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الفتتـــــاحيــــــة 

رئيساً سعادة األستاذ / ناصر بن محمد القحطاني   

عضواً سعادة األستاذ / إسحاق عبد الغني عبد الكرمي  

سعادة الدكتور / علي رمضان أشنيبيش                 عضواً

عضواً سعادة األستاذ /  خالد علي البستاني     

عضواً سعادة األستاذ /  أحمد علي بوكشيشة                

عضواً سعادة الدكتور/  جواد ناجي حرز اهلل   

عضواً سعادة األستاذة / شفاء محمد عمر بن مخاشن  

عضواً سعادة األستاذ/  محمد الغلبزوري   

وكان م��ن الضروري أن تقوم املؤسس��ة بواجبها 
جت��اه ال��دول العربية األعض��اء طبق��ا التفاقية 
تأسيس��ها وذل��ك مبحاول��ة كش��ف األس��باب 
احلقيقية واجلوهرية وراء هذا األداء الضعيف وفق 
أس��لوب علم��ي وموضوعي وصري��ح يرتكز على 
مراجعة شاملة ملنهجية رصدها ملناخ االستثمار 
ف��ي املنطقة عبر إطالق مؤش��ر ضم��ان جلاذبية 
االس��تثمار ال��ذي يرصد 114 مح��ددا اقتصاديا 
ومؤسس��يا واجتماعي��ا جلاذبي��ة ال��دول عموما 
وال��دول العربية على وجه اخلصوص لالس��تثمار 

األجنبي املباشر.

 وق��د كش��فت نتائ��ج ه��ذا الرصد ع��ن نقاط 
ضع��ف عديدة جعل��ت الدول العربي��ة حتل  في 
املرتبة اخلامسة عامليا من أصل سبع مجموعات 
جغرافي��ة عل��ى صعي��د قدرته��ا عل��ى ج��ذب 

االستثمار مقارنة ببقية املناطق في العالم.

وفي هذا الس��ياق جاء حترك املؤسس��ة العربية 
لضمان االس��تثمار وائتمان الص��ادرات بالتعاون 
مع املعه��د العربي للتخطيط وهيئة تش��جيع 
االس��تثمار املباش��ر في دولة الكوي��ت لتنظيم 
امللتقى العربي لالس��تثمار في ديسمبر 2013 
مبشاركة اجلهات املعنية باالستثمار والتخطيط  
والقطاع اخلاص في ال��دول العربية لبحث نقاط 
الضع��ف والقوة في بيئ��ة االس��تثمار العربية، 
ومحاولة رس��م اس��تراتيجية مجدية لس��د ما 

يعرف بفجوة جاذبية االستثمار في املنطقة.

وهلل احلمد، فقد حظى امللتقى بحضور مهم من 
نحو 300 من الوزراء واملسئولني والدبلوماسيني 
ورج��ال األعم��ال واخلب��راء واملتخصص��ني  

والش��خصيات العامة واإلعالميني من مختلف 
الدول العربية وذلك على مدى يومي انعقاده، كما 
أثمرت فعالياته ولقاءاته ع��ن تبادل للمعلومات 
والتج��ارب واخلب��رات وإب��رام اتفاق��ات وصفقات، 
كذلك أفرزت مناقش��اته املوضوعية والصريحة 
عن توصيات علمية وموضوعية عديدة من بينها 
تكليف املؤسس��ة بالدع��وة ألول ملتقى يجمع 
جهات تش��جيع االس��تثمار في املنطقة متهيدا 
لتحقي��ق هدف مش��ترك طال انتظ��اره ويتمثل 

بإنشاء كيان تنسيقي فيما بينها.

وحقيقة فقد كش��ف امللتقى عن مجموعة من 
اإليجابيات التي متثل تغيرا اس��تراتيجيا في منط 
التعاط��ي العربي مع القضاي��ا والتحديات التي 
تواجه االس��تثمار في  املنطق��ة والتي جتلت في 
مس��توى الصراحة واملوضوعية الت��ي حتلى بها 
املس��ؤولون املش��اركون وخصوص��ا على صعيد 
االعت��راف بوج��ود نق��اط ضعف ومش��اكل في 
مجاالت عديدة تعترض حتس��ني مناخ االستثمار، 
فض��ال عن ترحيبهم بقيام املؤسس��ة بكش��ف 
تلك النقاط وفق منهجية متكاملة عبر مؤش��ر 
ضمان جلاذبية االستثمار، واالهم هو قناعة صناع 
الق��رار بضرورة التحرك املدروس على املس��تويني 
القطري واإلقليمي لتعزي��ز جاذبية دول املنطقة 
لالس��تثمار األجنبي املباش��ر وضم��ان توجيهه 

بشكل سليم ليخدم أهدافها التنموية.  

ومما يعزز من أهمية س��رعة هذا التحرك  سببان 
رئيسيان هما:

ويتعلق باستمرار وجود مشاكل   • األول دائم: 	
تع��وق قدرتنا على اللحاق مبس��يرة التنمية 

احلقيقي��ة مبفهومها الش��امل التي ترتكز 
ف��ي مكوناتها على االنفت��اح املدروس على 
العال��م وف��ق آلي��ات تع��زز م��ن إمكاناتنا 
في جن��ي الفوائد م��ن عالقاتن��ا اخلارجية، 
وكذلك التعام��ل مبوضوعي��ة وفعالية مع 
االس��تحقاقات والتحدي��ات املترتب��ة على 

ذلك.

ويتص��ل بالتطورات واألحداث  • الثاني طارئ: 	
احمللي��ة والعربي��ة والدولي��ة األخي��رة التي 
خلفت حتديات وفرصاً وتضعنا في سباق مع 
الزمن للعودة إلى حالة االستقرار التي متهد 

التخاذ مسار تنموي جديد وفعال.

وف��ي النهاي��ة ال يس��عني إال أن أش��كر كل من 
س��اهم في جناح ه��ذا امللتق��ى والس��يما راعي 
احلدث سمو رئيس مجلس الوزراء لدولة الكويت 
ووزير التج��ارة الصناعة لدولة الكويت ورؤس��اء 
اجللس��ات واملتحدثون وجميع املشاركني والوزراء 
واملس��ئولون والدبلوماس��يون ورج��ال األعم��ال 
واخلب��راء واملتخصص��ون والش��خصيات العامة 
اللجن��ة  بالش��كر  أخ��ص  كم��ا  واإلعالمي��ون، 
التنظيمي��ة عل��ى جهودها الت��ي بذلتها طيلة 
الش��هور التس��عة الس��ابقة والالحقة النعقاد 

امللتقى.

واهلل ولي التوفيق،،،

ت���درك غالبية الدول العربي���ة، حتى الغنية المصدرة ل���رأس المال، أنها 
في حاجة لالس���تثمارات األجنبية المباش���رة وذلك لالستفادة من فوائدها 
العديدة التي تتجاوز مجرد توفير التمويل وتش���مل نقل التكنولوجيا ونظم 
اإلدارة والتس���ويق الحديثة وغيرها، وفي هذا الس���ياق بذل���ت تلك الدول جهودا 
متباينة لتحس���ين مناخ االستثمار وزيادة التدفقات الواردة إليها، مما ترتب عليه 
تحس���ن نسبي في حجم تلك التدفقات والسيما خالل العقد األول من القرن الحادي 
والعش���رين. إال ان حصة المنطقة من التدفقات العالمية ظلت ضعيفة ولم تتجاوز 

5% في المتوسط خالل تلك الفترة.

فهد راشد اإلبراهيم 
املدير العام 
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(أكتوبر – ديسمبر) 2012 السنة الثالثون العدد الفصلي الرابع äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°SE’G ¿Éª°†d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG

 IÒJh øe âYQÉ```°S á«Hô©dG ∫hó```dG ¿CG º```ZQh
 IÒNC’G ™HQC’G äGƒ```æ°ùdG ∫Ó```N äÉMÓ°UE’G
 á°SQÉ‡ É¡H â∏¡°S ÉMÓ°UEG 132 ƒëf â≤ÑWh
 â∏ª```°T ä’ÉéŸG øe OóY ‘ ∫ÉªYC’G á£```°ûfCG
 êGôîà°SGh ,äÉcô```°ûdG ¢ù«°SCÉJ ;¢Uƒ```°üÿÉH
 ,á«µ∏ŸG π«é```°ùJh ,Oƒ≤©dG PÉØfEGh ,¢ü«NGÎdG
 ™```aOh ,‘ô```°üŸG ¿É```ªàF’G ≈```∏Y ∫ƒ```°ü◊Gh
 ájÉªMh ,Ohó```◊G ÈY IQÉ```éàdGh ,Ö```FGô°†dG
 äÉbƒ©e ∑É```æg â```dGR’ ¬```fCG ’EG ,ø```jôªãà°ùŸG
 ≥jôW ø```Y ∂dPh É```¡à÷É©e Ö```∏£àj ,á```ªFÉb
 á∏°üàŸG ä’ÉéŸG ‘ äÉMÓ°UE’G øe áYƒª›
 äÉjƒà°ùe á```©HQCG ≈```∏Yh ,∫É```ªYC’G AGOCG á```Ä«ÑH

;»g á«°ù«FQ
 á```«dhódG  ácGô```°ûdG  iƒà```°ùe  ≈```∏Y  :’hCG
 »```Hô©dG  ¿hÉ```©àdG  õ```jõ©J  Ö```éj  :á```«Hô©dGh
 äÉcGô°ûdG AÉ```æH ‘ QGô```ªà°S’G ÈY ‹hó```dGh
 äÉ```Ñ«JÎdG  ø```e  ó```jõŸG  ΩGô```HEG  ,äÓ```àµàdGh
 ∫É```›  ‘  É```°Uƒ°üNh  á```«ª«∏bE’Gh  á```«dhódG
 äGQó```b ø```e IOÉ```Øà°S’G õ```jõ©J ,QÉ```ªãà°S’G
 äÉcô°ûdG ™«é°ûJh ,á«Hô©dG πjƒªàdG äÉ°ù°SDƒe

.á«Hô©dG á«eƒ≤dG ÈY
 :á«©jô°ûàdG äÉMÓ°UE’G iƒà°ùe ≈∏Y :É«fÉK
 ,äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£Jh åjó– ∫ÓN ø```e ∂dPh
 ,»FÉ°†≤dG ΩÉ```¶ædG ìÓ```°UEG ,ádGó©dG ≥```«≤–
 πNóJ øe ó◊G ,¿ƒ```fÉ≤dG PÉØfEG á£∏°S á```jƒ≤J
 á«WGô≤ÁódG õ```jõ©J ,á```jôµ°ù©dG äÉ```°ù°SDƒŸG
 ,á```£∏°ù∏d  »```ª∏°ùdG  ∫É```≤àf’Gh  á```«aÉØ°ûdGh

 äÉbÓ©dG IOƒ```Lh ,øeC’Gh QGô```≤à°S’G á```dÉØc
.á«LQÉÿG

 :ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG iƒ```à°ùe ≈∏Y :ÉãdÉK
 äÉ°SÉ«°ùdG §Ñ°V ,á```«àëàdG ≈æÑdG ôjƒ£J ÈY
 ,OÉ```°üàb’G  ™```jƒæJh  á```«∏NGódG  á```jOÉ°üàb’G
 ¿Gõ«ŸG kÉ```°Uƒ°üNh »```LQÉÿG AGOC’G Ú```°ù–
 ´É£≤dG ™«é°ûJ ,äÉ```YƒaóŸG ¿Gõ«eh …QÉéàdG
 ÚeRÓdG π```jƒªàdGh º```YódG ¬```ëæeh ¢```UÉÿG
 π≤fh ójó÷G OÉ```°üàb’G ™«é°ûJ ,QÉ```ªãà°SÓd
 äGAÉ```°üME’G  á```bO  Ú```°ù–h  ,É```«LƒdƒæµàdG
 ájOÉ°üàb’G øjOÉ«ŸG ∞```∏àîŸ É¡à«£¨J ¥É£fh

.á«YÉªàL’Gh
 ∂dPh :∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H iƒà°ùe ≈∏Y :É©HGQ
 πeÉ©J äGAGôLEG è```eOh §«°ùÑJh ¢ü«∏≤J È```Y
 äÓeÉ©àdG ∂∏J áØ∏ch øeR ¢†ØNh äÉcô```°ûdG
 ™e ,Ió```«Mh á¡L á```∏¶e â– ¿ƒ```µJ ¿CG ≈```∏Y
 áaÉc ‘ É«fhÎµdEG äÓeÉ©ŸG RÉ‚EG ‘ ™°SƒàdG
 êGôîà°SGh ´hô°ûŸG ¢ù«°SCÉJ øe ájGóH πMGôŸG
 ∞«XƒJh ¿ÉªàF’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ¢ü«NGÎdG
 ò```aÉæŸG  äÉ```£∏°S   ™```e  π```eÉ©àdGh  Ú```∏eÉ©dG

.ÉgÒZh ÖFGô°†dGh ∑QÉª÷Gh
 Ió```YÉb  AÉ```°ûfEG  AGQh  ø```e  á```°ù°SDƒŸG  ≈```©°ùJh
 ≈dEG á```«Hô©dG ∫hó```dG ™°Vh π```«∏–h äÉ```fÉ«ÑdG
 ñÉæŸ IOó```ëŸG Iƒ≤dGh ∞```©°†dG ÖfGƒL ó```°UQ
 »©fÉ°U ójhõJ ≈dEGh á≤£æŸG ∫hO ‘ QÉªãà°S’G
 Ú°ù– á«Ø«µd »∏ªYh ≥```«bO ∞«°UƒàH QGô≤dG
 ,QÉªãà°S’G ñÉ```æe ‹ÉàdÉHh ∫ÉªYC’G AGOCG á```Ä«H

 â```b’ ó```b á```°ù°SDƒŸG IQOÉ```Ñe ¿CGh É```°Uƒ°üN
 äÉª«¶æJh äÉeƒµ◊G ø```e ójó©dG ¿É°ùëà°SG
 á```«dhódGh  á```«ª«∏bE’G  äÉ```°ù°SDƒŸGh  ∫É```ªYC’G

.á«æ©ŸG
 äÉMÓ°UE’Gh äGAGô```LE’G π```ª› ¿CG º```gC’Gh
 »g ∫ÉªYC’G AGOCG á```Ä«H Ú```°ù– ≈dEG á```aOÉ¡dG
 äGQÉªãà°S’G õjõ©àd »°SÉ°SC’G πNóŸG ádõæÃ
 äÉ```jóëàdG ø```e ó```jó©dG á```¡LGƒe ‘ º```¡°ùàd
 ≈```∏Y  á```≤£æŸG  ∫hO  ¬```LGƒJ  »```àdG  á```ªî°†dG
 ádÉ£ÑdG ÉjÉ°†b É¡ªgCG øeh É¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG
 ¿CG ≈dEG á°ù°SDƒŸG äGôjó≤J Ò°ûJ å«M .ô```≤ØdGh
 á°UÉÿGh á«eƒµ◊G á```«dÉªLE’G äGQÉ```ªãà°S’G
 äGƒæ°ùdG ∫Ó```N á```©bƒàŸG á```«Hô©dG ∫hó```dG ‘
 Qó≤J (2017-2012) »```eÉY Ú```H Ée â```°ùdG
 º```gÉ°ùj ¿CG ™```bƒàe Q’hO äÉ```fƒ«∏jôJ 4 ƒ```ëæH
 óYÉ°ùàd ,É¡æe %60 ‹GƒëH ¢UÉÿG ´É£≤dG
 36 ≈dEG 30 ÚH Ée ÒaƒJ ‘ äGQÉªãà°S’G ∂```∏J

.IÎØdG ¢ùØf ∫ÓN πªY á°Uôa ¿ƒ«∏e
 ∫hódG äÉeƒµM ø```e ójó©dG ¿hÉ©J ¿CG ∂```°T’h
 ΩÉªàg’Gh ∫ÉéŸG Gòg ‘ á°ù°SDƒŸG ™e á```«Hô©dG
 Oƒ¡L á∏°UGƒeh á```Hƒ∏£ŸG äÉMÓ°UE’G ò«ØæàH
 πãeC’G ≥jô£dG π```ãÁ QÉªãà°S’G ñÉæe Ú```°ù–
 ájOÉ°üàb’G äÉ```jóëàdG ø```e ójó©dG á```¡LGƒŸ
 ≥«≤– ƒëf É```eób »°†ŸGh π```H ,á```«YÉªàL’Gh

.Ωó≤àdGh á«ªæàdG ±GógCG
 ≥«aƒàdG ‹h ˆGh

QÉªãà°S’G Üò÷ »°SÉ°SCG πNóe á«Hô©dG ∫hódG ‘ ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H ø°ù–
 äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFGh QÉªãà°S’G ¿Éª°†d á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG ¢UôM QÉWEG ‘
 ‘ ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«Hh QÉªãà°S’G ñÉæe äGQƒ£J á©HÉàe ≈∏Y (¿Éª°V)
 á≤«bódG  á©HÉàŸG  ‘  2010  ΩÉY  òæeh  (¿Éª°V)  äCGóH  á«Hô©dG  ∫hódG
 IQOÉ°üdG  á«Hô©dG  ∫hódG  ‘  ∫ÉªYC’G  AGOCG  áÄ«H  äÉfÉ«Ñd  ájQhódGh  á∏eÉ°ûdGh
 ™HGôdG »∏°üØdG  Oó©dG ïjQÉàdG ∂dP òæe â°ü°üNh ,‹hódG ∂æÑdG áYƒª› øY
 Gòg ‘ äGóéà°ùŸG ºgCG  ¢VGô©à°S’ zQÉªãà°S’G ¿Éª°V{ Iô°ûf øe ΩÉY πc øe
 á«°SÉ«°ùdG äGóéà°ùŸGh çGóMC’Gh äGQƒ£à∏d áé«àfh ¥É«°ùdG Gòg ‘h .∫ÉéŸG
 AGOCG º°ùJG ó≤a ¿B’G ≈àMh 2011 ΩÉY ájGóH òæe á«Hô©dG ∫hódG É¡Jó¡°T »àdG
 ΩÉ©d  ∫ÉªYC’G  AGOCG  áÄ«Ñd  ôjô≤J  ôNBG  ‘  OQh  Ée  ≥ah  øjÉÑàdÉH  á≤£æŸG  ∫hO
 ∫ÓN á«HôY ádhO 19 É¡æe ⁄É©dG ∫ƒM ádhO 185 AGOCG ó°Uôj …òdG ,2013
  á«HôY ∫hO 3 Ö«JôJ ø°ù– å«M .2012 ƒ«fƒj ≈dEG 2011 ƒ«fƒj øe IÎØdG

.ádhO 12 Ö«JôJ ™LGôJh á«HôY ∫hO 4 Ö«JôJ ô≤à°SGh

 á``````«MÉ`````ààa’G

 º«gGôHE’G ó°TGQ ó¡a
 ΩÉ©dG ôjóŸG

الملتقى العربي لالستثمار .. المصارحة بداية الحل
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ل�ضمان  العربية  امل�ؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  عقد 
اجتماعه  ال�ضادرات  وائتمان  اال�ضتثمار 
الرابع لعام 2013 ي�م اخلمي�س امل�افق 14 
ن�فمرب2013 مبقر امل�ؤ�ض�ضة يف دولة الك�يت. 
اأخذ املجل�س يف هذا االجتماع علمًا بتقرير  وقد 
خالل  امل�ؤ�ض�ضة  ن�ضاطات  ب�ضاأن  العام  املدير 
اأغ�ضط�س   31 اإلى    2013 1 ماي�  الفرتة من 
تلقت خالل  امل�ؤ�ض�ضة  ان  اأو�ضح  حيث   ،2013
اال�ضتثمار  ل�ضمان  طلبًا   )126( التقرير  فرتة 
الداخلية  والتجارة  ال�ضادرات  ائتمان  وتاأمني 
بقيمة اإجمالية بلغت 268 ملي�ن دوالر اأمريكي، 
منها ثالثة طلبات ل�ضمان اال�ضتثمار تقدمت بها 
اأمريكا  من  واأخرى  م�ري�ضي��س  �ضركة من جزر 
باالإ�ضافة اإيل طلب ورد من و�ضيط اإعادة التامني 
وذلك ل�ضمان ثالثة م�ضاريع ا�ضتثمارية يف م�ضر 
يف  دوالر،  ملي�ن   88.7 بلغت  اإجمالية  بقيمة 
ال�ضادرات  ائتمان  تامني  طلبات  عدد  بلغ  حني 
والتجارة الداخلية )123( طلبًا بقيمة اإجمالية 
طلب   )27( منها  دوالر  ملي�ن   179.3 بلغت 
دوالر  ملي�ن   14.8 بقيمة  داخلية  تاأمني جتارة 
مالية من )8(  وم�ؤ�ض�ضات  �ضركات  بها  تقدمت 
اإلى  باالإ�ضافة  واحدة  اأجنبية  ودولة  عربية  دول 

عدد من امل�ضارف العربية واالأجنبية امل�ضرتكة.
هذا وقد بلغت القيمة االإجمالية لعمليات التاأمني 
امل�ضم�نة خالل فرتة التقرير 399.3 ملي�ن دوالر 
اأمريكي، وذلك بانخفا�س ن�ضبته 13.83 % عن 
 ،2012 العام  من  الفرتة  لذات  العمليات  قيمة 
امل�ؤ�ض�ضة  ح�ضة  ت�ضمل  ال  القيمة  هذه  باأن  علمًا 
الن�ضبية  باحل�ض�س  التاأمني  اإعادة  اتفاقيات  من 
املربمة مع بع�س هيئات التامني ال�طنية العربية.

