعية
وعملية ت�ساعد �صناع القرار على امل�ستويني احلكومي واخلا�ص يف اتخاذ
ما يلزم من �إجراءات لتح�سني مناخ اال�ستثمار ،و�سد الفجوة القائمة بني
�إمكانات اجلذب التي متتلكها دول املنطقة وبني التدفقات اال�ستثمارية
الفعلية الواردة �إليها.

ب��������در م��������ال ال������ل������ه :ك������ل دول
امل��ن��ط��ق��ة ت��س��ع��ى الستقطاب
االس�����ت�����ث�����م�����ارات األج���ن���ب���ي���ة
املباشرة وتوظيفها في قطاعات
ذات ق���ي���م���ة م���ض���اف���ة عالية

الإدارة القانونية بالهيئة د.برج�س الهاجري �أن امللتقى ي�ستهدف احلوار
البناء بني امل�سئولني عن التخطيط والتنمية من جهة واال�ستثمار والرتويج
له من جهة �أخرى وكذلك مراجعة الو�ضع القائم وتبيان حدود الثغرات
و�أ�سباب املعيقات وذلك بهدف تعزيز اطر التن�سيق والتعاون للعمل اجلاد
لتقدمي اجلهد الأف�ضل من اجل حت�سني جاذبية دول املنطقة لال�ستثمار.
و�أ�شار د .م�شعل الذي اعتذر عن عدم احل�ضور لأ�سباب طارئة �إلى �إهتمام
�صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل بتحقيق املزيد من التعاون العربي عرب مبادرات و�أن�شطة
م�شرتكة جت�سد الطموحات وترتكز على العمل الد�ؤوب وتعزيز روح املواطنة
احلقة واحلر�ص على التنمية التي عمادها املوارد الب�شرية مبا ي�ؤدي �إلى
تعزيز اجلاذبية اال�ستثمارية للمنطقة العربية ومواجهة حتدي التنمية
امل�ستدامة وتوفري الوظائف لتحظى بالرفاه املن�شود وتنعم باال�ستقرار
امل�أمول وت�سري يف نهج التقدم ال�صاعد دوم ًا.

ويف هذا االطار �أ�شار �إلى �ضرورة توفري الظروف املو�ضوعية التي
جتعل منطقتنا العربية اكرث جاذبية لال�ستثمار عرب تعزيز ال�شفافية يف
الإجراءات ،والأخذ ب�أف�ضل املمار�سات يف التخطيط وو�ضع ال�سيا�سات
هيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت
املتناغمة ،والإفادة من تطبيق خمرجات البحث االكادميي الر�صني يف
من جهته �أو�ضح مدير عام هيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر يف دولة الكويت املجاالت املتاحة لتجويد املمار�سة على �أر�ض الواقع.
ال�شيخ د.م�شعل جابر الأحمد ال�صباح يف كلمته التي �ألقاها نيابة عنه مدير وقال :على الرغم من �إختالف وتنوع االقت�صادات العربية يف ن�سب م�ساهمة
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ذلك ت�ضاعف جمموع تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة
�إلى املنطقة خالل الفرتة بني عامي  2005و� 2010إلى  436مليار
دوالر� ،أي ما يزيد على � 6أمثال جمموع التدفقات الواردة خالل الفرتة
املناظرة لها بني عامي 1999و 2004والتي بلغت  69مليار دوالر.

اال�ستثمار يف الناجت املحلي وكذلك يف حجم تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية
الواردة �أو ال�صادرة  ،ف�إنه يجمعها حر�ص م�شرتك و�سعي متنام لدعم
اال�ستثمار اخلا�ص وبناء ال�شراكات وت�شجيع قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وحتفيز املبادرين ،مما �سيجعلنا اكرث قدرة على تلم�س جماالت
اال�ستفادة من ا�ستعرا�ض التجارب املختلفة”.
كما �أ�شار �إلى ت�ضاعف جمموع تدفقات اال�ستثمارات العربية البينية
و�أو�ضح �أن هيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر �ستكون على ر�أ�س امل�ستفيدين من املبا�شرة خالل الفرتة بني عامي  2005و � 2010إلى نحو  145مليار
تفاعلها مع جهات الرتويج امل�شاركة يف هذا امللتقى ،م�شريا �إلى �أن الهيئة دوالر �أي ما يزيد على � 7أمثال جمموع التدفقات خالل الفرتة املناظرة
ت�أ�س�ست م�ؤخرا مبوجب القانون رقم  116ل�سنة  ،2013بهدف ت�شجيع لها بني عامي 1999و 2004البالغة نحو  20مليار دوالر.
اال�ستثمار املبا�شر ب�شقيه املحلي والأجنبي وامل�ساهمة يف حت�سني البيئة و�أ�شار الإبراهيم �إلى �أن التطورات الأخرية يف املنطقة العربية �أثرت على
اال�ستثمارية ورفع م�ستوى التناف�سية و�أداء الأعمال يف دولة الكويت يف �ضوء قدرة بع�ض الدول العربية على ا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية ،وتطوير
ال�سيا�سة العامة للدولة وخطط التنمية االقت�صادية املعتمدة� ،إلى جانب التبادالت التجارية واملالية الدولية ،حيث انخف�ض جمموع اال�ستثمارات
ت�أطري نظم العمل امل�ؤ�س�سي املتميز والأخذ مبعايري الأداء وثقافة التدريب الأجنبية املبا�شرة الواردة �إلى املنطقة �إلى  90مليار دوالر خالل عامي
والتعلم املتوا�صل لتنمية املوارد الب�شرية مبختلف م�ستوياتها الوظيفية 2011 .و  ،2012وبن�سبة  % 57مقارنة مع  141مليار دوالر خالل
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

عامي  2009و. 2010

ويف هذا ال�سياق �أكد الإبراهيم �ضرورة تكثيف الدول العربية على
امل�ستوى الفردي جلهودها الرامية لتح�سني مناخ اال�ستثمار وبيئة �أداء
الأعمال من جهة و تعزيز التعاون اال�ستثماري والتجاري فيما بينها من
جهة �أخرى ،ال�سيما و�أن ح�صة املنطقة العربية من تدفقات اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة العاملية مل تتجاوز  % 5يف املتو�سط خالل ال�سنوات
الع�شرالأخرية.

من جهته �أكد مدير عام امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
وائتمان ال�صادرات فهد را�شد الإبراهيم �أن هذا امللتقى خطوة
مهمة على �صعيد تعزيز التعاون العربي يف جمال اال�ستثمار ،وامل�ساعدة
يف تبادل املعلومات واخلربات والتجارب ،وا�ستك�شاف واقع البيئة
اال�ستثمارية يف املنطقة وفق م�ؤ�شرات علمية مبعايري دولية ،ت�ستهدف
يف النهاية �صياغة �سيا�سات ملواجهة التحديات القائمة واال�ستفادة من كما �أ�شار �إلى �أن امل�ؤ�س�سة واكبت الأحداث ال�سيا�سية وكثفت خدماتها
وال�سيما عمليات ال�ضمان لال�ستثمارات املنفذة يف الدول العربية من
الفر�ص والإمكانات املتاحة من �أجل تدعيم
دور اال�ستثمار يف حتقيق التنمية ال�شاملة،
�إلى جانب بحث �إمكانية �إن�شاء احتاد لهيئات
ت�شجيع وترويج اال�ستثمار يف الوطن العربي.
و�أ�ضاف يف كلمته باجلل�سة االفتتاحية �أن
مناخ اال�ستثمار يف املنطقة �شهد خالل
الن�صف الثاين من العقد الأول من القرن
احلادي والع�شرين حت�سنا الفتا بف�ضل
الإ�صالحات العديدة التي طبقتها حكومات
املنطقة على �صعيد الت�شريعات والإجراءات
وحت�سني البنى التحتية وتفعيل دور القطاع
اخلا�ص يف العمل التنموي .وقد ترتب على
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قبل امل�ستثمرين العرب والأجانب واملواطنني واملقيمني خارج دولهم،
وذلك �ضد املخاطر غري التجارية املتمثلة يف امل�صادرة والت�أميم ،وعدم
التحويل ،واحلروب واال�ضطرابات والإخالل بالعقد وكذلك خدمات
�ضمان ائتمان ال�صادرات العربية املتجهة �إلى الدول العربية والأجنبية
الأخرى �ضد املخاطر غري التجارية بالإ�ضافة �إلى املخاطر التجارية،
لتبلغ القيمة الإجمالية لعمليات ال�ضمان املربمة خالل العامني 2011
و 2012نحو  3.2مليار دوالر بزيادة  1.3مليار دوالر وبن�سبة % 41
عن العامني  2009و  2010وهو ما �أدى �إلى جتاوز قيمة عملياتها
الرتاكمية منذ �إن�شائها وحتى الآن لنحو  11مليار دوالر توزعت بن�سبة
 % 78ل�ضمان ائتمان ال�صادرات ون�سبة  % 22ل�ضمان اال�ستثمار.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة �شرعت �أي�ضا يف تعزيز قدراتها املالية الإجمالية
لتبلغ نحو  477مليون دوالر مع �إقرار زيادة ر�أ�سمالها على مراحل
�إلى  345مليون دوالر �إ�ضافة �إلى احتياطاتها البالغة  132مليون
دوالر وذلك ملواكبة النمو يف الطلب على منتجاتها ،كذلك طورت من
دورها يف ن�شر املعرفة وزيادة الوعي ب�صناعة ال�ضمان ومناخ اال�ستثمار
وق�ضايا الت�صدير عرب و�سائل عديدة منها البحوث والدرا�سات وكان
�آخرها �إطالق �أول م�ؤ�شر دويل لر�صد جاذبية اال�ستثمار يف دول املنطقة
والعامل لال�ستثمار الأجنبي ،والذي ك�شف عن وجود فجوة ا�ستثمارية بني
�إمكانات اجلذب املحتملة والتدفقات اال�ستثمارية الفعلية يف عدد من
الدول العربية ،وهو ما ميثل فر�صا ا�ستثمارية قائمة ميكن للم�ستثمرين
اال�ستفادة منها.
المعهد العربي للتخطيط

�أما ُمدير عام املعهد العربي للتخطيط د.بدر عثمان مال اهلل
فقد �أو�ضح �أن الأزمة االقت�صادية العاملية ،والتغريات التي �شهدتها املنطقة
العربية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،جعلت من مراجعة ال�سيا�سات
والبيئة اال�ستثمارية واخلطط التنموية �ضرورة ملـــواجهة التحديــــات
التنموية املتنـــامية.
و�أكد مال اهلل �أهمية امللتقى يف تبادل الر�أي واملعلومات ما بني الدول
امل�ست�ضيفة لال�ستثمارات وامل�صدرة لها ،بهدف تعزيز اجلهود العربية لتنمية
اال�ستثمارات ذات القيمة امل�ضافة العالية واملولدة للدخل وفر�ص العمل
والوقوف على مدى الربط بني ال�سيا�سات اال�ستثمارية واخلطط التنموية.
و�أ�شار �إلى تناف�س دول العامل مبا فيها الدول العربية ،على اختالف
م�ستوياتها التنموية ،على جذب اال�ستثمارات اخلارجية �إليها ،بتقدمي
العديد من احلوافز واالمتيازات ،فلم تعد هناك دول م�صدرة لال�ستثمارات
فقط و�أخرى م�ستقبلة لها ،بل �أ�صبحت جميع الدول مبا فيها الدول العربية
�سواء التي تعاين من حمدودية املدخرات املحلية وق�صورها عن تلبية
احلاجات اال�ستثمارية املتزايدة� ،أو تلك التي لديها فوائ�ض مالية ت�سعى �إلى
ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة من �أجل توظيفها يف قطاعات
اقت�صادية ذات قيمة م�ضافة عالية.
و�شدد على �أن التحديات امل�ستقبلية تفر�ض على الدول العربية العمل على
الو�صول �إلى ال�سبل الناجعة واملبتكرة لتطوير مناخ اال�ستثمار وزيادة حجم
وكفاءة اال�ستثمار الأجنبي واملحلي على حد �سواء و�صوال �إلى �سد فجوة
اال�ستثمار القائمة ما بني الفر�ص والواقع.
و�أو�ضح �أن م�شاركة القطاع اخلا�ص العربي يف �أعمال هذا امللتقى هو
�إ�ضافة هامة ،وذلك ملا للقطاع اخلا�ص من
دور كبري يف جهود التنمية العربية خا�صة يف
جمال اال�ستثمار ،داعيا ملوا�صلة تفعيل دور
القطاع اخلا�ص وت�سهيل كافة الإجراءات
�أمامه ليقوم بدوره يف تعزيز اجلهود التنموية.
و�أ�شار �إلى حر�ص املنظمني لهذا امللتقى على فتح
باب احلوار بني �صناع القرار يف الدول العربية
انطالقا من قناعة منظماتنا الإقليمية ب�أهمية
�إر�ساء عالقات تعاون ُمثمرة بني القطاعني العام
واخلا�ص.
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الشيخ د .محمد ال��ص��ب��اح  :جت��رب��ة رائ���دة للكويت ف��ي االستثمارات
اخلارجية عبر الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة البترول الكويتية
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د .ول������ي������د ع�����ب�����د م��������������واله :ت�����أث�����ي�����ر ض���ع���ي���ف
ل��ل��اس�����ت�����ث�����م�����ارات األج����ن����ب����ي����ة امل������ب������اش������رة في
م�������ؤش�������رات ال����ق����ي����م����ة امل�����ض�����اف�����ة وال����ت����ص����دي����ر
والتشغيل وال��ب��ح��ث العلمي ف��ي ال���دول العربية

