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ق أفريقيا وشمال األوسط الشر

 تم نشر هذه الترجمة بالتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وال تمثل ترجمة رسمية خاصة بمنظمة التعاون

والتنمية االقتصادية. يتحمل القائم بالترجمة وحده مسؤولية جودة الترجمة وتوافقها مع نص العمل المكتوب باللغة 

 األصلي والترجمة، فال يعتد إال بنص العمل األصلي.وفي حالة وجود أي تعارض بين العمل . األصلية



بمساعدة مالية من االتحاد األوروبي

المستند  واآلراء المطروحة والحجج (OECD). الكتاب تحت مسؤولية أمين عام منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةتم نشر هذا 

 .منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إليها في هذا الكتاب ال تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للدول األعضاء في

إقليم أو مدينة  ادة أي إقليم وال ترسيم الحدود والتخوم الدولية وال اسم أيهذا الكتاب وأية خريطة متضمنة به ال تمسُّ وضع أو سي

 .أو منطقة

 :يرجى االستشهاد بهذا الكتاب كما يلي

OECD (2019), Mapping of Investment Promotion Agencies: Middle East and North Africa 
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تمهيد

يعد االستثمار أحد العوامل األساسية في النمو والتنمية المستدامة، فهو يوسع القدرة اإلنتاجية لالقتصاد ويساهم 

ً لذلك، أنشأت الحكومات في مختلف دول العالم هيئات تشجيع والدخل. وتنمية في خلق فرص العمل  إدراكا

تنمية إلذكاء الوعي بفرص االستثمار الحالية، واجتذاب المستثمرين القادرين على خلق فرص العمل واالستثمار 

 تأسيسهم وتوسعهم في االقتصاد.يسير تعملت على اإلنتاجية، و

 ويغطي .أفريقيا وشمال األوسط منطقة الشرق بما تقوم به هيئات تشجيع االستثمار حالياً فيجرداً يقدم هذا التقرير 

)اختصاراً: دول جنوب المتوسط( وهي كل جنوب حوض البحر األبيض المتوسط تقع قرير ثمانية اقتصادات الت

من: الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس. ولكل دولة من تلك الدول هيئة 

ثالث هيئات تعمل كل واحدة منها على  وطنية واحدة تعمل على تشجيع االستثمار باستثناء تونس والتي لديها

عشر هيئات مختلفة. ويغطي تمرين ، أُجريت الدراسة االستقصائية مع . بالتاليبشكل مستقل تشجيع االستثمار

التعلم من الستثمار وتيسيره بهدف تعزيز تشجيع امجموعة واسعة من المجاالت المتعلقة ب اإعداد الخارطة هذ

 يدف عملية رسم الخارطة هذه إلى دعم رؤساء هيئات تشجيع االستثمار وصانعبين الممارسين. وته األقران

تشجيع وتيسير االستثمار، بناًء على التحليل المقارن ل الفعالة الخيارات االستراتيجيةالسياسات االستثمارية في فهم 

ى تحسين دور هدف إلى مساعدتهم علتبوضعهم التنظيمي. كما صلة مع الهيئات األخرى، واإلحصاءات المت

 الدعوة إلى تغيير السياسات العامة واتخاذ القرارات القائمة على األدلة.

بالتشاور الوثيق مع هيئات تشجيع االستثمار لدول جنوب المتوسط،  2018في عام إعداد الخارطة تم إجراء تمرين 

دراسة استقصائية استناداً إلى أوسع لهيئات تشجيع االستثمار، عملية إعداد خارطة من يمثل هذا التمرين جزءاً و

 شحمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية. وفي ضوء  ا ونفذتهاصممته ةشامل

 أساليب الترويج والتيسيرفيما يتعلق بهيئات تشجيع االستثمار التي يمكن استخدامها للمقارنة بين المعلومات 

ة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية في عام كل من منظم ت، جمعالخاصة بها

وأنشطتها وأولوياتها معلومات عن وظائف هيئات تشجيع االستثمار الرئيسة عبر دراسات استقصائية،  ،2017

نطقة البحر في أمريكا الالتينية ومبلداً أخرى  19منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلداً من بلدان  32في 

خارطة عملية إعداد الكاريبي )خارج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية(. وتعتمد بعض أقسام هذا التقرير على "

.2018والتي تم نشرها في عام  "منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةهيئات الترويج لالستثمار في 

ان من قسم االستثمار في مديرية الشؤون المالية هذا التقرير كل من فارس الحسامي وسارة ماريون داي أعد  

تحت إشراف وذلك منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وسليم جيدوار، خبير سياسات االستثمار، في  المؤسسيةو

كل من وردت تعليقات من قد االستثمار. و قسمآنا نوفيك، رئيسة قسم االستثمار، وألكسندر دي كرومبروغ من 

االستثمار، وماري إستل راي وبيلين أتامير، من  قسميلين فرانسوا ومونيكا شتاجيروفسكا من ستيفن تومسن وه

 العالقات العالمية.أمانة 

كالتقرير بمساهمات مالية من االتحاد األوروبي في إطار برنامج تم تنفيذ  بين االتحاد األوروبي ومنظمة مشتر

ر المتوسط. يدعم البرنامج جهود اقتصادات دول جنوب التعاون االقتصادي لتعزيز االستثمار في دول البح

يمهد تقرير رسم الخرائط لهيئات تشجيع االستثمار الطريق و. وكميتهمنطقة الالمتوسط لتعزيز جودة االستثمار في 

ول جنوب دالتي تهم اقتصادات  المواضيعلمزيد من العمل القائم على األدلة وأنشطة التعلم من األقران حول 

في إطار هذا البرنامج. ستساعد نتائج التقرير في تحديد أولويات أنشطة برنامج االتحاد األوروبي  المتوسط

 وما بعده. 2019عام لومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
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 االختصارات والمصطلحات

AMDIE    Agence Marocaine des Investissements et des Exportations (الوكالة 

 (المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

ANDI  Agence Nationale de Développement de l’Investissement (الوكالة 

 ((الجزائر)الوطنية لتطوير االستثمار 

APII  Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (النهوض  وكالة

 ((تونس) والتجديد بالصناعة

FIPA Foreign Investment Promotion Agency (وكالة النهوض باالستثمار الخارجي 
((تونس)

GAFI General Authority for Investment and Free Zones (الهيئة العامة لالستثمار 

((مصر) الحرة والمناطق

IDAL  Investment Development Authority of Lebanon (جيع المؤسسة العامة لتش

 (اإلستثمارات في لبنان

IDB Inter-American Development Bank (مصرف التنمية للبلدان األمريكية)

JIC Jordan Investment Commission (هيئة االستثمار األردنية)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ( منظمة

(التعاون والتنمية االقتصادية

PIB Privatisation and Investment Board ((ليبيا) مجلس الخصخصة واالستثمار)

PIPA Palestinian Investment Promotion Agency ( هيئة تشجيع االستثمار

(الفلسطينية

TIA Tunisian Investment Authority (الهيئة التونسية لالستثمار) 
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 نظرة عامة

تشجيع االستثمار إدراكاً منها لآلثار اإليجابية لالستثمار في دعم لعالم هيئات أنشأت الحكومات في مختلف دول ال

النمو االقتصادي والتنمية المستدامة. وتهدف تلك الهيئات إلذكاء الوعي بفرص االستثمار الحالية، واجتذاب 

عهم والتوسع فيها. إال إنشاء مشاريباإلنتاجية، وتسهيل قيامهم  تنميةعلى خلق فرص العمل و القادرينالمستثمرين 

ما قد يكون  هآخر على اعتبار أنوبين بلد  ماواالستراتيجيات  نهجياتأنه وفي الوقت نفسه، تختلف األنشطة والم

 آلخر.لمناسباً ألحد البلدان لن يكون مناسباً 

ستثمار في تشجيع اال هيئاتيقدم هذا التقرير خريطة شاملة ل ،اقتصاداتعلى استقصاء أجري على ثمانية  بناءً 

)اختصاراً: دول جنوب البحر األبيض المتوسط  منطقة التحديدعلى وجه  و أفريقياالشرق األوسط وشمال منطقة 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  فيوبين نظرائها  وبينها االقتصادات تلك بين فيما بمقارنةكما يقوم  ،المتوسط(

يكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )كلما أمكن(. ولكل دولة من دول أخرى ذات خصائص مشابهة من أمر وبين

باستثناء تونس والتي لديها ثالث هيئات  ،هيئة وطنية واحدة تعمل على تشجيع االستثماردول جنوب المتوسط 

ة. مختلف هيئاتاالقتصادية على عشر  الدراسةتعمل كل واحدة منها على تشجيع االستثمار. بالتالي تم إجراء 

ويتطرق التقرير إلى األمور التالية: أ( الخيارات المؤسسية والخصائص التنظيمية لهيئات تشجيع االستثمار. ب( 

وظائفها وأنشطتها؛ ج( عمليات وأدوات الرصد والتقييم الخاصة بها؛ د( استراتيجيات تحديد األولويات الخاصة 

 التنسيق الخاصة بها مع مختلف الشركاء.بها فيما يتعلق بتشجيع االستثمار؛ ه( آليات التعاون و

 المتوسط عدداً من السمات المشتركة ...تتشارك هيئات تشجيع االستثمار في جنوب 

 هااضطالع خالل ،هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط اتواجه التييجد التقرير أن من أكبر التحديات 

العبين جدد في السوق )مثالً، بلدان جديدة ومستثمرين جدد(، ظهور الموارد و نقص هي ،بمهام الترويج لالستثمار

من هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب  العديدأو عدم استقرارها. وقد خضعت  انطاقات عمله مالئمة عدمو

ت الذي أثر على نطاق عملياتها، فضالً عن أن اقتصادا األمرالمتوسط في الماضي إلى تغييرات تنظيمية مختلفة، 

تعمل على جذب األنشطة التي تتطلب  كونهاهي أيضاً عرضة للمنافسة من األسواق األخرى دول جنوب المتوسط 

عمالة كثيفة في الغالب. وبينما تشير هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى عدم 

ةكفاية الموارد باعتبارها مثار القلق األساسي،  ة تؤثر على قدرة تلك الهيئات يعوائق رئيس تشكلت أخرى تحديا ثم 

 على جذب المستثمرين.