كما بلغ اإجمايل اإيرادات عمليات ال�ضمان خالل 
اإعادة  �ضركات  ح�ض�س  فيها  مبا  التقرير  فرتة 
بلغت  بزيادة  دوالر  ملي�ن   2.8 ح�ايل  التاأمني 
ن�ضبتها 47.77 % عن الفرتة ذاتها من العام 
بقيمة  حمققة  �ضمان  �أق�ضاط  منها  �ل�ضابق، 

دوالر. ملي�ن   1.897
اأما القيمة االإجمالية ملحفظة عق�د ال�ضمان كما 
يف 31 اأغ�ضط�س 2013 فقد بلغت نح� 979 
ملي�ن دوالر وذلك بانخفا�س ن�ضبته 10.10 % 
عن القيمة االإجمالية ملحفظة عق�د ال�ضمان كما 
يف 31 اأغ�ضط�س 2012 والبالغة 1089 ملي�ن 

 %  21.10 بن�ضبة  القيمة  دوالر. وت�زعت هذه 
 %  78.90 ون�ضبة  اال�ضتثمار  �ضمان  لعق�د 
لعق�د تاأمني االئتمان، يف حني بلغت االلتزامات 
امل�ضم�نة  االأطراف  جتاه  امل�ؤ�ض�ضة  علي  القائمة 
كما يف 31 اأغ�ضط�س 2013 نح� 329 ملي�ن 
االإجمالية  القيمة  من   %  33.6 متثل  دوالر 
ملي�ن   383.3 مببلغ  مقارنة  وذلك  للمحفظة، 
االإجمالية  القيمة  من   %  35.2 متثل  دوالر 
اأي   ،2012 اأغ�ضط�س   31 يف  كما  للمحفظة 
تقم  ومل  هذا   ،%  14.2 ن�ضبته  باإنخفا�س 

امل�ؤ�ض�ضة بدفع اأي تع�ي�س خالل فرتة التقرير.
االأعمال  جدول  بن�د  كافة  املجل�س  وتداول 
القرارات  ب�ضاأنها  وا�ضدر  عليه،  املعرو�س 
البن�د  هذه  تناولت  وقد  الالزمة،  والت�جيهات 

امل��ض�عات التالية:
•الت�ضديق على حم�ضر وقرارات االجتماع ال�ضابق. 	
�مل�ؤ�ض�ضة  ن�ضاط  عن  �لعام  �ملدير  •تقرير  	
اإلى   2013/5/1 من  الفرتة  خالل 

.2013/8/31
التقديرية  امل�ازنة  اعتماد  �ضاأن  يف  •مذكرة  	

لل�ضنة املالية 2014.
•مذكرة ب�ضاأن املربرات وال�ض�ابط املقرتحة  	

لزيادة راأ�س املال.
للفرتة  اال�ضرتاتيجية  امل�ؤ�ض�ضة  •خطة  	

.2018-2014
•التقرير الدوري لرئي�س التدقيق الداخلي. 	

اال�ضرتاتيجية  اخلطة   املجل�س  اأقر  وقد  هذا 
بجه�د  م�ضيدًا   ،2018  -  2014 املقرتحة 
وما  اإعدادها  يف  امللم��ضة  العامة  االإدارة 
مقرتحة  واأن�ضطة  جديدة،  اأفكار  من  ت�ضمنته 
�ضت�ضاعد يف زيادة قدرة امل�ؤ�ض�ضة على النفاذ اإلى 
التنمية  حتقيق  يف  و�ضت�ضاهم  العربية،  االأ�ض�اق 
االقت�ضادية يف الدول االأع�ضاء. والتي يت�قع مع 
تط�ير عمل  اإلى  ت�ؤدي  اأن  كما عر�ضت  تنفيذها 

امل�ؤ�ض�ضة م�ضتقباًل ب�ضكل ملح�ظ.
وقد تقرر عقد اجتماع جمل�س االإدارة االأول ل�ضنة 
2014 ي�م اخلمي�س امل�افق 20 فرباير2014 

مبقر امل�ؤ�ض�ضة بدولة الك�يت.

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

مجلس إدارة المؤسسة يعقد اجتماعه الرابع لعام 2013

أنشطة المؤسسة أنشطة المؤسسة 

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

عمليات الضمان:
من  الرابع  الربع  خالل  ال�ضمان  عمليات  �ضعيد  على 
لتاأمني  طلبًا   61 امل�ؤ�ض�ضة،  ت�ضلمت  فقد   2013 العام 
 10 من  م�ضدرة  عربية  �ضركات  من  �ضادرات  ائتمان 
عدد  وبلغ  م�ضرتكة،  اأجنبية  عربية  وجهة  عربية  دول 
عق�د التاأمني املربمة 22 عقدًا و 14 ملحق عقد، بلغت 
امل�ؤ�ض�ضة  ت�ضلمت  كما  دوالر.  ملي�ن   113 قيمتها ح�ايل 
طلبًا لتاأمني م�ضروع ا�ضتثماري يف اإحدى الدول االأع�ضاء. 

الجهود التسويقية: 
خالل  الت�ن�ضية  اجلمه�رية  امل�ؤ�ض�ضة  من  وفد  •زار  	
الهيئة  مع  اجتماعات  وعقد   2013 اأكت�بر  �ضهر 
العامة للتاأمني، حيث مت التعريف باأن�ضطة امل�ؤ�ض�ضة 
ومناق�ضة مقرتح امل�ؤ�ض�ضة يف منح احلك�مة الت�ن�ضية 

خطًا تاأمينيًا دائريًا لتغطية وارداتها.
العام  من  ن�فمرب  يف  ال�ض�دان  امل�ؤ�ض�ضة  وفد  •زار  	
من  عدد  مع  اجتماعات  �ضل�ضة  وعقد   2013
املركزي  والبنك  ال�ض�دانية  البن�ك  يف  امل�ضئ�لني 
لبحث  وذلك  والكهرباء  املالية  ووزارتي  ال�ض�داين 

عدًد من امل��ض�عات ذات االهتمام امل�ضرتك.  
اجلمه�رية  يف  ت�ض�يقية  مهمة  امل�ؤ�ض�ضة  وفد  •نفذ  	
الفرتة  خالل  التاأمينية  خدماتها  لرتويج  اللبنانية 
18 - 20 ن�فمرب 2013 مت خاللها زيارة عدد من 

البن�ك التجارية لعر�س خدمات امل�ؤ�ض�ضة. 
دبي  اإمارتي  يف  ت�ض�يقية  مبهمة  امل�ؤ�ض�ضة  •قامت  	
وال�ضارقة خالل ن�فمرب 2013 حيث مت زيارة عدد 
امل�ؤ�ض�ضة  بخدمات  تعريفها  بهدف  امل�ؤ�ض�ضات  من 

وميزاتها التاأمينية. 
ت�ض�يقية يف جمه�رية م�ضر  امل�ؤ�ض�ضة مهمة  •نفذت  	
خاللها  مت   2013 دي�ضمرب  �ضهر  خالل  العربية 
خدمات  لعر�س  التجارية  البن�ك  من  عدد  زيارة 

امل�ؤ�ض�ضة وخا�ضة تاأمني تعزيز خطابات االعتماد.
•يف اإطار �ضعي امل�ؤ�ض�ضة لت�ضجيع وتنمية ال�ضادرات  	
خدماتها  وترويج  ال�ضع�دية  العربية  اململكة  يف 
خالل  ت�ض�يقية  مبهمة  قامت  التاأمينية  وميزاتها 
زيارة  خاللها  مت   2013 دي�ضمرب   11  -  8 الفرتة 

عدد من ال�ضركات الكربى امل�ضدرة.
• تنفيذ نح�  مت خالل الربع الرابع من العام 2013	
73 زيارة ميدانية لعدد من امل�ضّدرين وامل�ضتثمرين 
وامل�ؤ�ض�ضات املالية يف كل من م�ضر ولبنان وال�ض�دان 

واالإمارات وال�ضع�دية باالإ�ضافة اإلى دولة املقر. 

ت�قيعها  ع��ن  امل�ؤ�ض�ضة  اأعلنت 
مذكرة تفاهم للتعاون امل�ضرتك 
اال�ضتثمار  ت�ضجيع  م�ؤ�ض�ضة  مع 
الها�ضمية  االأردن���ي���ة  باململكة 
منها:  امل���ج���االت  م��ن  ع���دد  يف 
بتحديد  املتعلقة  البح�ث  تنمية 
واأو�ضاعها  اال�ضتثمارات  فر�س 
التي  اال�ضتثمارية  واخل��ارط��ة 
االأردن��ي��ة. امل�ؤ�ض�ضة  بها  ت��ق���م 
واأ�ضارت امل�ؤ�ض�ضة اإلى اأن املدير 
االإبراهيم  را���ض��د  ف��ه��د  ال��ع��ام 
وق������ع امل������ذك������رة ن���ي���اب���ة عن 
املدير  وقعها  فيما  )���ض��م��ان( 
الر�ض�د  د.ع������ين  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االأردنية. امل�ؤ�ض�ضة  ع��ن  نيابة 
واأ�ضاف البيان اأن االتفاق الذي 
امللتقى  هام�س  على  ت�قيعه  مت 
العربي لال�ضتثمار الذي اأقيم يف 
ات�ضاالت  اإقامة  ي�ضمل  الك�يت 
بينهما  وم��ن��ت��ظ��م��ة  م��ب��ا���ض��رة 
لتبادل املعل�مات واالإح�ضائيات 
واال�ضتثمارية  االق��ت�����ض��ادي��ة 
وكذلك تبادل املعل�مات املت�فرة 
اال�ضتثمارية  ال�����ض��رك��ات  ح����ل 
ف�ضال  واالأج���ن���ب���ي���ة.  ال��ع��رب��ي��ة 

امليدانية  ال��زي��ارات  تبادل  عن 
امل�ضرتكة لل�ضركات اال�ضتثمارية 
وكذلك  واالأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
العالقة  ذات  االأخ��رى  للجهات 
التعريف  ب��ه��دف  ب��اال���ض��ت��ث��م��ار 
ب��اأن�����ض��ط��ة ال���ط���رف���ني وذل����ك 
ال�ضركات  ا���ض��ت��ف��ادة  ل��ت��ع��زي��ز 
واالأجنبية  العربية  اال�ضتثمارية 
م�����ن خ�����دم�����ات ال����ط����رف����ني.
�ضبق  �ضمان  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك���د 
ووق��ع��ت ات��ف��اق��ات مم��اث��ل��ة مع 
ت�ضجيع  ه��ي��ئ��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
العربية  ال���دول  يف  اال�ضتثمار 
اال�ضتثمار  ت�ضجيع  بهدف  وذلك 
ت�فري  ع��رب  العربية  ال���دول  يف 
التاأمينية  ال��ت��غ��ط��ي��ة  ���ض��م��ان 
لال�ضتثمارات العربية واالأجنبية 
�ضد  العربية  ال��دول  يف  املنفذة 
امل��خ��اط��ر غ��ري ال��ت��ج��اري��ة مثل 
التاأميم وامل�ضادرة ونزع امللكية 
ذات  ال�ضغب  واأعمال  واحل��روب 
املقدرة  وع���دم  ال��ع��ام  ال��ط��اب��ع 
امل�ضتثمر  ح��ق���ق  حت���ي��ل  ع��ل��ى 
جانب  اإل��ى  بالعقد.  واالإخ���الل 
امل�ضاندة. االأن�ضطة  من  غريها 

الندوات والملتقيات: 

ملتقى   • 	2013 اأكت�بر   10 ي�م  الت�ن�ضية  العا�ضمة  يف  امل�ؤ�ض�ضة  نظمت 
واال�ضتثمار  ال�ضادرات  تاأمني  »اآليات  ح�ل  الت�ن�ضي  املالية  وزير  برعاية 
التجارة  لتاأمني  الت�ن�ضية  ال�ضركة  مع  بالتعاون  وذلك  مت�يلها«،  وت�ضهيل 
ال�ضادرات  وائتمان  اال�ضتثمار  لتاأمني  االإ�ضالمية  وامل�ؤ�ض�ضة  اخلارجية 
واجلمعية املهنية للبن�ك وامل�ؤ�ض�ضات املالية ومركز النه��س بال�ضادرات. 
ومت خالل امللتقى اإلقاء اأربع حما�ضرات تناولت تاأمني ائتمان ال�ضادرات، 
مت�يل  واآليات  امل�ضتندية،  االعتماد  خطابات  تاأمني  اال�ضتثمار،  �ضمان 
ال�ضادرات وت�زيع عق�د تاأمني ائتمان ال�ضادرات عرب �ضبكات البن�ك. 
القطاعات  خمتلف  من  م�ضارك   200 نح�  ح�ض�ر  امللتقى  �ضهد  وقد 

وال�ضيما القطاع امل�ضريف. 
•�ضاركت امل�ؤ�ض�ضة يف فعاليات املنتدى االقت�ضادي العربي االأفريقي الذي  	
�ضهدته دولة الك�يت خالل الفرتة 11-12 ن�فمرب 2013، حيث قدم  
مدير عام امل�ؤ�ض�ضة ورقة عمل عن دور �ضناعة ال�ضمان يف ت�ضجيع التجارة 

واال�ضتثمار بني اأفريقيا والدول العربية 
•�ضارك وفد من امل�ؤ�ض�ضة يف فعاليات املنتدى االقت�ضادي العربي-االأوروبي  	
 21-20 الفرتة  خالل  الها�ضمية  االردنية  اململكة  �ضهدته  الذي  الثاين 
ن�فمرب 2013، حيث قدم  مدير عام امل�ؤ�ض�ضة ورقة عمل عن دور �ضناعة 

ال�ضمان يف ت�ضجيع التجارة واال�ضتثمار  بني اأوروبا والدول العربية.
امل�ضري  اال�ضتثماري  امللتقى  حل�ض�ر  ممثليها  اأحد  امل�ؤ�ض�ضة  •اأوفدت  	
ي�مي  العربية  م�ضر  جمه�رية  يف  عقد   والذي  القاهرة  يف  اخلليجي 
4-5 دي�ضمرب 2013 بتنظيم ورعاية احلك�مة امل�ضرية وحك�مة دولة 
االمارات العربية املتحدة بهدف تعزيز العالقات امل�ضرية مع دول جمل�س 
�ضتى  يف  – العربية  العربية  العالقات  اأوا�ضر  وت�ثيق  اخلليجي  التعاون 

املجاالت مع الرتكيز على املجاالت اال�ضتثمارية واالقت�ضادية.
م�ضر  جمه�رية  اإلى  بزيارة  العام  املدير  برئا�ضة  امل�ؤ�ض�ضة  من  وفد  •قام  	
وزير  مع  ال�فد  اجتمع  حيث   ،2013 دي�ضمرب   8 ي�م  وذلك  العربية 
التعاون الدويل د. زياد بهاء الدين حيث متت مناق�ضة عدد من امل�ا�ضيع 
خدمة  يف  امل�ؤ�ض�ضة  دور  دعم  اإلى  تهدف  والتي  امل�ضرتك  االهتمام  ذات 
واالأجنبية  العربية  اال�ضتثمارات  �ضمان  خالل  من  امل�ضري  االقت�ضاد 

املنفذة يف م�ضر.
•�ضاركت امل�ؤ�ض�ضة يف اجتماع املجل�س التنفيذي ال�ضن�ي الرابع الحتاد اأمان  	
متت  2013،حيث  دي�ضمرب  �ضهر  خالل  الدوحة  القطرية  العا�ضمة  يف 

مناق�ضة خمتلف اأن�ضطة االحتاد وبرنامج عمله للفرتة املقبلة. 
ت�ضجيع  وهيئة  للتخطيط  العربي  املعهد  مع  باال�ضرتاك  امل�ؤ�ض�ضة  •نظمت  	
اال�ضتثمار املبا�ضر يف دولة الك�يت “امللتقى العربي لال�ضتثمار” يف دولة 
رئي�س جمل�س  �ضم�  برعاية    2013 دي�ضمرب   11 و  الك�يت  ي�مي 10 
ال�زراء لدولة الك�يت وبح�ض�ر وزراء وم�ضئ�لني ورجال اأعمال وخرباء.  

•اأوفدت امل�ؤ�ض�ضة اأحد ممثليها حل�ض�ر اجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية  	
)ك�تينا�س(  اخلارجية  التجارة  لتاأمني  الت�ن�ضية  لل�ضركة  العم�مية 
ال�ضن�ية والذي عقد يف اجلمه�رية الت�ن�ضية خالل �ضهر دي�ضمرب 2013 
وذلك لل�ق�ف على م�ضتجد�ت وتط�ر�ت ن�ضاط تاأمني �ئتمان �ل�ضادر�ت 

واال�ضتثمار يف خمتلف دول العامل. 

على هامش فعاليات الملتقى العربي لالستثمار في الكويت
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الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد  للملتقى  االفتتاحية  اجلل�ضة  ويف 
القت�صادي  للإمناء  العربي  لل�صندوق  العام  واملدير 

تعزيز  يف  امللتقى  اأهمية  احلمد  عبداللطيف  والجتماعي 

والتنم�ية،  واال�ضتثمارية  االقت�ضادية  املجاالت  يف  العربي  التعاون 
اأ�ضبح  اأ�ضكاله  مبختلف  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  واأن  خ�ض��ضا 
والدولية،  ال�طنية  االقت�ضادات  حمركات  من  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا 
وخ�ض��ضا بعدما ت�حد العامل واندمج، وانفتحت االأ�ض�اق على بع�ضها، 
اآخر. اإلى  واملعل�مات من مكان  وال�ضلع  واملال  الب�ضر  وت�ضارعت حركة 

ل�ضمان  العربية  للم�ؤ�ض�ضة  العام  املدير  بافتتاحية  احلمد  وا�ضت�ضهد 

اال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات، فهد را�ضد االإبراهيم، يف اأول تقرير عن 
“م�ؤ�ضر �ضمان جلاذبية اال�ضتثمار” حيث اأ�ضار فيها اإلى اأن االقت�ضادات 
العربية مل تنجح يف اأن ت�ضبح م�اقع جذب مهمة لال�ضتثمار اخلارجية، 
خ�ض��ضا واأن ح�ضتها من اإجمايل التدفقات العاملية بلغت ح�ايل 5 % 
 %  3.5 اإلى  2005-2010 وانخف�ضت  الفرتة  املت��ضط خالل  يف 
املت�افرة  والبيانات  الدرا�ضات  جميع  اأي�ضا  ت�ضري  كما   ،2012 عام 
با�ضتثناء  اال�ضتثمارات،  تلك  جذب  يف  العربية  للدول  مقلق  ف�ضل  اإلى 
 %  46 على  بح�ض�لهما  واالإمارات  ال�ضع�دية  هما  خليجيتني  دولتني 
 2012 لعام  العربية  للدول  ال�ارد  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  من 

والبالغ 48 مليار دوالر .

االقت�ضادات  جاذبية  �ضعف  خط�رة  من  يزيد  مما  اأنه  احلمد  وقال 
العربية اأن جميع دول املنطقة، نفطية وغري نفطية، غنية واأقل دخال يف 
حاجة كبرية لال�ضتثمارات االأجنبية ال�ضتقطاب وت�طني التكن�ل�جيات 
احلديثة، واالندماج يف االأ�ض�اق العاملية، وم�اجهة التحديات العديدة 
باالأخ�س تلك املتعلقة بت�فري 50 ملي�ن فر�ضة عمل خالل ال� 20 �ضنة 
اأ�ضبحت  التي  املياه  وخا�ضة  الطبيعية  امل�ارد  �ضعف  وم�اجهة  املقبلة 
غري كافية لال�ضتعماالت يف الزراعة وال�ضناعة واال�ضتهالك املنزيل، 
وكذلك امل�ارد النفطية والغازية، والتي من املت�قع اأن يرتفع ا�ضتهالك 

املنطقة لها اإلى 60 % من اإنتاجها  يف ال�ضن�ات املقبلة. 

متغري  اأو  �ضهلة  معادلة  نتاج  لي�ضت  اال�ضتثمار  جاذبية  اأن  اإلى  واأ�ضار 
واحد، بل هي ناجتة عن الكفاءة االقت�ضادية العامة والقدرة التناف�ضية 
للبلد، واالإنتاجية واجل�دة يف العمل، وانفتاح االقت�ضاد وحرية االأ�ض�اق، 
وج�دة وكفاءة اخلدمات العم�مية ومدى فاعلية الق�انني واحرتامها، 
وال�ضل�ك  الفردية،  ال�ضيا�ضي ومدى احرتام احلريات  النظام  وطبيعة 
االجتماعي واحرتامه للغري وللراأي املخالف والكت�ضاب الرثوة وللتجديد 

واالإبداع واملبادرة.

واأكد اأهمية العمل على تغيري املناخ االقت�ضادي، واإدخال االإ�ضالحات 
ال�ضرورية، واالنفتاح على اخلارج، والعمل من اأجل االندماج، وت��ضيع 
جماالت التعاون البيني العربي ومع دول العامل. م�ضريا اإلى اأن ذلك حتدٍّ 
االقت�ضادية،  وامل�ؤ�ض�ضات  االجتماعية،  واملنظمات  احلك�مات،  ي�اجه 
واالأفراد من عمال ومفكرين وباحثني ورجال ون�ضاء اأعمال، خ�ض��ضا 
اإتقان  م�ضت�ى  على  ترتاجع  العربية  والدول  ازدياد  يف  التحديات  وان 
االقت�ضاد  تنمية  يف  وامل�ضاهمة  املناف�ضة  على  والقدرة  واالإنتاج  العمل 

العاملي.

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 11 إلى 12 ديسمبر 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.

اليوم األول: الجلسة االفتتاحيةاليوم األول: الجلسة االفتتاحية

امللتقى العربي لالستثمار  بحث سد  فجوة جاذبيـة  االستثـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  في دول املنطقــــــــــــــــة
وتعزيز التـعاون اإلقليـمي في قضـايا جذب وتشـجيع االستثـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  والتخطيط والتنمية

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

والــــتــــخــــطــــيــــط   االســـــتـــــثـــــمـــــار  ومـــــســـــئـــــولـــــي  وزراء  مـــــــن  كــــبــــيــــر  عـــــــــدد  ــــه  ــــســــات جــــل فـــــــي  شـــــــــــارك 
والــــتــــنــــمــــيــــة  فــــــي الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة ورؤســــــــــــــاء وممــــثــــلــــي املــــنــــظــــمــــات اإلقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــغـــــرف 
الــــعــــربــــيــــة واحتــــــــــــــادات رجـــــــــال األعـــــــمـــــــال واملــــســــتــــثــــمــــريــــن واخلـــــــبـــــــراء والــــشــــخــــصــــيــــات الـــعـــامـــة

من اليمني  فهد االإبراهيم  وعبد اللطيف احلمد  و اأن�س ال�ضالح  ود. بدر مال اهلل ود. برج�س الهاجري
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تقاري����������ر 

كلمة راعى الملتقى

جابر  ال�صيخ  الكويت  دولة  يف  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  �صمو  اأكد 
العربية  الدول  مع  وبالتن�ضيق  الك�يت،  اأن  كلمته  يف  ال�صباح  املبارك 

اجله�د  كل  وم�ضاندة  دعم  على  حتر�س  وجماعي،  ثنائي  ب�ضكل  ال�ضقيقة 
خمتلف  يف  العربي  التعاون  تعزيز  ت�ضتهدف  التي  والفعاليات  واملبادرات 
املجاالت، ال�ضيما الق�ضايا االقت�ضادية ذات البعد التنم�ي، ويف مقدمتها 

ق�ضايا اال�ضتثمار التي تعد ركيزة النم� والت�ضغيل والرفاهة.