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان
الصادرات
من جهته ،ا�ستعر�ض رئي�س البحوث والدرا�سات يف امل�ؤ�س�سة
العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات د .ريا�ض
بن جليلي �أهم نتائج التقرير ال�سنوي الثامن والع�شرين حول

من اليمني د .وليد عبد مواله وال�شيخ د .حممد ال�صباح ود .ريا�ض بن جليلي

“ الدول العربية :منطقة جاذبة لالستثمار؟
بين فجوة الجاذبية وفجوة األداء”
انعقدت اجلل�سة الأولى حتت عنوان :الدول العربية :منطقة جاذبة
لال�ستثمار؟ بني فجوة اجلاذبية وفجوة الأداء وتر�أ�سها نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية ال�سابق يف دولة
الكويت ال�شيخ د.حممد ال�صباح حيث ا�ستعر�ض جتربة الكويت

الرائدة يف اال�ستثمارات اخلارجية وال�سيما على ال�صعيد احلكومي
عرب الهيئة العامة لال�ستثمار التي تنت�شر ا�ستثماراتها جغرافيا
وقطاعيا يف خمتلف �أنحاء العامل.
كما �أ�شار �إلى جتربة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة
والتي جعلت الكويت من الدول املهمة يف اال�ستثمار الدويل يف جمال
الطاقة عرب امتالكها ملن�ش�آت وا�ستثمارات وم�صايف نفطية وحمطات
تعبئة وقود لل�سيارات والطائرات وم�صانع للبرتوكيماويات وخمازن
ا�سرتاتيجية للنفط ومكاتب يف العديد من دول ومناطق العامل يف
�إطار ا�سرتاتيجية تعظيم القيمة امل�ضافة يف �سل�سلة �إنتاج النفط.
المعهد العربي للتخطيط
ويف هذه اجلل�سة تطرق د .وليد عبد مواله ،اخلبري يف املعهد
12

العربي للتخطيط ،للعالقات التفاعلية امل�ؤثرة يف حجم وكفاءة
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوافد للدول ولآثاره التنموية ،كما
ك�شف عن طبيعة فجوة اجلاذبية التي تتميز بها املنطقة العربية،
مربزا امل�ؤ�شرات الداعمة ل�ضعف ال�سجل اال�ستثماري الوارد �إلى
الدول العربية كم ًا وكيف ًا .واملق�صود بالأثر الكيفى لال�ستثمارات
الأجنبية ،الأثر املتعلق بن�سبة م�ساهمة تلك التدفقات يف تكوين
ر�أ�س املال الثابت ،وبن�سبة امل�ساهمة يف كل من القيمة امل�ضافة
والت�شغيل والت�صدير والأجور والقاعدة ال�ضريبية والبحث العلمي
والتطوير .و�أو�ضح �أن عينة الدول العربية التي توافرت عنها
البيانات املطلوبة لتقييم �أثر وم�ساهمة اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة (خم�س دول فقط) ت�شكو من حمدودية تلك امل�ساهمات
ومن هذا املنطلق ،ا�ستعر�ض �أهم �أ�سباب فجوة اجلاذبية وفجوة
الأداء ،مربز ًا �أن �أهم معوقات اال�ستثمار يف الدول العربية ال تزال
الف�ساد وعدم اال�ستقرار وحجم ال�سوق املوازية.
كما �شدد على �ضرورة وجود �إطار جديد ل�سيا�سات اال�ستثمار من
�أجل التنمية امل�ستدامة ينبثق عن ر�ؤية جديدة ت�ضع اال�ستثمار عموم ًا
واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر على وجه اخل�صو�ص يف �صلب خطط
التنمية خلدمة الهدف اال�سرتاتيجي الرامي يف الآن نف�سه لتعظيم
مزايا اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ولتقليل كلفته وتداعياته ال�سلبية.

مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ،واملتمحورة حول م�ؤ�شر �ضمان
جلاذبية اال�ستثمار الذي �أطلقته امل�ؤ�س�سة من �أجل ر�صد جوانب
ال�ضعف والقوة املحددة ملناخ اال�ستثمار وتزويد امل�ستثمرين
والقائمني على �إدارة الهيئات املعنية بت�شجيع اال�ستثمار اخلارجي
مبعلومات تف�صيلية حول النواق�ص التي تعاين منها دول املنطقة
والتي حتول دون جذب املزيد من التدفقات الر�أ�سمالية .و�أ�شار
خالل ا�ستعرا�ضه لهيكل امل�ؤ�شر �إلى �أن املنهجية املعتمدة لتطويره
التزمت مبجموعة من املعايري العلمية والإح�صائية التي ت�ؤهل
امل�ؤ�شر املقرتح ليكون �ضمن امل�ؤ�شرات املركبة املرجعية على
امل�ستويني الإقليمي والدويل ،وذلك باعتماده على �أو�سع تغطية
ممكنة للمتغريات املحددة لقدرة جذب اال�ستثمار وعددها 114
متغريا مت جتميعها من اهم و�أحدث قواعد البيانات املعتمدة
دوليا و�إقليميا ،وب�شموله على  110دول متثل  % 95من �إجمايل
�أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة يف العامل.
و�أ�شار عند تطرقه لال�ستثمار البيني العربي �إلى �أن نق�ص
املعلومات الإح�صائية الدقيقة واملعينة حول تدفقات و�أر�صدة
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ومكوناته وم�صادره واجتاهاته لدى
الكثري من الدول العربية ميثل �أحد العقبات الأ�سا�سية املثرية
مل�شاكل ذات �صلة ب�صياغة ال�سيا�سات العامة واال�سرتاتيجيات
املوجهة ال�ستقطاب وتوجيه اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر .ويف هذا
ال�صدد ،ا�ستعر�ض البيانات الواردة للم�ؤ�س�سة والتي اقت�صرت
على  8دول عربية ،وبني �أن �إجمايل تدفقات اال�ستثمارات
املبا�شرة البينية العربية خالل عام  2012قد بلغ نحو 3.4
مليار دوالر .وبالرتكيز على نف�س جمموعة الدول التي �أف�صحت

د .ري�����������اض ب�������ن ج����ل����ي����ل����ي :دول اخل���ل���ي���ج
ت���ص���درت األداء ع��رب��ي��ا ف���ي «م���ؤش���ر ضمان
جل���اذب���ي���ة االس���ت���ث���م���ار» ل���ع���ام  2013ال����ذي
ي����ش����م����ل  110دول����������ة ع����رب����ي����ة وأج���ن���ب���ي���ة

عن بياناتها خالل العام املا�ضي يت�ضح �أن تدفقات اال�ستثمارات
املبا�شرة البينية العربية الواردة قد �سجلت انخفا�ضا كبريا
مبعدل يزيد عن .% 73
كما ا�ستعر�ض �أهم النتائج املتعلقة بالو�ضع الإجمايل للجاذبية
العربية وبو�ضع الدول العربية يف امل�ؤ�شرات الع�شرة الفرعية،
حيث حلت جمموعة الدول العربية يف املرتبة اخلام�سة على
م�ستوى العامل من بني  7جمموعات جغرافية .وقد ت�صدرت دول
اخلليج ب�شكل عام الأداء العربي مبتو�سط لقيمة امل�ؤ�شر قريب
جدا من املتو�سط العاملي .و�أفاد �أن فجوة اجلاذبية العربية
باال�ستناد �إلى متو�سط نتائج دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية قد بلغت  ،% 43ويتفرع هذا الفارق الن�سبي بدوره
�إلى فجوة املتطلبات الأ�سا�سية �أو امل�سبقة ،وقيمتها ،% 32.4
وفجوة العوامل الكامنة ،بن�سبة  ،% 29.7وفجوة العوامل �أو
امل�ؤثرات اخلارجية الإيجابية التي بلغت  % 68والتي تربز ب�شكل
�صريح �ضخامة التحديات التي تواجه االقت�صاديات العربية من
�أجل جذب املزيد من التدفقات الر�أ�سمالية.
و�أ�شار عند تقدميه للتو�صيات �إلى �أن ت�شجيع اال�ستثمار ي�شمل
حمددات م�ؤاتية
جميع الأن�شطة والتدابري الرامية �إلى �إيجاد ِّ
لال�ستثمار الأجنبي يف البلد امل�ضيف ،وتت�ضمن هذه املحددات
�إطار �سيا�سات اال�ستثمار الأجنبي واملحددات االقت�صادية وتي�سري
الأعمال .وميكن لكل عن�صر من هذه العنا�صر �أن يعمل كحافز
على اال�ستثمار �أو كعائق له ،والواقع �أن نوعية التن�سيق بني هذه
العنا�صر هي التي تت�سم ب�أهمية حا�سمة بالن�سبة لقرار اال�ستثمار
يف بلد ما من عدمه .كما �شدد على �أهمية بناء و�إدارة وحتليل
قواعد بيانات �شاملة ودقيقة ب�ش�أن املن�ش�آت املحلية وامل�ؤ�س�سات
الأجنبية القائمة يف خمتلف القطاعات (مر�صد لال�ستثمار)
لكفالة جذب وتوجيه اال�ستثمار املبا�شر الأجنبي نحو القطاعات
املنتجة التي ميكن �أن يحقّق فيها �أق�صى م�ساهمة يف التنمية
الوطنية ،من �أجل متكني �صناع القرار يف الدول العربية من
ا�ستخال�ص ا�سرتاتيجيات جمدية للرتويج لال�ستثمار.
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د.يوسف اإلبراهيم  :حتركات مهمة على صعيد تنفيذ املشروعات
التنموي���ة وتعزي���ز دور القط���اع اخل���اص في الكويت خ�ل�ال 2014

من اليمني علي ال�شحي ود .عادل الوقيان ود .يو�سف الإبراهيم ود� .أ�شرف العربي ود .عثمان حممد