جنوب المتوسط  اقتصاداتتحاول موجة اإلصالحات المؤسسية األخيرة القتصادات هيئات تشجيع االستثمار في 

ذ يُعد اليوم مقارنةً بالسابق، إ ،زودت بعض تلك اإلصالحات الهيئات بدعم سياسي إذمعالجة بعض هذه التحديات، 

رئيس الوزراء )أو لتبعية مباشرة  ذاتهيئات عامة مستقلة أو كاالستثمار في المنطقة  تشجيععدد أكبر من هيئات 

هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. كما وسعت إصالحات أخرى من ب مجلس استثمار أعلى( مقارنةً 

الً بدمج مهام االستثمار وتشجيع ثعبر قيامها ملمتوسط نطاقات عمل هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب ا

مؤخراً األهمية المتزايدة لهيئات تشجيع االستثمار  اصلةالصادرات ضمن هيئة واحدة. وتوضح هذه التطورات الح

 المؤسسية. النظمضمن في دول جنوب المتوسط 

الذي  االعتيادينطاق الأوسع من  عملاق وغالباً ما يكون لهيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط نط

ً تتمتع به هذه الهيئات في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وإن كان ذلك   أومع ميزانيات أقل  مترافقا

التي تتخطى مهام هيئات تشجيع االستثمار في منظمة  ،ميزانيات بقيت على حالها لسنين. كما تعكس مهامها

دول جنوب المتوسط  هيئاتمعظم  أطلقتتصادية، خصائص اقتصاداتها. فعلى سبيل المثال، التعاون والتنمية االق

مناخ األعمال الصعب. وقد يؤثر  لمعالجة األرجح على( One-Stop Shopsواحدة لإلجراءات" )المحطة ال" 
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ها األساسية على قدرتها على تحقيق مهمت عمل هيئات تشجيع االستثمار لدول جنوب المتوسط  نطاقاتساع 

مسؤوليات هيئات تشجيع  تداخل إلى يؤدي قد ذلكالعمل الواسع  نطاق أن عن فضالً  ،المتمثلة في تعزيز االستثمار

بلدان منظمة التعاون والتنمية  مع مقارنة أكبر بشكلاالستثمار مع مسؤوليات المؤسسات الحكومية األخرى، 

 االقتصادية.

دول جنوب المتوسط على وظائف وأنشطة مختلفة عن تلك التي تركز  كما تركز هيئات تشجيع االستثمار في

عليها هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. من أبرزها 

 قدو، السمعةلألنشطة الخاصة ببناء  ،المتوسط في ،دول جنوب المتوسط نسبة أكبر من مواردها هيئاتتخصيص 

إلى حد كبير إلى الرغبة في تقليل الفجوة في المعلومات وتصحيح المفاهيم الخاطئة المحتملة فضالً عن  ذلكيعود 

. كما تقوم هيئات بعضها لدىالمتقلب المنافسة المتزايدة من األسواق الناشئة األخرى والسياق السياسي واألمني 

 السمعةبناء  نشطةبتخصيص الموارد بشكل متساٍو ألل المعد علىتشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط 

األخير، على عكس  للنشاطمعظم الموارد البشرية  تخصيصوتوليد االستثمار وتيسير االستثمار واالحتفاظ به، مع 

ا غالبية موارده ركزما تقوم به هيئات منظمة التعاون االقتصادي وبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي والتي ت

على توليد االستثمار. وبينما تكرس هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط ودول منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية حوالي ثلث موظفيها لتسهيل االستثمار واالحتفاظ به، تختلف أنواع األنشطة فيما بين الجهتين، 

احدة لإلجراءات" والتي توفر بعض خدمات التيسير والمحطة الإذ تدير معظم هيئات دول جنوب المتوسط مراكز "

األساسية. كما تقوم هيئات أقل بإجراء المزيد من أنشطة التيسير واالحتفاظ المتقدمة، مثل الرعاية الالحقة وإقامة 

 روابط بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية.العالقات وال

في أنشطة تشجيع االستثمار  حددةم تب المتوسط بلداناً وقطاعادول جنو فيستثمار االوتستهدف هيئات تشجيع 

مشاريع محددة. وغالباً ما تأتي لالستثمار اواحدة، فضالً عن أن غالبيتها تعطي أولوية  هيئةباستثناء  ،الخاصة بها

استقاللية ة، لكن تتمتع بعض هيئات تشجيع االستثمار بياألولويات من أعلى المستويات الحكوم تلكقرارات تحديد 

الهيئات  تلكتبحث والقطاعات ذات األولوية بما يتماشى مع األهداف اإلنمائية األوسع للحكومة.  تحديدأكبر في 

تأثير إيجابي على قدرات إنتاج الشركات المحلية مثالً، أو على صورة البالد والتنمية اإلقليمية  ذاتعن مشاريع 

قطاعات ذات أولوية الصناعات التي لديها القدرة  تحددات التي وفرص العمل واالبتكار. وتستهدف جميع الهيئ

مكانتها التنافسية وعلى تنويع االقتصاد، وتستهدف الغالبية العظمى منها القطاعات التي تعزز التنمية اإلقليمية 

من القدرات االستفادة  بينيعكس بدوره محاولة إيجاد التوازن الصحيح بين التنويع و ماالبلدان األخرى، ب مقارنة

 معي نة، لدولة المخصصةهيئات تشجيع االستثمار التي تعطي األولوية لالستثمارات  وتسديالمحلية القوية. 

واتفاقات التجارة الحرة، في الوقت الذي تكون مثل هذه  الدوليلشركاء العاملين في إطار االستثمار ل األفضلية

ختالف اال ويعودستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. االتفاقات عامالً أقل أهمية لدى هيئات تشجيع اال

مقارنة ببلدان منظمة ربما إلى ارتفاع الحواجز أمام التجارة واالستثمار في اقتصادات دول جنوب المتوسط 

 التعاون والتنمية االقتصادية.

تقييم" تستخدم أداة الرصد وللحدة وجود "و وقد ذكرت معظم هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط 

( على نطاق واسع، وتطبق مجموعة كبيرة من المؤشرات لقياس أداء الوكالة CRM"إدارة عالقات العمالء" )

 صحيحةاعتبار أن عملية الرصد والتقييم ال علىلهذه النتائج  حاجة لمزيد من التحليل هناك .االقتصادوتأثيرها على 

هيئات تشجيع  بينبما فيها بشكل جيد في كثير من األحيان  اال يتم تطويره قدذ وبالتالي التنفي ةوصعب ةتعتبر مكلف

تحسين إجراءات الرصد والتقييم  عمليةورغم ذلك، تعتبر  لكناالستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 

ً حالي لقيامها نظراً لدى هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط  ةأولوي تنفيذ تلك اإلجراءات بشكل غير ب ا

 قدر بأقصى لالستفادة هاهيئات أيضاً الطلب الملح من جانب حكوماتال. كما تعكس ردود الوقت أغلب فيمتسق 

قياس لأفضلية دول جنوب المتوسط  هيئات وتعطيمن االستثمار األجنبي المباشر لدعم التنمية االقتصادية.  ممكن

بدل  ،ذب االستثمار األجنبي المباشر الذي يخلق فرص عمل أو يدعم التنمية المحليةتأثير أنشطتها على ج دىم

ً ما يطلب من الهيئات اإلبالغ عن أنشطتها  ،بموجب القانون ،قياس مؤشرات تقييم كفاءتها التشغيلية؛ وغالبا

األخيرة  هذهأن تتخذ  ألرجحاووفقاً لالستجابات التي قدمتها هيئات تشجيع االستثمار، من  اإلطار هذا في. تأثيرهاو
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حالة قيامهم بمخالفة  فيمقارنةً  ،خلق فرص العمل في همدوالمستثمرون بوع إجراءات تصحيحية إذا لم يوف  

سلوك التجاري المسؤول، وذلك على عكس ما تقوم به هيئات تشجيع االستثمار لدى منظمة التعاون والتنمية ال

 االقتصادية.

المتوسط ضمن شبكة كثيفة ومعقدة من أصحاب المصلحة من  جنوبار في دول وتعمل هيئات تشجيع االستثم

إنما تعمل بشكل أوثق مع أعلى المستويات  ،جميع هيئات تشجيع االستثمار حال حالهاالقطاعين العام والخاص، 

ات تلك الهيئات إذ تكون عالق ،تشجيع االستثمار لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هيئاتالحكومية مقارنةً ب

ً أو رئيس الوزراء  البالدالعليا في كثير من األحيان مع رئيس  االستراتيجية هيئات منظمة التعاون والتنمية ل خالفا

االقتصادية. وتعمل هيئات دول جنوب المتوسط بشكل أقل تواتراً مع وزارة الخارجية وهيئات االبتكار والبعثات 

من المكلف تأسيس مكاتب  ويعتبر)المحلية(.  الوطنية دونوطنية الفرعية والدبلوماسية في الخارج والسلطات ال

به أغلب هيئات تشجيع االستثمار لدى منظمة التعاون والتنمية  تتمتعالخارج )وهو ما  إلىموظفين  إرسالأو 

الستثمار لث هيئات تشجيع اثُ  حوالي يتمتع ولماالقتصادية مقارنةً بثالث هيئات فقط في دول جنوب المتوسط(. 

تذكر أيضاً صعوبات في العمل مع الحكومات  كما، ةمع الهيئات دون الوطني بالتواصلفي دول جنوب المتوسط 

آلية مركزية لتشجيع االستثمار على المستوى نقص المهارات الكافية. ولدى معظم دول جنوب المتوسط والمحلية 

مية االقتصادية، حيث تعمل مع فروعها على المستوى بلدان منظمة التعاون والتن هيئاتدون الوطني مقارنة ب

 المحلي بدالً من هيئات منفصلة ال مركزية.

 .... لكن لديها أيضاً تحديات فريدة وخصائص مميزة

فيما إعداد الخارطة وجود اختالفات مهمة فيما بين هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  عمليةكشف ت

تنسيق مع الهيئات الألنشطة التي تعطيها األولوية، وأدوات الرصد والتقييم، وآليات يتعلق بوضعها المؤسسي، وا

الخصائص االستراتيجية والمؤسساتية لهيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب  1يلخص الجدول واألخرى. 