واأ�ضاف املبارك يف كلمة األقاها نيابة عنه وزير التجارة وال�صناعة يف 
دولة الكويت اأن�ص خالد ال�صالح اأن ق�ضية ت�طني اال�ضتثمارات العربية 

وجذب اال�ضتثمارات االأجنبية والرتويج ال�ضتقطابه من جميع اأنحاء العامل 
التجارب  لكل  الرتويج لال�ضتثمار وحدها، فاملتابع  لي�ضت م�ضئ�لية جهات 
جميع  وتعاون  تكاتف  ثمرة  اأنها  يدرك  املجال  هذا  يف  الناجحة  العاملية 
اجلهات ذات ال�ضلة وال�ضيما اجلهات املعنية بالتخطيط والت�ضريع والبنى 

التحتية واملرافق وكل ما يت�ضل ببيئة اأداء االأعمال.

الأهمية  اإدراكها  ومنطلق  ومن  الك�يت،   اأن  على  كلمته  يف  املبارك  و�ضدد 
دول  اإلى  االأجنبية  اال�ضتثمارات  وجذب  العربية،  اال�ضتثمارات  ت�طني 
املنطقة، قد دعمت العديد من املبادرات والت�ضريعات التي ت�ضب يف �ضالح 

حتقيق هذا الهدف.

املت�ا�ضل  النم�  ومنها  املبادرات  تلك  من  عددًا  املبارك  وا�ضتعر�س 
لال�ضتثمارات الك�يتية يف الدول العربية والتي مكنتها من احتالل املرتبة 
البينية،  العربية  لال�ضتثمارات  امل�ضدرين  اأكرب  قائمة  يف  عربيا  االأولى 
وكذلك امل�ضاهمة يف تاأ�ضي�س وا�ضت�ضافة العديد من املنظمات االقت�ضادية 
واملعهد  واالجتماعي،  االقت�ضادي  لالإمناء  العربي  ال�ضندوق  العربية مثل 
العربي للتخطيط، وامل�ؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان اال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات، 
ومنظمة االأقطار العربية امل�ضدرة للبرتول اأوابك، ومنظمة املدن العربية 
العمل  االقت�ضادي ودعم ق�ضايا  التعاون  لتعزيز  الرامية  اأن�ضطتهم  ودعم 

التنم�ي.

واإ�ضدار  االقت�ضادية  الت�ضريعات  بتط�ير  الك�يت  قيام  اإلى  اأ�ضار  كما 
ت�ضريعات جديدة تهدف اإلى حت�ضني بيئة االأعمال وت�طني راأ�س املال املحلي 
ومن ثم ا�ضتقطاب اال�ضتثمارات االأجنبية ومنها: قان�ن ال�ضركات اجلديد، 
وقان�ن  التجارية،  الرتاخي�س  وقان�ن  املبا�ضر،  اال�ضتثمار  ت�ضجيع  وقان�ن 
حماية املناف�ضة، وال�ضندوق ال�طني لرعاية وتنمية امل�ضروعات ال�ضغرية 

واملت��ضطة.

وذكر اأنه رغم اأن الك�يت متتلك ف�ائ�س مالية ومت ت�ضنيفها عرب الزمن 
االأجنبي  اأن ف�ائد اال�ضتثمار  اأدركت  اأنها  اإال  املال،  لراأ�س  كدولة م�ضدرة 
املبا�ضر تتجاوز ق�ضية التم�يل لت�ضمل نقل التكن�ل�جيا واالبتكارات و�ضبل 
وتن�يع  الت�ضغيل  اأهداف  حتقيق  اإلى  و�ض�ال  احلديثة،  والت�ض�يق  االإدارة 

م�ضادر الدخل والتنمية.

و�ضدد على اأن دولة الك�يت تدرك اأن حت�ضني بيئة اال�ضتثمار عملية م�ضتمرة 
على  وامل�ؤ�ض�ضية  واالإجرائية  الت�ضريعية  للبيئة  املت�ا�ضل  بالتط�ير  ترتبط 
على  وتركز  والدولية،  االإقليمية  وامل�ضتجدات  التط�رات  تراعي  اأ�ض�س 
اكت�ضاف م�اطن الق�ة وال�ضعف واالإمكانات والتحديات للتعامل االإيجابي 
جذب  يف  التناف�ضي  الدولة  و�ضع  لتح�ضني  النهاية  يف  ي�ؤدي  مبا  معها، 

اال�ضتثمار مقارنة بدول املنطقة والعامل. 

واأعرب املبارك عن اأمله يف اأن ينجح، امللتقى، ا�ضتنادًا اإلى خربة اجلهات 
املنظمة، وحر�س وزراء وم�ضئ�يل التخطيط واال�ضتثمار والقطاع اخلا�س 
على امل�ضاركة الفعالة يف اجلل�ضات، يف اأن يت��ضل اإلى ت��ضيات م��ض�عية 
وعملية ت�ضاعد �ضناع القرار على امل�ضت�يني احلك�مي واخلا�س يف اتخاذ 
ما يلزم من اإجراءات لتح�ضني مناخ اال�ضتثمار، و�ضد الفج�ة القائمة بني 
اال�ضتثمارية  التدفقات  وبني  املنطقة  دول  متتلكها  التي  اجلذب  اإمكانات 

الفعلية ال�اردة اإليها.

هيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت

من جهته اأو�ضح مدير عام هيئة ت�صجيع ال�صتثمار املبا�صر يف دولة الكويت 
ال�صيخ د.م�صعل جابر الأحمد ال�صباح يف كلمته التي األقاها نيابة عنه مدير 

ي�ضتهدف احل�ار  امللتقى  اأن  الهاجري  بالهيئة د.برج�س  القان�نية  االإدارة 
البناء بني امل�ضئ�لني عن التخطيط والتنمية من جهة واال�ضتثمار والرتويج 
الثغرات  وتبيان حدود  القائم  ال��ضع  اأخرى وكذلك مراجعة  له من جهة 
واأ�ضباب املعيقات وذلك بهدف تعزيز اطر التن�ضيق والتعاون للعمل اجلاد 
لتقدمي اجلهد االأف�ضل من اجل حت�ضني جاذبية دول املنطقة لال�ضتثمار.

واأ�ضار د. م�ضعل  الذي اعتذر عن عدم احل�ض�ر الأ�ضباب طارئة اإلى اإهتمام  
ال�ضباح  اجلابر  االأحمد  �ضباح  ال�ضيخ  الك�يت  دولة  اأمري  ال�ضم�  �ضاحب 
واأن�ضطة  مبادرات  عرب  العربي  التعاون  من  املزيد  بتحقيق  اهلل  حفظه 
م�ضرتكة جت�ضد الطم�حات وترتكز على العمل الدوؤوب وتعزيز روح امل�اطنة 
احلقة واحلر�س على التنمية التي عمادها امل�ارد الب�ضرية مبا ي�ؤدي اإلى 
التنمية  حتدي  وم�اجهة  العربية  للمنطقة  اال�ضتثمارية  اجلاذبية  تعزيز 
باال�ضتقرار  وتنعم  املن�ض�د  بالرفاه  لتحظى  ال�ظائف  وت�فري  امل�ضتدامة 

املاأم�ل وت�ضري يف نهج التقدم ال�ضاعد دومًا.

التي  امل��ض�عية  الظروف  ت�فري  �ضرورة  اإلى  اأ�ضار  االطار  هذا  ويف 
ال�ضفافية يف  تعزيز  لال�ضتثمار عرب  اكرث جاذبية  العربية  جتعل منطقتنا 
ال�ضيا�ضات  وو�ضع  التخطيط  يف  املمار�ضات  باأف�ضل  واالأخذ  االإجراءات، 
يف  الر�ضني  االكادميي  البحث  خمرجات  تطبيق  من  واالإفادة  املتناغمة، 

املجاالت املتاحة لتج�يد املمار�ضة على اأر�س ال�اقع.

وقال: على الرغم من اإختالف وتن�ع االقت�ضادات العربية  يف ن�ضب م�ضاهمة 

اليوم األول: الجلسة االفتتاحيةاليوم األول: الجلسة االفتتاحية

ملبادرات  دعــمــهــا  تــؤكــد  الــكــويــت 
االستثمار  جــــــــذب  وفــعــالــيــات 
للمنطقة وتعزيز التعاون العربي 
في مجاالت االستثمـــــــــــار 
والــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط الـــــتـــــنـــــمـــــوي

مراجعة  يــجــب  اجلـــابـــر:  مــشــعــل 
الـــــوضـــــع الــــقــــائــــم لـــالســـتـــثـــمـــار 
مبـــوضـــوعـــيـــة وتــــبــــيــــان حـــــدود 
ـــــاب املـــعـــيـــقـــات  الــــثــــغــــرات وأســـــب
وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون اإلقـــلـــيـــمـــي 

أنــــس الـــصـــالـــح: الـــكـــويـــت دولـــة 
مــــصــــدرة لــــــرأس املــــــال وتـــــدرك 
االستثمار  جـــــذب  فــــوائــــد  أن 
األجنبي املباشر تتجاوز قضية 
العمل فــرص  وتوفير  التمويل 

دول  كــــــل  الــــــلــــــه:  مــــــــال  ــــــــدر  ب
الستقطاب  تــســعــى  املــنــطــقــة 
االســـــتـــــثـــــمـــــارات األجـــنـــبـــيـــة 
املباشرة وتوظيفها في قطاعات 
عالية مـــضـــافـــة  قـــيـــمـــة  ذات 

 %  3.5 الــلــطــيــف احلـــمـــد:  عــبــد 
االستثمارات  من  املنطقة  نصيب 
 2012 عــــــام  خــــــالل  الــــعــــاملــــيــــة  
..وجتــــــــــــــــاوز الــــفــــشــــل ضــــــــرورة 
التنمية حتـــــديـــــات  ملــــواجــــهــــة 

فــهــد اإلبـــراهـــيـــم: الـــتـــطـــورات 
األخيرة هبطت باالستثمارات 
بنسبة  املـــبـــاشـــرة  األجــنــبــيــة 
دوالر  مــلــيــار   90 ــــى  إل  %  57
2012 و   2011 عـــامـــي  خــــالل 
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اال�ضتثمار يف الناجت املحلي وكذلك يف حجم تدفقات اال�ضتثمارات االأجنبية 
لدعم  متنام  و�ضعي  م�ضرتك  حر�س  يجمعها  فاإنه   ، ال�ضادرة  اأو  ال�اردة 
ال�ضغرية  امل�ؤ�ض�ضات  قطاع  وت�ضجيع  ال�ضراكات  وبناء  اخلا�س  اال�ضتثمار 
واملت��ضطة وحتفيز املبادرين، مما �ضيجعلنا اكرث قدرة على تلم�س جماالت 

اال�ضتفادة من ا�ضتعرا�س التجارب املختلفة”.

واأو�ضح اأن هيئة ت�ضجيع اال�ضتثمار املبا�ضر �ضتك�ن على راأ�س امل�ضتفيدين من 
تفاعلها مع جهات الرتويج امل�ضاركة يف هذا امللتقى، م�ضريا اإلى اأن الهيئة 
ت�ضجيع  بهدف  تاأ�ض�ضت م�ؤخرا مب�جب القان�ن رقم 116 ل�ضنة 2013، 
البيئة  حت�ضني  يف  وامل�ضاهمة  واالأجنبي  املحلي  ب�ضقيه  املبا�ضر  اال�ضتثمار 
اال�ضتثمارية ورفع م�ضت�ى التناف�ضية واأداء االأعمال يف دولة الك�يت يف �ض�ء 
اإلى جانب  املعتمدة،  االقت�ضادية  التنمية  للدولة وخطط  العامة  ال�ضيا�ضة 
تاأطري نظم العمل امل�ؤ�ض�ضي املتميز واالأخذ مبعايري االأداء وثقافة التدريب 
ال�ظيفية.  م�ضت�ياتها  مبختلف  الب�ضرية  امل�ارد  لتنمية  املت�ا�ضل  والتعلم 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

ال�صتثمار  ل�صمان  العربية  املوؤ�ص�صة  عام  مدير  اأكد  جهته  من 
خط�ة  امللتقى  هذا  اأن  الإبراهيم  را�صد  فهد  ال�صادرات  وائتمان 

مهمة على �ضعيد تعزيز التعاون العربي يف جمال اال�ضتثمار، وامل�ضاعدة 
البيئة  واقع  وا�ضتك�ضاف  والتجارب،  واخلربات  املعل�مات  تبادل  يف 
ت�ضتهدف  دولية،  مبعايري  علمية  م�ؤ�ضرات  وفق  املنطقة  يف  اال�ضتثمارية 
واال�ضتفادة من  القائمة  التحديات  مل�اجهة  �ضيا�ضات  النهاية �ضياغة  يف 

الفر�س واالإمكانات املتاحة من اأجل تدعيم 
ال�ضاملة،  التنمية  حتقيق  يف  اال�ضتثمار  دور 
اإلى جانب بحث اإمكانية اإن�ضاء احتاد لهيئات 
ت�ضجيع وترويج اال�ضتثمار يف ال�طن العربي.

اأن  االفتتاحية  باجلل�ضة  كلمته  يف  واأ�ضاف 
خالل  �ضهد  املنطقة  يف  اال�ضتثمار  مناخ 
القرن  من  االأول  العقد  من  الثاين  الن�ضف 
بف�ضل  الفتا  حت�ضنا  والع�ضرين  احلادي 
االإ�ضالحات العديدة التي طبقتها حك�مات 
املنطقة على �ضعيد الت�ضريعات واالإجراءات 
القطاع  دور  وتفعيل  التحتية  البنى  وحت�ضني 
التنم�ي. وقد ترتب على  العمل  اخلا�س يف 

ال�اردة  املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  تدفقات  جمم�ع  ت�ضاعف  ذلك 
مليار  اإلى املنطقة خالل الفرتة بني عامي 2005 و2010 اإلى 436 
دوالر، اأي ما يزيد على 6 اأمثال جمم�ع التدفقات ال�اردة خالل الفرتة 

املناظرة لها بني عامي 1999و2004 والتي بلغت 69 مليار دوالر.

البينية  العربية  اال�ضتثمارات  تدفقات  جمم�ع  ت�ضاعف  اإلى  اأ�ضار  كما 
املبا�ضرة خالل الفرتة بني عامي 2005 و 2010 اإلى نح� 145 مليار 
دوالر اأي ما يزيد على 7 اأمثال جمم�ع التدفقات خالل الفرتة املناظرة 

لها بني عامي 1999و2004 البالغة نح� 20 مليار دوالر.

واأ�ضار االإبراهيم اإلى اأن التط�رات االأخرية يف املنطقة العربية اأثرت على 
قدرة بع�س الدول العربية على ا�ضتقطاب اال�ضتثمارات اخلارجية، وتط�ير 
التبادالت التجارية واملالية الدولية، حيث انخف�س جمم�ع اال�ضتثمارات 
االأجنبية املبا�ضرة ال�اردة اإلى املنطقة اإلى 90 مليار دوالر خالل عامي 
2011 و 2012، وبن�ضبة 57 % مقارنة مع 141 مليار دوالر خالل 

عامي 2009 و2010 .

على  العربية  الدول  تكثيف  �ضرورة  االإبراهيم  اأكد  ال�ضياق  هذا  ويف 
اأداء  وبيئة  اال�ضتثمار  مناخ  لتح�ضني  الرامية  جله�دها  الفردي  امل�ضت�ى 
االأعمال من جهة و تعزيز التعاون اال�ضتثماري والتجاري فيما بينها من 
جهة اأخرى، ال�ضيما واأن ح�ضة املنطقة العربية من تدفقات اال�ضتثمارات 
االأجنبية املبا�ضرة العاملية مل تتجاوز 5 % يف املت��ضط خالل ال�ضن�ات 

الع�ضراالأخرية.

خدماتها  وكثفت  ال�ضيا�ضية  االأحداث  واكبت  امل�ؤ�ض�ضة  اأن  اإلى  اأ�ضار  كما 
من  العربية  الدول  يف  املنفذة  لال�ضتثمارات  ال�ضمان  عمليات  وال�ضيما 

دولهم،  خارج  واملقيمني  وامل�اطنني  واالأجانب  العرب  امل�ضتثمرين  قبل 
وذلك �ضد املخاطر غري التجارية املتمثلة يف امل�ضادرة والتاأميم، وعدم 
خدمات  وكذلك  بالعقد  واالإخالل  واال�ضطرابات  واحلروب  التح�يل، 
العربية واالأجنبية  اإلى الدول  العربية املتجهة  ائتمان ال�ضادرات  �ضمان 
التجارية،  املخاطر  اإلى  باالإ�ضافة  التجارية  غري  املخاطر  �ضد  االأخرى 
لتبلغ القيمة االإجمالية لعمليات ال�ضمان املربمة خالل العامني 2011 
و2012 نح� 3.2 مليار دوالر بزيادة 1.3 مليار دوالر وبن�ضبة 41 % 
عملياتها  قيمة  جتاوز  اإلى  اأدى  ما  وه�  عن العامني 2009 و 2010 
الرتاكمية منذ اإن�ضائها وحتى االآن لنح� 11 مليار دوالر ت�زعت بن�ضبة 

% ل�ضمان ائتمان ال�ضادرات ون�ضبة 22 % ل�ضمان اال�ضتثمار.  78
االإجمالية  املالية  قدراتها  تعزيز  يف  اأي�ضا  �ضرعت  امل�ؤ�ض�ضة  اأن  واأ�ضاف 
مراحل  على  راأ�ضمالها  زيادة  اإقرار  مع  دوالر  ملي�ن   477 نح�  لتبلغ 
ملي�ن   132 البالغة  احتياطاتها  اإلى  اإ�ضافة  دوالر  ملي�ن   345 اإلى 
من  ط�رت  كذلك  منتجاتها،  على  الطلب  يف  النم�  مل�اكبة  وذلك  دوالر 
دورها يف ن�ضر املعرفة وزيادة ال�عي ب�ضناعة ال�ضمان ومناخ اال�ضتثمار 
وكان  والدرا�ضات  البح�ث  منها  عديدة  و�ضائل  عرب  الت�ضدير  وق�ضايا 
اآخرها اإطالق اأول م�ؤ�ضر دويل لر�ضد جاذبية اال�ضتثمار يف دول املنطقة 
والعامل لال�ضتثمار االأجنبي، والذي ك�ضف عن وج�د فج�ة ا�ضتثمارية بني 
من  عدد  يف  الفعلية  اال�ضتثمارية  والتدفقات  املحتملة  اجلذب  اإمكانات 
الدول العربية، وه� ما ميثل فر�ضا ا�ضتثمارية قائمة ميكن للم�ضتثمرين 

اال�ضتفادة منها.
المعهد العربي للتخطيط

اهلل  مال  عثمان  د.بدر  للتخطيط  العربي  املعهد  عام  ُمدير  اأما 
فقد اأو�ضح اأن االأزمة االقت�ضادية العاملية، والتغريات التي �ضهدتها املنطقة 
ال�ضيا�ضات  مراجعة  من  جعلت  املا�ضية،  القليلة  ال�ضن�ات  خالل  العربية 
التحدي����ات  مل����اجهة  �ضرورة  التنم�ية  واخلطط  اال�ضتثمارية  والبيئة 

التنم�ية املتن���امية.

الدول  بني  ما  واملعل�مات  الراأي  تبادل  يف  امللتقى  اأهمية  اهلل  مال  واأكد   
امل�ضت�ضيفة لال�ضتثمارات وامل�ضدرة لها، بهدف تعزيز اجله�د العربية لتنمية 
العمل  وفر�س  للدخل  وامل�لدة  العالية  امل�ضافة  القيمة  ذات  اال�ضتثمارات 
وال�ق�ف على مدى الربط بني ال�ضيا�ضات اال�ضتثمارية واخلطط التنم�ية.

اختالف  على  العربية،  الدول  فيها  مبا  العامل  دول  تناف�س  اإلى  واأ�ضار 
بتقدمي  اإليها،  اخلارجية  اال�ضتثمارات  جذب  على  التنم�ية،  م�ضت�ياتها 
العديد من احل�افز واالمتيازات، فلم تعد هناك دول م�ضدرة لال�ضتثمارات 
فقط واأخرى م�ضتقبلة لها، بل اأ�ضبحت جميع الدول مبا فيها الدول العربية 
تلبية  عن  وق�ض�رها  املحلية  املدخرات  حمدودية  من  تعاين  التي  �ض�اء 
احلاجات اال�ضتثمارية املتزايدة، اأو تلك التي لديها ف�ائ�س مالية ت�ضعى اإلى 
ا�ضتقطاب اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�ضرة من اأجل ت�ظيفها يف قطاعات 

اقت�ضادية ذات قيمة م�ضافة عالية.

و�ضدد على اأن التحديات امل�ضتقبلية تفر�س على الدول العربية العمل على 
ال��ض�ل اإلى ال�ضبل الناجعة واملبتكرة لتط�ير مناخ اال�ضتثمار وزيادة حجم 
فج�ة  �ضد  اإلى  و�ض�ال  �ض�اء  حد  على  واملحلي  االأجنبي  اال�ضتثمار  وكفاءة 

اال�ضتثمار القائمة ما بني الفر�س وال�اقع.

ه�  امللتقى  هذا  اأعمال  يف  العربي  اخلا�س  القطاع  م�ضاركة  اأن  واأو�ضح 
من  اخلا�س  للقطاع  ملا  وذلك  هامة،  اإ�ضافة 
يف  خا�ضة  العربية  التنمية  جه�د  يف  كبري  دور 
دور  تفعيل  مل�ا�ضلة  داعيا  اال�ضتثمار،  جمال 
االإجراءات  كافة  وت�ضهيل  اخلا�س  القطاع 
التنم�ية.  اجله�د  تعزيز  يف  بدوره  ليق�م  اأمامه 

واأ�ضار اإلى حر�س املنظمني لهذا امللتقى على فتح 
العربية   الدول  يف  القرار  �ضناع  بني  احل�ار  باب 
باأهمية  االإقليمية  منظماتنا  قناعة  من  انطالقا 
اإر�ضاء عالقات تعاون ُمثمرة بني القطاعني العام 

واخلا�س.