«الترويج لالستثمار في إطار السياسات والخطط التنموية» ملركز مايل وجتاري بالرتكيز على قيادة القطاع اخلا�ص املحلي ثم الأجنبي
للعملية التنموية وفق �آليات حمفزة ت�شمل تهيئة البيئة الت�شريعية والإجرائية
�أما اجلل�سة الثانية التي جاءت حتت عنوان «الرتويج لال�ستثمار يف �إطار مع توفري الأرا�ضي واملرافق الالزمة لتو�سيع ن�شاطه وزيادة م�ساهمته يف
ال�سيا�سات واخلطط التنموية» فقد تر�أ�س حلقتها الأولى الدكتور /يو�سف الناجت املحلي الإجمايل.
الإبراهيم م�ست�شار �صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت ووزير املالية و�أ�ضاف ان اخلطة اعتمدت �آليات لتحقيق ذلك �أبرزها :تنويع امللكية عرب
ال�سابق و�أ�شار �إلى �أهمية امللتقى من جهة املو�ضوع حمور النقا�ش والتوقيت ا�ستئناف برنامج التخ�صي�ص ،اعتماد نظم متنوعة وم�شجعة لل�شراكة
وم�ستوى املتحدثني واحل�ضور.
بني القطاعني منها نظام الـ  B.O.Tوال�سماح بتملك �أجزاء من البنية
وتوقع �أن ي�شهد العام  2014يف الكويت العديد من التحركات املهمة التحتية ،و�إن�شاء �شركات تنموية كربى والدخول يف م�شروعات �إقليمية
على �صعيد تنفيذ امل�شروعات التنموية وموا�صلة تعزيز دول القطاع اخلا�ص بال�شراكة بني القطاعني ،وا�ستثمار برنامج الأوف�ست لتعزيز ا�ستثمارات
ال�شركات الأجنبية يف الكويت.
يف االقت�صاد ،والتحرك ملواجهة التحديات
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ح�صة اال�ستثمار من الناجت املحلى الإجمايل
المجلس األعلى للتخطيط والتنمية خ����ط����ة ال���ت���ن���م���ي���ة ف������ي ال���ك���وي���ت من � % 18إلى  % 23وزيادة ح�صة القطاع
ل��ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ت��ه��ا للمستثمرين اخلا�ص املحلي والأجنبي من � % 4.7إلى
في الكويت
 % 12.5من الإجمايل� ،إال �أن النتائج
�أما د.عادل الوقيان الأمني العام للمجل�س الأعلى للتخطيط العملية على الأر�ض بعد � 3سنوات ون�صف ال�سنة من تطبيق اخلطة
والتنمية يف الكويت فقد �أ�شار �إلى جدلية العالقة بني اخلطط التنموية ت�شري �إلى تراجع ن�صيب القطاع اخلا�ص من الناجت من ال�سنة � % 32إلى
واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،و�أهمية ا�ستمرار اخلطط والربامج الرامية  % 24وانخفا�ض ن�سبة اال�ستثمار �إلى الناجت �إلى  % 10.2وانخفا�ض
�إلى تنويع م�صادر الدخل ب�صرف النظر عن و�ضع �أ�سعار و�إيرادات النفط .ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي من � 3.2إلى  1.7مليار دينار
وفيما يتعلق باخلطة الإمنائية الكويتية الرباعية التي تنتهي يف مار�س كويتي.
 2014والبالغ حجم �إنفاقها الإجمايل نحو  30.5مليار دينار ،ومدى وارجع الوقيان �أ�سباب الرتاجع �إلى �أ�سباب داخلية منها :البيئة الت�شريعية
تبنيها لتوجه االعتماد على القطاع اخلا�ص ومتكينه �سواء كان حملي ًا وت�أخر طرح العديد من امل�شروعات التنموية ب�سبب طول الدورة امل�ستندية
�أم �أجنبي ًا� ،أو�ضح الوقيان �أن الر�ؤية امل�ستقبلية تن�ص على حتويل الكويت وعدم كفاية احلوافز يف بع�ض امل�شروعات م�شريا �إلى �أنه ورغم ارتفاع حجم
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د.أش������������رف ال�����ع�����رب�����ي :م����ص����ر ت�����ط�����رح ل���ل���ق���ط���اع
اخل��������اص احمل����ل����ي واألج�����ن�����ب�����ي ف����رص����ا م����ح����ددة
وم�����دروس�����ة ف����ي ق���ط���اع���ات وم���ن���اط���ق متنوعة

د.ع����ث����م����ان م���ح���م���د ع���ث���م���ان  :أه���م���ي���ة ال���رب���ط
ف���ي���م���ا ب���ي��ن اخل�����ط�����ط ال����ت����ن����م����وي����ة وال����ت����روي����ج
جل������ذب االس����ت����ث����م����ار ف�����ي إط��������ار رؤي��������ة ش��ام��ل��ة

اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إلى الكويت خالل ال�سنوات الثالث
الأخرية �إال انه يف واملقابل زادت اال�ستثمارات املبا�شرة ال�صادرة من الكويت
بقيمة �أكرب.
وبينّ ان العمل جار لتعديل مكونات بع�ض امل�شاريع املقدمة للم�ستثمرين
بهدف تعزيز جاذبيتها ورفع م�ساهمة دور القطاع اخلا�ص يف م�شاريع
التنمية بالبالد.

�ست�سهم وب�شكل كبري يف حت�سني بيئة �أداء الأعمال وكذلك حت�سني الأو�ضاع
االجتماعية وبالتايل تعزيز جاذبية م�صر لال�ستثمارات العربية والأجنبية.
�أما وزير التخطيط امل�صري ال�سابق د.عثمان حممد عثمان
فقد �أكد �أهمية الربط فيما بني اخلطط التنموية والرتويج جلذب
اال�ستثمار يف �إطار ر�ؤية �شاملة حول مفهوم حتديث املجتمع ودور كل
من احلكومة والقطاع اخلا�ص م�شريا �إلى �أن جناح م�صر يف الربط بني
خطط التنمية والإ�صالح من جهة و�سيا�سات اال�ستثمار من جهة �أخرى
بداية من عام  ،2004وحتى نهاية العقد الأول من القرن الع�شرين
�أدى �إلى ارتفاع وا�ضح يف تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
الواردة �إليها ،وذلك قبل �أن تت�أثر بتداعيات الأزمة املالية العاملية و ما
تالها من تطورات �سيا�سية عمت املنطقة.

وزارة التخطيط في مصر

فيما حتدث وزير التخطيط امل�صري د�.أ�شرف العربي عن اهتمام
م�صر بفتح املجال �أمام القطاع اخلا�ص املحلي والعربي والأجنبي للم�شاركة
يف خطط التنمية منذ �سنوات.
كما �أ�شار �إلى الدور الذي تقوم به اخلطط التنموية يف �إتاحة فر�ص
وزارة االقتصاد في اإلمارات
حمددة ومدرو�سة للقطاع اخلا�ص للم�شاركة يف تنفيذ م�شروعات يف
قطاعات ومناطق متنوعة ت�سهم يف جذب املزيد من اال�ستثمارات يف حني عر�ض ُمدير �إدارة اال�ستثمار يف وزارة االقت�صاد يف
الأجنبية والعربية املبا�شرة �إلى م�صر وال�سيما يف امل�شروعات الإمارات علي ال�شحي لتجربة االمارات يف جمال تنويع م�صادر الدخل
القومية يف قناة ال�سوي�س وطريق �سوهاج البحر الأحمر وغريها .عرب االعتماد على االنفتاح على اخلارج وت�شجيع القطاع اخلا�ص املحلى
والأجنبي على امل�شاركة الفعالة يف تنفيذ اخلطط التنموية وفق فر�ص
و�أو�ضح �أن م�صر تتبع م�سارين �أحدهما
وبرامج وا�ضحة والتي �أدت �إلى بلوغ ح�صة
�سيا�سي يف �إطار خارطة الطريق اجلاري ع��ل��ى ال��ش��ح��ي  :االم������ارات تتوقع
الناجت غري النفطي يف �إجمايل الناجت املحلي �إلى
تنفيذها والثاين اقت�صادي من �شقني الأول
بعيد املدى للتنمية والتطوير مع تعزيز دور املزيد من االستثمارات األجنبية  % 67مقابل  % 33للناجت النفطي.
القطاع اخلا�ص يف �إطار ر�ؤية متتد حتى عام وارت�������ف�������اع ن���ص���ي���ب ال�����ن�����اجت غير و�أ�شار ح�سني �إلى �أن ذلك تزامن مع ارتفاع
 2022وال�شق الثاين عاجل بتمويل معظمه النفطي إل��ى  % 70م��ن اإلجمالي كبري يف حجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
خليجي النعا�ش االقت�صاد املحلي عرب متويل �إ�ضايف باملوازنة احلكومية لعام الواردة �إلى االمارات حتى بلغ ر�صيدها الوارد بنهاية عام 2012
 2014/2013بقيمة ت�صل �إلى  30مليار جنيه حتى يونيو  .2014نحو  78مليار دوالر وهو ما يتجاوز ر�صيد اال�ستثمارات الأجنبية
و�أ�شار �إلى �أن التمويل الإ�ضايف يركز على االنتهاء من �أعمال املرافق ال�صادرة من االمارات واملقدرة بنحو  48مليار دوالر بنهاية .2012
يف  35منطقة �صناعية وم�ساندة امل�صانع املتعرثة ودعمها لإعادة وارجع ح�سني ذلك التقدم �إلى امتالك االمارات للعديد من عنا�صر جذب
ت�شغيلها ودعم املقاولني واملوردين و�سرعة �سداد م�ستحقاتهم اال�ستثمار الأجنبي ومنها :اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني والبنية التحتية
وا�ستكمال امل�شروعات القائمة ،التي يتوقف �إجنازها على التمويل .املتطورة والبيئة الت�شريعية والإجرائية املواتية واالنفتاح على العامل وقيامها
و�أ�شار �إلى �أن م�شروعات تطوير املرافق يف جماالت الطرق والنقل بدور املركز التجاري واملايل للمنطقة متوقعا تدفق املزيد من اال�ستثمارات
ومياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي والغاز الطبيعي و دعم وتطوير الأجنبية وخ�صو�صا من الدول الأوروبية �إ�ضافة �إلى ارتفاع ن�صيب الناجت
الرعاية ال�صحية والبنية الأ�سا�سية واخلدمات االجتماعية ب�شكل عام غري النفطي �إلى  % 70من الإجمايل.
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عل���ى املوس���ى  :التش���خيص املوضوع���ي واألم�ي�ن للوض���ع واالس���تفادة
م���ن التج���ارب الناجح���ة يعتب���ر نص���ف احل���ل ملواجه���ة التحدي���ات

من اليمني د.عبد اللطيف التون�سي ود.ر�ضا ال�سعيدي وعلي املو�سى ود .حممد ال�سعدي

رض�������������ا ال�������س�������ع�������ي�������دي  :م������ن������ظ������وم������ة اس�������ت�������ث�������م�������ار ج����������دي����������دة ف����������ي ت��������ون��������س ت������ت������ج������اوز
احل�����������واف�����������ز وت������ش������م������ل ك���������ل ال��������ع��������وام��������ل ال�������ه�������ام�������ة ذات ال�������ع���ل���اق�������ة ب�����االس�����ت�����ث�����م�����ار

تر�أ�س احللقة الثانية من اجلل�سة الثانية وزير التخطيط ال�سابق
يف دولة الكويت على املو�سى و�أ�شار فيها �إلى وجود روابط

م�شرتكة فيما بني عدد من الدول العربية يف التجارب التخطيطية
واال�ستثمارية وكذلك التحديات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
التي تواجهها.
و�شدد على �أهمية موا�صلة الت�شخي�ص املو�ضوعي والأمني للو�ضع
الذي �أعتربه ن�صف احلل ملواجهة التحديات والعقبات ف�ضال عن
�ضرورة اال�ستفادة من التجارب الناجحة يف املنطقة والعامل وال�سيما
فيما يتعلق بالربط بني اخلطط التنموية وبرامج الرتويج جلذب
اال�ستثمارات الأجنبية.
وزير الشئون االقتصادية التونسي

من جهته ك�شف وزير ال�شئون االقت�صادية التون�سي ر�ضا
ال�سعيدي عن منظومة ا�ستثمار جديدة يف بالده تتجاوز احلوافز

تب�سيط الإجراءات واخت�صار الآجال.
كما �أ�شار �إلى تثمني املزايا التفا�ضلية والتناف�سية لالقت�صاد التون�سي
على م�ستوى املوارد الب�شرية املاهرة والبنية الأ�سا�سية املتطورة ،مع
حتديد القطاعات ذات الأولوية التي تتم ّيز بالقيمة امل�ضافة العالية
واملحتوى التكنولوجي الرفيع على غرار الطاقات اجلديدة واملتجددة
و�صناعة مكونات ال�سيارات والطائرات وال�صناعة ال�صيدلية
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وال�سياحة العالجية� ،إلى جانب
الإطار القانوين اجلديد املنظم لل�شراكة بني القطاع العام والقطاع
اخلا�ص ،م�شريا �إلى �أن اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إلى
تون�س ارتفعت بن�سبة  % 16خالل الأ�شهر الع�شرة الأولى من عام
� ،2013إلى قرابة  1.7مليار دينار( 1.03مليار دوالر).
و�أ�شار �إلى تنبه احلكومة التون�سية �إلى عدم الإفراط يف اال�ستجابة
للطلبات االجتماعية على ح�ساب الأداء العام للميزانية م�شريا �إلى
�أن النمو يف الرواتب والأجور مل يتجاوز � % 6سنويا.