لى تصنيفات الموجودة في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في تصنيف بسيط مبني ع وتلكالمتوسط 

ً فرعية أكثر ت  التصنيف المعايير التالية: ويستخدمسيتم عرضها ضمن الفصول التالية.  عمقا

  (؛1تُصن  ف األعمدة هيئات تشجيع االستثمار وفقاً إلجمالي عدد موظفيها ونطاقات عملها )انظر الفصل 

  ُجي، بما يتماشى مع التركيز ف الصفوف هيئات تشجيع االستثمار وفقاً لملفها التعريفي االستراتيصن   ت

(. يشير مصطلح "المروجين" إلى هيئات تشجيع االستثمار 2الرئيسي لمزيج أنشطتها )انظر الفصل 

وتوليد االستثمار، في حين يشير مصطلح "الميسرين" إلى تلك التي  السمعةالتي تركز على أنشطة بناء 

ين" إلى تلك التي تركز على جميع األنشطة يشير مصطلح "المتوازن بينماعلى تيسير االستثمار،  تركز

 متساو.  شكلب
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 ملخص تصنيف هيئات دول جنوب المتوسط ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 1الجدول 

 
حجم المهام اختصاصية 

 كبير

 المهام اختصاصية 

 حجم صغير

 المهامعامة 

 حجم كبير 

 مهام عامة ال

 حجم صغير

 المروجون

 فرنسا

 ألمانيا

 السويد

 النمسا

 تشيلي

 اليونان

 أيسلندا

 المغرب

 هولندا

 نيوزيالندا

 الجمهورية السلوفاكية

 سويسرا

وكالة النهوض تونس )
(باالستثمار الخارجي  

 الواليات المتحدة

 إستونيا

 ليبيا

 كوريا

 سلوفينيا

 بولندا
 

 الميسرون

 أستراليا

 إيرلندا

 اليابان

 المملكة المتحدة

 الدانمارك

 جمهورية التشيك

ويجالنر  

النهوض  وكالةتونس )

(والتجديدبالصناعة   

 المجر

تونس )الهيئة التونسية 
 لالستثمار(

 المتوازنون

 فنلندا

 إسبانيا

 تركيا

 كندا

 إسرائيل

 الجزائر

 مصر

 األردن

 التفيا

 المكسيك

 البرتغال

 لبنان

 السلطة الفلسطينية

متوسط، الالتي لديها عدد أكبر / أصغر من الموظفين مقارنةً ب ( تشمل هيئات تشجيع االستثمار الكبيرة / الصغيرة تلك1مالحظات: )

تلك التي لديها عدد أكبر / أصغر من المتوسط. المصدر: بناًء على  المتخصصةتشكل هيئات تشجيع االستثمار العامة /  بينما
ثمار في دول جنوب المتوسط في عام الدراسة االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الذي أجرته لهيئات الترويج لالست

 (.2018aومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) 2018

النظر  بغضاكتشافين رئيسين ضمن التقرير؛ األول هو أن هيئات دول جنوب المتوسط،  التصنيف نتائج تلخص

ظمة التعاون والتنمية من فينطاقات عمل أوسع( بالمقارنة مع أقرانها  امهام )أي لديهال عامةعن حجمها، تعتبر 

االقتصادية. أما الثاني، تمتاز غالبية هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط بمزيج متوازن بين أنشطة 

تعتبر معظم هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هيئات "ترويجية". ويسلط  بينما ،الترويج والتيسير

دول جنوب المتوسط  فيهيئات تشجيع االستثمار العشرة ب الخاصة التصنيف الضوء أيضاً على بعض الميزات

 فئات: خمسوالتي يمكن تصنيفها في 

 تندرج هيئات قليلة من منظمة التعاون والتنمية الجزائر ومصر واألردن :ومتوازنة المهام عامة كبيرة .

ي هذه البلدان الثالثة االقتصادية تحت هذه الفئة. وتعتبر نطاقات العمل الخاصة بالهيئات الموجودة ف

ً أوسع  في دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وباقي هيئات دول جنوب المتوسط،  المعدلمن  نطاقا

بين الترويج والتيسير. ويتفق هذا مع حقيقة أن تلك الهيئات  تساوٍ مواردها بشكل م وزععن أنها تُ  فضالً 

 والمناطق جراءات". وتعتبر الهيئة العامة لالستثمارتشغ ل جميعها ما يُعرف باسم "المحطة الواحدة لإل

ومنظمة التعاون والتنمية دول جنوب المتوسط  فيإحدى أكبر هيئات تشجيع االستثمار  مصرفي  الحرة

االقتصادية، حيث تركز الهيئة على جوانب االستثمار األوسع نطاقاً مثل وضع السياسات والتشريعات 

عمل الخاص بالهيئة الوطنية لتطوير االستثمار في الاطق الحرة. أما نطاق وإدارة شبكة واسعة من المن

فضالً عن أنها تعتبر واحدة  ،الهيئة المصريةب قارنةً مواسع أيضاً إنما أقرب إلى المتوسط  وفه الجزائر

ولدى خدمات "النافذة الواحدة" في جميع المحافظات.  تقدممكاتب محلية  لديهامن الهيئات القليلة التي 
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ميزات تشبه ما لدى الهيئتين السابقتين مع استثناء رئيس يتمثل في  األردنهيئة االستثمار األردنية في 

 عملها أيضاً على تشجيع الصادرات.

 ال توجد أي هيئة من هيئات منظمة التعاون لبنان والسلطة الفلسطينية: عامة المهام ومتوازنة صغيرة .

بالعمل بشكل متوازن بين تشجيع  نهيئتاالهذا التصنيف. وتقوم  تحت مندرجةوالتنمية االقتصادية 

 أعلىاالستثمار وتسهيله، إال أن هيئة تنمية االستثمارات في لبنان تخصص في الوقت نفسه موارد مالية 

تخصص هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية نسبة أكبر من ميزانيتها للتيسير.  بينما، السمعةلبناء  بقليل

ر، في نطاق تفويضهما والذي هو يبين االثنين، باإلضافة إلى حجمهما الصغ يفارق الرئيسويتمثل ال

. وقد أظهرت لبنانمقارنةً بما لدى هيئة تنمية االستثمارات في  الفلسطينيةأكبر بكثير بالنسبة للهيئة 

االقتصادات إعداد خريطة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن هيئات تشجيع االستثمار في  ليةعم

الدول األكبر واألكثر تقدماً والتي تميل ب قارنةً ر مبألن يكون لها نطاقات عمل أك تميلاألصغر غالباً ما 

بدورها إلى توزيع نطاقات العمل عبر عدة هيئات، األمر الذي يجعل هيئات تشجيع االستثمار في تلك 

 الدول األكبر أكثر تخصصاً. 

 والهيئة التونسية لالستثمار(. يدوالتجدالنهوض بالصناعة  الةوك: تونس )وميّسرة المهام عامة 

االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تحت هذه الفئة. ولدى هيئتا  تشجيعتندرج بضع هيئات 

نطاقات عمل تركز على االستثمار )بمعنى آخر، ال تتصل بتشجيع  تونس فيتشجيع االستثمار 

أوسع مقارنةً بمتوسط نطاقات العمل لدى هيئات  هذهعمل الغم من أن نطاقات التصدير(، وذلك على الر

تشجيع االستثمار. كما تكرس الهيئتان معظم مواردهما ألنشطة تيسير االستثمار والذي يعتبر بدوره 

أوجه تشابه قوية مع الهيئة  يدوالتجدالفرق بينهما وبين باقي الهيئات. ولدى هيئة النهوض بالصناعة 

مة لالستثمار في مصر والهيئة الوطنية لتطوير االستثمار في الجزائر، إذ أن الهيئات الثالثة تلك العا

ً في منطقة دول جنوب المتوسط   علىبسبب شبكتها الواسعة من المكاتب المحلية. هي األكبر حجما

ً أن عمل الهيئات الثالثة في تونس يُفترض  من الرغم ي ال ذداخل المهم الالت ضهناك بع ه، إال أنتكميليا

تونس على تقييم المكاسب والتكاليف المحتملة من  ةساعدمإعداد الخريطة هذه  عمليةمفر منه. ويمكن ل

 توحيد نطاقات العمل الخاصة بالهيئات الثالث تحت مظلة هيئة واحدة أو اإلبقاء على الوضع الراهن. 

 في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تحت  تندرج هيئات استثمار قليلة : ليبيا:ومرّوجة المهام عامة

مجموعة واسعة من نطاقات العمل، حيث تركز  ليبيالدى مجلس الخصخصة واالستثمار في وهذه الفئة. 

 أصغرباالستثمار، وهو  المتصلدوره  أماغالبية أنشطته على خصخصة الشركات المملوكة للدولة، 

 ً كوجهة  سمعتهايكرس معظم موارده البشرية لتعزيز  لبالد حيثا" سمعةفي "إنشاء  فيتمثل، حجما

البالد وتصحيح المفاهيم الخاطئة المحتملة إلى  سمعة. وتعود أسباب منح األولوية لتحسين يةاستثمار

 األوضاع السياسية واألمنية الحاصلة هناك.

 د كبير يندرج عد (.وكالة النهوض باالستثمار الخارجي: المغرب وتونس )ومروجة المهام متخصصة

المغربية لتنمية  الوكالةمن هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ضمن هذه الفئة. وتعتبر 

من أكثر الهيئات  تونسفي  وكالة النهوض باالستثمار الخارجي و المغرباالستثمارات والصادرات في 

ركيز أنشطتها عن ت فضالً المتخصصة في منطقة دول جنوب المتوسط مع محدودية نطاقات عملها، 

ا وبين هيئات تشجيع االستثمار األخرى ميعتبر أحد االختالفات الجذرية بينه بينماعلى تشجيع االستثمار، 

"المحطة الواحدة لإلجراءات". وتتم إجراءات التيسير  انا ال تديرمفي دول جنوب المتوسط في كونه

النهوض بالصناعة  وكالة) األخيرتيننسيتين التو الهيئتينفي حالة هيئة تشجيع االستثمار األجنبي على يد 

والهيئة التونسية لالستثمار(، في حين أن هيئة تشجيع االستثمار المغربية هي الهيئة الوحيدة  التجديدو

في المنطقة التي تركز على توليد االستثمار، مما يجعلها مماثلة لمعظم هيئات تشجيع االستثمار لدى 

إعادة التنظيم  عمليةتراتيجية تشجيع االستثمار هذه مع صادية. وتتفق اسمنظمة التعاون والتنمية االقت
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قسمتها إلى أقسام قطاعية  والتيالتي حصلت مؤخراً للهيئة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات 

 محددة.
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 مقدمة

واالزدهار، النمو والرفاه تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم تقريباً إلى تشجيع االستثمار األجنبي المباشر لدعم 

لجذب الشركات متعددة الجنسيات فضالً  اتيةدوات السياساألإذ يمكن لصانعي القرار تبني مجموعة واسعة من 

المهم هنا  ومنعن إنشاء منظمات مخصصة للقيام بذلك تُعرف في الغالب باسم "هيئات تشجيع االستثمار". 

قبل مراجعة ومقارنة الخيارات والمقاربات  ،ع االستثمارالتطرق إلى شرح األسباب الكامنة وراء تشجي

. ويسعى هذا واالستراتيجيات المختلفة التي تتبناها هيئات تشجيع االستثمار في اقتصادات دول جنوب المتوسط

لترويج لالستثمار األجنبي المباشر من خالل مراجعة موجزة ا إلى الحاجة أسبابالفصل التمهيدي إلى شرح 

لكل من اإلطارين  يوتسليط الضوء على الدور الرئيس الوافدالحديثة في االستثمار األجنبي المباشر  لالتجاهات

السياسي والمؤسسي لالستثمار. ثم يدرس سبب إنشاء هيئات تشجيع االستثمار ودورها المحدد في جذب االستثمار 

ستثمار الهيئات تشجيع ا خارطة عدادإ عمليةاألجنبي المباشر ليختتم بشرح الغرض والمنهجية الخاصة بتمرين 

 والتي سيتم عرضها في الفصول الالحقة. 