اليوم األول: الجلسة االفتتاحيةاليوم األول: الجلسة االفتتاحية
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“ الدول العربية: منطقة جاذبة لالستثمار؟ 
بين فجوة الجاذبية وفجوة األداء” 

انعقدت اجلل�ضة االأولى حتت عن�ان: الدول العربية: منطقة جاذبة 
نائب  وتراأ�ضها  االأداء  وفج�ة  اجلاذبية  فج�ة  بني  لال�ضتثمار؟ 
دولة  يف  ال�صابق  اخلارجية  ووزير  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 
الكويت ال�صيخ د.حممد ال�صباح حيث ا�ضتعر�س جتربة الك�يت 
الرائدة يف اال�ضتثمارات اخلارجية وال�ضيما على ال�ضعيد احلك�مي 
جغرافيا  ا�ضتثماراتها  تنت�ضر  التي  لال�ضتثمار  العامة  الهيئة  عرب 

وقطاعيا يف خمتلف اأنحاء العامل.
التابعة  الك�يتية و�ضركاتها  البرتول  اإلى جتربة م�ؤ�ض�ضة  اأ�ضار  كما 
والتي جعلت الك�يت من الدول املهمة يف اال�ضتثمار الدويل يف جمال 
الطاقة عرب امتالكها ملن�ضاآت وا�ضتثمارات وم�ضايف نفطية وحمطات 
تعبئة وق�د لل�ضيارات والطائرات وم�ضانع للبرتوكيماويات وخمازن 
ا�ضرتاتيجية للنفط ومكاتب يف العديد من دول ومناطق العامل يف 
اإطار ا�ضرتاتيجية تعظيم القيمة امل�ضافة يف �ضل�ضلة اإنتاج النفط.

المعهد العربي للتخطيط

د. وليد عبد موله، اخلبري يف املعهد  ويف هذه اجلل�ضة تطرق 

العربي للتخطيط، للعالقات التفاعلية امل�ؤثرة يف حجم وكفاءة 
كما  التنم�ية،  والآثاره  للدول  ال�افد  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار 
ك�ضف عن طبيعة فج�ة اجلاذبية التي تتميز بها املنطقة العربية، 
اإلى  ال�ارد  اال�ضتثماري  ال�ضجل  ل�ضعف  الداعمة  امل�ؤ�ضرات  مربزا 
لال�ضتثمارات  الكيفى  باالأثر  واملق�ض�د  وكيفًا.  كمًا  العربية  الدول 
تك�ين  يف  التدفقات  تلك  م�ضاهمة  بن�ضبة  املتعلق  االأثر  االأجنبية، 
امل�ضافة  القيمة  من  كل  يف  امل�ضاهمة  وبن�ضبة  الثابت،  املال  راأ�س 
والت�ضغيل والت�ضدير واالأج�ر والقاعدة ال�ضريبية والبحث العلمي 
عنها  ت�افرت  التي  العربية  الدول  عينة  اأن  واأو�ضح  والتط�ير. 
االأجنبية  اال�ضتثمارات  وم�ضاهمة  اأثر  لتقييم  املطل�بة  البيانات 
املبا�ضرة )خم�س دول فقط( ت�ضك� من حمدودية تلك امل�ضاهمات 
اأ�ضباب فج�ة اجلاذبية وفج�ة  اأهم  ومن هذا املنطلق، ا�ضتعر�س 
االأداء، مربزًا اأن اأهم مع�قات اال�ضتثمار يف الدول العربية ال تزال 

الف�ضاد وعدم اال�ضتقرار وحجم ال�ض�ق امل�ازية.
كما �ضدد على �ضرورة وج�د اإطار جديد ل�ضيا�ضات اال�ضتثمار من 
اأجل التنمية امل�ضتدامة ينبثق عن روؤية جديدة ت�ضع اال�ضتثمار عم�مًا 
واال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر على وجه اخل�ض��س يف �ضلب خطط 
التنمية خلدمة الهدف اال�ضرتاتيجي الرامي يف االآن نف�ضه لتعظيم 
مزايا اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر ولتقليل كلفته وتداعياته ال�ضلبية.

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات

املوؤ�ص�صة  يف  والدرا�صات  البحوث  رئي�ص  ا�ضتعر�س  جهته،  من 
ريا�ص  د.  ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية 
ح�ل  والع�ضرين  الثامن  ال�ضن�ي  التقرير  نتائج  اأهم  جليلي  بن 
مناخ اال�ضتثمار يف الدول العربية، واملتمح�رة ح�ل م�ؤ�ضر �ضمان 
ر�ضد ج�انب  اأجل  امل�ؤ�ض�ضة من  اأطلقته  الذي  اال�ضتثمار  جلاذبية 
امل�ضتثمرين  وتزويد  اال�ضتثمار  ملناخ  املحددة  والق�ة  ال�ضعف 
والقائمني على اإدارة الهيئات املعنية بت�ضجيع اال�ضتثمار اخلارجي 
مبعل�مات تف�ضيلية ح�ل الن�اق�س التي تعاين منها دول املنطقة 
واأ�ضار  الراأ�ضمالية.  التدفقات  من  املزيد  جذب  دون  حت�ل  والتي 
خالل ا�ضتعرا�ضه لهيكل امل�ؤ�ضر اإلى اأن املنهجية املعتمدة لتط�يره 
ت�ؤهل  التي  واالإح�ضائية  العلمية  املعايري  من  مبجم�عة  التزمت 
على  املرجعية  املركبة  امل�ؤ�ضرات  �ضمن  ليك�ن  املقرتح  امل�ؤ�ضر 
تغطية  اأو�ضع  على  باعتماده  وذلك  والدويل،  االإقليمي  امل�ضت�يني 
ممكنة للمتغريات املحددة لقدرة جذب اال�ضتثمار وعددها 114 
املعتمدة  البيانات  ق�اعد  واأحدث  اهم  من  جتميعها  مت  متغريا 
اإجمايل  % من  دوليا واإقليميا، وب�ضم�له على 110 دول متثل 95 

اأر�ضدة اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�ضرة ال�اردة يف العامل.
نق�س  اأن  اإلى  العربي  البيني  لال�ضتثمار  تطرقه  عند  واأ�ضار 
واأر�ضدة  تدفقات  ح�ل  واملعينة  الدقيقة  االإح�ضائية  املعل�مات 
اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر ومك�ناته وم�ضادره واجتاهاته لدى 
املثرية  االأ�ضا�ضية  العقبات  اأحد  ميثل  العربية  الدول  من  الكثري 
واال�ضرتاتيجيات  العامة  ال�ضيا�ضات  ب�ضياغة  �ضلة  ذات  مل�ضاكل 
امل�جهة ال�ضتقطاب وت�جيه اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر. ويف هذا 
اقت�ضرت  والتي  للم�ؤ�ض�ضة  ال�اردة  البيانات  ا�ضتعر�س  ال�ضدد، 
اال�ضتثمارات  تدفقات  اإجمايل  اأن  وبني  عربية،  دول   8 على 
 3.4 نح�  بلغ  قد   2012 عام  خالل  العربية  البينية  املبا�ضرة 
مليار دوالر. وبالرتكيز على نف�س جمم�عة الدول التي اأف�ضحت 

عن بياناتها خالل العام املا�ضي يت�ضح اأن تدفقات اال�ضتثمارات 
كبريا  انخفا�ضا  �ضجلت  قد  ال�اردة  العربية  البينية  املبا�ضرة 

.% مبعدل يزيد عن 73 
كما ا�ضتعر�س اأهم النتائج املتعلقة بال��ضع االإجمايل للجاذبية 
الفرعية،  الع�ضرة  امل�ؤ�ضرات  يف  العربية  الدول  وب��ضع  العربية 
على  اخلام�ضة  املرتبة  يف  العربية  الدول  جمم�عة  حلت  حيث 
م�ضت�ى العامل من بني 7 جمم�عات جغرافية. وقد ت�ضدرت دول 
قريب  امل�ؤ�ضر  لقيمة  العربي مبت��ضط  االأداء  عام  ب�ضكل  اخلليج 
العربية  اجلاذبية  فج�ة  اأن  واأفاد  العاملي.  املت��ضط  من  جدا 
االقت�ضادي  التعاون  منظمة  دول  نتائج  مت��ضط  اإلى  باال�ضتناد 
بدوره  الن�ضبي  الفارق  هذا  ويتفرع    ،% والتنمية قد بلغت 43 
 ،%  32.4 اأو امل�ضبقة، وقيمتها  اإلى فج�ة املتطلبات االأ�ضا�ضية 
اأو  الع�امل  وفج�ة   ،%  29.7 بن�ضبة  الكامنة،  الع�امل  وفج�ة 
امل�ؤثرات اخلارجية االإيجابية التي بلغت 68 % والتي تربز ب�ضكل 
�ضريح �ضخامة التحديات التي ت�اجه االقت�ضاديات العربية من 

اأجل جذب املزيد من التدفقات الراأ�ضمالية.
ي�ضمل  اال�ضتثمار  ت�ضجيع  اأن  اإلى  للت��ضيات  تقدميه  عند  واأ�ضار 
م�ؤاتية  دات  حمدِّ اإيجاد  اإلى  الرامية  والتدابري  االأن�ضطة  جميع 
املحددات  وتت�ضمن هذه  امل�ضيف،  البلد  االأجنبي يف  لال�ضتثمار 
اإطار �ضيا�ضات اال�ضتثمار االأجنبي واملحددات االقت�ضادية وتي�ضري 
االأعمال. وميكن لكل عن�ضر من هذه العنا�ضر اأن يعمل كحافز 
على اال�ضتثمار اأو كعائق له، وال�اقع اأن ن�عية التن�ضيق بني هذه 
العنا�ضر هي التي تت�ضم باأهمية حا�ضمة بالن�ضبة لقرار اال�ضتثمار 
اأهمية بناء واإدارة وحتليل  يف بلد ما من عدمه. كما �ضدد على 
ق�اعد بيانات �ضاملة ودقيقة ب�ضاأن املن�ضاآت املحلية وامل�ؤ�ض�ضات 
لال�ضتثمار(  )مر�ضد  القطاعات  خمتلف  يف  القائمة  االأجنبية 
لكفالة جذب وت�جيه اال�ضتثمار املبا�ضر االأجنبي نح� القطاعات 
التنمية  يف  م�ضاهمة  اأق�ضى  فيها  يحّقق  اأن  ميكن  التي  املنتجة 
من  العربية  الدول  يف  القرار  �ضناع  متكني  اأجل  من  ال�طنية، 

ا�ضتخال�س ا�ضرتاتيجيات جمدية للرتويج لال�ضتثمار.

اليوم األول: الجلسة األولىاليوم األول: الجلسة األولى

االستثمارات  فــي  للكويت  رائـــدة  جتــربــة   : الــصــبــاح  محمد  د.  الشيخ 
الكويتية  البترول  ومؤسسة  لالستثمار   العامة  الهيئة  عبر  اخلارجية 

ضـــعـــيـــف  تـــــأثـــــيـــــر  مــــــــــــــواله:  عـــــبـــــد  ولــــــيــــــد  د. 
لـــــالســـــتـــــثـــــمـــــارات األجــــنــــبــــيــــة املــــــبــــــاشــــــرة في 
مـــــــؤشـــــــرات الــــقــــيــــمــــة املـــــضـــــافـــــة والــــتــــصــــديــــر 
العربية الـــدول  فــي  العلمي  والــبــحــث  والتشغيل 

ـــيـــج  اخلـــل دول  جــــلــــيــــلــــي:  بـــــــن  ريـــــــــــاض  د. 
ضمان  »مـــؤشـــر  فـــي  عــربــيــا   األداء  تـــصـــدرت 
الــــذي   2013 ـــعـــام  ل االســـتـــثـــمـــار«  جلـــاذبـــيـــة 
وأجـــنـــبـــيـــة عــــربــــيــــة  دولــــــــــة   110 يــــشــــمــــل 

من اليمني  د. وليد عبد م�اله  وال�ضيخ د. حممد ال�ضباح ود. ريا�س بن جليلي 
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»الترويج لالستثمار في إطار السياسات والخطط التنموية« 

اإطار  يف  لال�ضتثمار  »الرتويج  عن�ان  حتت  جاءت  التي  الثانية  اجلل�ضة  اأما 
ال�ضيا�ضات واخلطط التنم�ية«  فقد تراأ�س حلقتها االأولى الدكتور/ يو�صف 
الإبراهيم م�صت�صار �صاحب ال�صمو اأمري دولة الكويت ووزير املالية 
ال�صابق واأ�ضار اإلى اأهمية امللتقى من جهة امل��ض�ع حم�ر النقا�س والت�قيت 

وم�ضت�ى املتحدثني واحل�ض�ر.
املهمة  التحركات  من  العديد  الك�يت  يف   2014 العام  ي�ضهد  اأن  وت�قع 
على �ضعيد تنفيذ امل�ضروعات التنم�ية وم�ا�ضلة تعزيز دول القطاع اخلا�س 

التحديات  مل�اجهة  والتحرك  االقت�ضاد،  يف 
التنم�ية.  االأهداف  حتقيق  تعرت�س  التي 

المجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
في الكويت

للتخطيط  الأعلى  للمجل�ص  العام  الأمني  الوقيان  د.عادل  اأما 
والتنمية يف الكويت فقد اأ�ضار اإلى جدلية العالقة بني اخلطط التنم�ية 
الرامية  والربامج  اخلطط  ا�ضتمرار  واأهمية  املبا�ضر،  االأجنبي  واال�ضتثمار 
اإلى تن�يع م�ضادر الدخل ب�ضرف النظر عن و�ضع اأ�ضعار واإيرادات النفط.

مار�س  يف  تنتهي  التي  الرباعية  الك�يتية  االإمنائية  باخلطة  يتعلق  وفيما 
ومدى  دينار،  مليار   30.5 نح�  االإجمايل  اإنفاقها  حجم  والبالغ   2014
حمليًا  كان  �ض�اء  ومتكينه  اخلا�س   القطاع  على  االعتماد  لت�جه  تبنيها 
الك�يت  تن�س على حت�يل  امل�ضتقبلية  الروؤية  اأن  ال�قيان  اأو�ضح  اأجنبيًا،  اأم 

ملركز مايل وجتاري بالرتكيز على قيادة القطاع اخلا�س املحلي ثم االأجنبي 
للعملية التنم�ية وفق اآليات حمفزة ت�ضمل تهيئة البيئة الت�ضريعية واالإجرائية 
يف  م�ضاهمته  وزيادة  ن�ضاطه  لت��ضيع  الالزمة  واملرافق  االأرا�ضي  ت�فري  مع 

الناجت املحلي االإجمايل. 
واأ�ضاف ان اخلطة اعتمدت اآليات لتحقيق ذلك اأبرزها: تن�يع امللكية عرب 
لل�ضراكة  وم�ضجعة  متن�عة  نظم  اعتماد  التخ�ضي�س،  برنامج  ا�ضتئناف 
البنية  اأجزاء من  بتملك  وال�ضماح   B.O.T ال�  القطاعني منها نظام  بني 
اإقليمية  م�ضروعات  يف  والدخ�ل  كربى  تنم�ية  �ضركات  واإن�ضاء  التحتية، 
ا�ضتثمارات  لتعزيز  االأوف�ضت  برنامج  وا�ضتثمار  القطاعني،  بني  بال�ضراكة 

ال�ضركات االأجنبية يف الك�يت.
وذكر ان اخلطة و�ضعت اأهدافًا كمية منها: رفع 
االإجمايل  املحلى  الناجت  من  اال�ضتثمار  ح�ضة 
% وزيادة ح�ضة القطاع  من 18 % اإلى 23 
اإلى   %  4.7 من  واالأجنبي  املحلي  اخلا�س 
النتائج  اأن  اإال  االإجمايل،  من   %  12.5
اخلطة  تطبيق  من  ال�ضنة  ون�ضف  �ضن�ات   3 بعد  االأر�س  على  العملية 
ت�ضري اإلى تراجع ن�ضيب القطاع اخلا�س من الناجت من ال�ضنة  32 % اإلى 
اال�ضتثمار اإلى الناجت اإلى 10.2 % وانخفا�س  ن�ضبة  % وانخفا�س   24
ا�ضتثمارات القطاع اخلا�س املحلي واالأجنبي من 3.2 اإلى 1.7 مليار دينار 

ك�يتي.
وارجع ال�قيان اأ�ضباب الرتاجع اإلى اأ�ضباب داخلية منها: البيئة الت�ضريعية 
وتاأخر طرح العديد من امل�ضروعات التنم�ية ب�ضبب ط�ل الدورة امل�ضتندية 
وعدم كفاية احل�افز يف بع�س امل�ضروعات م�ضريا اإلى اأنه ورغم ارتفاع حجم 

اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�ضرة ال�اردة اإلى الك�يت خالل ال�ضن�ات الثالث 
االأخرية اإال انه يف واملقابل زادت اال�ضتثمارات املبا�ضرة ال�ضادرة من الك�يت 

بقيمة اأكرب.
للم�ضتثمرين  املقدمة  امل�ضاريع  بع�س  مك�نات  لتعديل  جار  العمل  ان  وبنّي 
م�ضاريع  يف  اخلا�س  القطاع  دور  م�ضاهمة  ورفع  جاذبيتها  تعزيز  بهدف 

التنمية بالبالد.

وزارة التخطيط في مصر

اهتمام  عن  العربي  د.اأ�صرف  امل�صري  التخطيط  وزير  حتدث  فيما 
م�ضر بفتح املجال اأمام القطاع اخلا�س املحلي والعربي واالأجنبي للم�ضاركة 

يف خطط التنمية منذ �ضن�ات.
فر�س  اإتاحة  يف  التنم�ية  اخلطط  به  تق�م  الذي  الدور  اإلى  اأ�ضار  كما 
يف  م�ضروعات  تنفيذ  يف  للم�ضاركة  اخلا�س  للقطاع  ومدرو�ضة  حمددة 
اال�ضتثمارات  من  املزيد  جذب  يف  ت�ضهم  متن�عة  ومناطق  قطاعات 
امل�ضروعات  يف  وال�ضيما  م�ضر  اإلى  املبا�ضرة  والعربية  االأجنبية 
وغريها. االأحمر  البحر  �ض�هاج  وطريق  ال�ض�ي�س  قناة  يف  الق�مية 

اأحدهما  م�ضارين  تتبع  م�ضر  اأن  واأو�ضح 
اجلاري  الطريق  خارطة  اإطار  يف  �ضيا�ضي 
االأول  �ضقني  من  اقت�ضادي  والثاين  تنفيذها 
دور  تعزيز  مع  والتط�ير  للتنمية  املدى  بعيد 
عام  حتى  متتد  روؤية  اإطار  يف  اخلا�س  القطاع 
معظمه  بتم�يل  عاجل  الثاين  وال�ضق   2022

خليجي النعا�س االقت�ضاد املحلي عرب مت�يل اإ�ضايف بامل�ازنة احلك�مية لعام 
حتى ي�ني� 2014. جنيه  مليار   30 اإلى  ت�ضل  بقيمة   2014/2013
واأ�ضار اإلى اأن التم�يل االإ�ضايف يركز على االنتهاء من اأعمال املرافق 
يف 35 منطقة �ضناعية وم�ضاندة امل�ضانع املتعرثة ودعمها الإعادة 
م�ضتحقاتهم  �ضداد  و�ضرعة  وامل�ردين  املقاولني  ودعم  ت�ضغيلها 
وا�ضتكمال امل�ضروعات القائمة، التي يت�قف اإجنازها على التم�يل. 
واأ�ضار اإلى اأن م�ضروعات تط�ير املرافق يف جماالت الطرق والنقل 
وتط�ير  و دعم  الطبيعي  والغاز  ال�ضحي  وال�ضرف  ال�ضرب  ومياه 
عام   ب�ضكل  االجتماعية  واخلدمات  االأ�ضا�ضية  والبنية  ال�ضحية  الرعاية 

�ضت�ضهم وب�ضكل كبري يف حت�ضني بيئة اأداء االأعمال وكذلك حت�ضني االأو�ضاع 
االجتماعية وبالتايل تعزيز جاذبية م�ضر لال�ضتثمارات العربية واالأجنبية.
عثمان  حممد  د.عثمان  ال�صابق  امل�صري  التخطيط  وزير  اأما 
جلذب  والرتويج  التنم�ية  اخلطط  بني  فيما  الربط  اأهمية  اأكد  فقد 
كل  ودور  املجتمع  حتديث  مفه�م  ح�ل  �ضاملة  روؤية  اإطار  يف  اال�ضتثمار 
من احلك�مة والقطاع اخلا�س م�ضريا اإلى اأن جناح م�ضر يف الربط بني 
خطط التنمية واالإ�ضالح من جهة و�ضيا�ضات اال�ضتثمار من جهة اأخرى 
الع�ضرين   القرن  من  االأول  العقد  نهاية  وحتى  بداية من عام 2004، 
املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  تدفقات  يف  وا�ضح  ارتفاع  اإلى  اأدى 
ال�اردة اإليها، وذلك قبل اأن تتاأثر بتداعيات االأزمة املالية العاملية و ما 

تالها من تط�رات �ضيا�ضية عمت املنطقة.

وزارة االقتصاد في اإلمارات

يف  القت�صاد  وزارة  يف  ال�صتثمار   اإدارة  ُمدير  عر�ص  حني  يف 
الإمارات علي ال�صحي لتجربة االمارات يف جمال تن�يع م�ضادر الدخل 
املحلى  اخلا�س  القطاع  وت�ضجيع  اخلارج  على  االنفتاح  على  االعتماد  عرب 
فر�س  وفق  التنم�ية  اخلطط  تنفيذ  يف  الفعالة  امل�ضاركة  على  واالأجنبي 
ح�ضة  بل�غ  اإلى  اأدت  والتي  وا�ضحة  وبرامج 
الناجت غري النفطي يف اإجمايل الناجت املحلي اإلى 

% مقابل 33 % للناجت النفطي.  67
ارتفاع  مع  تزامن  ذلك  اأن  اإلى  ح�ضني  واأ�ضار 
املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  حجم  يف  كبري 
 2012 عام  بنهاية  ال�ارد  ر�ضيدها  بلغ  حتى  االمارات  اإلى  ال�اردة 
االأجنبية  اال�ضتثمارات  ر�ضيد  يتجاوز  ما  وه�  دوالر  مليار   78 نح� 
 .2012 بنهاية  دوالر  مليار   48 بنح�  واملقدرة  االمارات  من  ال�ضادرة 
وارجع ح�ضني ذلك التقدم اإلى امتالك االمارات للعديد من عنا�ضر جذب 
التحتية  والبنية  واالأمني  ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  ومنها:  االأجنبي  اال�ضتثمار 
املتط�رة والبيئة الت�ضريعية واالإجرائية امل�اتية واالنفتاح على العامل وقيامها 
بدور املركز التجاري واملايل للمنطقة مت�قعا تدفق املزيد من اال�ضتثمارات 
الناجت  ارتفاع ن�ضيب  اإلى  اإ�ضافة  االأوروبية  الدول  االأجنبية وخ�ض��ضا من 

غري النفطي اإلى 70 % من االإجمايل.