وت�شمل كل العوامل الهامة ذات العالقة باال�ستثمار على غرار تدعيم
انفتاح ال�سوق و�إر�ساء دعائم اقت�صاد املعرفة والتجديد وحماية
حقوق امللكية الفكرية وال�صناعية و�إعطاء مزيد من ال�ضمانات من جهته �أ�شار وكيل وزارة التخطيط الليبية د.عبد اللطيف
للم�ستثمرين �إلى جانب التكري�س الفعلي ملبد�أ ال�شفافية واملناف�سة التون�سي �إلى �أن الر�ؤية امل�ستقبلية لليبيا حتى عام  2030تركز
ال�شريفة وجناعة احلوافز وحت�سني �أداء الإدارة وخدماتها ال�سيما على �إدماج القطاع اخلا�ص يف تنفيذ ومتويل و�إدارة م�شاريع التنمية

د.ع�����ب�����د ال���ل���ط���ي���ف ال���ت���ون���س���ي  :رؤي��������ة ليبيا
 2030ت����رك����ز ع���ل���ى إدم���������اج ال����ق����ط����اع اخل�����اص
ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ومت���وي���ل وإدارة م��ش��اري��ع التنمية

د .م��ح��م��د ال���س���ع���دي  :ض�������رورة االن����ت����ق����ال من
ح��ال��ة ال��ص��راع إل���ى م��رح��ل��ة ال��ب��ن��اء وال��ت��خ��ل��ي عن
ال��ع��ق��ل��ي��ة األم���ن���ي���ة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ع البيانات

باعتباره �شريك ًا وم�ساهم ًا فيها من خالل خطط تنموية متو�سطة
الآجل ت�أخذ يف االعتبار االهتمام بالتنمية املكانية باعتبارها �أ�سا�سا
لتحقيق التنمية ال�شاملة والرتكيز على التنويع االقت�صادي بدال من
االقت�صاد الريعي وتقييم امل�شاريع اال�سرتاتيجية القائمة من الناحية
التخطيطية والفنية والتعاقدية.
وك�شف التون�سي عن حتديات تواجه بالده تتمثل يف العقود التي �سبق
�إبرامها من قبل النظام ال�سابق بع�ضها على �أ�س�س غري مهنية بقيمة
 140مليار دينار ليبي وموزعة على  14الف عقد م�شريا �إلى �أنها لن
تكون كافية لتحقيق الأهداف التنموية �إال مب�شروعات تكميلية تبلغ
قيمتها  210مليارات دينار �أي ب�إجمايل عام يبلغ  350مليار دينار.
و�شدد على �أهمية م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تنفيذ تلك امل�شروعات
ال�سيما و�أنه يف حال االعتماد على التمويل احلكومي فقط نحتاج لنحو
 16عاما لتنفيذها ب�إفرتا�ض ثبات الإنفاق احلكومي اال�ستثماري
والبالغ نحو  19.3مليار دينار على معدالته وكذلك بفر�ض ا�ستقرار
العديد من املعطيات الأخرى.
كما �أ�شار �إلى �أن تعرث تنفيذ بع�ض من تلك امل�شاريع يعود �إلى �أ�سباب
متنوعة �سيا�سية و�أمنية واقت�صادية واجتماعية وفنية مو�ضحا
�أن  % 45من العقود تتجاوز قيمتها  100مليون دينار و% 75
من تلك العقود مع �شركات �أجنبية الزال بع�ضها مرتدد ًا يف العودة.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن

كذلك �أ�شار وزير التخطيط والتعاون الدويل يف اليمن
الدكتور /حممد �سعيد ال�سعدي �إلى جتربة اليمن ال�سابقة يف

جمال التخطيط وت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي منتقدا عدم تطبيق
�سيا�سات ت�ضمن تو�سيع دائرة اال�ستفادة من اخلطط والربامج
االقت�صادية واالفتتاحية ،ب�سبب عقبات عديدة منها احتكار ال�سلطة
والرثوة ووجود مراكز قوى متنع �إنفاذ القوانني والإجراءات ب�شكل
عادل و�شفاف.
و�أو�ضح �أن الر�ؤية ال�شاملة للفرتة املقبلة يف انتظار انتهاء احلوار
الوطني امل�ستمر حاليا وال�سيما بعد جناح املبادرة اخلليجية يف �إر�ساء
دائم التحرك امل�ستقبلي ف�ضال عن الدعم ال�سيا�سي واملايل م�شريا
�إلى �أن احلكومة ت�سعى من خالل ر�ؤية متكاملة للقيادة والقاعدة
لتح�سني بيئة اال�ستثمار على خمتلف الأ�صعدة ال�ستئناف برامج ترويج
اال�ستثمار يف �إطار فر�ص وا�ضحة.
و�شدد ال�سعدي على �أهمية االنتقال من حالة ال�صراع �إلى مرحلة
البناء يف كل دول املنطقة والتخلي عن العقلية الأمنية يف التعامل مع
البيانات و�ضرورة معاجلة اخللل يف �إعداد البيانات والإح�صاءات
وحتديثها ب�شكل دوري وذلك مل�ساعدة متخذي القرار على �أ�س�س علمية
وا�ضحة.

وزارة التخطيط في ليبيا
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عبدالرحيمنقي:ضرورةتعزيزدورالدراساتوالبحوثاملتخصصة
ف���ي دع���م متخ���ذي الق���رار عل���ى املس���تويني احلكوم���ي واخل���اص

من اليمني د�.صالح ال�سيف وفهد القرقاوي وعبد الرحيم نقي و�إبراهيم القا�ضي

ف���ي اليوم الثان���ي للملتق���ى العربي لالس���تثمار  :فجوة جاذبية االس���تثمار عرض وزراء ومس���ئولو االس���تثمار
ف���ي ال���دول العربي���ة فرص���اً اس���تثمارية متنوع���ة تق���در تكلفته���ا االس���تثمارية اإلجمالي���ة بمئ���ات المليارات
م���ن ال���دوالرات تش���مل مج���االت البني���ة األساس���ية والزراع���ة والصناع���ة والخدم���ات بمختلف أنش���طتها.
وشدد الوزراء والمسئولون في كلماتهم ومداخالتهم على ضرورة التعاون لسد فجوة جاذبية االستثمار في المنطقة،
من خالل تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات عبر إنشاء اتحاد لهيئات تشجيع االستثمار في الدول العربية .
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

ففي اجلل�سة الثالثة للملتقى والتي عقدت حتن عنوان
“فر�ص وحتديات الرتويج لال�ستثمار يف املنطقة العربية”
تر�أ�س حلقتها الأولى عبد الرحيم ح�سن نقي الأمني العام
الحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أ�شار �إلى
�أهمية التعاون فيما بني اجلهات البحثية يف دول املنطقة
لتعزيز دور الدرا�سات والبحوث املتخ�ص�صة يف دعم
متخذي القرار على امل�ستويني احلكومي واخلا�ص .و�شدد
على �أهمية ا�ستمرار وتكثيف برامج ت�شجيع القطاع اخلا�ص
لتعزيز دوره يف اخلطط وامل�شاريع التنموية يف خمتلف دول
املنطقة.
مؤسسة الخليج لالستثمار

ويف احللقة الأولى �أكد �إبراهيم القا�ضي الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار �أهمية مواجهة التحديات التي
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ت�شهدها املنطقة والعمل على حت�سني مناخ اال�ستثمار وفق
ر�ؤية متكاملة لعوامل اجلذب لال�ستثمارات اخلارجية.
وا�ستعر�ض جتربة م�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار يف املنطقة
على مدى  3عقود منذ ت�أ�س�ست كم�ؤ�س�سة �إقليمية من
قبل حكومات دول جمل�س التعاون لال�ستثمار يف تنفيذ
امل�شروعات اال�ستثمارية يف دول جمل�س التعاون حيث
�ساهمت يف �أكرث من  60م�شروع ًا بن�سب متفاوتة
تراوحت ما بني  % 5و % 100ويف قطاعات متنوعة
�ساهمت بنحو  60مليار دوالر يف الناجت املحلي الإجمايل
لدول التعاون ووفرت نحو  57الف فر�صة عمل.
و�أ�شار �إلى �أن امل�ؤ�س�سة �ضاعفت من حجم ا�ستثماراتها يف
املنطقة من  205ماليني دوالر عام � 2002إلى  2.1مليار
دوالر عام  2012يف حني بلغت �أ�صولها الإجمالية نحو 6.3
مليارات دوالر مقارنة مع  480مليون دوالر عام .1984

اليوم الثاني :الجلسة الثالثة  -الحلقة األولى

إبراهيم القاضي  :دول اخلليج حتظى مبقومات
االس���ت���ق���رار ال��س��ي��اس��ي واالق����ت����ص����ادي والبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة واإلج���رائ���ي���ة

ف��ه��د ال���ق���رق���اوي :م��ط��ل��وب ال��س��ع��ي الستقطاب
ال���ف���وائ���ض امل���ت���راك���م���ة ل����دى ال���ش���رك���ات العاملية
وامل���������ق���������درة ب����ن����ح����و  5ت�����ري�����ل�����ي�����ون�����ات دوالر

و�أو�ض ��ح ان امل�ؤ�س�س ��ة و�ضعت معايري الختي ��ار امل�شروعات
الت ��ي ت�ستثم ��ر به ��ا �أبرزه ��ا :اجل ��دوى االقت�صادي ��ة
وانعكا�ساته ��ا عل ��ى التنمي ��ة االقت�صادية بدلي ��ل تركيزها
عل ��ى قط ��اع ال�صناع ��ة ال ��ذي ي�ستح ��وذ عل ��ى  % 61من
�إجم ��ايل اال�ستثم ��ار املبا�ش ��ر بنهاية ع ��ام  ،2012ف�ضال
ع ��ن تركيزها يف امل�ستقب ��ل على  3قطاع ��ات �أ�سا�سية هي
الطاقة اجلديدة واملتج ��ددة والزراعة والرعاية ال�صحية.
ومن وجهة نظره كم�ستثمر يف دول جمل�س التعاون يرى
القا�ضي �أن تلك الدول حتظى مبقومات عديدة جلذب
اال�ستثمار على �صعيد اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
والبنية التحتية والبيئة الت�شريعية والإجرائية وانعدام �أو
انخفا�ض �ضرائب الدخل على ال�شركات والأفراد وحرية
حركة ر�ؤو�س الأموال واحلرية الن�سبية ال�ستقطاب املوارد
الب�شرية والكفاءات من خمتلف دول العامل والقدرات
التمويلية للم�شروعات الكربى وكذلك ال�صغرية واملتو�سطة.

الأجنبي يف حكومة دبي �إلى �أن اال�ستثمارات الأجنبية يف
دبي زادت خالل العام اجلاري بن�سبة ترتاوح بني % 8
و % 10مقارنة بعام  2012والذي منت فيه اال�ستثمارات
الأجنبية يف دبي بن�سبة  % 15مقارنة بعام  .2011ونوه
ب�أن دبي جذبت خالل العام املا�ضي  7.35مليار دوالر
مو�ضحا �أن املكتب و�ضع �آلية جديدة الحت�ساب اال�ستثمار
الأجنبي لهذا العام مبا ي�ؤثر على ن�سبته .
و�أ�شار �إلى �أن الإمارات مالذ �أمن لال�ستثمارات يف املنطقة
و�أهم من�صة لإطالق عمليات م�شاريع الإن�شاء والبنى
التحتية �إذ تعمل احلكومات االحتادية واملحلية على حت�سني
دائم للبيئة اال�ستثمارية وتعزيز حقوق امل�ستثمرين الأجانب
مما يحافظ على ا�ستثماراتهم كما يظهر تقرير م�ؤ�شر
ممار�سة ن�شاط الأعمال يف الإمارات العربية املتحدة �إذ
تقدمت الإمارات على �أ�سا�س امل�ؤ�شر العام من املرتبة 26
عام � 2013إلى املرتبة  23عام .2014
ودعا القرقاوي �إلى ال�سعي لال�ستفادة من التجارب الإقليمية
والدولية الناجحة يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية والعمل
على ا�ستقطاب الفوائ�ض املرتاكمة لدى ال�شركات العاملية يف

مكتب االستثمار األجنبي لحكومة دبي

كما �أ�شار فهد القرقاوي املدير التنفيذي ملكتب اال�ستثمار
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الوقت احلايل واملقدر قيمتها
بنحو  5تريليونات دوالر.
و�أو�ضح �أن الن�شاط امل�صريف
يف الدولة مليء بفر�ص
النمو ،وخ�صو�ص ًا يف جمال �إدارة الرثوات ،حيث �إن ن�سبة
عدد �أ�صحاب الرثوات والرثوات املرتفعة �إلى ال�سكان يف
دول اخلليج هي من الأعلى يف العامل .كما �أن تلك الرثوات
يف منو م�ستمر ،كذلك قطاع اخلدمات وال�سيما اخلدمات
التقنية واللوج�ستية �إلى جانب جماالت التعليم وال�صحة
العامة واالقت�صاد الأخ�ضر كذلك برزت دبي حتديدا
والإمارات عموما كوجهة لل�سياحة الرتفيهية �أو ال�ست�ضافة
رجال الأعمال �-أخريا �إن الفوز با�ست�ضافة “�أك�سبو
 ”2020لهو دليل على الثقة يف بيئة الأعمال وحمفز لنمو
البنية التحتية من �ش�أنه تعزيز فر�ص اال�ستثمار يف خمتلف
القطاعات وتعزيز مكانة الدولة عامليا.
و�أ�شار �إلى �أهمية التعاون فيما بني جهات الرتويج عرب
�إن�شاء رابطة �أو احتاد لتن�سيق اجلهود خ�صو�صا مع بروز
حتديات عديدة ب�سبب تداعيات الأزمة االقت�صادية،
والأزمات ال�سيا�سية احلالية يف خمتلف املناطق.
الهيئة العامة لالستثمار في السعودية