 على االستثمار األجنبيشدة المنافسة د ايتز

من ر من أي وقت مضى، ال سيما في بيئة اقتصادية تعاني بالمنافسة بين البلدان على االستثمار األجنبي أك تبات

الدولي. وتعاني اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر من حالة  النشاط التجاري واالستثمارب يتعلق ماالضعف في

ركود، بل وحتى تراجع، منذ األزمة المالية العالمية التي حصلت قبل أكثر من عقد. كما تراجع االستثمار األجنبي 

باشر هبطت تدفقات االستثمار األجنبي الم بينما(، 1بعد انتعاش متواضع )شكل  2014منذ عام  الوافدالمباشر 

مقارنةً باألشهر الستة السابقة  2018مليار دوالر أمريكي في النصف األول من عام  432% لتصل إلى 35بنسبة 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الربع  كانت. كما 2013لتبلغ أدنى مستوياتها منذ النصف األول من عام 

  (OECD ية المسجلة على مدار السنوات األربع الماضيةبين ثُلث إلى ثلثي المستويات الفصل ما 2018الثاني من 

2018b). 

 2018 من إلى الربع الثالث 2014 من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عالمياً من الربع األول 1 شكل

 

 المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، إحصاءات االستثمار الدولي المباشر )قاعدة بيانات(.
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على الرغم  لكنبإمكانات قوية لجذب كميات أكبر من االستثمارات العابرة للحدود. جنوب المتوسط  تتمتع دول

تعتبر المنطقة وجهة ثانوية لالستثمار األجنبي  ،من موقعها الجغرافي االستراتيجي وحجمها الكبير في السوق

ال سيما جنوب شرق آسيا، والتي تواجه منافسة شرسة من مناطق نامية أخرى، و إذالمباشر على مستوى العالم 

تجذب بدورها اهتمام المستثمرين الدوليين بشكل متزايد. وقد تنامت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى دول 

جنوب المتوسط بشكل غير منتظم في أعقاب األزمة المالية العالمية ثم انخفض نصيبها من إجمالي التدفقات 

(. وقد انتعشت 2)شكل  2015و 2008 بينالفترة  فيالناشئة األخرى، وخاصة  بمرور الوقت لصالح االقتصادات

% من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 1لتمثل ما يقارب  2017و 2016حصة دول جنوب المتوسط في عامي 

 .العالمية

 2008 في ي بلغتهاالذروة الت من أدنى المتوسط البحر جنوب دول في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات  2 شكل

 

 النقد صندوق وإحصاءات( البيانات قاعدة) االقتصادية والتنمية التعاون لمنظمة الدولية المباشر االستثمار إحصاءات: المصدر
 .الدولي

جذب لاإلقليم ذاته، مثل دول جنوب المتوسط، مع بعضها البعض  فيأن تتنافس االقتصادات  المتوقع من

يمكن لمنطقة دول جنوب المتوسط أن تستفيد من المكاسب المرتبطة بالتكامل  كنلاالستثمارات األجنبية، 

% من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر التأسيسي في منطقة 20االقتصادي اإلقليمي فيما بينها. وقد انبثق فقط 

أعلى بثالث تعتبر هذه النسبة و(. 3من داخل المنطقة )شكل  2018و 2003جنوب البحر المتوسط بين عامي 

دول آسيا والمحيط الهادئ، حيث يعد التكامل المحدود بين دول منطقة دول جنوب المتوسط أحد  لدىمرات 

األسباب الكامنة وراء مشاركتها المتواضعة في سالسل القيمة العالمية، في حين أدى التكامل اإلقليمي في جنوب 

 طقة في سالسل القيمة العالمية.شرق آسيا من خالل التجارة واالستثمار إلى تكامل المن
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 المتوسط األبيض البحر حوض جنوب دول لدى محدود اإلقليمي التكامل 3 شكل

 

جنوب دول (، جغرافية االستثمار األجنبي المباشر في 2019)" Wall"المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اعتماداً على 
آذار/مارس،  6و 5للندوة اإلقليمية "قياس االستثمار األجنبي المباشر وأثره"،  البحر المتوسط، مذكرة معلومات أساسية أُعدت

 تونس.

 ودور هيئات تشجيع االستثمار األسباب وراء الترويج لالستثمار

السياسات العامة في االقتصادات الموجهة نحو  تستهدفتعتبر الحكومات مسؤولة عن رفاه وازدهار مواطنيها، 

الجتماعية واالقتصادية الوطنية. ويعتبر تشجيع االستثمار أحد األمور األساسية فيما سبق السوق تحقيق األهداف ا

جذب االستثمار  بهدف المستقبلية مواقعها اختيار حيال الشركاتويتألف من تدخالت حكومية للتأثير على قرارات 

مل، ونمو اإلنتاجية، والروابط مع األجنبي المباشر الذي يمكنه تحقيق أهداف السياسة العامة )مثل توليد فرص الع

 الشركات المحلية ونقل المهارات والدراية الفنية(. 

 ما، للموقع جذابة أسعاربينها على كل قرار استثماري من خالل  فيماوتتنافس الحكومات في هذا السياق بشدة 

ذلك في بلدان منظمة ، بما في االقتصاداتاختارت معظم  وقد. التنسيق عاليةيتطلب بدوره مؤسسات فعالة و

 هيكلقررت إنشاء  ما( عندOECD ،2018aستثمار" )االالتعاون والتنمية االقتصادية، إنشاء "هيئة تشجيع 

منطقة جنوب المتوسط هيئات وطنية أو دون وطنية  فيرسمي لممارسة أنشطة تشجيع االستثمار. وقد أنشأت 

مجموعة من الخدمات التي  تقديمت السوق من خالل لتشجيع االستثمار قادرة على المساعدة في عالج إخفاقا

، والقيام ببساطة بتسهيل إنشاء األعمال هوشركات ه، وبيئته التجارية التنافسية، وصناعاتالبلدتهدف إلى تسويق 

 التجارية والعمليات.

ا للتغلب على الحاجة إلى تصحيح عيوب السوق أو تخفيفها، ال سيم إلى يعودلترويج لالستثمار ا وراء الدافع إن

(، إذ غالباً ما يفتقد المستثمرون Wells and Wint, 2000; Loewendahl; 2001عدم تناسق المعلومات )

، معلومات محددة مثل التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية خارجيةيعتزمون االستثمار في سوق  ممنالدوليون، 

(. وعادةً ما يكون OECD ،2015bالمواقع المحتملة ) وشركاء األعمال والمنافسة والضرائب والتشريعات في

لدى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات موارد وقدرة أكبر على جمع هذه المعلومات مقارنة بتلك الصغيرة 

 والمتوسطة. 

 عنهيئات تشجيع االستثمار مع مرور الوقت فضالً  أنشطةولقد تغيرت طبيعة تشجيع االستثمار، والحاجة إليه، و

في منتصف جنوب المتوسط  منطقةتم إنشاء بعض هيئات تشجيع االستثمار في  وقدختالف ذلك بين بلد وآخر. ا

ر عملها من  في هاالتسعينيات، أي بعد عقد تقريباً من تأسيس بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والتي تطو 
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 المعلومات كجمعل إلى أنشطة أكثر تطوراً نشر المعلومات حول فرص االستثمار في بالدها ومناخ األعما

(. ويكون مجال التركيز األساسي لمعظم هيئات OECD ،2015bوجذب الشركات متعددة الجنسيات ) التجارية

ً تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط  يعكس المراحل المختلفة لتطوير الهيئات  ما، السمعةعلى بناء  منصبا

، لكن توفر تلك الهيئات طيفاً واسعاً من الخدمات فضالً عن وجود تباين كبير فيما منطقةالوالسياق االقتصادي في 

 بين الهيئات أيضاً. 

 نهاعدة عوامل مبفي هذه الدراسة  مذكورةالجنوب المتوسط  اقتصاداتظهور هيئات تشجيع االستثمار في  تأثر

ً تطور تلك الدول تاريخي العديد من  نظرلم توية لحكوماتها منذ االستقالل. االقتصاد اتيةخيارات السياسالو ا

 هامة سياساتيةاقتصادات دول جنوب المتوسط خالل العقود القليلة الماضية إلى جذب االستثمار األجنبي كأولوية 

 لعدة أسباب:

  بينما اختارت غالبية اقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االنفتاح والتجارة الحرة كمحرك

بعض اقتصادات جنوب  تنميتها وسعت جاهدة منذ فترة طويلة لجذب االستثمارات األجنبية، تبنلت

 ،هيمنة الشركات المملوكة للدولةواالستعاضة عن الواردات  ةالمتوسط نماذج اشتراكية تتميز بسياس

 على اقتصاداتها؛  حكومية،والتي تعتمد على ميزانيات 

 طبيعية، وال سيما النفط والغاز، تعاني من أي نقص في التمويل؛لم تكن البلدان الغنية بالموارد ال 

  أعاق ً ً وأمنياً صعبا ً جيوسياسيا كانت دول جنوب المتوسط األخرى )وال يزال بعضها( تواجه وضعا

 االستثمارات األجنبية.

، غيرها قبلمؤسسات تهدف إلى جذب االستثمارات األجنبية دول جنوب المتوسط نتيجةً لذلك  ضبع توأنشأ

االقتصادات غير الغنية بالنفط مثل مصر واألردن والمغرب وتونس، في حين أنشأت اقتصادات  فيوخاصة 

أخرى، مثل الجزائر أو ليبيا، مؤسسات لجذب االستثمارات األجنبية في وقت الحق. وقد نفذت في أيامنا هذه 

ط البيئة المؤسسية التي تحكم تشجيع ، أو شرعت في تنفيذ، إصالحات مهمة لتبسيمعظم دول جنوب المتوسط

ل اإلجراءات المعقدة يوتيسير االستثمار. وقد يكون لمجموعة جهود اإلصالح هذه القدرة على تحسين وتسه

 التي تؤثر على المستثمرين في المنطقة. والطويلة

ٍل كاٍف رغم وجود يزال مجال أنشطة تشجيع االستثمار وفعاليتها على االقتصادات المضيفة غير مستكشف بشك ال

وجود أشكال ل ونظراً  األخرى،مختلفة عن  هيعلى اعتبار أن كل حالة  ،1هاإجماع عام على التأثير اإليجابي ل

ُصممت لكي تحقق أهداف  مختلفةوإعدادات مؤسسية وأنشطة واستراتيجيات  ،مختلفة من هيئات تشجيع االستثمار

السياقات الجغرافية  ضمنحتى و أنه كما. مختلفة مؤسسات الهيئات تلك استهداف عن فضالً حكومية مختلفة، 

والتنموية المماثلة، توجد اختالفات كبيرة بين هيئات تشجيع االستثمار من حيث األولويات االستراتيجية والوظائف 

يحتاج ممارسو ترويج االستثمار إلى التكيف مع تطورات والحوكمة.  اتواألدوات والخصائص التنظيمية وسياس

 الستثمار.ل السياساتيةصالحات اإلناعة المتغيرة واتجاهات القطاع والص

 هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط عملية إعداد خارطةالغاية من تقرير 

استكمال البحوث الحالية والمستمرة حول تشجيع االستثمار في الدول  هو الخارطةمن تقرير إعداد  الهدف إن

فيها مع قائمة جرد شاملة وتحليل مقارن  عضاءوالدول غير األ ةاالقتصادي والتنمية األعضاء في منظمة التعاون

واألنشطة  الداخلي والتنظيمالبيئات المؤسسية  حيثمن  جنوب المتوسط اقتصاداتلهيئات تشجيع االستثمار في 

 األساسية واستراتيجيات تحديد األولويات ومنهجيات التقييم وآليات التنسيق المؤسسي.