د.يوسف اإلبراهيم : حتركات مهمة على صعيد تنفيذ املشروعات 
التنمويـــة وتعزيـــز دور القطـــاع اخلـــاص في الكويت خـــالل 2014

د.أشــــــــــــرف الـــــعـــــربـــــي: مــــصــــر تـــــطـــــرح لـــلـــقـــطـــاع 
ــــي واألجـــــنـــــبـــــي فــــرصــــا مــــحــــددة  اخلــــــــاص احملــــل
متنوعة  ومـــنـــاطـــق  قـــطـــاعـــات  فــــي  ومـــــدروســـــة 

اليوم األول: الجلسة الثانية - الحلقة األولىاليوم األول: الجلسة الثانية - الحلقة األولى

تتوقع  االمــــــارات   : الــشــحــي  عــلــى 
األجنبية  االستثمارات  من  املزيد 
غير  ـــــنـــــاجت  ال نـــصـــيـــب  وارتـــــــفـــــــاع 
اإلجمالي مــن   %  70 إلــى  النفطي 

د.عــــثــــمــــان مـــحـــمـــد عـــثـــمـــان : أهـــمـــيـــة الـــربـــط 
فـــيـــمـــا بــــــن اخلـــــطـــــط الــــتــــنــــمــــويــــة والــــتــــرويــــج 
جلــــــذب االســــتــــثــــمــــار فـــــي إطــــــــار رؤيــــــــة شــامــلــة

من اليمني علي ال�ضحي ود. عادل ال�قيان ود. ي��ضف االإبراهيم ود. اأ�ضرف العربي ود. عثمان حممد 

بــــصــــدد   : الــــــوقــــــيــــــان  د.عـــــــــــــــادل 
مشاريع  بــعــض  مـــكـــونـــات  تــعــديــل 
ـــتـــنـــمـــيـــة فــــــي الـــكـــويـــت  خــــطــــة ال
للمستثمرين  جــاذبــيــتــهــا  لــتــعــزيــز 
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تراأ�س احللقة الثانية من اجلل�ضة الثانية وزير التخطيط ال�صابق 
روابط  وج�د  اإلى  فيها  واأ�ضار  املو�صى  على  الكويت  دولة  يف 
التخطيطية  التجارب  العربية يف  الدول  م�ضرتكة فيما بني عدد من 
واال�ضتثمارية وكذلك التحديات ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية 

التي ت�اجهها.
لل��ضع  واالأمني  امل��ض�عي  الت�ضخي�س  م�ا�ضلة  اأهمية  على  و�ضدد 
عن  ف�ضال  والعقبات  التحديات  مل�اجهة  احلل  ن�ضف  اأعتربه  الذي 
�ضرورة اال�ضتفادة من التجارب الناجحة يف املنطقة والعامل وال�ضيما 
جلذب  الرتويج  وبرامج  التنم�ية  اخلطط  بني  بالربط  يتعلق  فيما 

اال�ضتثمارات االأجنبية.

وزير الشئون االقتصادية التونسي

ر�صا  التون�صي  القت�صادية  ال�صئون  وزير  ك�ضف  جهته   من   
تتجاوز احل�افز  بالده  ا�ضتثمار جديدة يف  ال�صعيدي عن منظ�مة 
وت�ضمل كل الع�امل الهامة ذات العالقة باال�ضتثمار على غرار تدعيم 
وحماية  والتجديد  املعرفة  اقت�ضاد  دعائم  واإر�ضاء  ال�ض�ق  انفتاح 
ال�ضمانات  من  مزيد  واإعطاء  وال�ضناعية  الفكرية  امللكية  حق�ق 
واملناف�ضة  ال�ضفافية  ملبداأ  الفعلي  التكري�س  جانب  اإلى  للم�ضتثمرين 
ال�ضيما  وخدماتها  االإدارة  اأداء  احل�افز وحت�ضني  ال�ضريفة وجناعة 

تب�ضيط االإجراءات واخت�ضار االآجال.
كما اأ�ضار اإلى تثمني املزايا التفا�ضلية والتناف�ضية لالقت�ضاد الت�ن�ضي 
على م�ضت�ى امل�ارد الب�ضرية املاهرة والبنية االأ�ضا�ضية املتط�رة، مع 
حتديد القطاعات ذات االأول�ية التي تتمّيز بالقيمة امل�ضافة العالية 
واملحت�ى التكن�ل�جي الرفيع على غرار الطاقات اجلديدة واملتجددة 
ال�ضيدلية  وال�ضناعة  والطائرات  ال�ضيارات  مك�نات  و�ضناعة 
جانب  اإلى  العالجية،  وال�ضياحة  واالت�ضال  املعل�مات  وتكن�ل�جيا 
االإطار القان�ين اجلديد املنظم لل�ضراكة بني القطاع العام والقطاع 
اخلا�س، م�ضريا اإلى اأن اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�ضرة ال�اردة اإلى 
ت�ن�س ارتفعت بن�ضبة 16 % خالل االأ�ضهر الع�ضرة االأولى من عام 

2013،  اإلى قرابة 1.7 مليار دينار)1.03 مليار دوالر(.
و�أ�ضار �إلى تنبه �حلك�مة  �لت�ن�ضية �إلى عدم �الإفر�ط يف �ال�ضتجابة 
للطلبات االجتماعية على ح�ضاب االأداء العام للميزانية م�ضريا اإلى 

اأن النم� يف الرواتب واالأج�ر مل يتجاوز 6 % �ضن�يا.

وزارة التخطيط في  ليبيا

من جهته اأ�ضار وكيل وزارة التخطيط الليبية د.عبد اللطيف 
تركز   2030 لليبيا حتى عام  امل�ضتقبلية  الروؤية  اأن   اإلى  التون�صي 
على اإدماج القطاع اخلا�س يف تنفيذ ومت�يل واإدارة م�ضاريع التنمية 

مت��ضطة  تنم�ية  خطط  خالل  من  فيها  وم�ضاهمًا  �ضريكًا  باعتباره 
االآجل تاأخذ يف االعتبار االهتمام بالتنمية املكانية باعتبارها اأ�ضا�ضا 
لتحقيق التنمية ال�ضاملة والرتكيز على التن�يع االقت�ضادي بدال من 
االقت�ضاد الريعي وتقييم امل�ضاريع اال�ضرتاتيجية القائمة من الناحية 

التخطيطية والفنية والتعاقدية.
وك�ضف الت�ن�ضي عن حتديات ت�اجه بالده تتمثل يف العق�د التي �ضبق 
اإبرامها من قبل النظام ال�ضابق بع�ضها على اأ�ض�س غري مهنية بقيمة 
140 مليار دينار ليبي وم�زعة على 14 الف عقد م�ضريا اإلى اأنها لن 
تبلغ  اإال مب�ضروعات تكميلية  التنم�ية  تك�ن كافية لتحقيق االأهداف 
قيمتها 210 مليارات دينار اأي باإجمايل عام يبلغ 350 مليار دينار.

و�ضدد على اأهمية م�ضاركة القطاع اخلا�س يف تنفيذ تلك امل�ضروعات 
ال�ضيما واأنه يف حال االعتماد على التم�يل احلك�مي فقط نحتاج لنح� 
اال�ضتثماري  احلك�مي  االإنفاق  ثبات  باإفرتا�س  لتنفيذها  عاما   16
والبالغ نح� 19.3 مليار دينار على معدالته وكذلك بفر�س ا�ضتقرار 

العديد من املعطيات االأخرى.
كما اأ�ضار اإلى اأن تعرث تنفيذ بع�س من تلك امل�ضاريع يع�د اإلى اأ�ضباب 
م��ضحا  وفنية  واجتماعية  واقت�ضادية  واأمنية  �ضيا�ضية  متن�عة 
100 ملي�ن دينار و75 %  قيمتها  تتجاوز  العق�د  اأن 45 % من 
من تلك العق�د مع �ضركات اأجنبية الزال بع�ضها مرتددًا يف الع�دة. 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي  في اليمن

اليمن  يف  الدويل   والتعاون  التخطيط  وزير  اأ�صار  كذلك 
يف  ال�ضابقة  اليمن  جتربة  اإلى  ال�صعدي  �صعيد  حممد  الدكتور/ 
تطبيق  عدم  منتقدا  االأجنبي  اال�ضتثمار  وت�ضجيع  التخطيط  جمال 
والربامج  اخلطط  من  اال�ضتفادة  دائرة  ت��ضيع  ت�ضمن  �ضيا�ضات 
االقت�ضادية واالفتتاحية، ب�ضبب عقبات عديدة منها احتكار ال�ضلطة 
ب�ضكل  واالإجراءات  الق�انني  اإنفاذ  متنع  ق�ى  مراكز  ووج�د  والرثوة 

عادل و�ضفاف.
احل�ار  انتهاء  انتظار  يف  املقبلة  للفرتة  ال�ضاملة  الروؤية  اأن  واأو�ضح 
ال�طني امل�ضتمر حاليا وال�ضيما بعد جناح املبادرة اخلليجية يف اإر�ضاء 
م�ضريا  واملايل  ال�ضيا�ضي  الدعم  عن  ف�ضال  امل�ضتقبلي  التحرك  دائم 
والقاعدة  للقيادة  متكاملة  روؤية  خالل  من  ت�ضعى  احلك�مة  اأن  اإلى 
لتح�ضني بيئة اال�ضتثمار على خمتلف االأ�ضعدة ال�ضتئناف برامج ترويج 

اال�ضتثمار يف اإطار فر�س وا�ضحة.
مرحلة  اإلى  ال�ضراع  حالة  من  االنتقال  اأهمية  على  ال�ضعدي  و�ضدد 
البناء يف كل دول املنطقة والتخلي عن العقلية االأمنية يف التعامل مع 
واالإح�ضاءات  البيانات  اإعداد  يف  اخللل  معاجلة  و�ضرورة  البيانات 
وحتديثها ب�ضكل دوري وذلك مل�ضاعدة متخذي القرار على اأ�ض�س علمية 

وا�ضحة.

واالســـتفادة  للوضـــع  واألمـــن  املوضوعـــي  التشـــخيص   : املوســـى  علـــى 
التحديـــات  ملواجهـــة  احلـــل  نصـــف  يعتبـــر  الناجحـــة  التجـــارب  مـــن 

تــــــتــــــجــــــاوز  تــــــــونــــــــس  فــــــــــي  مــــــنــــــظــــــومــــــة اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار جــــــــــديــــــــــدة   : الـــــــســـــــعـــــــيـــــــدي  رضـــــــــــــا 
ـــــاالســـــتـــــثـــــمـــــار ب الـــــــعـــــــالقـــــــة  ذات  الـــــــهـــــــامـــــــة  الــــــــعــــــــوامــــــــل  كـــــــــل  وتــــــشــــــمــــــل  احلـــــــــــوافـــــــــــز 

ليبيا  رؤيــــــــة   : الـــتـــونـــســـي  الـــلـــطـــيـــف  د.عـــــبـــــد 
اخلـــــاص  الــــقــــطــــاع  إدمـــــــــاج  عـــلـــى  تــــركــــز   2030
التنمية مــشــاريــع  وإدارة  ومتـــويـــل  تــنــفــيــذ  فـــي 

من  االنــــتــــقــــال  ضـــــــرورة   : الـــســـعـــدي  مــحــمــد  د. 
حــالــة الــصــراع إلـــى مــرحــلــة الــبــنــاء والــتــخــلــي عن 
البيانات مـــع  الــتــعــامــل  فـــي  األمـــنـــيـــة  الــعــقــلــيــة 

اليوم األول: الجلسة الثانية - الحلقة الثانيةاليوم األول: الجلسة الثانية - الحلقة الثانية

من اليمني  د.عبد اللطيف الت�ن�ضي ود.ر�ضا ال�ضعيدي وعلي امل��ضى ود. حممد ال�ضعدي
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اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

عن�ان  حتن  عقدت  والتي  للملتقى  الثالثة  اجلل�ضة  ففي 
“فر�س وحتديات الرتويج لال�ضتثمار يف املنطقة العربية” 
تراأ�س حلقتها االأولى عبد الرحيم ح�صن نقي الأمني العام 
اإلى  واأ�ضار  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  غرف  لحتاد 
البحثية يف دول املنطقة  التعاون فيما بني اجلهات  اأهمية 
دعم  يف  املتخ�ض�ضة  والبح�ث  الدرا�ضات  دور  لتعزيز 
امل�ضت�يني احلك�مي واخلا�س. و�ضدد  القرار على  متخذي 
على اأهمية ا�ضتمرار وتكثيف برامج ت�ضجيع القطاع اخلا�س 
لتعزيز دوره يف اخلطط وامل�ضاريع التنم�ية يف خمتلف دول 

املنطقة. 
مؤسسة الخليج لالستثمار

ويف احللقة االأولى اأكد اإبراهيم القا�صي الرئي�ص التنفيذي 
ملوؤ�ص�صة اخلليج لل�صتثمار اأهمية م�اجهة التحديات التي 

ت�ضهدها املنطقة والعمل على حت�ضني مناخ اال�ضتثمار وفق 
روؤية متكاملة لع�امل اجلذب لال�ضتثمارات اخلارجية.

املنطقة  يف  لال�ضتثمار  اخلليج  م�ؤ�ض�ضة  جتربة  وا�ضتعر�س 
من  اإقليمية  كم�ؤ�ض�ضة  تاأ�ض�ضت  منذ  عق�د   3 مدى  على 
تنفيذ  يف  لال�ضتثمار  التعاون  جمل�س  دول  حك�مات  قبل 
حيث  التعاون  جمل�س  دول  يف  اال�ضتثمارية  امل�ضروعات 
متفاوتة  بن�ضب  م�ضروعًا   60 من  اأكرث  يف  �ضاهمت 
متن�عة  قطاعات  % ويف  % و100   5 بني  ما  تراوحت 
�ضاهمت بنح� 60 مليار دوالر يف الناجت املحلي االإجمايل 
عمل. فر�ضة  الف   57 نح�  ووفرت  التعاون  لدول 
واأ�ضار اإلى اأن امل�ؤ�ض�ضة �ضاعفت من حجم ا�ضتثماراتها يف 
املنطقة من 205 ماليني دوالر عام 2002 اإلى 2.1 مليار 
دوالر عام 2012 يف حني بلغت اأ�ض�لها االإجمالية نح� 6.3 
مليارات دوالر مقارنة مع 480 ملي�ن دوالر عام 1984.

واأو�ض���ح ان امل�ؤ�ض�ض���ة و�ضعت معايري الختي���ار امل�ضروعات 
االقت�ضادي���ة  اجل���دوى  اأبرزه���ا:  به���ا   ت�ضتثم���ر  الت���ي 
وانعكا�ضاته���ا عل���ى التنمي���ة االقت�ضادية بدلي���ل تركيزها 
عل���ى قط���اع ال�ضناع���ة ال���ذي ي�ضتح����ذ عل���ى 61 % من 
اإجم���ايل اال�ضتثم���ار املبا�ض���ر بنهاية ع���ام 2012، ف�ضال 
ع���ن تركيزها يف امل�ضتقب���ل على 3 قطاع���ات اأ�ضا�ضية هي 
الطاقة اجلديدة واملتج���ددة والزراعة والرعاية ال�ضحية.

يرى  التعاون  جمل�س  دول  يف  كم�ضتثمر  نظره  وجهة  ومن 
جلذب  عديدة  مبق�مات  حتظى  الدول  تلك  اأن  القا�ضي 
واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  �ضعيد  على  اال�ضتثمار 
اأو  وانعدام  واالإجرائية  الت�ضريعية  والبيئة  التحتية  والبنية 
وحرية  واالأفراد  ال�ضركات  على  الدخل  �ضرائب  انخفا�س 
حركة روؤو�س االأم�ال واحلرية الن�ضبية ال�ضتقطاب امل�ارد 
والقدرات  العامل  دول  خمتلف  من  والكفاءات  الب�ضرية 
التم�يلية للم�ضروعات الكربى وكذلك ال�ضغرية واملت��ضطة. 

 
مكتب االستثمار األجنبي لحكومة دبي

كما اأ�ضار فهد القرقاوي املدير التنفيذي ملكتب ال�صتثمار 

الأجنبي يف حكومة دبي اإلى اأن اال�ضتثمارات االأجنبية يف 

 %  8 بني  ترتاوح  بن�ضبة  العام اجلاري  زادت خالل  دبي 
و10 % مقارنة بعام 2012 والذي منت فيه اال�ضتثمارات 
االأجنبية يف دبي بن�ضبة 15 % مقارنة بعام 2011. ون�ه 
دوالر  مليار   7.35 املا�ضي  العام  خالل  جذبت  دبي  باأن 
اآلية جديدة الحت�ضاب اال�ضتثمار  اأن املكتب و�ضع  م��ضحا 

االأجنبي لهذا العام مبا ي�ؤثر على ن�ضبته .
واأ�ضار اإلى اأن االإمارات مالذ اأمن لال�ضتثمارات يف املنطقة 
والبنى  االإن�ضاء  م�ضاريع  عمليات  الإطالق  من�ضة  واأهم 
التحتية اإذ تعمل احلك�مات االحتادية واملحلية على حت�ضني 
دائم للبيئة اال�ضتثمارية وتعزيز حق�ق امل�ضتثمرين االأجانب 
م�ؤ�ضر  تقرير  يظهر  كما  ا�ضتثماراتهم  على  يحافظ  مما 
�إذ  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  يف  �الأعمال  ن�ضاط  ممار�ضة 
تقدمت االإمارات على اأ�ضا�س امل�ؤ�ضر العام من املرتبة 26 

عام 2013 اإلى املرتبة 23 عام 2014.
ودعا القرقاوي اإلى ال�ضعي لال�ضتفادة من التجارب االإقليمية 
الناجحة يف جذب اال�ضتثمارات االأجنبية والعمل  والدولية 
على ا�ضتقطاب الف�ائ�س املرتاكمة لدى ال�ضركات العاملية يف 

عبد الرحيم نقي : ضرورة تعزيز دور الدراسات والبحوث املتخصصة 
فـــي دعـــم متخـــذي القـــرار علـــى املســـتوين احلكومـــي واخلـــاص

مبقومات  حتظى  اخلليج  دول   : القاضي  إبراهيم 
والبنية  واالقــــتــــصــــادي  الــســيــاســي  االســـتـــقـــرار 
الــتــحــتــيــة والــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة واإلجـــرائـــيـــة

الستقطاب  الــســعــي  مــطــلــوب  ـــقـــرقـــاوي:  ال فــهــد 
العاملية  الـــشـــركـــات  لــــدى  املـــتـــراكـــمـــة  الـــفـــوائـــض 
دوالر تـــــريـــــلـــــيـــــونـــــات   5 بــــنــــحــــو  ـــــــــقـــــــــدرة  وامل

اليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة األولىاليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة األولى

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 .

من اليمني د.�ضالح ال�ضيف وفهد القرقاوي وعبد الرحيم نقي واإبراهيم القا�ضي
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ال�قت احلايل واملقدر قيمتها 
دوالر.  تريلي�نات   5 بنح� 
 و�أو�ضح �أن �لن�ضاط �مل�ضريف 
بفر�س  مليء  الدولة  يف 

النم�، وخ�ض��ضًا يف جمال اإدارة الرثوات، حيث اإن ن�ضبة 
ال�ضكان يف  اإلى  املرتفعة  والرثوات  الرثوات  اأ�ضحاب  عدد 
دول اخلليج هي من االأعلى يف العامل. كما اأن تلك الرثوات 
يف من� م�ضتمر، كذلك قطاع اخلدمات وال�ضيما اخلدمات 
وال�ضحة  التعليم  جماالت  جانب  اإلى  والل�ج�ضتية  التقنية 
حتديدا  دبي  برزت  كذلك  االأخ�ضر  واالقت�ضاد  العامة 
واالإمارات عم�ما ك�جهة لل�ضياحة الرتفيهية اأو ال�ضت�ضافة 
“اأك�ضب�  با�ضت�ضافة  الف�ز  اإن  -اأخريا  االأعمال  رجال 
2020” له� دليل على الثقة يف بيئة االأعمال وحمفز لنم� 
البنية التحتية من �ضاأنه تعزيز فر�س اال�ضتثمار يف خمتلف 

القطاعات وتعزيز مكانة الدولة عامليا.
عرب  الرتويج  جهات  بني  فيما  التعاون  اأهمية  اإلى  واأ�ضار 
اأو احتاد لتن�ضيق اجله�د خ�ض��ضا مع بروز  اإن�ضاء رابطة 
االقت�ضادية،  االأزمة  تداعيات  ب�ضبب  عديدة  حتديات 

واالأزمات ال�ضيا�ضية احلالية يف خمتلف املناطق.
الهيئة العامة لالستثمار في السعودية

ال�صوق  درا�صات  مدير  ال�صيف  اهلل  عبد  بن  د.�صالح  اأما 

لل�صتثمار  العامة  الهيئة  يف 
اإلى  اأ�ضار  فقد  ال�صعودية  يف 
�ضهدته  الذي  الكبري  النم� 
اال�ضتثمارات  تدفقات 
االأجنبية املبا�ضرة اإلى اململكة والتي جعلتها اأكرب م�ضتقبل 
املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  ر�ضيد  قفز  حيث  عربي، 
مليار   199 اإلى   2006 عام  بنهاية  دوالر  مليار   49 من 
دوالر بنهاية عام 2012.كما قفز عدد ال�ضركات االأجنبية 
من 3 اأالف �ضركة اإلى 11 الف �ضركة خالل نف�س الفرتة.