د.ص������ال������ح ال���س���ي���ف  :ال����س����ع����ودي����ة ت����أخ����ذ في
االع��ت��ب��ار التأثير املتوقع مل��ش��روع��ات االستثمار
األج���ن���ب���ي ع���ل���ى ال��ق��ي��م��ة امل���ض���اف���ة والتشغيل

اليوم الثاني :الجلسة الثالثة  -الحلقة األولى

يف الهيئة العامة لال�ستثمار
يف ال�سعودية فقد �أ�شار �إلى

النمو الكبري الذي �شهدته
اال�ستثمارات
تدفقات
الأجنبية املبا�شرة �إلى اململكة والتي جعلتها �أكرب م�ستقبل
عربي ،حيث قفز ر�صيد اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
من  49مليار دوالر بنهاية عام � 2006إلى  199مليار
دوالر بنهاية عام .2012كما قفز عدد ال�شركات الأجنبية
من � 3أالف �شركة �إلى  11الف �شركة خالل نف�س الفرتة.
وارجع ال�سيف النمو الكبري وحت�سن ترتيب اململكة يف قائمة
الدول اجلاذبة على امل�ستوى العاملي من املركز  27عام
� 2006إلى املركز الثامن عامليا عام � 2010إلى الرتتيب
املتقدم لل�سعودية يف م�ؤ�شرات بيئة �أداء الأعمال وم�ؤ�شر
التناف�سية العاملية والرتكيز على ال�صناعات املعرفية
و�صناعة الطاقة والنقل با�ستثمارات �إجمالية متوقعة تقدر
بنحو  500مليار دوالر ،وذلك �إلى جانب الدور املهم للمدن
االقت�صادية الكربى.
و�أو�ضح �أن الهيئة بد�أت ت�أخذ يف االعتبار الت�أثري املتوقع
مل�شروعات اال�ستثمار الأجنبي على القيمة امل�ضافة
والت�شغيل عند منح الرتاخي�ص م�شريا �إلى �أن امل�شروعات
�أما د�.صالح بن عبد اهلل ال�سيف مدير درا�سات ال�سوق الأجنبية ات�ضح �أن ت�أثريها كان اعلى من اال�ستثمارات
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املحلية فيما يتعلق بن�سب
فئات امل�ستثمرين �أو مناطق
ال���ش���ي���خ د .م��ش��ع��ل ال���ص���ب���اح :ال���ك���وي���ت تستعد
التوظيف.
إلط��ل��اق ح��م��ل��ة ت��روي��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة لتشجيع جغرافية ذات خ�صو�صية يف
االس���ت���ث���م���ارات ال��ن��وع��ي��ة ذات ال��ق��ي��م��ة املضافة عالقتها مع دولة الكويت �أو
متثل �أ�سواق ًا واعدة.
هيئة تشجيع االستثمار المباشر في الكويت و�شدد على �أهمية التعاون العربي يف جمال الرتويج وجذب
كما �أو�ضحت ورقة عمل قدمها املدير العام لهيئة ت�شجيع اال�ستثمار عرب حتقيق مزيد من التجان�س يف الت�شريعات
اال�ستثمار املبا�شر يف الكويت ال�شيخ د.م�شعل جابر اال�ستثمارية وبحث �سبل الرتويج امل�شرتك وتعزيز
ال�صباح �أن ر�ؤية «الكويت  »2035تعترب االطار العام الذي الرتتيبات الإقليمية والثنائية ونظم �إح�صاءات اال�ستثمار
ا�سرت�شدت به الهيئة يف اقرتاحها مل�شاريعها وبرنامج عملها وتوفري خمرجاتها وتعميق ا�ستخدام امل�ؤ�شرات والتقارير
مبا ي�ؤدي يف جممله �إلى ت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر املحلي الإقليمية مثل م�ؤ�شر �ضمان جلاذبية اال�ستثمار للم�ؤ�س�سة
والأجنبي يف الكويت ،وحت�سني بيئة الأعمال ورفع القدرة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات و كذلك
التناف�سية للبالد وحتفيز النمو وحتقيق الرفاه امل�ستدام .تقرير التناف�سية العربية للمعهد العربي للتخطيط وقريبا
و�أو�ضحت الورقة �أن الهيئة ت�ستعد لإطالق حملة ترويجية تقرير التنمية العربية.
متكاملة وعلى مراحل ت�ستهدف ت�شجيع اال�ستثمارات كما دع��ت �إل��ى اال�ستفادة من تنظيمات رج��ال الأعمال
النوعية ذات القيمة امل�ضافة والتي حتقق مبادئ التنمية لتقدمي ال��دع��م الفني واللوج�ستي للجهود الرتويجية
امل�ستدامة واعتبارات الإدارة الر�شيدة يف الرتابطات الإقليمية امل�شرتكة وكذلك الف�ضاء االفرتا�ضي وو�سائل
االقت�صادية وتعزز االندماج والتكامل �ضمن �سال�سل االت�صال االجتماعي لت�أ�سي�س منتديات �إقليمية للرتويج
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار ف �� �ض�لا عن
القيمة امل�ضافة العاملية،
وذلك عرب تقنية اال�ستهداف االس����ت����ف����ادة م����ن ت���ن���ظ���ي���م���ات رج�������ال األع����م����ال امل � �ب� ��ادرات الإق �ل �ي �م �ي��ة يف
املركز لأنواع معينة من ل�����ت�����ق�����دمي ال�������دع�������م ال�����ف�����ن�����ي وال����ل����وج����س����ت����ي جم ��االت ال �ت��دري��ب وتبادل
ال�صناعات �أو القطاعات �أو ل���ل���ج���ه���ود ال���ت���روي���ج���ي���ة اإلق���ل���ي���م���ي���ة املشتركة اخل� �ب ��رات وامل� �ع� �ل ��وم ��ات.
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د .ع���ادل الوقيان  :بحث العالقة بني اخلطط وجذب االس���تثمار
النعكاس���اتها املهم���ة عل���ى مس���يرة التنمي���ة ف���ي دول املنطق���ة

من اليمني د .عوين الر�شود ود .عادل الوقيان ونبيل عيتاين

�أما احللقة الثانية فقد تر�أ�سها د .عادل عبداهلل الوقيان الأمني
العام للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية يف الكويت و�أ�شار

�إلى �أهمية بحث ق�ضية العالقة بني اخلطط التنموية وجذب
اال�ستثمارات اخلا�صة املحلية والأجنبية وانعكا�ساتها املتوقعة على
م�سرية التنمية يف دول املنطقة.

22

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
فيما �أكد نبيل عيتاين رئي�س جمل�س الإدارة ُمدير عام امل�ؤ�س�سة
العامة لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان على �أهمية تكثيف جهود
الرتويج جلذب اال�ستثمارات العربية والأجنبية وخ�صو�صا بعد
التطورات الأخرية التي ت�شهدها املنطقة  ،داعيا �إلى �إن�شاء رابطة
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نبيل عيتاني  :أه��م��ي��ة تكثيف ج��ه��ود الترويج
جل�����ذب االس����ت����ث����م����ارات ال���ع���رب���ي���ة واألج���ن���ب���ي���ة
وخ������ص������وص������ا ب�����ع�����د ال��������ت��������ط��������ورات األخ������ي������رة

د .ع���ون���ي ال�����رش�����ود :ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى قطاعات
ال���ص���ح���ة وال���س���ي���اح���ة وال���ص���ن���اع���ات ال���دوائ���ي���ة
وال���ط���اق���ة اجل����دي����دة وامل���ت���ج���ددة واالت����ص����االت

لهيئات ت�شجيع اال�ستثمار يف الدول العربية.
و�أ�شار �إلى انه وعلى الرغم من عدم ا�ستقرار املناخ ال�سيا�سي،
ال تزال لبنان قادرة على جذب اال�ستثمارات �إليها حيث متكنت
من جذب  3.78مليار خالل عام  2012بزيادة قدرها % 8.5
مقارنة بـ  3.50مليار عام  .2011ممثلة  % 7.8من �إجمايل
اال�ستثمارات الواردة للدول العربية البالغة نحو  47مليار دوالر
خالل عام .2012
و�أ�ضاف �أن ح�صة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من الناجت املحلي
الإجمايل يف لبنان ال تزال من بني الأعلى �إقليميا وعامليا ،م�شريا �إلى
�أن اخلدمات والتجارة هي القطاعات الرئي�سية اجلاذبة فيما جاء
�أكرث من  % 30من امل�ستثمرين من دولة الإمارات واململكة املتحدة،
كما �أ�شار �إلى �أن �أغلبية اال�ستثمارات الكويتية يف لبنان ترتكز يف
قطاعات البناء والعقارات ،ومعظمها مت �إن�شا�ؤها قبل عام .2010
مؤسسة تشجيع االستثمار في األردن
من جهته �أو�ضح املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار
يف الأردن د.عوين الر�شود �أن بالده ت�ستهدف امل�ستثمرين من
الدول العربية ب�شكل عام ودول اخلليج ب�شكل خا�ص ،حيث �شكلت

اال�ستثمارات العربية  % 70من جمموع اال�ستثمارات الكلية التي
ا�ستفادت من قانون ت�شجيع اال�ستثمار خالل الأعوام اخلم�سة
املا�ضية ،م�شريا �إلى �أن الأردن جنح خالل الأ�شهر ال�سبعة الأولى
من العام  2013يف ا�ستقطاب ما يزيد عن مليار دوالر من
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة.
وك�شف عن �أن الأردن �سيقوم عام  2014ب�إعداد درا�سات
جدوى �أولية مل�شروع اخلارطة اال�ستثمارية ملناطق املفرق
واربد وجر�ش وعجلون� ،إ�ضافة �إلى افتتاح عدد من مكاتب
التمثيل اخلارجي وخا�ص ًة يف ال�سعودية وتركيا وكندا كوريا
اجلنوبية ،مع الرتكيز على قطاعات ال�صحة وال�سياحة
وال�صناعات الدوائية والطاقة اجلديدة واملتجددة واالت�صاالت.
و�شدد على �أن الأردن ت�سعى لإفادة امل�ستثمرين من توقيع 53
اتفاقية حلماية وت�شجيع اال�ستثمارات و 27اتفاقية ملنع االزدواج
ال�ضريبي وكذلك ان�ضمامه �إلى جلنة اال�ستثمار الدولية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDلي�صبح
بذلك رابع دولة عربية بعد م�صر واملغرب وتون�س ،ورقم  45على
م�ستوى العامل ،و�أخريا توقيع مذكرة تفاهم مع امل�ؤ�س�سة العربية
ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات يف عدد من املجاالت.
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الس����فير د .جم����ال بيوم����ي  :مب����ادرات متع����ددة للكوي����ت على
صعي����د تعزي����ز التع����اون العرب����ي ف����ي املج����ال االقتص����ادي

من اليمني النعمة عبد القدو�س و د .م�صطفى عثمان وال�سفري د .جمال بيومي و�أ�سامة �صالح وحممد جريي