                                                      
 األجنبي االستثمار تدفقات بزيادة إيجابي بشكل يرتبط االستثمار تشجيع أن إلى تشير أدلة األكاديمية تالدراسا من العديد تقدم 1

 ،Charlton and Davis (2006) ،Harding and Javorcik (2012) المثال سبيل على انظر. الداخل إلى المباشر
Hornberger et al( .2011 )وMorisset (2003) 
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تهدف هذه الدراسة إلى توفير تحليل قائم على األدلة للممارسين وصانعي السياسات في دول جنوب المتوسط و

على فهم أوجه التشابه  مبمؤسسات تتبع لدول أخرى، فضالً عن مساعدته ومقارنتها مللسماح لهم بتقييم مؤسساته

ات البيانات اإلجمالية والخاصة بكل هيئة واالختالف بين تلك الهيئات بشكل أفضل. كما يعرض التقرير مجموع

مختلفة لهيئات تشجيع االستثمار وشرح االتجاهات والممارسات الحالية.  أنواع عرض، باإلضافة إلى ةعلى حد

 ً لتعلم من األقران بين هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب ل فرصةويتيح تمرين إعداد الخرائط هذا أيضا

فر فرصة لمناقشة الممارسات الجيدة. كما يسلط الضوء على االعتبارات الرئيسة المتوسط فضالً عن أنه يو

 يمكن إجراء مزيد من األعمال القائمة على األدلة.  أينللممارسين وصن اع السياسات وكذلك األفكار حول 

مة التعاون منظ امقارنة طورته دراسةفي هذا التقرير، أهمها  الواردةوسائل لجمع البيانات  عدةتم استخدام 

ً على األدبيات الموجودة ت(. كما يع1والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية )صندوق  مد أيضا

إكماله بأبحاث مكتبية ومشاورات فردية وجماعية  وتمالمتصلة باالستثمار األجنبي المباشر والترويج لالستثمار 

 جنوب المتوسط.  مع كبار ممثلي هيئات تشجيع االستثمار في دول

 وينقسم تقرير إعداد الخرائط إلى خمسة فصول على النحو التالي:

 تشجيع االستثمارهيئات الخيارات المؤسسية والخصائص التنظيمية ل .1

 وظائف وأنشطة هيئة تشجيع االستثمار  .2

 تحديد األولويات االستراتيجية لجذب االستثمار األجنبي المباشر وتوليده .3

 ثرالرصد والتقييم واأل .4

 التعاون والتنسيق المؤسسي .5

المؤسسية والخصائص التنظيمية لهيئات تشجيع  السياقاتيغطي الفصل األول من تقرير إعداد الخارطة هذا 

نطاقات عملها وتنوعها ومواردها المالية والبشرية، في حين يتناول الفصل واالستثمار، بما في ذلك حوكمتها 

واألنشطة المحددة داخل كل وظيفة، كما يحدد األنشطة األكثر تكراراً عبر ستثمار االالثاني وظائف هيئة تشجيع 

هيئات تشجيع االستثمار المختلفة فضالً عن تقديمه نظرة ثاقبة حيال خيارات تلك الهيئات المتنوعة من ناحية 

ستثمار تخصيص الموارد والتركيز االستراتيجي. أما الفصل الثالث فيبحث في كيفية تصميم هيئات تشجيع اال

وتنفيذ استراتيجيات تحديد األولويات لجذب االستثمار، بينما يحدد الفصل الرابع خرائط األدوات المختلفة التي 

تشجيع  هيئة قيام كيفية إلىالفصل الخامس  يتطرقتستخدمها هيئات تشجيع االستثمار لتتبع األداء وقياسه. أخيراً، 

مؤسسية على ثالثة مستويات جغرافية مختلفة: دولية ووطنية ودون االستثمار بالتنسيق والتعاون مع بيئتها ال

 وطنية.
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 لوكاالت تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسطة االقتصادي والتنمية . حول مسح منظمة التعاون1صندوق 

ي دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لهيئات تشجيع االستثمار ف ااالستقصائية التي أجرته الدراسةمثل ت

هيئات تشجيع االستثمار  ضمنجزءاً من عملية تتبع أوسع للمشروع وتحليل للممارسات الحالية جنوب المتوسط 

منظمة التعاون والتنمية  ااستقصائية صممته دراسةويستند المسح إلى . في مختلف البلدان والسياقات االقتصادية

 19بلداً تابعاً لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية و 32 االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية من أجل

ً من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ، (خارج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية)بلداً إضافيا

ات بيانات مفصلة عن آخر التطور االستبيانقدم يو. مقارنات بين االقتصادات المختلفة بإجراءاألمر الذي يسمح 

المتصلة بالسياسات فضالً عن تقديمه معلومات غنية وقابلة للمقارنة عن عمل هيئات تشجيع االستثمار في 

مع ممثلين عن هيئات تشجيع االستثمار في  ااالستقصائية ومشاركته الدراسةوقد تم عرض . مختلف البلدان

 : ى النحو التاليفي شكل استبيان عبر اإلنترنت مقسم إلى تسعة أجزاء علدول المتوسط 

 الملف التعريفي األساسي 

 الميزانية 

 الموظفون 

  (في الداخل والخارج)المكاتب 

 األنشطة 

 عملية تحديد األولويات 

  الرصد والتقييم 

 التفاعالت المؤسسية 

 تصورات هيئة تشجيع االستثمار حيال االستثمار األجنبي المباشر 

 الدراسةفي ت في جنوب المتوسط اقتصادا ثمانيةر من وشاركت الهيئات الوطنية الخاصة بتشجيع االستثما

ولكل . الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس: من كل في االستقصائية

 الدراسة إجراء إلى أدى ماستثمار باستثناء تونس والتي لديها ثالث هيئات، االدولة هيئة وطنية واحدة لتشجيع 

فبراير /بين شباط الممتدةوقد أكمل المجيبون الدراسة االستقصائية خالل الفترة . هيئات عشر على ئيةاالستقصا

وتعد البيانات . 2018أكتوبر /، فضالً عن تقديمهم لمعلومات إضافية في تشرين األول2018يونيو /وحزيران

 يستند، كما ههذ ارطةإعداد الخ مليةعالدراسة االستقصائية بمثابة األساس ل هذهوالمعلومات التي تم جمعها من 

 والتنميةلهيئات تشجيع االستثمار في بلدان منظمة التعاون  ةرطاإعداد الخ عملية"هذا التقرير أيضاً إلى تقرير 

بهدف مقارنة هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط بهيئات تشجيع االستثمار " 2018لعام  ةاالقتصادي

لهيئات تشجيع االستثمار  ارطةإعداد الخ عملية"إلى تقرير  باإلضافةية االقتصادية، في منظمة التعاون والتنم

وذلك بهدف عقد مقارنة " في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

  .البحر الكاريبيومع منطقة أمريكا الالتينية 
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 التنظيمية والخصائص المؤسسية الخيارات . 1

وتنوع واليات العمل واالختيارات التنظيمية لهيئات تشجيع االستثمار في  نطاقإلقاء نظرة عامة على  يكشف

بين تلك الهيئات، فضالً عن كشفه لبعض االختالفات الرئيسة. وقد  فيماأوجه تشابه مهمة جنوب المتوسط  منطقة

، إذ باتت اليوم الكثير من هيئات تشجيع االستثمار أكبرزودت بعض اإلصالحات التنظيمية الهيئات بدعم سياسي 

الهيئات  تلكأو تتبع مباشرةً رئيس الوزراء )أو مجلس أعلى لالستثمار( مقارنةً ب مستقلة عامةهيئات  المنطقةفي 

حات في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أو بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما غيرت إصال

دمج مهام ترويج االستثمار بعبر قيامها مثالً عمل هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  والياتأخرى من 

تتمتع (. إال أنه ومع ذلك، ال تزال هيئات تشجيع االستثمار 1.1والصادرات في هيئة واحدة )انظر صندوق 

 مثالً جنوب المتوسط  منطقةلدى معظم هيئات ف .ىأقاليم أخر فيهيئات ال لدى الموجود ذاكبتفويض أوسع من 

نظرائها في منظمة التعاون  خالف على ،(One-stop-shop)إقامة "المحطة الواحدة لإلجراءات"ب تفويض

سبب يعود لالبحر الكاريبي والتي ال تقوم بإدارة هكذا محطات، ربما وأمريكا الالتينية  منطقةوالتنمية االقتصادية و

 مال ذي تحديات أكبر في منطقة جنوب المتوسط. إلى وجود مناخ أع

وقد كشفت الدراسة االستقصائية أيضاً عن اختالفات كبيرة في تشجيع االستثمار وإجمالي الميزانيات والتي تعكس 

ذكرت العديد من هيئات تشجيع االستثمار في المنطقة  وقدبدورها حجم االقتصاد واتساع نطاقات عمل الهيئات. 

تقلبات لهيئتان منها في الوقت نفسه  ةمع مواجه 2017و 2012ا بقيت تقريباً على حالها بين عامي أن ميزانياته

كبيرة في الموارد وتخفيضات شديدة، في حين شهدت هيئتين فقط منها زيادة في ميزانيتها. ولمعظم هيئات تشجيع 

 أي لعمل مهم  مالية والبشرية الكافية إن وجود الموارد ال إذاالستثمار نطاقات عمل واسعة وتتوسع بشكل مستمر، 

 . لذلك استثناء أي الهيئات هذه تشكل وال بنجاح مؤسسة

ينقسم هذا الفصل إلى قسمين: يتناول القسم األول البيئة المؤسسية لهيئات تشجيع االستثمار، بما في ذلك الوضع 

لثاني في الموارد والتنظيم الداخلي القانوني ونماذج الحوكمة ونطاقات العمل الرسمية؛ في حين ينظر القسم ا

 لهيئات تشجيع االستثمار بما في ذلك ميزانيتها وموظفيها ومكاتبها الثانوية.