وارجع ال�ضيف النم� الكبري وحت�ضن ترتيب اململكة يف قائمة 
عام   27 املركز  من  العاملي  امل�ضت�ى  على  اجلاذبة  الدول 
2006 اإلى املركز الثامن عامليا عام 2010 اإلى الرتتيب 
وم�ؤ�ضر  االأعمال  اأداء  بيئة  م�ؤ�ضرات  يف  لل�ضع�دية  املتقدم 
املعرفية  ال�ضناعات  على  والرتكيز  العاملية  التناف�ضية 
و�ضناعة الطاقة والنقل با�ضتثمارات اإجمالية مت�قعة تقدر 
بنح� 500 مليار دوالر، وذلك اإلى جانب الدور املهم للمدن 

االقت�ضادية الكربى.
املت�قع  التاأثري  االعتبار  يف  تاأخذ  بداأت  الهيئة  اأن  واأو�ضح 
امل�ضافة  القيمة  على  االأجنبي  اال�ضتثمار  مل�ضروعات  
والت�ضغيل عند منح الرتاخي�س م�ضريا اإلى اأن امل�ضروعات 
اال�ضتثمارات  من  اعلى  كان  تاأثريها  اأن  ات�ضح  االأجنبية 

بن�ضب  يتعلق  فيما  املحلية 
الت�ظيف.

هيئة تشجيع االستثمار المباشر في الكويت
كما اأو�ضحت ورقة عمل قدمها  املدير العام لهيئة ت�صجيع 
جابر  د.م�صعل  ال�صيخ  الكويت  يف  املبا�صر  ال�صتثمار 
ال�صباح اأن روؤية »الك�يت 2035« تعترب االطار العام الذي 
ا�ضرت�ضدت به الهيئة يف اقرتاحها مل�ضاريعها وبرنامج عملها 
مبا ي�ؤدي يف جممله اإلى ت�ضجيع اال�ضتثمار املبا�ضر املحلي 
القدرة  االأعمال ورفع  بيئة  الك�يت، وحت�ضني  واالأجنبي يف 

التناف�ضية للبالد وحتفيز النم� وحتقيق الرفاه امل�ضتدام.
واأو�ضحت ال�رقة اأن الهيئة ت�ضتعد الإطالق حملة ترويجية 
اال�ضتثمارات  ت�ضجيع  ت�ضتهدف  مراحل  وعلى  متكاملة 
التنمية  مبادئ  والتي حتقق  امل�ضافة  القيمة  الن�عية ذات 
الرتابطات  يف  الر�ضيدة  االإدارة  واعتبارات  امل�ضتدامة 
�ضال�ضل  �ضمن  والتكامل  االندماج  وتعزز  االقت�ضادية 

العاملية،  امل�ضافة  القيمة 
اال�ضتهداف  تقنية  عرب  وذلك 
من  معينة  الأن�اع  املركز 
اأو  القطاعات  اأو  ال�ضناعات 

مناطق  اأو  امل�ضتثمرين  فئات 
ذات خ�ض��ضية يف  جغرافية 
اأو  الك�يت  دولة  مع  عالقتها 

متثل اأ�ض�اقًا واعدة.
و�ضدد على اأهمية التعاون العربي يف جمال الرتويج وجذب 
الت�ضريعات  التجان�س يف  اال�ضتثمار عرب حتقيق مزيد من 
وتعزيز  امل�ضرتك  الرتويج  �ضبل  وبحث  اال�ضتثمارية 
اإح�ضاءات اال�ضتثمار  الرتتيبات االإقليمية والثنائية ونظم 
والتقارير  امل�ؤ�ضرات  ا�ضتخدام  وتعميق  خمرجاتها  وت�فري 
للم�ؤ�ض�ضة  االإقليمية مثل م�ؤ�ضر �ضمان جلاذبية اال�ضتثمار 
كذلك  و  ال�ضادرات  وائتمان  اال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية 
تقرير التناف�ضية العربية للمعهد العربي للتخطيط وقريبا 

تقرير التنمية العربية. 
االأعمال  رج��ال  تنظيمات  من  اال�ضتفادة  اإل��ى  دع��ت  كما 
الرتويجية  للجه�د  والل�ج�ضتي  الفني  ال��دع��م  لتقدمي 
وو�ضائل  االفرتا�ضي  الف�ضاء  وكذلك  امل�ضرتكة  االإقليمية 
للرتويج  اإقليمية  منتديات  لتاأ�ضي�س  االجتماعي   االت�ضال 
ل��ال���ض��ت��ث��م��ار ف�����ض��ال عن 
امل����ب����ادرات االإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
وتبادل  ال��ت��دري��ب  جم���االت 
اخل�������ربات وامل���ع���ل����م���ات.

تــــأخــــذ في  الــــســــعــــوديــــة   : الـــســـيـــف  د.صــــــالــــــح 
االستثمار  ملــشــروعــات  املتوقع  التأثير  االعــتــبــار 
والتشغيل  املـــضـــافـــة  الــقــيــمــة  عـــلـــى  األجـــنـــبـــي 

تستعد  الـــكـــويـــت  الـــصـــبـــاح:  مــشــعــل  د.  الـــشـــيـــخ 
لتشجيع  مــتــكــامــلــة  تــرويــجــيــة  حــمــلــة  إلطـــــالق 
املضافة الــقــيــمــة  ذات  الــنــوعــيــة  االســـتـــثـــمـــارات 

االســــتــــفــــادة مــــن تـــنـــظـــيـــمـــات رجـــــــال األعــــمــــال 
ـــــــدعـــــــم الـــــفـــــنـــــي والــــلــــوجــــســــتــــي  لـــــتـــــقـــــدمي ال
املشتركة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  الـــتـــرويـــجـــيـــة  لـــلـــجـــهـــود 

اليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة األولىاليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة األولى
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اأما احللقة الثانية فقد تراأ�ضها د. عادل عبداهلل الوقيان الأمني 
العام  للمجل�ص الأعلى للتخطيط والتنمية يف الكويت واأ�ضار 
وجذب  التنم�ية  اخلطط  بني  العالقة  ق�ضية  بحث  اأهمية  اإلى 
اال�ضتثمارات اخلا�ضة املحلية واالأجنبية وانعكا�ضاتها املت�قعة على 

م�ضرية التنمية يف دول املنطقة.

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
فيما اأكد نبيل عيتاين  رئي�ص جمل�ص الإدارة ُمدير عام املوؤ�ص�صة 
العامة لت�صجيع ال�صتثمارات يف لبنان على اأهمية تكثيف جه�د 
بعد  وخ�ض��ضا  واالأجنبية  العربية  اال�ضتثمارات  جلذب  الرتويج 
التط�رات االأخرية التي ت�ضهدها املنطقة ، داعيا اإلى اإن�ضاء رابطة 

لهيئات ت�ضجيع اال�ضتثمار يف الدول العربية.
ال�ضيا�ضي،  املناخ  ا�ضتقرار  عدم  من  الرغم  وعلى  انه  اإلى  واأ�ضار 
متكنت  حيث  اإليها  اال�ضتثمارات  جذب  على  قادرة  لبنان  تزال  ال 
من جذب 3.78 مليار خالل عام 2012 بزيادة قدرها 8.5 % 
اإجمايل  % من   7.8 2011. ممثلة  3.50 مليار عام  ب�  مقارنة 
دوالر  مليار   47 نح�  البالغة  العربية  للدول  ال�اردة  اال�ضتثمارات 

خالل عام 2012.
املحلي  الناجت  من  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  ح�ضة  اأن  واأ�ضاف 
االإجمايل يف لبنان ال تزال من بني االأعلى اإقليميا وعامليا، م�ضريا اإلى 
اأن اخلدمات والتجارة هي القطاعات الرئي�ضية اجلاذبة فيما جاء 
اأكرث من 30 % من امل�ضتثمرين من دولة االإمارات واململكة املتحدة، 
كما اأ�ضار اإلى اأن اأغلبية اال�ضتثمارات الك�يتية يف لبنان ترتكز يف 
قطاعات البناء والعقارات، ومعظمها مت اإن�ضاوؤها قبل عام 2010.

مؤسسة تشجيع االستثمار في األردن
ال�صتثمار  ت�صجيع  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  اأو�ضح  جهته  من 
اأن بالده ت�ضتهدف امل�ضتثمرين من  يف الأردن  د.عوين الر�صود 
الدول العربية ب�ضكل عام ودول اخلليج ب�ضكل خا�س، حيث �ضكلت 

اال�ضتثمارات العربية 70 % من جمم�ع اال�ضتثمارات الكلية التي 
اخلم�ضة  االأع�ام  خالل  اال�ضتثمار  ت�ضجيع  قان�ن  من  ا�ضتفادت 
املا�ضية، م�ضريا اإلى اأن االأردن جنح خالل االأ�ضهر ال�ضبعة االأولى 
من  دوالر  مليار  عن  يزيد  ما  ا�ضتقطاب  يف   2013 العام  من 

اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�ضرة.
درا�ضات  باإعداد   2014 عام  �ضيق�م  االأردن  اأن  عن  وك�ضف 
املفرق  ملناطق  اال�ضتثمارية  اخلارطة  مل�ضروع  اأولية  جدوى 
مكاتب  من  عدد  افتتاح  اإلى  اإ�ضافة  وعجل�ن،  وجر�س  واربد 
ك�ريا  وكندا  وتركيا  ال�ضع�دية  يف  وخا�ضًة  اخلارجي  التمثيل 
وال�ضياحة  ال�ضحة  قطاعات  على  الرتكيز  مع  اجلن�بية، 
واالت�ضاالت. واملتجددة  اجلديدة  والطاقة  الدوائية  وال�ضناعات 
 53 ت�قيع  من  امل�ضتثمرين  الإفادة  ت�ضعى  االأردن  اأن  على  و�ضدد 
اتفاقية ملنع االزدواج  اال�ضتثمارات و27  وت�ضجيع  اتفاقية حلماية 
التابعة  الدولية  اال�ضتثمار  جلنة  اإلى  ان�ضمامه  وكذلك  ال�ضريبي 
لي�ضبح   )OECD( والتنمية  االقت�ضادي  التعاون  ملنظمة 
بذلك رابع دولة عربية بعد م�ضر واملغرب وت�ن�س، ورقم 45 على 
العربية  امل�ؤ�ض�ضة  تفاهم مع  ت�قيع مذكرة  واأخريا  العامل،  م�ضت�ى 
املجاالت. من  عدد  يف  ال�ضادرات  وائتمان  اال�ضتثمار  ل�ضمان 

لجذب  الترويج  جهود  تكثيف  أهمية   : عيتاني  نبيل 
االستثمارات العربية واألجنبية وخصوصا بعد التطورات 

األخيرة

الصحة  قطاعات  على  التركيز  د:  الرشو  عوني  د. 
الجديدة  والطاقة  الدوائية  والصناعات  والسياحة 

والمتجددة واالتصاالت

د. عـــادل الوقيان :  بحث العالقة بن اخلطط وجذب االســـتثمار 
املنطقـــة دول  فـــي  التنميـــة  مســـيرة  علـــى  املهمـــة  النعكاســـاتها 

قطاعات  عـــلـــى  الـــتـــركـــيـــز  الـــــرشـــــود:  عـــونـــي  د. 
الـــصـــحـــة والـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة 
والـــطـــاقـــة اجلــــديــــدة واملـــتـــجـــددة واالتــــصــــاالت

الترويج  جــهــود  تكثيف  أهــمــيــة   : عيتاني  نبيل 
جلـــــذب االســــتــــثــــمــــارات الـــعـــربـــيـــة واألجـــنـــبـــيـــة 
وخــــــصــــــوصــــــا بـــــعـــــد الــــــــتــــــــطــــــــورات األخــــــيــــــرة

اليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة الثانيةاليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة الثانية

من اليمني  د. ع�ين الر�ض�د ود. عادل ال�قيان ونبيل عيتاين
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اتحاد المستثمرين العرب
ويف احللقة الثالثة من اجلل�ضة الثالثة التي تراأ�ضها ال�صفري د. حممد 
اأ�ضار  العرب  امل�صتثمرين  احتاد  عام  اأمني  بيومي  الدين  جمال 
العربي يف  التعاون  تعزيز  �ضعيد  على  املتعددة  الك�يت   مبادرات  اإلى 
اإقت�ضادية  عربية  قمة  اأول  اإلى  الدع�ة  من  بداية  االقت�ضادي  املجال 
العمل  م�ؤ�ض�ضات  من  العديد  وا�ضت�ضافة  باإن�ضاء  مرورا  وا�ضت�ضافتها 
وكان  املتن�عة  التم�يل  مبادرات  وكذلك  امل�ضرتك  العربي  االقت�ضادي 
اآخرها ال�ضندوق املخ�ض�س لتم�يل امل�ضاريع ال�ضغرية واملت��ضطة يف 

الدول العربية.
وزارة االستثمار في السودان

يف  ال�صتثمار  وزير  قال  احللقة  بداية  ويف 
اإ�صماعيل  عثمان  د.م�صطفى  ال�صودان 
جذب  على  قدرته  تتاأثر  لن  ال�ض�دان  اأن 
بانف�ضال  واالأجنبية  العربية  اال�ضتثمارات 
هائلة  قدرات  ميتلك  الزال  الأنه  اجلن�ب 
وامل�ضاحة  الطبيعية  امل�ارد  م�ضت�ى  على 

من  متكن  حيث  تتاأثر،  مل  التي  اجلذب  ع�امل  من  وغريها  وامل�قع 
2010( تركزت يف  29 مليار  دوالر خالل الفرتة )2000 -  جذب 
% بينما بلغت ن�ضبة القطاعات   74 التعدين بن�ضبة  قطاع البرتول و 
ال�ضني  اأن  اإلى  م�ضريا  اال�ضتثمارات،  اإجمايل  من   %  26 االأخرى 
تلتها  دوالر  مليارات   6 بقيمة  امل�ضتثمرة  الدول  مقدمة  يف  جاءت 
مليارات   3 ب�  الهند  ثم  دوالر  مليارات   4 قدره  براأ�ضمال  ماليزيا 
التعدين. و  البرتول  قطاع  يف  املبالغ  هذه  كل  وا�ضتثمرت  دوالر 
القطاعات  يف  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  تدفقات  وترية  اأن  واأو�ضح 
ات�ضمت  و2007   2005  ،2003 االأع�ام  با�ضتثناء  البرتولية  غري 
ا�ضتثماراته  فاقت  حيث  اخلدمات  قطاع  يف  وتركزت  امل�ضتقر،  بالنم� 

.% 64 %وجاءت الزراعة يف ذيل القائمة بن�ضبة  5 
 2010  -  2000 الفرتة  �ضهدت  العربية  اال�ضتثمارات  �ضعيد  وعلى 
لهذه  امل�ضدقة  العربية  اال�ضتثمارات  عدد  بلغ  حيث  ن�ضبيا  ن�ضاطا 
بن�ضبة  م�ضروعًا   )397( منها  نفذ  م�ضروعًا   )1657( الفرتة 
5.3 مليارات دوالر معظمها ا�ضتثمارات خا�ضة  بقيمة  فقط   %  24
اإلى  ال�افدة  النفطية   اال�ضتثمارات غري  % من   67 يف�ق  ما  �ضكلت 
 13 من   م�ضتثمرين  ا�ضتقطب  ال�ض�دان  اأن  اإلى  م�ضريا  ال�ض�دان، 
واالأردن  م�ضر  و  االإمارات  و  وال�ضع�دية  الك�يت  اأبرزها  عربية  دولة 
. العربية  اال�ضتثمارات  جملة  من   %  83 ا�ضتثماراتها  وتعادل 
خا�ضة  ا�ضتثمارات  تدفق  اإ�ضماعيل  وت�قع 
االأمن  برنامج  لتحقيق  ال�ض�دان  اإلى  عربية 
ت�جيه  ما مت  اذا  العربى وخ�ض��ضا  الغذائي 
لت�ضييد م�ضروعات  العربية  ال�ضناديق  مت�يل 
وتاأ�ضي�س  الزراعية  امل�اقع  يف  التحتية  البنى 
ال�ضتقطاب  امل�انئ  يف  احلرة  املناطق 
وتاأ�ضي�س  ال�ضادرات   خدمات  ا�ضتثمارات 
اخلدمات  وت�فري  لت�ضهيل  املتخ�ض�ضة  ال�ضناعية  واملناطق  املدن 
الل�ج�ضتية، اإ�ضافة اإلى تقدمي ت�ضهيالت مت�يلية وت�فري العمالة املدربة 
والتقنيات الالزمة، وال�ضيما مع وج�د العديد من املتغريات ال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية يف املنطقة والعامل التي من املمكن اأن تعزز حتقيق هذا 

الهدف.
وزارة االستثمار في مصر

خطة  عن  �صالح  اأ�صامة  امل�صري  ال�صتثمار  وزير  ك�ضف  جهته  من 
جديدة لتح�ضني مناخ االأعمال واال�ضتثمار ودعم امل�ضتثمرين ترتكز على 
املزيد  واملناطق اال�ضتثمارية، وطرح  املناطق احلرة  تاأمني م�ضروعات 
ومنها:  القطاعات  خمتلف  يف  اال�ضتثمارية  وامل�ضروعات  الفر�س  من 

اال�ضتثمار  ح�افز  وت�ضجيع  �ضمان  قان�ن  وتعديالت  االأ�ضا�ضية،  البنية 
ال�ضابقة  اال�ضتثمار  عق�د  على  الت�ض�يات  باإجراء  لل�ضماح  اخلا�ضة 
امل�ضتثمرين،  والبدء يف تفعيل نظام الرتاخي�س  الت�ضالح مع  واإبرام 
امل�ؤقتة ، وو�ضع نظام جديد حل�افز اال�ضتثمار يراعى فيه ربط نظام 
واجلغرافية. القطاعية  االقت�ضادية  التنمية  خطة  باأول�يات  احل�افز 

�ضيا�ضة  واتباع  والتنمية  االإنتاج  لتن�ضيط  عاجلة  خطة  اإلى  اأ�ضار  كما 
اأعباء  امل�ضتثمرين دون حتميلهم  اقت�ضادية ت��ضعية تق�م على حتفيز 
مع  الطاقة  م�ضاكل  وحل  جديدة  ا�ضتثمارات  و�ضخ  اإ�ضافية،  �ضريبية 
البطالة،  م�ضكلة  مع  والتعامل  االأج�ر  يف  االجتماعية  العدالة  حتقيق 
وتت�ضمن �ضخ اعتمادات اإ�ضافية لالنتهاء من اأعمال ت��ضيل املرافق اإلى 
35 منطقة �ضناعية و م�ضاندة امل�ضانع املتعرثة ودعمها الإعادة ت�ضغيلها 
ودعم املقاولني وامل�ردين و�ضرعة �ضداد م�ضتحقاتهم وتط�ير املرافق 
التم�يل. على  اإجنازها  يت�قف  التي  القائمة،  امل�ضروعات  وا�ضتكمال 

�ضالح  فقد جدد  اال�ضتثمار  العربي يف جمال  التعاون  �ضعيد  اأما على 
الدع�ة الإقامة منطقة ا�ضتثمار عربي م�ضرتك وت�فري التم�يالت الالزمة 
وم�اجهة حتديات النقل بني دول املنطقة وااللتزام بتطبيق االتفاقيات 
الت�ضريعية  االأنظمة  تقارب  اأو  وت�حيد  العربية  واجلماعية  الثنائية 

اال�ضتثمارية  وال�ضيا�ضات  والتنظيمية 
والرتويجية وتعميق الرتابط بني اأ�ض�اق املال 
العربية، تدعيم دور الهيئات العربية لال�ضتثمار 
اال�ضتثمارية  امل�ضروعات  وتط�ير  اقرتاح  يف 
العربية  امل�ؤ�ض�ضة  مقدمتها  ويف  امل�ضرتكة 
وال�ضيما  العربية  للدول  اال�ضتثمار  ل�ضمان 
نظرا  اال�ضتثمار،  خماطر  �ضمان  جمال  يف 

ملا ت�ضهده املنطقة يف الفرتة احلالية من تغريات اقت�ضادية و�ضيا�ضية.
من جهته اأ�ضار د.ح�صن فهمي رئي�ص الهيئة العامة لل�صتثمار 
اإلى  امللتقي   اإلى  قدمها  عمل  ورقة  يف  م�صر  يف  احلرة  واملناطق 
مل�ضر  اال�ضرتاتيجية  االأهمية  ذات  الق�مية  امل�ضروعات  من  عدد 
حم�ر  تنمية  م�ضروع  اأبرزها:  للم�ضتثمرين  االقت�ضادية  واجلدوى 
ثالث  على  مرتًا  كيل�   176 امتداد  على  املتكامل  ال�ض�ي�س  قناة 
مراحل وم�ضروع التنمية ح�ل طريق  ال�ضعيد - البحر االأحمر الذي 
املتكاملة. للتنمية  �ضفاجا  مبيناء  م�ضر  جن�ب  حمافظات  يربط 

ال�8  خالل  بلغ  م�ضر  يف  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  اأن  عن  وك�ضف 
قيمته  ما   2012/2011 و   2005/2004 عامي   بني  ما  �ضن�ات 

بلغت  8.5 مليار دوالر، كما  53.5 مليار دوالر مبت��ضط �ضن�ي قدره 
الزيادة يف  روؤو�س االأم�ال والت��ضعات يف �ضركات قائمة ما يقرب من  
7.8 مليار دوالر  خالل نف�س الفرتة .كما و�ضلت اال�ضتثمارات االأجنبية 
مليارات دوالر   3 اإلى   ،2013  /  2012 املايل  العام  املبا�ضرة خالل 
حيث تاأتي ال�ضع�دية ثم اململكة املتحدة والك�يت يف املقدمة با�ضتثمارات 
اإلى اأن م�ضر  4.6 مليار دوالر على الت�ايل، م�ضريا   ، 5  ، 5.8 بلغت 

ت�ضتهدف جذب 4 مليارات دوالر خالل العام املايل 2013/ 2014
االأخرية  �ضن�ات   6 خالل   املبا�ضرة  العربية  لال�ضتثمارات  وبالن�ضبة 
مبت��ضط  دوالر  مليار   13.6 نح�  بلغت   فقد   2006 عام  من  بداية 
�ضن�ي قدره 2.26   مليار دوالر، كما بلغت خالل عام 2011/ 2012  
اإلى  لت�ضل   2013  /2012 عام  وارتفعت  دوالر   مليار   1.2 ح�الى 

1.4 مليار دوالر. 
الداخلية واخلارجية  التحديات  اأبرز  اأن احلك�مة ر�ضدت  و�ضدد على 
االأرا�ضي  بت�افر  واخلا�ضة  واالأجنبية  العربية  اال�ضتثمارات  لزيادة 
�ضرف  وتاأخر  والبناء  الت�ضغيل  تراخي�س  ا�ضتخراج  وتاأخر  والطاقة 

دعم ال�ضادرات وجاٍر حلها.

الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات في جيبوتي
كذلك اأ�ضار مدير اإدارة ترقية ال�صتثمارات 
- الوكالة الوطنية لتنمية ال�صتثمارات يف 
جيبوتي حممد عطاوي جريي اإلى من� تدفق 
بالده  يف  واالأجنبية  العربية  اال�ضتثمارات 
والك�يت  وال�ضع�دية  االإمارات  من  وال�ضيما 
وم�ضر واليمن يف جماالت امل�انئ  واالأ�ضمنت 
اال�ضتثمارات  ن�ضبة  زادت  حيث  والعقار. 
العربية واالأجنبية يف الناجت املحلي االإجمايل  من 8 % عام 2001 

اإلى 34 % عام 2012 .

مصلحة ترقية االستثمارات الخارجية المباشرة في موريتانيا
اأما رئي�ص م�صلحة ترقية ال�صتثمارات اخلارجية املبا�صرة يف وزارة 
القدو�ص  عبد  النعمة  املوريتانية  والتنمية  الإقت�صادية  ال�صوؤون 
فقد اأ�ضار اإلى فر�س اال�ضتثمار العديدة يف بالده يف جماالت الزراعة 
وال�ضيما  العقاري  والتط�ير  وال�ضياحة  املعدنية  والرثوة  وال�ضيد 
 2035 عام  حتى  م�ضروعاتها  متتد  التي  احلرة،  ن�اذيب�  منطقة 
. لال�ضتثمار  امل�ضجعة  واالإجراءات  الق�انني  من  العديد  اإلى  م�ضريا 

 

الســــفير د. جمــــال بيومــــي : مبــــادرات متعــــددة للكويــــت على 
االقتصــــادي املجــــال  فــــي  العربــــي  التعــــاون  تعزيــــز  صعيــــد 

اليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة الثالثةاليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة الثالثة

من اليمني النعمة عبد القدو�س  و د. م�ضطفى عثمان وال�ضفري د. جمال بي�مي واأ�ضامة �ضالح  وحممد جريي

أســـامـــة صــالــح : إقـــامـــة مــنــطــقــة اســتــثــمــار عربي 
مــشــتــرك ومـــواجـــهـــة حتـــديـــات الــنــقــل بـــن دول 
املـــنـــطـــقـــة وااللـــــــتـــــــزام بــتــطــبــيــق االتـــفـــاقـــيـــات 

االســـــتـــــثـــــمـــــارات  نــــســــبــــة   : جــــــيــــــري  مــــحــــمــــد 
الــعــربــيــة واألجـــنـــبـــيـــة فـــي نــــاجت جــيــبــوتــي  من 
.  2012 عـــــــام   34% إلـــــــى   2001 عـــــــام   8%

تـــوقـــع  عــــثــــمــــان:  مـــصـــطـــفـــى  د. 
تـــــدفـــــق اســـــتـــــثـــــمـــــارات خـــاصـــة 
لتحقيق  الــــســــودان  إلــــى  عــربــيــة 
العربى الــغــذائــي  األمــــن  بــرنــامــج 

موريتانيا  القدوس:  عبد  النعمة 
جديدة  استثمارية  فرصا  تطرح 
التي  احلــرة،  نواذيبو  منطقة  في 
متتد مشروعاتها حتى عام 2035
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المعهد العربي للتخطيط

الثالثة  الرابعة من اجلل�ضة  اأما احللقة 
اهلل  مال  عثمان  د.بدر  تراأ�ضها  فقد 
للتخطيط   العربي  املعهد  عام  ُمدير 
اأن  ميكن  الذي  املهم  الدور  اإلى  واأ�ضار 

يق�م به اال�ضتثمار يف دعم ق�ضايا التنمية يف الدول العربية.

وكالة النهوض باالستثمار الخارجي في تونس

ويف بداية احللقة اأ�ضار مدير عام وكالة النهو�ص بال�صتثمار 

زكري  نورالدين  تون�ص  يف  اخلارجي 
ت�ن�س  متتلكها  التي  الن�ضبية  املزايا  اإلى 
بل�غ  اإلى  اأدى  مما  اال�ضتثمار  جذب  يف 
اال�ضتثمارات االأجنبية والعربية املبا�ضرة 
نح� 24.3 مليار دوالر عرب اأكرث من 3 
االأف �ضركة ت�فر 333 الف فر�ضة عمل. 
وذكر اأن ال�كالة تعتمد ا�ضرتاتيجية ترويج فعالة عرب مكاتبها 
يف باري�س وبروك�ضل وميالن� وك�ل�نيا ولندن ومدريد واإ�ضطنب�ل 
بال�ضادرات  النه��س  مركز  مع  التن�ضيق  اإلى  اإ�ضافة  وط�كي� 
النه��س  ووكالة  الفالحية  باال�ضتثمارات  النه��س  ووكالة 

بال�ضناعة والتجديد.
وك�ضف عن اأن ت�ن�س ت�ضتعد لتنفيذ حملة ترويج وا�ضرتاتيجية 
امل�ضتثمرة  اجلديدة  البلدان  ت�ضتهدف  جديدة  ات�ضال 
والكفاءات الت�ن�ضية باخلارج وتفعيل ال�ضراكة بني القطاعني 
التكن�ل�جي  املحت�ى  القطاعات ذات  العام واخلا�س لرتويج 
ال�ضياحة  مثل   : املهمة  االقت�ضادية  االأن�ضطة  وبع�س  العايل 
مك�نات  و�ضناعة  املالية  واخلدمات  والريا�ضة  وال�ضحة 
الطائرات وال�ضيارات وا�ضتقطاب ال�ضركات العاملية الراغبة يف 
نقل اإنتاجها اإلى اخلارج حيث جنحت ت�ن�س حتى عام 2012 
اأجنبية خمت�ضة يف هذا املجال. 161 �ضركة  يف ا�ضتقطاب 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في الجزائر

لتطوير  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  اأو�ضح  جهته  من 
ال�صتثمار يف اجلزائر عبد الكرمي من�صوري اأن اال�ضتثمارات 
االأجنبية املبا�ضرة امل�ضرح بها يف اجلزائر بلغت خالل الفرتة 
بقيمة  م�ضروعا   454 نح�   2013 وي�ني�   2002 بني  ما 
2.3 تريلي�ن دينار جزائري اأي ما يعادل 29.4 مليار دوالر 
م�ضروعا   161 منها  عمل  فر�ضة  الف   98.5 نح�  وفرت 
عربيا وبقيمة 1.4 تريلي�ن دينار جزائري اأي ما يعادل 17 
مليار دوالر وبن�ضبة 58 % من االإجمايل وفرت نح� 47 الف 

فر�ضة عمل.

ت�ضجيع  جلهات  احتاد  الإن�ضاء  الدع�ة  املن�ض�ري  جدد  كما 
  WAIPA بتجمع  اأ�ض�ة  العربي  امل�ضت�ى  على  اال�ضتثمار 
اأو  الثنائية  االتفاقيات  وتكثيف  الدويل  ال�ضعيد  على 
باإن�ضاء  طالب  كما  اجلهات  تلك  بني  فيما  اجلماعية 
البح�ث  يف  متخ�ض�ضًا  يك�ن  لال�ضتثمار  عربي  مر�ضد 
اإن�ضاء  وكذلك  العربية،  الدول  يف  باال�ضتثمار  اخلا�ضة 
امل�ضتثمرين  كبار  من  م�ضرتكة  عربية  ا�ضتثمارية  ق�ة 
العربية. البينية  لال�ضتثمارات  للرتويج  العرب  وامل�ضئ�لني 

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا

لت�صجيع  العامة  الهيئة  املكلف  العام  املدير  ك�ضف  كذلك 
عن  الكيلين  خالد  ليبيا  يف  اخل�صخ�صة  و�صوؤون  ال�صتثمار 
العربي يف م�ضروعات  للقطاع اخلا�س  فر�س واعدة وعديدة 

اإعادة اإعمار االقت�ضاد الليبي والتي بداأ بع�ضها بالفعل.
والت�ضغيل  التنفيذ  حتت  م�ضروعًا   414 وج�د  اإلى  واأ�ضار 
نح�  يعادل  مبا  دينار  مليار   32 اإجمالية  ا�ضتثمارية  بتكلفة 
26 مليار دوالر 85 % منها حتت التنفيذ م�زعة على 42 
% يف قطاع ال�ضناعة و27 % يف قطاع ال�ضياحة و17 % 
يف قطاع اخلدمات وت�زعت بقية اال�ضتثمارات على القطاعات 

االأخرى.

بــــه  يقــــوم  أن  ميكــــن  مهــــم  دور   : اللــــه  مــــال  بــــدر  د. 
االســــتثمار فــــي دعــــم قضايــــا التنميــــة فــــي الــــدول العربيــــة 

ــــشــــاء  ــــــكــــــرمي مـــــنـــــصـــــوري :أدعــــــــــــو إلن ــــد ال عــــب
استثمارية  وقـــــوة  لــالســتــثــمــار  عـــربـــي  مـــرصـــد 
البينية  لـــالســـتـــثـــمـــارات  لـــلـــتـــرويـــج  مـــشـــتـــركـــة 

للمستثمرين  واعـــــدة  فـــرص   : الــكــيــالنــي  خــالــد 
التنفيذ  حتــــت  مــــشــــروعــــًا   414 و  لــيــبــيــا  فــــي 
دوالر مـــــلـــــيـــــار   26 بــــتــــكــــلــــفــــة  والـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل 

اليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة الرابعةاليوم الثاني: الجلسة الثالثة - الحلقة الرابعة

من اليمني  خالد الكيالين وعبد الكرمي من�ض�ري ود. بدر مال اهلل ون�ر الدين زكري

نورالدين زكري: تونس تنفذ حملة 
البلدان  تستهدف  جديدة  ترويج 
والشركات  املستثمرة  اجلــديــدة 
إنتاجها نقل  في  الراغبة  العاملية 
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عقدت اجلل�ضة الرابعة واالأخرية حتت عن�ان »ال�صتثمار الأجنبي 
املوؤ�ص�صة  عام  مدير  ترا�صها  و  حمورية«  ق�صايا   : املبا�صر 
را�صد  فهد  ال�صادرات  وائتمان  ال�صتثمار  ل�صمان  العربية 
االأجهزة  من  العديد  لديها  العربية  الدول  اأن  واأو�ضح  الإبراهيم 
واالأطر واالتفاقيات االإقليمية والدولية والت�ضريعات والربامج املعنية 
بت�ضجيع اال�ضتثمار املحلي والعربي واالأجنبي، اإال ان غالبيتها حتتاج 

اإلى تفعيل. 
جامعة الدول العربية

التكامل  اإدارة  مدير  ذكر  جهته  من 
الدول  بجامعة  العربي  القت�صادي 
الدول  اأن  الن�صور  حممد  د.  العربية 
العربية وقعت نح� 638  اتفاقًا ا�ضتثماريًا 
و58  بيني  اتفاقًا   72 فيها  تف�ضيليًا مبا 

اإال  اال�ضتثمار،  وحماية  باال�ضتثمار  متعلقة  واإقليمية  ثنائية  اتفاقية 
اأنه اأ�ضار اإلى اأن هذه الرثوة املذهلة من االتفاقيات مل تنجح حتى 
التدفق  اأو  االقت�ضادي  للتكامل  ق�ي  و  فعال  نظام  اإن�ضاء  يف  االآن 
اال�ضتثمار  تعزيز  على  تاأثري حمدود  ذات  وكانت  املال  لراأ�س  احلر 

االإقليمي.
الدول  ممثلي  مع  بالتعاون  العربية  الدول  جامعة  اأن  اإلى  واأ�ضار 
ل�ضمان  العربية  امل�ؤ�ض�ضة  ومنها  ال�ضلة  ذات  واجلهات  العربية 
 2013 اجلاري  العام  يف  جنحت  ال�ضادرات  وائتمان  اال�ضتثمار 
يف تعديل االتفاقية امل�حدة ال�ضتثمار روؤو�س االأم�ال العربية وتدع� 
اتفاقية م�حدة  اإلى �ضياغة  ت�ضعى  الت�ضديق عليها كما  اإلى  الدول 
ملنع االزدواج ال�ضريبي واتفاقية عربية ملنح تاأ�ضرية م�حدة لرجال 

االأعمال يف الدول العربية.

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
اأما مدير اإدارة العمليات يف املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان ال�صتثمار 
الكبري  الدور  على  اأكد  فقد  �صواري  حممد  ال�صادرات  وائتمان 
الذي قامت به �ضناعة ال�ضمان ب�ضكل عام وامل�ؤ�ض�ضة ب�ضكل خا�س 
منذ ال�ضبعينيات يف خدمة العديد من امل�ضتثمرين يف الدول العربية 
وامل�ضدرين من الدول العربية م�ضريا اإلى اأن امل�ؤ�ض�ضة متكنت خالل 
من�  حتقيق  من  االأخرية،  الع�ضر  ال�ضن�ات 
129 ملي�ن دوالر  مطرد يف عملياتها من 
عام 2003 اإلى نح� 1723 ملي�ن دوالر 
اإلى  الفرتة  اإجمايل  لي�ضل   2012 عام 
7.6 مليارات دوالر بن�ضبة  79.2 % من 
اإجمايل عمليات امل�ؤ�ض�ضة منذ ن�ضاأتها وحتى 

نهاية عام 2012.
واأ�ضار اإلى جه�د امل�ؤ�ض�ضة يف التعريف ب�ضناعة ال�ضمان يف املنطقة 
وامل�ضاعدة يف اإن�ضاء م�ؤ�ض�ضات قطرية لل�ضمان ف�ضال عن ت�ا�ضلها 
مع  املبا�ضرة  واللقاءات  والفعاليات  االأن�ضطة  عرب  والدائم  امل�ضتمر 
امل�ضتثمرين العرب واالأجانب مقرتحا على هيئات ت�ضجيع اال�ضتثمار 
يف املنطقة الن�س يف ق�انني اال�ضتثمار على اإمكانية اال�ضتفادة من 
ال�ضمانات التي تقدمها امل�ؤ�ض�ضة للم�ضتثمرين �ضد املخاطر ال�ضيا�ضية.

و�ضدد على اأن امل�ؤ�ض�ضة �ضت�ا�ضل خططها وم�ضاعيها الرامية لتلبية 
احتياجات امل�ضتثمرين وامل�ضدرين وامل�ؤ�ض�ضات االأخرى عرب التط�ير 
امل�ضتمر خلدماتها واإمكاناتها املادية والب�ضرية ال�ضتيعاب املتغريات 
وم�اجهة التحديات ومبا ي�ضهم يف تعزيز حركة التجارة واال�ضتثمار 

يف املنطقة العربية.
ُمؤسسة دبي لتنمية الصادرات

اأما املدير التنفيذي  ملُوؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات �صاعد حممد 
االأجنبي  اال�ضتثمار  بني  فيما  ال�ثيقة  العالقة  اإلى  اأ�ضار  فقد  العو�صي 
�لت�ضدير  الإعادة  �ل���ضح  �لن�ضاط  �أن  �إلى  م�ضري�  و�ل�ضادر�ت  �ملبا�ضر 
150 من خط�ط �ل�ضحن �لبحرية  يف دبي واالإمارات ب�ج�د اأكرث من 
200 وجهة  اأكرث من  اإلى  اأ�ضب�عيا ورحالت طريان  90 رحلة  ، بعدد 

ح�ل العامل.
اال�ضتثمارات  املنطقة احلرة يف جبل على يف جذب  ا�ضتعر�س دور  كما 
حيث  الت�ضدير  اإعادة  وجتارة  املحلية  ال�ضادرات  وت�ضجيع  االأجنبية 
12.3 مليار دوالر بن�ضبة 7.6 % من الناجت  ت�ضاهم اأن�ضطتها بقيمة 
املحلي االإجمايل لالإمارات،  وبقيمة 12 مليار دوالر بن�ضبة 26.1 % 
الف   160 اأكرث من  ت�فري  دبي مع  ملدينة  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
فر�ضة عمل يف االإمارات منها  155 الف فر�ضة عمل يف دبي وحدها.

اتحاد المستثمرين العرب
البيومي  الدين  جمال  حممد  د.  ال�صفري  اأ�ضار  املقابل  ويف 
امل�ضتثمرين  نظر  وجهة  اإلى  العرب  امل�صتثمرين  احتاد  عام  اأمني 
االإيجابيات  من  العديد  وج�د  اأن  اإلى  العربية  اال�ضتثمار  بيئة  يف 

امل�ضتثمرون  عنها  ك�ضف  التي  وال�ضلبيات 
عديدة. منا�ضبات  يف  واالأجانب  العرب 

التط�رات  اإلى  اأ�ضار  االإيجابيات  �ضعيد  وعلى 
التحتية  البنية  �ضعيد  على  �ضهدتها  التي 
وانفتاح معظم  واالإجرائية  الت�ضريعية  والبنية 
العامل اخلارجي من خالل  املنطقة على  دول 

معظم  ان�ضمام  بينها  من  ودولية  االأطراف  ومتعددة  ثنائية  اتفاقيات 
دول املنطقة ملنظمة التجارة العاملية  وت�قيع اتفاقياتها، وكذلك العالقة 
االأول  االقت�ضادي  ال�ضريك  يعد  الذي  االأوروبي  االحتاد  مع  املتميزة 
ال�اليات  وكذلك  واال�ضتثمار،  التجارة  جمايل  يف  وال�ضيما  للمنطقة 
دول  غالبية  مع  مبا�ضرة  باإتفاقيات  واملرتبط  الثاين  ال�ضريك  املتحدة 

املنطقة.
ويف املقابل نبه بي�مي اإلى العديد من التحديات وابرزها: عدد كبري من 
االتفاقيات والت�ضريعات غري مطبق على اأر�س ال�اقع اإلى جانب ا�ضتمرار 
من  عدد  يف  التحتية  البنى  يف  و�ضعف  واالإدارية  الت�ضريعية  التحديات 
الدول، واأخريا التط�رات ال�ضيا�ضية االأخرية وانعكا�ضاتها على اال�ضتقرار 

ال�ضيا�ضي واالأمني واالقت�ضادي. 
جماالت  يف  املنطقة  دول  بني  فيما  بالتن�ضيق  بي�مي  وطالب 
وجمدية  مدرو�ضة  فر�س  وطرح  والرتويج  امل�ضرتك  اال�ضتثمار 
البينية  التجارة  تعزيز  يف  اال�ضتثمار  الأهمية  والتنبه  للم�ضتثمرين 
الأنها  والغذاء  النقل  وو�ضائل  االآالت  يف  اال�ضتثمار  ت�ضجيع  وال�ضيما 
اخلارج. من  العربية  الدول  واردات  من  مهمة  ح�ضة  على  ت�ضيطر 

ودعا بي�مي اإلى اتباع برامج لت�ضجيع اال�ضتثمارات اخلا�س املحلي واالأجنبي 
خ�ض��ضا  والزراعية  ال�ضناعة  قطاعي  يف 
ح�ضة  على  اخلدمات  قطاع  �ضيطر  بعدما 
مهمة من اال�ضتثمارات االأجنبية ال�اردة اأو من 
اال�ضتثمارات العربية التي ارتدت اإلى املنطقة 
.2011 �ضبتمرب   11 اأحداث  اأعقاب  يف 

فهد اإلبراهيم : الدول العربية لديها العديد من التشريعات 
تفعيــــل إلــــى  حتتــــاج  وغالبيتهــــا  واالتفاقيــــات  واألجهــــزة 

اليوم الثاني: الجلسة الرابعة واألخيرةاليوم الثاني: الجلسة الرابعة واألخيرة

من اليمني  حممد �ض�اري وال�ضفري د. جمال بي�مي و فهد االإبراهيم ود. حممد الن�ض�ر و�ضاعد الع��ضي

اأع�ضاء اللجنة التنظيمية للملتقى

قدمت  االستثمار”  :”ضمان  شــــــواري  مــحــمــد 
املخاطر  ضــــد  ضـــمـــانـــات  دوالر  مـــلـــيـــارات   7.6
سنوات   10 خــــالل  واملـــصـــدريـــن  لــلــمــســتــثــمــريــن 

في  احلـــرة  للمنطقة  كبير  دور  الــعــوضــي:  ســاعــد 
فـــي جـــذب االســتــثــمــارات األجنبية  جــبــل عــلــى 
وتشجيع الصادرات احمللية وجتارة إعادة التصدير 

د.محمد النسور: مطلوب تصديق 
االتفاقية  عــلــى  الــعــربــيــة  الــــدول 
األموال  رؤوس  الستثمار  املوحدة 
2013 فـــــي  املــــعــــدلــــة  الـــعـــربـــيـــة 

ووسائل  اآلالت  بيومي:  د.جمال 
النقل والغذاء تسيطر على حصة 
العربية  الــدول  واردات  من  مهمة 
ومطلوب تشجيع االستثمار فيها
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الت�صخي�ص املو�صوعي لتحديات ال�صتثمار:. 1 ول��ضع الدول العربية يف 
جمال جاذبيتها لال�ضتثمار كبداية �ضرورية للحل وذلك باالعتماد على 
م�ؤ�ضرات قيا�س لالأداء ت�ضتخدم اإح�ضاءات دقيقة وحديثة ومنهجية 
على  وتركز  املقارنة  وت�ضهل  النتائج  م�ضداقية  تعزز  �ضليمة  علمية 
اكت�ضاف م�اطن الق�ة وال�ضعف ويف مقدمتها م�ؤ�ضر �ضمان جلاذبية 
. وغريها  التناف�ضية  وم�ؤ�ضر  االأعمال  اأداء  بيئة  وم�ؤ�ضر  اال�ضتثمار 

وت�حيد  العربية  الدول  يف  لل�صتثمار:. 2  قطرية  مرا�صد  اإن�صاء 
املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  وم�ؤ�ضرات  بيانات  اإعداد  منهجية 
دوري  ب�ضكل  وحتديثها  الدويل  النقد  �ضندوق  لتعليمات  طبقا 
امل�ض�حات  اأ�ضل�ب  اتباع  مع  واجلغرايف  القطاعي  امل�ضت�يني  على 
ي�ضاعد  فعالة مبا  ب��ضائل  البيانات  اإتاحة  �ضمان  واالأهم  ال�ضاملة، 
والدولية،  البينية  اال�ضتثمارية  التدفقات  تط�رات  ر�ضد  على 
وفعالة.  جمدية  وترويجية  ا�ضتثمارية  وبرامج  خطط  وو�ضع 