% 64وجاءت الزراعة يف ذيل القائمة بن�سبة .% 5
اتحاد المستثمرين العرب
ويف احللقة الثالثة من اجلل�سة الثالثة التي تر�أ�سها ال�سفري د .حممد وعلى �صعيد اال�ستثمارات العربية �شهدت الفرتة 2010 - 2000
جمال الدين بيومي �أمني عام احتاد امل�ستثمرين العرب �أ�شار ن�شاطا ن�سبيا حيث بلغ عدد اال�ستثمارات العربية امل�صدقة لهذه
�إلى مبادرات الكويت املتعددة على �صعيد تعزيز التعاون العربي يف الفرتة ( )1657م�شروع ًا نفذ منها ( )397م�شروع ًا بن�سبة
املجال االقت�صادي بداية من الدعوة �إلى �أول قمة عربية �إقت�صادية  % 24فقط بقيمة  5.3مليارات دوالر معظمها ا�ستثمارات خا�صة
وا�ست�ضافتها مرورا ب�إن�شاء وا�ست�ضافة العديد من م�ؤ�س�سات العمل �شكلت ما يفوق  % 67من اال�ستثمارات غري النفطية الوافدة �إلى
االقت�صادي العربي امل�شرتك وكذلك مبادرات التمويل املتنوعة وكان ال�سودان ،م�شريا �إلى �أن ال�سودان ا�ستقطب م�ستثمرين من 13
�آخرها ال�صندوق املخ�ص�ص لتمويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف دولة عربية �أبرزها الكويت وال�سعودية و الإمارات و م�صر والأردن
وتعادل ا�ستثماراتها  % 83من جملة اال�ستثمارات العربية .
الدول العربية.
وتوقع �إ�سماعيل تدفق ا�ستثمارات خا�صة
وزارة االستثمار في السودان
ويف بداية احللقة قال وزير اال�ستثمار يف د .م���ص���ط���ف���ى ع����ث����م����ان :ت���وق���ع عربية �إلى ال�سودان لتحقيق برنامج الأمن
ال�سودان د.م�صطفى عثمان �إ�سماعيل ت�����دف�����ق اس�����ت�����ث�����م�����ارات خ���اص���ة الغذائي العربى وخ�صو�صا اذا ما مت توجيه
متويل ال�صناديق العربية لت�شييد م�شروعات
�أن ال�سودان لن تت�أثر قدرته على جذب
ع��رب��ي��ة إل����ى ال����س����ودان لتحقيق
البنى التحتية يف املواقع الزراعية وت�أ�سي�س
اال�ستثمارات العربية والأجنبية بانف�صال
العربى
��ي
ئ
��ذا
غ
��
ل
ا
����ن
م
األ
��ج
م
��ا
ن
��ر
ب
املناطق احلرة يف املوانئ ال�ستقطاب
اجلنوب لأنه الزال ميتلك قدرات هائلة
ا�ستثمارات خدمات ال�صادرات وت�أ�سي�س
على م�ستوى املوارد الطبيعية وامل�ساحة
واملوقع وغريها من عوامل اجلذب التي مل تت�أثر ،حيث متكن من املدن واملناطق ال�صناعية املتخ�ص�صة لت�سهيل وتوفري اخلدمات
جذب  29مليار دوالر خالل الفرتة ( )2010 - 2000تركزت يف اللوج�ستية� ،إ�ضافة �إلى تقدمي ت�سهيالت متويلية وتوفري العمالة املدربة
قطاع البرتول و التعدين بن�سبة  % 74بينما بلغت ن�سبة القطاعات والتقنيات الالزمة ،وال�سيما مع وجود العديد من املتغريات ال�سيا�سية
الأخرى  % 26من �إجمايل اال�ستثمارات ،م�شريا �إلى �أن ال�صني واالقت�صادية يف املنطقة والعامل التي من املمكن �أن تعزز حتقيق هذا
جاءت يف مقدمة الدول امل�ستثمرة بقيمة  6مليارات دوالر تلتها الهدف.
وزارة االستثمار في مصر
ماليزيا بر�أ�سمال قدره  4مليارات دوالر ثم الهند بـ  3مليارات
دوالر وا�ستثمرت كل هذه املبالغ يف قطاع البرتول و التعدين .من جهته ك�شف وزير اال�ستثمار امل�صري �أ�سامة �صالح عن خطة
و�أو�ضح �أن وترية تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف القطاعات جديدة لتح�سني مناخ الأعمال واال�ستثمار ودعم امل�ستثمرين ترتكز على
غري البرتولية با�ستثناء الأعوام  2005 ،2003و 2007ات�سمت ت�أمني م�شروعات املناطق احلرة واملناطق اال�ستثمارية ،وطرح املزيد
بالنمو امل�ستقر ،وتركزت يف قطاع اخلدمات حيث فاقت ا�ستثماراته من الفر�ص وامل�شروعات اال�ستثمارية يف خمتلف القطاعات ومنها:
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أس���ام���ة ص��ال��ح  :إق���ام���ة م��ن��ط��ق��ة اس��ت��ث��م��ار عربي
م��ش��ت��رك وم���واج���ه���ة حت���دي���ات ال��ن��ق��ل ب�ي�ن دول
امل���ن���ط���ق���ة واالل�������ت�������زام ب��ت��ط��ب��ي��ق االت���ف���اق���ي���ات

م����ح����م����د ج������ي������ري  :ن����س����ب����ة االس�����ت�����ث�����م�����ارات
ال��ع��رب��ي��ة واألج���ن���ب���ي���ة ف���ي ن����اجت ج��ي��ب��وت��ي من
 8%ع�������ام  2001إل�������ى  34%ع�������ام . 2012

 53.5مليار دوالر مبتو�سط �سنوي قدره  8.5مليار دوالر ،كما بلغت
الزيادة يف ر�ؤو�س الأموال والتو�سعات يف �شركات قائمة ما يقرب من
 7.8مليار دوالر خالل نف�س الفرتة .كما و�صلت اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة خالل العام املايل � ،2013 / 2012إلى  3مليارات دوالر
حيث ت�أتي ال�سعودية ثم اململكة املتحدة والكويت يف املقدمة با�ستثمارات
بلغت  4.6 ، 5 ، 5.8مليار دوالر على التوايل ،م�شريا �إلى �أن م�صر
ت�ستهدف جذب  4مليارات دوالر خالل العام املايل 2014 /2013
وبالن�سبة لال�ستثمارات العربية املبا�شرة خالل � 6سنوات الأخرية
بداية من عام  2006فقد بلغت نحو  13.6مليار دوالر مبتو�سط
�سنوي قدره  2.26مليار دوالر ،كما بلغت خالل عام 2012 /2011
حوالى  1.2مليار دوالر وارتفعت عام  2013 /2012لت�صل �إلى
 1.4مليار دوالر.
و�شدد على �أن احلكومة ر�صدت �أبرز التحديات الداخلية واخلارجية
لزيادة اال�ستثمارات العربية والأجنبية واخلا�صة بتوافر الأرا�ضي
والطاقة وت�أخر ا�ستخراج تراخي�ص الت�شغيل والبناء وت�أخر �صرف
دعم ال�صادرات وجا ٍر حلها.

البنية الأ�سا�سية ،وتعديالت قانون �ضمان وت�شجيع حوافز اال�ستثمار
اخلا�صة لل�سماح ب�إجراء الت�سويات على عقود اال�ستثمار ال�سابقة
و�إبرام الت�صالح مع امل�ستثمرين ،والبدء يف تفعيل نظام الرتاخي�ص
امل�ؤقتة  ،وو�ضع نظام جديد حلوافز اال�ستثمار يراعى فيه ربط نظام
احلوافز ب�أولويات خطة التنمية االقت�صادية القطاعية واجلغرافية.
كما �أ�شار �إلى خطة عاجلة لتن�شيط الإنتاج والتنمية واتباع �سيا�سة
اقت�صادية تو�سعية تقوم على حتفيز امل�ستثمرين دون حتميلهم �أعباء
�ضريبية �إ�ضافية ،و�ضخ ا�ستثمارات جديدة وحل م�شاكل الطاقة مع
حتقيق العدالة االجتماعية يف الأجور والتعامل مع م�شكلة البطالة،
وتت�ضمن �ضخ اعتمادات �إ�ضافية لالنتهاء من �أعمال تو�صيل املرافق �إلى
 35منطقة �صناعية و م�ساندة امل�صانع املتعرثة ودعمها لإعادة ت�شغيلها
ودعم املقاولني واملوردين و�سرعة �سداد م�ستحقاتهم وتطوير املرافق
وا�ستكمال امل�شروعات القائمة ،التي يتوقف �إجنازها على التمويل.
�أما على �صعيد التعاون العربي يف جمال اال�ستثمار فقد جدد �صالح
الدعوة لإقامة منطقة ا�ستثمار عربي م�شرتك وتوفري التمويالت الالزمة
ومواجهة حتديات النقل بني دول املنطقة وااللتزام بتطبيق االتفاقيات
الثنائية واجلماعية العربية وتوحيد �أو تقارب الأنظمة الت�شريعية
الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات في جيبوتي
والتنظيمية وال�سيا�سات اال�ستثمارية
كذلك �أ�شار مدير �إدارة ترقية اال�ستثمارات
والرتويجية وتعميق الرتابط بني �أ�سواق املال
 الوكالة الوطنية لتنمية اال�ستثمارات يفالعربية،تدعيمدورالهيئاتالعربيةلال�ستثمار النعمة عبد القدوس :موريتانيا
جيبوتي حممد عطاوي جريي �إلى منو تدفق
يف اقرتاح وتطوير امل�شروعات اال�ستثمارية تطرح فرصا استثمارية جديدة اال�ستثمارات العربية والأجنبية يف بالده
امل�شرتكة ويف مقدمتها امل�ؤ�س�سة العربية في منطقة نواذيبو احل��رة ،التي وال�سيما من الإمارات وال�سعودية والكويت
ل�ضمان اال�ستثمار للدول العربية وال�سيما متتد مشروعاتها حتى عام  2035وم�صر واليمن يف جماالت املوانئ والأ�سمنت
يف جمال �ضمان خماطر اال�ستثمار ،نظرا
والعقار .حيث زادت ن�سبة اال�ستثمارات
ملا ت�شهده املنطقة يف الفرتة احلالية من تغريات اقت�صادية و�سيا�سية .العربية والأجنبية يف الناجت املحلي الإجمايل من  % 8عام 2001
من جهته �أ�شار د.ح�سن فهمي رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار �إلى  % 34عام . 2012
واملناطق احلرة يف م�صر يف ورقة عمل قدمها �إلى امللتقي �إلى
عدد من امل�شروعات القومية ذات الأهمية اال�سرتاتيجية مل�صر
مصلحة ترقية االستثمارات الخارجية المباشرة في موريتانيا
واجلدوى االقت�صادية للم�ستثمرين �أبرزها :م�شروع تنمية حمور �أما رئي�س م�صلحة ترقية اال�ستثمارات اخلارجية املبا�شرة يف وزارة
قناة ال�سوي�س املتكامل على امتداد  176كيلو مرت ًا على ثالث ال�ش�ؤون الإقت�صادية والتنمية املوريتانية النعمة عبد القدو�س
مراحل وم�شروع التنمية حول طريق ال�صعيد  -البحر الأحمر الذي فقد �أ�شار �إلى فر�ص اال�ستثمار العديدة يف بالده يف جماالت الزراعة
يربط حمافظات جنوب م�صر مبيناء �سفاجا للتنمية املتكاملة .وال�صيد والرثوة املعدنية وال�سياحة والتطوير العقاري وال�سيما
وك�شف عن �أن اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف م�صر بلغ خالل الـ 8منطقة نواذيبو احلرة ،التي متتد م�شروعاتها حتى عام 2035
�سنوات ما بني عامي  2005/2004و  2012/2011ما قيمته م�شريا �إلى العديد من القوانني والإجراءات امل�شجعة لال�ستثمار .
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د .ب����در م����ال الل����ه  :دور مه����م ميك����ن أن يق����وم ب����ه
االس����تثمار ف����ي دع����م قضاي����ا التنمي����ة ف����ي ال����دول العربي����ة

من اليمني خالد الكيالين وعبد الكرمي من�صوري ود .بدر مال اهلل ونور الدين زكري

المعهد العربي للتخطيط

نورالدينزكري:تونستنفذحملة
ترويج جديدة تستهدف البلدان
اجل��دي��دة املستثمرة والشركات
العاملية الراغبة في نقل إنتاجها

اخلارجي يف تون�س نورالدين زكري

�إلى املزايا الن�سبية التي متتلكها تون�س
�أما احللقة الرابعة من اجلل�سة الثالثة
يف جذب اال�ستثمار مما �أدى �إلى بلوغ
فقد تر�أ�سها د.بدر عثمان مال اهلل
اال�ستثمارات الأجنبية والعربية املبا�شرة
ُمدير عام املعهد العربي للتخطيط
نحو  24.3مليار دوالر عرب �أكرث من 3
و�أ�شار �إلى الدور املهم الذي ميكن �أن
الأف �شركة توفر  333الف فر�صة عمل.
يقوم به اال�ستثمار يف دعم ق�ضايا التنمية يف الدول العربية.
وذكر �أن الوكالة تعتمد ا�سرتاتيجية ترويج فعالة عرب مكاتبها
يف باري�س وبروك�سل وميالنو وكولونيا ولندن ومدريد و�إ�سطنبول
وكالة النهوض باالستثمار الخارجي في تونس
وطوكيو �إ�ضافة �إلى التن�سيق مع مركز النهو�ض بال�صادرات
ويف بداية احللقة �أ�شار مدير عام وكالة النهو�ض باال�ستثمار ووكالة النهو�ض باال�ستثمارات الفالحية ووكالة النهو�ض
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ع����ب����د ال������ك������رمي م�����ن�����ص�����وري :أدع������������و إلن����ش����اء
م���رص���د ع���رب���ي ل�لاس��ت��ث��م��ار وق�����وة استثمارية
م���ش���ت���رك���ة ل���ل���ت���روي���ج ل�ل�اس���ت���ث���م���ارات البينية

خ��ال��د ال��ك��ي�لان��ي  :ف���رص واع�����دة للمستثمرين
ف����ي ل��ي��ب��ي��ا و  414م����ش����روع���� ًا حت����ت التنفيذ
وال�����ت�����ش�����غ�����ي�����ل ب����ت����ك����ل����ف����ة  26م�����ل�����ي�����ار دوالر

بال�صناعة والتجديد.
وك�شف عن �أن تون�س ت�ستعد لتنفيذ حملة ترويج وا�سرتاتيجية
ات�صال جديدة ت�ستهدف البلدان اجلديدة امل�ستثمرة
والكفاءات التون�سية باخلارج وتفعيل ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص لرتويج القطاعات ذات املحتوى التكنولوجي
العايل وبع�ض الأن�شطة االقت�صادية املهمة  :مثل ال�سياحة
وال�صحة والريا�ضة واخلدمات املالية و�صناعة مكونات
الطائرات وال�سيارات وا�ستقطاب ال�شركات العاملية الراغبة يف
نقل �إنتاجها �إلى اخلارج حيث جنحت تون�س حتى عام 2012
يف ا�ستقطاب � 161شركة �أجنبية خمت�صة يف هذا املجال.