 اإلصالحات المؤسسية األخيرة التي استهدفت مواجهة التحديات الرئيسة أمام هيئات تشجيع االستثمار

العالم السياق االقتصادي والمؤسسي  حولثمار تعكس التحديات التي تواجهها هيئات تشجيع االستثمار لجذب االست

أكبر التحديات التي  منجنوب المتوسط، بحسب الدراسة االستقصائية، أن  منطقةاألوسع لبلدانها، إذ ترى هيئات 

في تشجيع وتيسير االستثمار هي: عدم كفاية  هاإلى المدى الطويل للوفاء بنطاق عملتواجهها على المدى المتوسط 

وظهور العبين جدد في السوق )مثالً، بلدان جديدة ومستثمرين جدد(، وعدم االستقرار المؤسسي لنطاقات الموارد، 

(. وتتناقض هذه التحديات إلى حد ما مع التحديات التي تواجهها هيئات تشجيع االستثمار في 1.1عملها )الجدول 

 يدها المالية والبشرية يمثل العائق الرئيسمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والتي ترى بدورها أن نقص موار

معرضة نسبياً للمنافسة من الدول الناشئة أمام قدرتها على جذب المستثمرين. كما أن اقتصادات جنوب المتوسط 

األخرى ألنها تمثل جميعاً أمام المستثمرين األجانب فرصاً غير مستغلة في السوق مع انتماء معظمها إلى القطاعات 

 منخفضة األجور. وعمالة كثيفة ال
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التي تواجه هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لجذب االستثمار  التحديات 1.1 دولالج
 مستقبالً 

 جنوب المتوسط  لتحدياتا
نظمة التعاون والتنمية م

 االقتصادية

 1 1 موارد غير كافية 

 6 2 )بلدان جديدة ومستثمرين جدد (السوق ظهور العبين جدد في 

 4 3 عمل أو عدم استقرارهالعدم كفاية نطاق 

 5 4 ستثمارااللهيئة تشجيع  يقلة الدعم السياس

 3 5 مناخ أعمال أو إطار تنظيمي أوسع

 2 6 عدم كفاية الموظفين 

أن تحد من قدرة هيئة تشجيع ها تراها والتي يمكن مالحظة: كان السؤال في الدراسة االستقصائية: "ما هي أكبر التحديات التي
القادمة؟". ذكرت بعض هيئات تشجيع االستثمار  10إلى  5دك خالل السنوات االستثمار الخاصة بك على جذب االستثمار إلى بال

 .التحديات التي تواجههاتعكس بالضرورة ال التحديات المذكورة أعاله أن في جنوب المتوسط 
 (.2018نظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط )المصدر: دراسة م
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جنوب  منطقةالخيارات المؤسسية والخصائص التنظيمية لدى هيئات تشجيع االستثمار في . 1.1صندوق 

 أبرز المعالم: المتوسط

هيئة ترويج ودعم ومتابعة " اسمعينيات تحت في التس الجزائر فيتم إنشاء هيئة تشجيع االستثمار 

مع نيلها  "الوطنية لتطوير االستثمار الوكالة "، تم تغيير مسماها ليصبح 2001وفي عام . (APSI)"االستثمار

وأدى هذا التحول إلى العديد من التغييرات المؤسسية، مثل إنشاء المجلس . صفة قانونية كهيئة عامة مستقلة

عن تحديد األولويات االستراتيجية، وأدى أيضاً إلى  ةهو هيئة تتبع رئيس الوزراء مسؤولالوطني لالستثمار، و

، حدث تغيير 2006وفي عام . لتحسين التنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية المحلية محليةإنشاء مكاتب 

ل أيضاً األمانة العامة لتي تمث  لينتقل من رئاسة الوزراء إلى وزارة الصناعة والتعدين وا هيئةأيضاً في تبعية ال

تحديد وظائف الهيئة الوطنية لتطوير االستثمار  2016وقد أعاد قانون االستثمار لعام . في المجلس الوطني

ولدى الهيئة الوطنية لتطوير االستثمار مهمة العمل على . ليسحب منها نطاق عمل منح الحوافز للمستثمرين

(. بما في ذلك التسجيل)مهامها المتصلة بتشجيع وتسهيل االستثمار لباإلضافة  في المناطق حليةتعزيز التنمية الم

تعمل أيضاً على تسهيل ممارسة األعمال،  48ولدى الهيئة اآلن مكاتب محلية في جميع أنحاء المحافظات الـ

 .بما في ذلك التسجيل والترويج ألقاليم البالد المختلفة

، وهي هيئة مستقلة تعمل تحت مظلة 1971في عام  مصراطق الحرة في تأسست الهيئة العامة لالستثمار والمن

، تم إنشاء المجلس األعلى لالستثمار بموجب مرسوم، وهو 2016وفي عام . وزارة االستثمار والتعاون الدولي

ر ويعمل المجلس على اتخاذ تدابي. وزارة االستثمار والتعاون الدولي أمانته ىتولتهيئة مشتركة بين الوزارات 

تعمل على تحسين مناخ االستثمار وتطوير اإلصالحات التشريعية واإلدارية والموافقة على خطة االستثمار 

ً عن تنظيم . والمشاريع االقتصادية الكبرى كما تعتبر الهيئة العامة لالستثمار الهيئة الرئيسة المسؤولة أيضا

لة في تشجيع االستثمار األجنبي والمحلي عن مهامها المتمث فضالً المناطق الحرة والمناطق االستثمارية 

تغطي " واحدة لإلجراءاتالمحطة ال"وقد قامت الهيئة على المستوى المحلي بإنشاء خمسة مراكز . وتيسيره

 .في خطوة تهدف إلى تحقيق الالمركزية في تسهيل االستثمار 27محافظات البالد البالغ عددها 

كجزء من إصالح هدف إلى تبسيط اإلطار المؤسسي للترويج  2014في عام  األردنيةتأسست هيئة االستثمار 

هيئة بالوضع القانوني لهيئة مستقلة، الوتتمتع  .والتيسير والذي كان يضطلع به سابقاً مجلس االستثمار األردني

 ً ً وإداريا أيضاً  هاوتقدم الهيئة تقاريرها إلى رئيس الوزراء والذي يقوم بتعيين رئيس. بمعنى أنها مستقلة ماليا

بهدف اإلشراف على إدارة  2014ويضطلع بمهام األمانة في مجلس االستثمار الذي أُنشئ بعد إصالح عام 

وتضم هيئة االستثمار األردنية، على عكس مصر، ممثلين عن القطاعين العام . سياسة االستثمار وتطويرها

إدارة : الث هيئات سابقة هي كل مننتيجة دمج ث اعمل الممنوحة لهال اتوالخاص، كما زاد اإلصالح من نطاق

ترويج الصادرات التابعة لمؤسسة األردن للمشاريع والتنمية، وهيئة التنمية والمناطق الحرة، ومجلس االستثمار 

وال يوجد للهيئة . المحليةوتعزيز التنمية " نافذة االستثمار"أيضاً بنطاق عمل تشغيل  هيئةوتتمتع ال. األردني

 . حافظاتمكاتب على مستوى الم

استقالل مالي  ذات، وهي هيئة عامة 1994في عام  لبنانفي  المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثماراتتأسست 

يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، جميعهم من القطاع . وإداري تتبع رئاسة الوزراء مباشرةً 

يع الصادرات، كما هو الحال في األردن هيئة أيضاً بنطاق عمل تشجالتتمتع . الخاص يعينهم مجلس الوزراء

ولدى هيئة تنمية االستثمارات في لبنان، وفقاً للقانون الناظم . والمغرب، فضالً عن دورها كهيئة ترويج وتيسير

على سبيل المثال بالمساعدة في  ها، منها قيامعملها نطاقالقطاعات التي تشكل بلعملها، قائمة محددة مسبقاً 

ترويج لها، مع التركيز على المنتجات الزراعية والمواد المستخدمة في الصناعة النانية ودعم المنتجات اللب

كما أن الهيئة مكلفة أيضاً بالمشاركة في رأسمال الشركات المساهمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات . الزراعية

ه للقيام بذلك في المس. واالتصاالت  .تقبل القريبوال يوجد للهيئة فروع محلية لكن هناك توج 
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لإلشراف على االستثمار األجنبي في القطاع  2009في عام  الليبيتم إنشاء مجلس الخصخصة واالستثمار 

مجلس تشجيع االستثمار األجنبي، إال أنه يعمل بشكل أساسي ال شمل نطاق عمليوبينما . الصناعي وتنظيمه

كما يعتبر مجلس . سارات المستثمرينكهيئة فحص للمستثمرين األجانب ونشاطه يقتصر على معالجة استف

الخصخصة واالستثمار مسؤول أيضاً عن دعم خصخصة الشركات العامة عن طريق تسهيل نقل ملكيتها إلى 

نطاق عمل تقديم  2013وقد نالت الهيئة في عام . القطاع الخاص ومراجعة السياسات التنظيمية ذات الصلة

 . خدمات النافذة

لتبسيط اإلطار المؤسسي لتشجيع  2017في عام  والصادراتتنمية االستثمارات ل المغربية الوكالةتأسست 

مالياً تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة  مستقلةالهيئة هي مؤسسة عامة  إن. االستثمار

: هياكل هي وقد تشك لت الهيئة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات نتيجة دمج ثالثة. واالقتصاد الرقمي

ومكتب أسواق ومعارض الدار  ،الوكالة المغربية لتنمية االستثمار، والمركز المغربي لتشجيع الصادرات

وفيما يتعلق بآلية عملها، تنفذ الهيئة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات استراتيجية الدولة . البيضاء

المسؤولة عن " نقطة االتصال الوطنية"وتستضيف . لتعزيز االستثمار المحلي واألجنبي فضالً عن الصادرات

الترويج إلرشادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمؤسسات متعددة الجنسيات حول السلوك التجاري 

" المراكز الجهوية لالستثمار"وال يوجد للهيئة مكاتب على مستوى المحافظات، وهي تتعاون مع . المسؤول

(CRI)ة المحافظات وملحقة بوزارة الداخلية، والتي تخضع لسلط. 

بوصفها هيئة مستقلة وذلك في أعقاب إصدار قانون  1998في عام  الفلسطينيةتأسست هيئة تشجيع االستثمار 

. 2014وقد تعززت صالحياتها بموجب تعديل قانون تشجيع االستثمار لعام . 1998تشجيع االستثمار لعام 

وتقدم (. أعضاء 4)والقطاع الخاص ( أعضاء 7)كل من القطاع العام  عضواً من 11ويتكون مجلس الهيئة من 

هيئة نطاق عمل تشجيع الولدى . الهيئة تقاريرها إلى وزير االقتصاد الوطني الذي يرأس أيضاً مجلس إدارتها

نالت أيضاً و، (للمستثمرين" جراءاتلإل الواحدةمحطة ال" كمركزحيث تعمل )االستثمار األجنبي وتيسيره 

للهيئة فرع محلي واحد وقسم يعمل كمكتب اتصال مع . نفسه 2014ق عمل منح الحوافز المالية في تعديل نطا

 .السلطات المحلية

تحديد اإلطار المؤسسي لتشجيع االستثمار وتيسيره، حيث  2016أعاد قانون االستثمار لعام  فقد، تونسأما في 

رئيس الوزراء مسؤول عن الموافقة على سياسات  أدى اإلصالح إلى إنشاء مجلس أعلى لالستثمار برئاسة

الهيئة التونسية لالستثمار  اسمكما تم إنشاء هيئة جديدة تحت . واستراتيجيات االستثمار كما هو الحال في مصر

. تقترح على المجلس اإلصالحات المتعلقة باالستثمار وتساعد على تسهيل االستثمار إلى جانب سلطات أخرى

والتعامل مع اإلجراءات وتقديم حوافز للمشاريع  "واحدة لإلجراءاتالمحطة ال" إدارة عمل ولدى الهيئة نطاق