الأعمال:. 3  واأداء  ال�صتثمار  جلذب  ال�صامل  القطري  التخطيط 
وفق مفه�م متكامل يق�م على الرتويج ال�ضامل للبلد كم�قع جاذب 
و�ضعه  يف  وي�ضرتك  واالأعمال  وال�ضياحة  والتجارة  لال�ضتثمار 
والعالقات  التخطيط  جهات  وال�ضيما  املعنية  اجلهات  كل  وتنفيذه 
اخلارجية واإجناز املعامالت والت�ضريع والبنى التحتية واملرافق وكل 
اإلى جانب هيئات ت�ضجيع اال�ضتثمار،  اأداء االأعمال  ما يت�ضل ببيئة 
على  اال�ضتثمار  ومناخ  لبيئة  املت�ا�ضل  التط�ير  �ضمان  ه�  واالهم 
للم�ضتجدات  ال�ضريعة  واال�ضتجابة  الدقيقة  املتابعة  تراعي  اأ�ض�س 
. والعامل  املنطقة  يف  املناف�ض�ن  به  يق�م  ما  وال�ضيما  اخلارجية 

تطوير ال�صيا�صيات ال�صتثمارية والقت�صادية:. 4 مبا ي�ؤدي لتعزيز 
واالإنتاجية  التناف�ضية  والقدرة  االقت�ضادية  والكفاءة  اال�ضتقرار 
والب�ضرية والتكن�ل�جية، وانفتاح وحرية االأ�ض�اق، والبيئة امل�ؤ�ض�ضية 
على  واالأجنبي  املحلي  اخلا�س  القطاع  ي�ضجع  ومبا  واالجتماعية 

اال�ضتثمار وخ�ض��ضا يف جماالت ذات عائد ربحي وتنم�ي، مع فتح 
م�ضاركتهم  اأ�ضاليب  وتن�يع  امل�ضتثمرين  اأمام  القطاعات  املزيد من 
احل�افز  على  تقت�ضر  ال  جديدة  ا�ضتثمار  منظ�مة  وفق  ومتلكهم 
واالإعفاءات وتت�ضمن طرح فر�س حمددة ومدرو�ضة وجمدية، ف�ضال 
اال�ضتثماري. لالإنفاق  اأدين  بحد  احلك�مات  التزام  �ضرورة  عن 

اتباع  عرب  لل�صتثمار:. 5  املواتية  ال�صيا�صية  البيئة  تهيئة 
حالة  اإلى  ال�ضراع  حالة  من  املنطقة  نقل  يف  ال�ضلمية  ال��ضائل 
مع  واملتطلبات  بالتحديات  ال�ضع�ب  وم�ضارحة  اال�ضتقرار 
�ضمانات  على  احل�ض�ل  قن�ات  كل  واإتاحة  امل�ضتثمرين  طماأنة 
العربية  امل�ؤ�ض�ضة  مع  ال�ضيا�ضية،  املخاطر  �ضد  ال�ضتثماراتهم 
االأخرى  وامل�ؤ�ض�ضات  ال�ضادرات  وائتمان  اال�ضتثمار  ل�ضمان 
تغريات. من  احلالية  الفرتة  يف  املنطقة  ت�ضهده  ملا  نظرا  الدولية، 

قطرية  عمل  فرق  اأو  جلان  تاأ�ضي�س   6 .: الأعمال  اأداء  بيئة  حت�صني 
على  االأعمال  بيئة  حت�ضني  ق�ضية  مع  تتعامل  متعددة  جهات  من 
عقبات  الإزالة  االأول�ية  وتعطي  وديناميكية  م�ضتمرة  عملية  اأنها 
كلفة  تتطلب  ال  التي  واالإداري  الت�ضريعي  امل�ضت�ى  على  اال�ضتثمار 
ت�ضتقطب  العربية  الدول  وان بع�س  اأو زمنًا ط�ياًل خ�ض��ضا  مالية 
ت�ضريعي  عائق  وج�د  ب�ضبب  وذلك  اإمكاناتها  من  اأقل  تدفقات 
�ضروطا  ي�ضع  اأو  االأجانب  امل�ضتثمرين  دخ�ل  مينع  اإجرائي  اأو 
القطاعات. طبيعة  اأو  امل�ضاهمة  ن�ضبة  �ضعيد  على  مل�ضاركتهم 

جمال  يف  العربية: . 7 لل�صتثمار  الرتويج  هيئات  اأداء  تطوير 
اإ�ضراك  وبحث  واالت�ضالية،  واملعرفية  والب�ضرية  املادية  القدرات 
اإعداد  يف  الت��ضع  وكذلك  اإداراتها،  جمال�س  يف  اخلا�س  القطاع 
وجمدية  مدرو�ضة  حمددة  وفر�س  تف�ضيلية  ا�ضتثمارية  خرائط 
متخ�ض�ضة،  ودولية  اإقليمية  خربة  بي�ت  مع  بالتعاون  للم�ضتثمرين 
احلرة  واال�ضتثمارية  التجارية  املناطق  اإن�ضاء  م�ا�ضلة  اإلى  اإ�ضافة 
واملدن االقت�ضادية املتخ�ض�ضة، ف�ضال عن الت�اجد الفعال يف الدول 
العاملية  لل�ضركات  املبا�ضر  واال�ضتهداف  االأم�ال  لروؤو�س  امل�ضدرة 
واملقدر  لديها  املرتاكمة  الف�ائ�س  ا�ضتقطاب  على  والعمل  الكربى 
اإلى جانب ا�ضتخدام و�ضائل  5 تريلي�نات دوالر، هذا  قيمتها بنح� 
لل��ض�ل  والتفاعلية  الن�ضطة  و  والفعالة  احلديثة  الرتويج  واأدوات 
االإعالم  و�ضائل  ومنها:  مبا�ضر  ب�ضكل  وامل�ضتثمرين  االأ�ض�اق  اإلى 
اأ�ضكالها. مبختلف  واالإلكرتونية  والهاتفية  الربيدية  واالت�ضاالت 
الدع�ة  ال�صتثمار:. 8  جمال  يف  امل�صرتك  العربي  التعاون  تفعيل 

اال�ضتثمار  ت�ضجيع  وروؤ�ضاء جهات  ل�زراء  اإقليمي  اجتماع  اأول  لعقد 
اخلا�س  والقطاع  املعنية  امل�ؤ�ض�ضات  مب�ضاركة  العربية،  الدول  يف 
العربي متهيدا لتنظيم منتدى دوري ح�ل جذب اال�ضتثمار االأجنبي 
م�ضرتك  بتنظيم  العربية  الدول  خمتلف  ا�ضت�ضافته  على  يتداول 
وائتمان  اال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية  امل�ؤ�ض�ضة  العامة  اأمانته  تق�د 
جلان  عنها  ينبثق  رابطة  اأو  احتاد  الإن�ضاء  و�ض�ال  ال�ضادرات، 
متخ�ض�ضة لتعزيز التعاون العربي يف خمتلف جماالت اال�ضتثمار، 
الت�ضريعات  وجتان�س  واملعل�مات  اخلربات  تبادل  ق�ضايا:  وابرزها 
واال�ضتثمار  العربية  املال  اأ�ض�اق  امل�ضرتك وربط  االإقليمي  والرتويج 
االإقليمية  واالتفاقيات  واالأطر  االأجهزة  وتفعيل  امل�ضرتك،  العربي 
االأم�ال  روؤو�س  ال�ضتثمار  امل�حدة  االتفاقية  واآخرها  والدولية، 
ال�ضريبي  االزدواج  ملنع  م�حدة  اتفاقية  لتطبيق  وال�ضعي  العربية، 
وتاأ�ضرية م�حدة لرجال االأعمال يف الدول العربية، وال�ضعي الإقامة 
لها. الالزمة  التم�يالت  وت�فري  م�ضرتك  عربي  ا�ضتثمار  منطقة 
تاأثريات  قيا�س  املبا�صرة:. 9  الأجنبية  ال�صتثمارات  عوائد  تعظيم 
يف  م�حدة  علمية  منهجية  وفق  املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات 
واالأج�ر  والرواتب  والت�ضغيل  والت�ضدير  امل�ضافة  القيمة  م�ؤ�ضرات 
العلمي  والبحث  الثابت  املال  راأ�س  وتك�ين  ال�ضريبية  واالإيرادات 
والتط�ير وذلك بالتعاون مع امل�ؤ�ض�ضات االإقليمية والدولية املعنية ومنها 
املعهد العربي للتخطيط ، خ�ض��ضا وان الدرا�ضات االأولية تك�ضف 
عن �ضعف هذا التاأثري يف الدول العربية، مبا ي�ؤدي اإلى و�ضع معايري 
ملنح االأول�ية للم�ضروعات ذات االأثر االإيجابي على التنمية وال�ضيما 
يف ال�ضناعة التح�يلية واالآالت وو�ضائل النقل والزراعة والغذاء الأنها 
اخلارج،  من  العربية  الدول  واردات  من  مهمة  ح�ضة  على  ت�ضيطر 
خ�ض��ضا بعد تركز غالبية اال�ضتثمارات ال�اردة يف قطاع اخلدمات.
متابعة  جلان  وت�ضكيل  التو�صيات:. 10  لتنفيذ  عملية  اآليات  و�صع 
اإقليمية وقطرية مل�ضاعدة متخذي القرار يف املنطقة لال�ضتفادة من 
التي  املتخ�ض�ضة  وامل�ؤمترات  التقارير  عن  ت�ضدر  التي  الت��ضيات 
�ضيا�ضات  وتقرتح  �ال�ضتثمارية  �لبيئة  يف  �ل�ضعف  نقاط  ت�ضخ�ص 
مناخ  وحت�ضني  االإخفاق  مل����اجهة  حمددة  واإجراءات  ا�ضتثمارية 
اال�ضتثمار و�ضد الفج�تني القائمتني اأوال: بني اإمكانات اجلذب التي 
ال�اردة  الفعلية  اال�ضتثمارية  التدفقات  وبني  املنطقة  دول  متتلكها 
املفرت�س  وال��ضع  القائمة  اجلذب  اإمكانات  بني  وثانيا:  اإليها، 
العامل. يف  لال�ضتثمار  الرئي�ضية  اجلاذبة  الدول  اأداء  �ض�ء  يف 

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 47 مليار دوالر في عام 2012 وبما يمثل 6.9 % من حصة الدول النامية ونحو 3.6 % من إجمالي التدفقات االستثمارية المباشرة 
العالمية، بينما بلغت هذه التدفقات نحو 65 مليار دوالر في البرازيل، البلد الذي يتقارب مع مجموعة الدول العربية من حيث نسبة ناتجه 
المحلي اإلجمالي من الناتج العالمي )3.5 %(. كما 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:

مشروع التوصيات
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(´hô°ûŸG ¥ÓZEG) QÉ°ùY’G ä’ÉM ájƒ°ùJ ô°TDƒe -10

 ≈∏Y óYÉ°ùj ¿ô```̀eh ∫É```̀©a »```̀FÉ°†b ΩÉ```̀¶f ∫ÓN ø```̀e π```̀°ûØdG
 Ò°ûJh .á«LÉàfEG Ì```̀cC’G äÉYÉ£≤dG ‘ ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ∞```̀«XƒJ

 Ó°†a ,Iójó÷G äÉcô```̀°ûdG OóYh É```̀¡bÓZEG ” »àdG á```̀∏°TÉØdG
 á«dÉªLE’G á«LÉàfE’G øe ™aôj á∏°TÉØdG äÉcô°ûdG ¥ÓZEG ¿CG øY
 ≈∏Y “ ” ô°TDƒe õ```̀côjh .OÉ```̀°üàbÓd
 ∫ÉªYC’G ¥Ó```̀ZE’ É¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG ¢SÓaE’G Ú```̀fGƒb á```̀fhôe ió```̀e
 ¢SÓaE’G ¿Ó```̀YEG äGAGô```̀LEG áØ∏µJ ¢```̀ü«∏≤Jh ò```̀«ØæJ á```̀Yô°Sh

 øª°V 2004 ΩÉY òæe Éjƒæ°S Qó°üj …òdG ô°TDƒŸG Gòg ¿ƒµàjh
 äÉfƒµe áKÓK øe ‹hódG ∂æÑdG øY ∫ÉªYC’G AGOCG áÄ«H ô```̀jô≤J

: »g á«Yôa
 ,Ú```̀°Vô≤ŸG) º```̀¡YGƒfCG ∞```̀∏àîÃ Ú```̀æFGódG OGOÎ```̀°SG ∫ó```̀©e
 º```̀¡fƒjód  (á```̀cô°ûdÉH  Ú```̀∏eÉ©dGh  Ö```̀FGô°†dG  á```̀ë∏°üe
 É¡°SÓaEG ø∏©ŸG hCG IÌ©àŸG ácô°ûdG √ÉŒ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùeh
 ácô°ûdG áeP ‘ ºFÉb Q’hO πc ø```̀e IOÎ°ùŸG äÉàæ°ùdG Oó```̀Y)

.(ÚæFGódG ídÉ°üd IÌ©àŸG
á«Ø°üJh ¢```̀SÓaE’G ¿ÓYE’ á```̀eRÓdG á«æeõdG IÎ```̀ØdG

.(äGƒæ°ùdG OóY) ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh
 øe áÑ°ùæH É¡æY kGÈ©e ∫ÉªYC’G ¥ÓZEGh ¢SÓaE’G ¿ÓYEG áØ∏µJ
 ∫É◊G á©«Ñ£H – áØ∏µàdG √òg øª°†àJh .IÌ©àŸG ácô°ûdG áª«b
 Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëŸGh IÉeÉëŸG ÜÉ©JCGh AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG -

.ÉgÒZh
 áØ∏µàdGh á«æeõdG IÎ```̀ØdG …ô°TDƒe øe πc áª«b â©ØJQG É```̀ª∏ch
 äÉ©jô°ûàdG IOƒL ΩóY ≈∏Y ∂dP q∫O ,∫ÉªYC’G ¥ÓZE’ áeRÓdG
 É```̀¡JGó«≤©Jh äGAGô```̀LE’G IÌ```̀c ø```̀Y ∂```̀«gÉf ,É```̀¡H ∫ƒ```̀ª©ŸG
 ≥```̀∏©àj É```̀ª«a á```̀°UÉNh á```̀«WGôbhÒÑdGh Ú```̀JhôdG ∫É```̀ëØà°SGh

 .»FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædÉH
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG á```̀fhôe ióe ¢ù«≤jh çóëà°ùe ô°TDƒe ƒ```̀gh

 πÑb øe áYƒaôŸG á«FÉ°†≤dG ihÉYódG ™e πeÉ©àdG ‘ º```̀cÉëŸGh
 ‘ (1) ÉeEG Úàª«b ô```̀°TDƒŸG òNCÉjh äÉcô°û∏d áæFGódG ∑ƒ```̀æÑdG
 ≈∏Y õé◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »°†≤J ’h á```̀fôe ºcÉëŸG â```̀fÉc ∫É```̀M
 á∏¡e É¡«£©J π```̀H ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S äÉcô```̀°ûdG äÉµ```̀∏à‡
 πeÉc OGó°S ≈∏Y IQó≤dG ‘ ÈcCG á«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh QÉªãà°SÓd
 áfôe ÒZ ºcÉëŸG âfÉc ∫ÉM ‘ (ôØ°U) ÉeEGh ,á«fƒjóŸG ≠```̀∏Ñe
 É¡à«Ø°üJh äÉcô°ûdG äÉµ∏à‡ ≈∏Y õé◊ÉH Iô°TÉÑe »```̀°†≤Jh
 ≈∏Y IQó≤dG ‘ πbCG á```̀«dÉªàMG ‹ÉàdÉHh ‘ô°üe ø```̀jód GOGó°S

.á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S
 ¿ƒjódG OGOÎ°SG ∫ó©Ã ¢UÉÿG »YôØdG ô°TDƒª∏d áÑ°ùædÉH É```̀eCG
 â©ØJQG Éª∏µa ,IÌ©àŸG ácô°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dGh ÉgOGó°S ôNCÉàŸG
 å«M ,É¡àfhôeh ∫ÉªYC’G áÄ«H IOƒL ´ÉØJQG ≈∏Y ∂dP q∫O ¬àÑ°ùf
 ÉgOGó°S ôNCÉàŸG ¿ƒjódG OGOÎ°SG áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈dEG ∂dP Ò```̀°ûj
 ÈcCG OGOÎ°SG ≈∏Y º```̀¡YGƒfCG ∞∏àîÃ ÚæFGódG IQób ºK ø```̀eh

 .IÌ©àŸG ácô°ûdG áeP ‘ áªFÉ≤dG º¡JÉ≤ëà°ùe øe Qób
:ô°TDƒŸG ‘ á«Hô©dG ∫hódG ™°Vh

 ≈```̀∏Y 2013 ΩÉ```̀©d ô```̀°TDƒŸG ‘ á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG Ö```̀«JôJ
 á«HôY ádhO 16 óLƒJ å«M Gó«L ¢ù«d »```̀ŸÉ©dG …ƒà°ùŸG
 øjôëÑdG »g IóMGh ádhOh É«ŸÉY 60`dG RhÉéàj É```̀¡Ñ«JôJ
 27`dG áÑJôŸG ‘ â```̀∏M å«M ádhO 30 π```̀°†aCG á```̀ªFÉb ‘

. É«HôY ≈dhC’Gh É«ŸÉY
 »eÉY …ô°TDƒe ÚH Ée Ö«JÎdG ‘ äGÒ¨àdG ó«©°U ≈```̀∏Y
 É```̀¡Ñ«JôJ  Ú```̀°ù– ‘ ∫hO 7  â```̀ë‚ 2013h  2012
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) â©ØJQG »```̀àdG ô£b ;»```̀g »ŸÉ©dG
 (øjõcôe) â```̀©ØJQG »àdG ¿É```̀ªY áæ£∏°Sh É```̀«ŸÉY36`dG
 ≈dEG (õcGôe 4) äGQÉ```̀eE’G ºK É```̀«ŸÉY 77`dG ≈dEG É```̀°†jCG
 ≈dEG (GóMGh Gõcôe) ¿OQC’G º```̀K ,É«ŸÉY 101`dG á```̀ÑJôŸG
 ≈dEG (GóMGh Gõ```̀côe) ô°üe ºK ,É«ŸÉY 112````̀dG áÑJôŸG
 ≈dEG (ø```̀jõcôe) »JƒÑ«L º```̀K ,É```̀«ŸÉY 139````̀dG á```̀ÑJôŸG
 (GóMGh Gõcôe) É```̀«fÉàjQƒe ºK ,É```̀«ŸÉY 142`dG á```̀ÑJôŸG

 .É«ŸÉY 153`dG áÑJôŸG ≈dEG
 ä’ÉM ájƒ°ùJ »YôØdG ô```̀°TDƒŸG äÉfƒµe º«b á©HÉàe øe í```̀°†àj

 2013 - 2004 IÎ```̀ØdG ∫Ó```̀N á```̀«Hô©dG ∫hó```̀dG ‘ Ì```̀©àdG
 :¿ƒµe πµd áÑ°ùædÉH á«dÉàdG äGQƒ£àdG

 ΩÉY 1.8 `H Üô¨ŸG É¡«∏J §≤a ΩÉY 1.3 `H π°†aC’G ¢ùfƒJ
 `H ájOƒ©°ùdGh  ô£b ºK ΩÉY 2.5````̀H øjôëÑdGh ôFGõ÷Éa

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) ΩÉY 2.8
 á```̀«Ø°üàd á```̀eRÓdG IÎ```̀ØdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

(ácô°ûdG áª«b øe %
 áª«b ø```̀e %4 â¨∏H á```̀Ñ°ùæH π```̀°†aC’G ¿É```̀ªY á```̀æ£∏°S
 øª«dG ºK %7 á```̀Ñ°ùæH ¢ùfƒJh ô```̀FGõ÷G É¡«∏J á```̀cô°ûdG
 %9 áÑ°ùæH ájQƒ°Sh É«fÉàjQƒeh ¿OQC’G º```̀K %8 áÑ°ùæH
.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) %10 áÑ°ùæH âjƒµdGh øjôëÑdG ºK
 á«Ø°üàd á```̀eRÓdG á```̀Ø∏µàdG Ò```̀¨àJ ⁄h ™```̀°VƒdG ô```̀≤à°SG

.2013 - 2004 »eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN
 0)  ‘ô°üŸG ø```̀jódG OGó°S ‘ äÉcô```̀°ûdG ™e AÉ°†≤dG á```̀fhôe

(1hCG
 ¿CG ÉgÉæ©eh 1 ≠```̀∏ÑJ á```̀LQóH π°†aC’G ô```̀£bh ø```̀jôëÑdG
 äÉµ∏à‡ ≈```̀∏Y õ```̀é◊ÉH Iô```̀°TÉÑe »```̀°†≤J ’ º```̀cÉëŸG
 á∏¡e É```̀¡«£©J π```̀H ‘ô```̀°üe ø```̀jód GOGó```̀°S äÉcô```̀°ûdG
 ≈∏Y IQó```̀≤dG ‘ È```̀cCG á```̀«dÉªàMG ‹É```̀àdÉHh QÉ```̀ªãà°SÓd
 ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN ,á«fƒjóŸG ≠∏Ñe πeÉc OGó°S

.(ô°†NC’G
(Q’hO πµd âæ°ùdÉH) ∫GƒeC’G OGOÎ°SG ∫ó©e

 kÉàæ°S 66 ≠∏ÑJ á©ØJôe OGOÎ°SG áÑ°ùæH π°†aC’G øjôëÑdG
 `H  ¢ùfƒJ ºK Q’hO πµd âæ°S 55.5 `H ô£b ºK Q’hO πµd

.(ô°†NC’G ¿ƒ∏dÉH) 2013 ΩÉ©dG ∫ÓN âæ°S 52
 ‘ ¬©LGôJ GóY Éª«a á«Hô©dG ∫hódG πc ‘ ™°VƒdG ø°ù–

.ôFGõ÷G ‘ √QGô≤à°SGh øª«dGh ájQƒ°Sh ájOƒ©°ùdG Insolvency

2013
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