كما جدد املن�صوري الدعوة لإن�شاء احتاد جلهات ت�شجيع
اال�ستثمار على امل�ستوى العربي �أ�سوة بتجمع WAIPA
على ال�صعيد الدويل وتكثيف االتفاقيات الثنائية �أو
اجلماعية فيما بني تلك اجلهات كما طالب ب�إن�شاء
مر�صد عربي لال�ستثمار يكون متخ�ص�ص ًا يف البحوث
اخلا�صة باال�ستثمار يف الدول العربية ،وكذلك �إن�شاء
قوة ا�ستثمارية عربية م�شرتكة من كبار امل�ستثمرين
وامل�سئولني العرب للرتويج لال�ستثمارات البينية العربية.

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في الجزائر

من جهته �أو�ضح املدير العام للوكالة الوطنية لتطوير
اال�ستثمار يف اجلزائر عبد الكرمي من�صوري �أن اال�ستثمارات

الأجنبية املبا�شرة امل�صرح بها يف اجلزائر بلغت خالل الفرتة
ما بني  2002ويونيو  2013نحو  454م�شروعا بقيمة
 2.3تريليون دينار جزائري �أي ما يعادل  29.4مليار دوالر
وفرت نحو  98.5الف فر�صة عمل منها  161م�شروعا
عربيا وبقيمة  1.4تريليون دينار جزائري �أي ما يعادل 17
مليار دوالر وبن�سبة  % 58من الإجمايل وفرت نحو  47الف
فر�صة عمل.

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا

كذلك ك�شف املدير العام املكلف الهيئة العامة لت�شجيع
اال�ستثمار و�ش�ؤون اخل�صخ�صة يف ليبيا خالد الكيالين عن

فر�ص واعدة وعديدة للقطاع اخلا�ص العربي يف م�شروعات
�إعادة �إعمار االقت�صاد الليبي والتي بد�أ بع�ضها بالفعل.
و�أ�شار �إلى وجود  414م�شروع ًا حتت التنفيذ والت�شغيل
بتكلفة ا�ستثمارية �إجمالية  32مليار دينار مبا يعادل نحو
 26مليار دوالر  % 85منها حتت التنفيذ موزعة على 42
 %يف قطاع ال�صناعة و % 27يف قطاع ال�سياحة و% 17
يف قطاع اخلدمات وتوزعت بقية اال�ستثمارات على القطاعات
الأخرى.
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فهد اإلبراهيم  :الدول العربية لديها العديد من التشريعات
واألجه����زة واالتفاقي����ات وغالبيته����ا حتت����اج إل����ى تفعي����ل

من اليمني حممد �شواري وال�سفري د .جمال بيومي و فهد الإبراهيم ود .حممد الن�سور و�ساعد العو�ضي

عقدت اجلل�سة الرابعة والأخرية حتت عنوان «اال�ستثمار الأجنبي المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
املبا�شر  :ق�ضايا حمورية» و ترا�سها مدير عام امل�ؤ�س�سة �أما مدير �إدارة العمليات يف امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات فهد را�شد وائتمان ال�صادرات حممد �شواري فقد �أكد على الدور الكبري
الإبراهيم و�أو�ضح �أن الدول العربية لديها العديد من الأجهزة الذي قامت به �صناعة ال�ضمان ب�شكل عام وامل�ؤ�س�سة ب�شكل خا�ص

والأطر واالتفاقيات الإقليمية والدولية والت�شريعات والربامج املعنية منذ ال�سبعينيات يف خدمة العديد من امل�ستثمرين يف الدول العربية
بت�شجيع اال�ستثمار املحلي والعربي والأجنبي� ،إال ان غالبيتها حتتاج وامل�صدرين من الدول العربية م�شريا �إلى �أن امل�ؤ�س�سة متكنت خالل
�إلى تفعيل.
ال�سنوات الع�شر الأخرية ،من حتقيق منو
جامعة الدول العربية
د.محمد النسور :مطلوب تصديق مطرد يف عملياتها من  129مليون دوالر
من جهته ذكر مدير �إدارة التكامل ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى االتفاقية عام � 2003إلى نحو  1723مليون دوالر
االقت�صادي العربي بجامعة الدول املوحدة الستثمار رؤوس األموال عام  2012لي�صل �إجمايل الفرتة �إلى
العربية د .حممد الن�سور �أن الدول
 7.6مليارات دوالر بن�سبة  % 79.2من
العربية وقعت نحو  638اتفاق ًا ا�ستثماري ًا ال���ع���رب���ي���ة امل����ع����دل����ة ف�����ي � 2013إجمايل عمليات امل�ؤ�س�سة منذ ن�ش�أتها وحتى
تف�ضيلي ًا مبا فيها  72اتفاق ًا بيني و58
نهاية عام .2012
اتفاقية ثنائية و�إقليمية متعلقة باال�ستثمار وحماية اال�ستثمار� ،إال و�أ�شار �إلى جهود امل�ؤ�س�سة يف التعريف ب�صناعة ال�ضمان يف املنطقة
�أنه �أ�شار �إلى �أن هذه الرثوة املذهلة من االتفاقيات مل تنجح حتى وامل�ساعدة يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات قطرية لل�ضمان ف�ضال عن توا�صلها
الآن يف �إن�شاء نظام فعال و قوي للتكامل االقت�صادي �أو التدفق امل�ستمر والدائم عرب الأن�شطة والفعاليات واللقاءات املبا�شرة مع
احلر لر�أ�س املال وكانت ذات ت�أثري حمدود على تعزيز اال�ستثمار امل�ستثمرين العرب والأجانب مقرتحا على هيئات ت�شجيع اال�ستثمار
الإقليمي.
يف املنطقة الن�ص يف قوانني اال�ستثمار على �إمكانية اال�ستفادة من
و�أ�شار �إلى �أن جامعة الدول العربية بالتعاون مع ممثلي الدول ال�ضمانات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة للم�ستثمرين �ضد املخاطر ال�سيا�سية.
العربية واجلهات ذات ال�صلة ومنها امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان و�شدد على �أن امل�ؤ�س�سة �ستوا�صل خططها وم�ساعيها الرامية لتلبية
اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات جنحت يف العام اجلاري  2013احتياجات امل�ستثمرين وامل�صدرين وامل�ؤ�س�سات الأخرى عرب التطوير
يف تعديل االتفاقية املوحدة ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال العربية وتدعو امل�ستمر خلدماتها و�إمكاناتها املادية والب�شرية ال�ستيعاب املتغريات
الدول �إلى الت�صديق عليها كما ت�سعى �إلى �صياغة اتفاقية موحدة ومواجهة التحديات ومبا ي�سهم يف تعزيز حركة التجارة واال�ستثمار
ملنع االزدواج ال�ضريبي واتفاقية عربية ملنح ت�أ�شرية موحدة لرجال يف املنطقة العربية.
الأعمال يف الدول العربية.
ُمؤسسة دبي لتنمية الصادرات
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م��ح��م��د ش������واري ”:ضمان االستثمار” قدمت
 7.6م���ل���ي���ارات دوالر ض���م���ان���ات ض����د املخاطر
ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن وامل���ص���دري���ن خ��ل�ال  10سنوات

س��اع��د ال��ع��وض��ي :دور كبير للمنطقة احل���رة في
ج��ب��ل ع��ل��ى ف���ي ج���ذب االس��ت��ث��م��ارات األجنبية
وتشجيع الصادرات احمللية وجتارة إعادة التصدير

�أما املدير التنفيذي ملُ�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات �ساعد حممد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف ودولية من بينها ان�ضمام معظم
العو�ضي فقد �أ�شار �إلى العالقة الوثيقة فيما بني اال�ستثمار الأجنبي دول املنطقة ملنظمة التجارة العاملية وتوقيع اتفاقياتها ،وكذلك العالقة
املبا�شر وال�صادرات م�شريا �إلى �أن الن�شاط الوا�ضح لإعادة الت�صدير املتميزة مع االحتاد الأوروبي الذي يعد ال�شريك االقت�صادي الأول
يف دبي والإمارات بوجود �أكرث من  150من خطوط ال�شحن البحرية للمنطقة وال�سيما يف جمايل التجارة واال�ستثمار ،وكذلك الواليات
 ،بعدد  90رحلة �أ�سبوعيا ورحالت طريان �إلى �أكرث من  200وجهة املتحدة ال�شريك الثاين واملرتبط ب�إتفاقيات مبا�شرة مع غالبية دول
املنطقة.
حول العامل.
كما ا�ستعر�ض دور املنطقة احلرة يف جبل على يف جذب اال�ستثمارات ويف املقابل نبه بيومي �إلى العديد من التحديات وابرزها :عدد كبري من
الأجنبية وت�شجيع ال�صادرات املحلية وجتارة �إعادة الت�صدير حيث االتفاقيات والت�شريعات غري مطبق على �أر�ض الواقع �إلى جانب ا�ستمرار
ت�ساهم �أن�شطتها بقيمة  12.3مليار دوالر بن�سبة  % 7.6من الناجت التحديات الت�شريعية والإدارية و�ضعف يف البنى التحتية يف عدد من
املحلي الإجمايل للإمارات ،وبقيمة  12مليار دوالر بن�سبة  % 26.1الدول ،و�أخريا التطورات ال�سيا�سية الأخرية وانعكا�ساتها على اال�ستقرار
من الناجت املحلي الإجمايل ملدينة دبي مع توفري �أكرث من  160الف ال�سيا�سي والأمني واالقت�صادي.
فر�صة عمل يف الإمارات منها  155الف فر�صة عمل يف دبي وحدها .وطالب بيومي بالتن�سيق فيما بني دول املنطقة يف جماالت
اال�ستثمار امل�شرتك والرتويج وطرح فر�ص مدرو�سة وجمدية
اتحاد المستثمرين العرب
للم�ستثمرين والتنبه لأهمية اال�ستثمار يف تعزيز التجارة البينية
ويف املقابل �أ�شار ال�سفري د .حممد جمال الدين البيومي وال�سيما ت�شجيع اال�ستثمار يف الآالت وو�سائل النقل والغذاء لأنها
�أمني عام احتاد امل�ستثمرين العرب �إلى وجهة نظر امل�ستثمرين ت�سيطر على ح�صة مهمة من واردات الدول العربية من اخلارج.
يف بيئة اال�ستثمار العربية �إلى �أن وجود العديد من الإيجابيات ودعا بيومي �إلى اتباع برامج لت�شجيع اال�ستثمارات اخلا�ص املحلي والأجنبي
وال�سلبيات التي ك�شف عنها امل�ستثمرون
يف قطاعي ال�صناعة والزراعية خ�صو�صا
العرب والأجانب يف منا�سبات عديدة .د.جمال بيومي :اآلالت ووسائل بعدما �سيطر قطاع اخلدمات على ح�صة
وعلى �صعيد الإيجابيات �أ�شار �إلى التطورات النقل والغذاء تسيطر على حصة مهمة من اال�ستثمارات الأجنبية الواردة �أو من
التي �شهدتها على �صعيد البنية التحتية
اال�ستثمارات العربية التي ارتدت �إلى املنطقة
والبنية الت�شريعية والإجرائية وانفتاح معظم مهمة من واردات ال��دول العربية يف �أعقاب �أحداث � 11سبتمرب .2011
دول املنطقة على العامل اخلارجي من خالل ومطلوب تشجيع االستثمار فيها