أما فيما يتعلق بالمشاريع التي تقل قيمتها عن المبلغ المنصوص أعاله، . مليون دينار 15 عنالتي تزيد قيمتها 

 تتبع منوطة بذلك، والتي، الهيئة ال1972عام  في، والتي تأسست والتجديدفتعتبر هيئة النهوض بالصناعة 

، وتقديم مراكز والتجديدوزارة الصناعة والتجارة فضالً عن أن لديها أيضاً نطاق عمل دعم التنمية الصناعية 

ها ئ، التي تم إنشاوكالة النهوض باالستثمار الخارجيوتتولى . في كل محافظة" المحطة الواحدة لإلجراءات"

ج لالستثمار األجنبي المباشر، وهي هيئة عامة تتبع وزارة التنمية اإلشراف على التروي مهمة، 1995عام  في

وكالة النهوض ولدى  .التجديدو  واالستثمار والتعاون الدولي، وكانت قبل ذلك قسماً في هيئة النهوض بالصناعة

لمعرفة المزيد عن هيئات ( ج)ويمكن االطالع على الملحق . عدة مكاتب في الخارج باالستثمار الخارجي

 .ونس الثالثت

 (2018c) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: المصدر
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 إنشاء هيئات تشجيع االستثمار واإلصالحات األخيرة لها

يماثل  ماعاماً،  21يبلغ اليوم متوسط عمر هيئات تشجيع االستثمار في اقتصادات جنوب المتوسط الثمانية حوالي 

ومع ذلك، فإن (. 1.1شكل ) مار في منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةر هيئات تشجيع االستثاعمأتقريباً متوسط 

تم إنشاؤها في البداية لتشجيع تطوير األنشطة الصناعية، مثل  قدهناك هيئات  ههذا المتوسط غير دقيق نظراً ألن

في عام  صرمفي تونس والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في  1972الستثمار في عام لوكالة الترويج 

كما . كانت هناك في المغرب إدارة مركزية تتعامل مع الترويج لالستثمار في ظل عدم وجود هيئة كما، 1970

 فيها ؤأنشأت العديد من الدول هيئات ترويج للصادرات في تلك الفترة، مثل هيئة صادرات تونس التي تم إنشا

 .1975عام  فيت المغرب التي تم إنشاؤها اردوهيئة صا 1973عام 

 إنشاء هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط واإلصالحات التنظيمية الحديثة  1.1 شكل

 

 (.2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 في التسعينيات، إذ مار األجنبي المباشر إاللم تظهر هيئات تشجيع االستثمار التي تسعى بالكامل لجذب االستث

التجارة في سياق المنافسة الشديدة  وعززتمزيداً من االنفتاح تبنت العديد من اقتصادات جنوب المتوسط وقتها 

المؤسسة العامة وقامت السلطات اللبنانية بتأسيس . لجذب االستثمارات األجنبية على الصعيدين العالمي واإلقليمي

في تونس  وكالة النهوض باالستثمار الخارجي ت، في حين تأسس1994في لبنان في عام  إلستثماراتلتشجيع ا

والهيئة الوطنية لتطوير االستثمار في الجزائر في ( سلف هيئة االستثمار األردنية)ومجلس االستثمار األردني 

ي وقت الحق ألسباب سياسية أخرى هيئات تشجيع االستثمار ف اقتصاداتالحكومات في  تكما أنشأ. 1995عام 

، إذ أنشأت السلطة الفلسطينية هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية في يمتصلة بتحرير االقتصاد واالنفتاح التجار

بعد فترة وجيزة من اتفاقات أوسلو، في حين تأسس مجلس الخصخصة واالستثمار الليبي في عام  1998عام 

 . بعد تخفيف العقوبات االقتصادية 2002

وقد أجرت السلطات العديد من اإلصالحات والتغييرات التنظيمية على هيئات تشجيع االستثمار منذ إنشائها للتكيف 

نجد أن الغالبية العظمى من و. 1.3و 1.2مع البيئات المتغيرة والتحديات الجديدة وذلك كما هو مبين في الجدولين 

إلعادة هيكلة تنظيمية مرة واحدة على األقل في العقد  خضعت قد( تسعة من أصل عشرة)هيئات تشجيع االستثمار 

وكثيراً ما تبعت اإلصالحات اعتماد إطار . الماضي، بينما أجرت ست هيئات على األقل عمليتي إعادة هيكلة

تشريعي جديد لالستثمار، فضالً عن أنها منحت تلك الهيئات مهام جديدة، مثل تشغيل المحطة الواحدة لإلجراءات، 

وكان هناك إصالح واحد (. مثل الترويج التجاري أو االبتكار أو االستثمار) يهاة نطاقات عمل جديدة إلأو إضاف

والذي تم فيه إلغاء  2016عام  فيفقط انطوى على تقسيم الهيئة أو إزالة بعض مسؤولياتها وكان في الجزائر 

  .مارمنح الحوافز للمستثمرين من قبل الهيئة الوطنية لتطوير االستث تفويض
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 عدد اإلصالحات التنظيمية التي جرت خالل العقد الماضي1.2  الجدول

 إصالحات أو أكثر  4 إصالحات  3 ن اإصالح إصالح واحد  صالحات اإل غياب

وكالة )تونس 

النهوض باالستثمار 

 (الخارجي

 الجزائر
 لبنان

الهيئة التونسية )تونس 

 (لالستثمار

 األردن 
 ليبيا

 المغرب
لنهوض ا وكالة) تونس

 (والتجديدبالصناعة 

  
  مصر

 السلطة الفلسطينية

 .2016كان إنشاء الهيئة التونسية لالستثمار نتيجةً إلصالح تنظيمي في تونس عام : مالحظة

 (.2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 يخ إنشاء هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسطتار  1.3 الجدول

 االسم السابق  تاريخ اإلنشاء  هيئة تشجيع االستثمار

 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  1971  مصر

 وكالة الترويج لالستثمار 1972 (والتجديدالنهوض بالصناعة  وكالة)تونس 

 بنان هيئة تنمية االستثمارات في ل 1994  لبنان

 هيئة تشجيع االستثمار األجنبي  1995 (وكالة النهوض باالستثمار الخارجي)تونس 

 مجلس االستثمار األردني 1995 األردن

 وكالة ترويج ودعم ومراقبة االستثمار  1995  الجزائر

 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية  1998  السلطة الفلسطينية

 ستثمارمجلس الخصخصة واال 2002  ليبيا

 الوكالة المغربية لتنمية اإلستثمارات 2009 المغرب

 (.2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط : المصدر

 الوضع القانوني والتبعية 
وهناك العديد من الجوانب . إدارتهاتتصل حوكمة هيئة تشجيع االستثمار بطريقة اإلشراف عليها وإعدادها و

التنظيمية والوظيفية التي تحدد الوضع القانوني لهيئات تشجيع االستثمار عند تأسيسها، فضالً عن أنه سيكون لها 

. تأثير خاص على درجة استقاللية الهيئة عن الحكومة، وبخاصةً فيما يتعلق باإلدارة المالية والموارد البشرية فيها

ً وتكون األنوا القانونية لهيئات تشجيع االستثمار على النحو التالي ومرتبة من األقل  لألوضاعع األكثر شيوعا

 :استقاللية األكثراستقاللية إلى 

  (غالباً ما تكون داخل وزارة)دائرة أو وحدة حكومية 

 هيئة عامة مستقلة 

 هيئة مشتركة بين القطاعين العام والخاص 

  خاصة ملكية ذومؤسسة مملوكة 

كن أن يساعد االستقالل المؤسسي الهيئة على أن تكون أقل عرضة لتقلبات الميزانية من الحكومات ودوراتها ويم

وبحسب الدراسة االستقصائية لهيئات تشجيع . السياسية، وبالتالي أكثر فعالية عندما يتعلق األمر بأداء وظائفها
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، فإن الهيئات العامة المستقلة هي الشكل األكثر شيوعاً االستثمار والتي أجرتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

للوضع القانوني لهيئات تشجيع االستثمار في كل من الدول المتقدمة والنامية، إذ تعتبر جميع هيئات تشجيع 

من تلك الموجودة في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هيئات  %60واالستثمار في منطقة دول جنوب المتوسط 

حكومية لتشجيع الهيئات ال تحتلهابلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  فيأما المرتبة الثانية . ة مستقلةعام

بصيغة هيئة  هي% 9وتشكل تقريباً الثُلث، في حين كانت النسبة المتبقية والبالغة  (جزء من وزارةك)االستثمار 

ين القطاعين العام والخاص شائعة بشكل خاص في وتعد الهيئات الخاصة والمشتركة ب. خاصة أو شبه خاصة

 (.Volpe Martincus, Sztajerowska ,2019)بلدان أمريكا الالتينية 

وقد يكون لهيئات تشجيع االستثمار تبعيات مختلف وذلك اعتماداً على الوضع القانوني لها والبيئات المؤسسية 

ً  واألكثرتبعيات متعددة، نوب المتوسط تشجيع االستثمار في ج هيئاتلنصف و(. 1.4جدول )األوسع   هي شيوعا

وكانت بعض القرارات التنظيمية (. ست هيئات)س إدارة لمجل التبعية ثم، (ثمانية من كل عشرة)التبعية للوزير 

مع تبعية خمس منها إلى رئاسة الحكومة  أكبراً يجنوب المتوسط دعماً سياس فيهيئات ال بعضالحديثة قد أعطت 

ةفي المقابل، (. كما في حالة األردن)تلك الهيئات  ةتي لديها أيضاً مقعد في مجالس إدارمباشرة وال هيئات قليلة  ثم 

مثل نيكاراغوا ) في بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

ل في بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تميل وكما هو الحا. لديها مثل هذه التعبية( والسلفادور وتركيا

أما في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، . تبعية تلك الهيئات ألن تكون إلى وزارة االستثمار أو االقتصاد

 . تتبع هيئات تشجيع االستثمار وزارة االقتصاد وفي بعض الحاالت وزارة الخارجيةف

 في هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط يةالتبع 1.4 الجدول

 واحدة  وزارة رئاسة الحكومة 
عدة 

 وزارات
 أخرىجهة  س إدارةلمج مستوى دون وزاري

     الصناعة والتعدين  الجزائر

  X   االستثمار  X مصر

  X    X األردن

 X    X X لبنان
  X X X االقتصاد   ليبيا

     تثمار والتجارةالصناعة واالس  المغرب

  X X  االقتصاد  X السلطة الفلسطينية

النهوض  وكالة)تونس 

 (التجديدبالصناعة و
  X   التجارة والصناعة  

هيئة تشجيع )تونس 

 (االستثمار األجنبي
     االستثمار  

الهيئة التونسية ) تونس

 (لالستثمار
X 

التنمية واالستثمار والتعاون 

 الدولي
  X  

 (.2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  :المصدر

خارجية باإلشراف على  لجهةيمثل مجلس اإلدارة أحد أهم األجزاء في حوكمة هيئات تشجيع االستثمار، إذ يسمح 