�أع�ضاء اللجنة التنظيمية للملتقى
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مشروع التوصيات
في ظل االنكماش الذي عرفته مختلف األسواق بتأثير األزمة المالية العالمية خالل السنوات الخمس األخيرة ،والتطورات الحديثة التي طرأت
على اتجاهات رؤوس األموال األجنبية ،والتي أبرزت بالخصوص االتجاه التصاعدي لتدفقات االستثمار األجنبي إلى الدول النامية واالنتقالية،
أصبح جذب االستثمار األجنبي المباشر مجاال واسعا للمنافسة بين معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء .كما أن لالستثمار
األجنبي المباشر دورا بارزا في عملية التنمية واستدامتها يتجاوز سد العجز في الحساب الجاري أو االحتياجات المحلية للموارد المالية ليشمل
دعم حركة واستدامة االندماج والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم ،مما يعطي لهذا النوع من االستثمارات أهمية استراتيجية كقوة
دفع لالقتصاد المحلي من أجل تحسين قدرته على النمو وعلى التفاعل مع االقتصاد العالمي والمشاركة بكفاءة في العملية اإلنتاجية الدولية.
وعلى الرغم من إدخال العديد من التعديالت على القوانين والتشريعات في معظم الدول العربية بهدف تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية
وخاصة المباشرة منها ،فان الدول العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة لالستثمار األجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول
النامية .فوفق البيانات المتاحة ،يبدو ضآلة نصيب المنطقة العربية من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،حيث وصلت هذه التدفقات إلى
نحو  47مليار دوالر في عام  2012وبما يمثل  % 6.9من حصة الدول النامية ونحو  % 3.6من إجمالي التدفقات االستثمارية المباشرة
العالمية ،بينما بلغت هذه التدفقات نحو  65مليار دوالر في البرازيل ،البلد الذي يتقارب مع مجموعة الدول العربية من حيث نسبة ناتجه
المحلي اإلجمالي من الناتج العالمي ( .)% 3.5كما توضح البيانات أيضا تباينا من حيث األداء وتركزا جغرافيا عاليا في إجمالي تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة العربية .وتدفع هذه المعطيات إلى مزيد من التأمل والبحث في العوامل الهيكلية الكامنة التي
تحول دون االرتقاء إلى المستوى المأمول من حيث جذب االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة لتحقيق األهداف التنموية المنشودة.
وفي هذا السياق ،وانطالقا من رصد دقيق وتحليل منهجي لوضع جاذبية الدول العربية وتأثيره على قدرتها في استقطاب التدفقات الرأسمالية،
ووفقا لألوراق التي استلمت وللمداوالت التي تمت في الملتقى ،ولتعميم المعلومات المستقاه والخبرات القائمة في هذا المجال على الصعيدين
التخطيطي والترويجي ،أصدر الملتقى العربي لالستثمار في دورة انعقاده األولى تحت شعار “فجوة جاذبية االستثمار” توصيات محددة وعملية
من أجل تفعيل مزيد من الجهود القطرية واإلقليمية لتعزيز جاذبية دول المنطقة لالستثمارات المباشرة األجنبية والعربية ،تتلخص باالتي:

3 .3التخطيط القطري ال�شامل جلذب اال�ستثمار و�أداء الأعمال:

1 .1الت�شخي�ص املو�ضوعي لتحديات اال�ستثمار :ولو�ضع الدول العربية يف
وفق مفهوم متكامل يقوم على الرتويج ال�شامل للبلد كموقع جاذب
جمال جاذبيتها لال�ستثمار كبداية �ضرورية للحل وذلك باالعتماد على
لال�ستثمار والتجارة وال�سياحة والأعمال وي�شرتك يف و�ضعه
م�ؤ�شرات قيا�س للأداء ت�ستخدم �إح�صاءات دقيقة وحديثة ومنهجية
وتنفيذه كل اجلهات املعنية وال�سيما جهات التخطيط والعالقات
علمية �سليمة تعزز م�صداقية النتائج وت�سهل املقارنة وتركز على
اخلارجية و�إجناز املعامالت والت�شريع والبنى التحتية واملرافق وكل
اكت�شاف مواطن القوة وال�ضعف ويف مقدمتها م�ؤ�شر �ضمان جلاذبية
ما يت�صل ببيئة �أداء الأعمال �إلى جانب هيئات ت�شجيع اال�ستثمار،
اال�ستثمار وم�ؤ�شر بيئة �أداء الأعمال وم�ؤ�شر التناف�سية وغريها .
واالهم هو �ضمان التطوير املتوا�صل لبيئة ومناخ اال�ستثمار على
�2 .2إن�شاء مرا�صد قطرية لال�ستثمار :يف الدول العربية وتوحيد
�أ�س�س تراعي املتابعة الدقيقة واال�ستجابة ال�سريعة للم�ستجدات
منهجية �إعداد بيانات وم�ؤ�شرات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
اخلارجية وال�سيما ما يقوم به املناف�سون يف املنطقة والعامل .
طبقا لتعليمات �صندوق النقد الدويل وحتديثها ب�شكل دوري
على امل�ستويني القطاعي واجلغرايف مع اتباع �أ�سلوب امل�سوحات 4 .4تطوير ال�سيا�سيات اال�ستثمارية واالقت�صادية :مبا ي�ؤدي لتعزيز
ال�شاملة ،والأهم �ضمان �إتاحة البيانات بو�سائل فعالة مبا ي�ساعد
اال�ستقرار والكفاءة االقت�صادية والقدرة التناف�سية والإنتاجية
على ر�صد تطورات التدفقات اال�ستثمارية البينية والدولية،
والب�شرية والتكنولوجية ،وانفتاح وحرية الأ�سواق ،والبيئة امل�ؤ�س�سية
وو�ضع خطط وبرامج ا�ستثمارية وترويجية جمدية وفعالة.
واالجتماعية ومبا ي�شجع القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي على

ميكنكم االطالع على الكلمات و�أوراق العمل املقدمة من املتحدثني
على املوقع ال�شبكي للم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات
www.iaigc.net/?id=7&sid=32
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للم�ستثمرين بالتعاون مع بيوت خربة �إقليمية ودولية متخ�ص�صة،
ΔϳΑέόϟ ϝϭΩϟ ΏϳΗέΗ
ϮϬϭϯϡΎόϟέΎγϋϹΕϻΎΣΔϳϭγΗέη΅ϣϲϓالتجارية واال�ستثمارية احلرة
�إ�ضافة �إلى موا�صلة �إن�شاء املناطق
;ΔϟϭΩϭϴϱͿ˱ ΎϳϣϟΎϋΏϳΗέΗϟ
 έϳϐΗϟعن التواجد الفعال يف الدول
املتخ�ص�صة ،ف�ضال
ΏϳΗέΗϟواملدنΔϟϭΩϟاالقت�صادية
˱ ΎϳΑέϋ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϮ
ϭ
ϥϳέΣΑϟ
امل�صدرة لر�ؤو�س الأموال واال�ستهداف املبا�شر لل�شركات العاملية
Ϯ
έρϗ
ϯ
αϧϭΗ
الكربى والعمل على ا�ستقطاب الفوائ�ض املرتاكمة لديها واملقدر
ϰ
έίΟϟ
ϥΎϣϋΔϧρϠγ
 Ώέϐϣϟبنحو  5تريليونات دوالر ،هذا �إلى جانب ا�ستخدام و�سائل
 ϱϲقيمتها
ϳ
ϥΩϭγϟ
أدوات الرتويج احلديثة والفعالة و الن�شطة والتفاعلية للو�صول
 ϴو�Εϳϭϛϟ
ϵ
ΕέΎϣϹ
ΔϳΩϭόγϟأ�سواق وامل�ستثمرين ب�شكل مبا�شر ومنها :و�سائل الإعالم
Δϳέϭγل
� ϭϬϭϭإلى ا
ϥΩέϷ ϭϮ
واالت�صاالت الربيدية والهاتفية والإلكرتونية مبختلف �أ�شكالها.
ϥϣϳϟ ϭϯ
ϥΎϧΑϟ ϭϰ
تفعيل التعاون العربي امل�شرتك يف جمال اال�ستثمار :الدعوة
8 .8
έλϣ ϭϱ

1010و�ضع �آليات عملية لتنفيذ التو�صيات :وت�شكيل جلان متابعة
�إقليمية وقطرية مل�ساعدة متخذي القرار يف املنطقة لال�ستفادة من
التو�صيات التي ت�صدر عن التقارير وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة التي
ت�شخ�ص نقاط ال�ضعف يف البيئة اال�ستثمارية وتقرتح �سيا�سات
ا�ستثمارية و�إجراءات حمددة ملـــواجهة الإخفاق وحت�سني مناخ
اال�ستثمار و�سد الفجوتني القائمتني �أوال :بني �إمكانات اجلذب التي
متتلكها دول املنطقة وبني التدفقات اال�ستثمارية الفعلية الواردة
�إليها ،وثانيا :بني �إمكانات اجلذب القائمة والو�ضع املفرت�ض
يف �ضوء �أداء الدول اجلاذبة الرئي�سية لال�ستثمار يف العامل.
ϮϬϭϯϡΎόϟέΎγϋϹΕϻΎΣΔϳϭγΗέη΅ϣ

ΔϣίϼϟΓέΗϔϟ
Ϳ ;ΕϭϧγϟΎΑ

ΔϟϭΩϟ

ϮϬϭϯ

Ϯϳ
ϯϳ
ϯϴ
ϲϬ
ϳϵ
ϳϬ
ϴϳ
ϴϬ
ϭϬϱ
ϭϬϮ
ϭϭϬ
ϭϭϯ
ϭϮϭ
ϭϯϭ
ϭϰϬ
ϭϰϰ
ϲΗϭΑϳΟ ϭϲ
ϭϱϰ
ΎϳϧΎΗϳέϭϣ ϭϳ
ϭϴϱ
ϕέόϟ ϭϴ
ϭϴϱ
ϥϳργϠϓ ϭϵ
2013ϝΎϣϋϷ˯ΩΔϳΑΕΎϧΎϳΑΓΩϋΎϗ ͗έΩλϣϟ
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ϴϲ
ϴϴ
ϵϮ
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ϭϯϵ
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ϭϴϱ
ϭϴϱ

Ϭ
ϭ
Ͳϭ
ͲϮ
Ϯ
Ͳϭϲ
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ϰ
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ϭ
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Ϭ
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Ϯ
ϭ
Ϭ
Ϭ
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ϕέόϟ
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ϥΎϧΑϟ
ΎϳϧΎΗϳέϭϣ
Ώέϐϣϟ
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έρϗ
ΔϳΩϭόγϟ
ϥΩϭγϟ
Δϳέϭγ
αϧϭΗ
ΕέΎϣϹ
ϥϳργϠϓ
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Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
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ϱ
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ΩΟϭϳϻ

ϰ͘ϯ
ϰ͘Ϯ
ϰ
ϴ
ϭ͘ϴ
ϰ
Ϯ͘ϴ
Ϯ͘ϴ
Ϯ
ϰ͘ϭ
ϭ͘ϯ
ϯ͘Ϯ

ΩΟϭϳϻ

ϯ

ργϭΗϣϟ
K

ϯ͘ϱ
ϭ͘ϳ

ΡΎΗϔϣ
ϝϭΩΟϟ

ΔϔϠϛΗϟ
Ϳ;ΕΎϛϠΗϣϣϟΔϣϳϗϥϣй

ͲϬ͘ϭ
ͲϬ͘ϯ
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ϮϬϭϯ

ϳ
ϭϬ
ϭϴ
ϮϮ

ΩΟϭϳϻ

ϵ
ϭϬ
ϮϮ
ϵ
ϭϴ
ϰ
ϮϮ
ϮϮ
ϮϬ
ϵ
ϳ
ϮϬ

ΩΟϭϳϻ

ϴ

ϭϯ͘ϵ
ϴ͘ϴ

ΔϣϳϗϲϓέϳϐΗϟϥϲϧόΗ
˱ ΎϧγΣΗΩϬηέη΅ϣϟ

ϝοϓ
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Ϭ
Ϭ
Ϭ
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Ϭ
Ϭ
Ϭ
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Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ

ΩΟϭϳϻ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
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ΩΟϭϳϻ

Ϭ
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Ϯϰ͘ϭ

Ͳ
Ͳ

ϯϮ͘ϲ
ϳϬ͘ϲ

Ϭ͘ϭ
Ϭ͘ϴ

ϡϟέη΅ϣϟΔϣϳϗϥϲϧόΗ
ΓέΗϔϟϝϼΧέϳϐΗΗ
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ϮϬϭϯ

ϰϭ͘ϳ
ϲϲ͘Ϯ
ϭϲ͘ϱ
ϭϳ͘ϲ

ϮϬϭϯͲϮϬϬϰ

Ϭ
ϯ
ϭ
Ϯ

ΩΟϭϳϻ

͘͘

Ϯϳ͘ϰ
ϯϭ͘ϳ
ϮϬ͘ϵ
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ϯϱ͘ϭ
ϯϲ͘ϲ
ϱϱ͘ϱ
Ϯϴ
ϯϯ͘Ϯ
Ϯϳ͘ϱ
ϱϮ
Ϯϵ͘ϰ

ϭ
ϭ
ϱ
ϯ
ϭ
ϰ
ϯ
Ϭ
ϰ
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ϭ
ϯ
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ΩΟϭϳϻ

ϰ
ϱ

ΔϣϳϗϲϓέϳϐΗϟϥϲϧόΗ
˱ ΎόΟέΗΩϬηέη΅ϣϟ

ϝΩΗόϣ
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