إلدارة بين هيئة وأخرى إلى حد كبير فيما يتعلق ويمكن أن تختلف مجالس ا. أو تقديم المشورة لها/عمل الهيئة و

األوساط والخاص وبسلطات اتخاذ القرار وتكوين المجلس فضالً عن وجود ممثلين محتملين من القطاعين العام 

 .األكاديمية والمجتمع المدني أو أجزاء أخرى من المجتمع

في قانون  وتكوينهارة والذي يتحدد دوره جنوب المتوسط مجلس إد منطقةولدى جميع هيئات تشجيع االستثمار في 

كيف أن هناك خمس هيئات تشجيع استثمار فقط تقدم تقاريرها إلى مجالس  1.4ونرى في الجدول . االستثمار نفسه

ويختلف حجم مجلس . كبير حد إلىإدارتها، في حين يعتبر مجلس اإلدارة لدى باقي الهيئات ذي طبيعة استشارية 
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يعتبر متوسط عدد أعضاء (. 1.2شكل )أخرى وال يبدو أن له عالقة مباشرة بحجم الهيئة اإلدارة من هيئة إلى 

مجلس اإلدارة في هيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

ات تشجيع االستثمار في ، أما في هيئ(Volpe Martincus and Sztajerowska, 2019)عشر أعضاء تقريباً 

ففي مصر، قام إصالح عام . حجم مجلس اإلدارة بعدد الجهات العامة الممثلة في المجلس علقجنوب المتوسط، فيت

ً حيث يتضمن ببتغيير حجم مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار وتكوينه  2018 خمسة أعضاء من القطاع  حاليا

امة لالستثمار، وواحد من القطاع الخاص وواحد من األوساط األكاديمية، العام، بما في ذلك ثالثة من الهيئة الع

جهات عامة  النخراطفي حين تميل مجالس إدارات هيئات تشجيع االستثمار األخرى إلى أن تكون أكبر نظراً 

 . أكثر

التعاون والتنمية مقارنةً بدول منظمة جنوب المتوسط أقل تنوعاً  فيستثمار االتعتبر مجالس إدارة هيئات تشجيع 

لقطاع العام، ا من نوبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إذ تتألف في المقام األول من ممثلي االقتصادية

ً للقطاع الخاص كما في هيئات مصر والمغرب ولبنان وتونس  الهيئة التونسية )رغم وجود حضور قوي نسبيا

الخاص في مجلس اإلدارة مبادرة إيجابية، كونه يضمن أخذ تلك الهيئات ويعتبر وجود ممثل للقطاع (. لالستثمار

فعلى سبيل . بوضع االستراتيجية العامة ةهيئاللوجهات نظر ومصالح القطاع الخاص خالل قيام مجلس إدارة 

هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ممثلين عن القطاع  من% 38المقارنة، تضم 

 هيئات بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ممثلين عن القطاع الخاص من% 63 ضمالخاص، في حين ت

(Volpe Martincus and Sztajerowska, 2019) . لمجتمع المدني واألوساط األكاديمية لونرى وجود تمثيل

هيئات  فيوهناك اتجاه مماثل  ،غربجنوب المتوسط، وهما مصر والملدى هيئتي تشجيع استثمار فقط من هيئات 

 . بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 تكوين مجالس إدارة هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 1.2 شكل

 

 (.2018)يع االستثمار في جنوب المتوسط دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشج: المصدر

 جنوب المتوسط صبغة سياسية أكثر مقارنةً  اقتصاداتتكتسب وظيفة تعيين رئيس هيئة تشجيع االستثمار في 

باقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إذ يتم تعيين جميع 

من قبل الوزير % 30يد رئيس الدولة، و علىمنها % 40: قبل السلطة التنفيذية منالمنطقة  رؤساء الهيئات في

( والذي يكون برئاسة رئيس الوزراء في كثير من األحيان)من قبل مجلس الوزراء % 20الذي تتبع له الهيئة، و

االستثمار في بلدان أما فيما يتعلق بهيئات تشجيع (. 1.3شكل )عبر فريق عمل مشترك بين الوزارات % 10و

مجلس اإلدارة في حوالي نصفها تقريباً بتعيين الرئيس التنفيذي أو  يقومأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

 تقريباً % 27نسبة القيام في هذا في هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حوالي  تكونفي حين  ،المدير العام

وقد يعطي التعيين السياسي هيئات تشجيع االستثمار وزناً أكبر في المنظومة . مجلس إدارة من تلك التي لديها بالفعل
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يغذي عدم االستقرار الداخلي في حالة حدوث  أنكما يمكن . المؤسساتية األوسع وقدرة أقوى على إنجاز مهامها

ً إنقاص الشفافية نتيجة للضغوط. تغييرات سياسية متكررة ات السياسية المحتملة على كما أنه من الممكن أيضا

على سبيل المثال، خيارات تقديرية في الترويج لبعض المستثمرين على )عمليات اتخاذ القرار لدى تلك الهيئات 

 (.آخرين حساب

 سلطة تعيين رئيس هيئة تشجيع االستثمار. 1.3شكل 

 

 (.2018)يع االستثمار في جنوب المتوسط دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشج: المصدر

 تلك النطاقات  تنوعوستثمار االعمل هيئة تشجيع  اتنطاق

ويتفاوت . وجذبهااالستثمارات األجنبية  تشجيعتمثل في يتم إنشاء هيئات تشجيع االستثمار بنطاق عمل أساسي 

ً بين هي وأخرىبين هيئة  تنوعهعدد نطاقات العمل و ئات منظمة التعاون والتنمية في جنوب المتوسط وأيضا

 هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط إن  إذ. االقتصادية وبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

العديد من نطاقات العمل باإلضافة إلى وظائف تشجيع االستثمار ب في كثير من األحيان جزءاً من هيئة أكبر وتتمتع

، فضالً عن أنها تميل (ض على اتفاقيات التجارة أو إدارة الخصخصة أو المناطق االقتصاديةمثل التفاو)األساسية 

إلى أن يكون لديها طيف واسع من المسؤوليات مقارنةً بهيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان أمريكا 

امل نطاقات عمل هيئات تشجيع لالطالع على ك (ب)و (أ)انظر الملحقين )الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

إضافيين على األقل  نطاقينولدى جميع هيئات تشجيع االستثمار في المنطقة (. االستثمار في جنوب المتوسط

رب نصف هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط اتجاوزان نطاق تشجيع االستثمار، في حين لدى ما يقي

تجاوز معدل نطاقات العمل الممنوحة لهيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية تسع نطاقات عمل مختلفة أو أكثر، بما ي

والذي يعادل نحو ست نطاقات عمل تقريباً كما نرى )االقتصادية وبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

ار في االقتصادات وتميل هيئات تشجيع االستثم(. هيئاتالوذلك رغم وجود تباين عاٍل عبر مختلف ( 1.4شكل )في 

الصغيرة عبر األقاليم الثالث غالباً إلى أن يكون لديها نطاقات عمل أكثر مقارنةً بالدول األكبر حجماً واألغنى 

ً  ،هيئات ةوالتي تميل إلى توزيع نطاقات العمل على عد  .ما يجعل هيئات تشجيع االستثمار فيها أكثر تخصصا
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 . عدد نطاقات العمل حسب الهيئة1.4شكل 

 

    ;(2018)المصدر: دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

.Volpe Martincus and Sztajerowska (2019) 

ة اختالفات كبيرة فيما بين هيئات دول جنوب المتوسط؛ فعلى سبيل المثال، لدى الهيئة المغربية لتنمية  ثم 

نطاق عمل والهيئة  15 الفلسطينيةثمارات والصادرات في المغرب خمس نطاقات عمل، في حين لدى الهيئة االست

ثالث نطاقات عمل فقط، ما يعكس  (FIPA) وكالة النهوض باالستثمار الخارجيولدى . نطاقات عمل 9 المصرية

الهيئة التونسية )ئتا تونس األخريين أما هي. تركز على الترويج لالستثمار األجنبي المباشر ةدورها كهيئة متخصص

انظر الملحق ج لالطالع )العديد من نطاقات العمل المتداخلة  فلديهما( والتجديد النهوض بالصناعة وكالةلالستثمار 

وقد تختلف الهيئات ذات العدد المتماثل من نطاقات العمل في المهام المناطة بها؛ فعلى (. على هيئات تونس الثالث

 ،الخصخصة عملياتو 2ل، تدير هيئة تشجيع االستثمار المصرية المناطق الحرة والمناطق االستثماريةسبيل المثا

في حين تعمل هيئة تشجيع االستثمار األردنية بشكل معاكس  ؛إنما ال تعمل على ترويج الصادرات أو االبتكار

 (.ى المناطق أو الخصخصةإذ تنص واليتها على الترويج للصادرات واالبتكار، ال اإلشراف عل)تماماً 

 ،باإلضافة إلى تشجيع تدفق االستثمارات األجنبية ،كما تقوم معظم هيئات االستثمار في دول جنوب المتوسط

المحطة الواحدة "، حيث تقوم بتشغيل ما يُعرف باسم (1.5شكل )بتشجيع االستثمار المحلي والتنمية اإلقليمية 

امالت التجارية وخفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية بسبب والتي تهدف إلى تسهيل المع" لإلجراءات

. والذي يعتبر بدوره ثالث نطاق عمل منتشر بين هيئات جنوب المتوسط ،الروتينية اإلجراءاتالبيروقراطية و

نطقة بينها وبين هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان أمريكا الالتينية وم يرق الرئيساويمثل هذا الف

من هيئات أمريكا الالتينية % 12من هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و% 13 تديرالبحر الكاريبي، حيث 

ويعود سبب االختالف هذا إلى وجود البيروقراطية المؤسسية على األرجح ". واحدة لإلجراءاتال ةمحطال" خدمة

  .ئة، بما في ذلك اقتصادات جنوب المتوسطبشكل أكبر وأكثر انتشاراً وتعقيداً في األسواق الناش

                                                      
 قتصادية الخاصة مثل المنطقة االقتصادية لقناة السويس باستثناء المناطق اال 2
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 من كجزء الوظائف التالية عتبرت التيهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية نسبة  1.5 شكل
  الرسمي عملها نطاق

 

  .(2018)الستثمار في جنوب المتوسط دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع ا: المصدر

هناك نطاقات عمل أخرى مشتركة بين هيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط مثل منح الحوافز 

تقوم نصف هيئات تشجيع  إذالضريبية والتفاوض على االتفاقيات الدولية وإدارة المناطق االقتصادية الخاصة، 

ً تقراالستثمار في دول جنوب المتوسط  لدى منظمة التعاون هذا غالباً  نشهدبإدارة هذه األنشطة، في حين ال  يبا

كما يعتبر إصدار ترخيص ممارسة األعمال . والتنمية االقتصادية وبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

هيئات تشجيع تعكس نطاقات عمل و. جنوب المتوسط منطقةأحد نطاقات العمل الرسمية ألربع هيئات من هيئات 

عادة األولويات الحكومية، مثل تشجيع االبتكار لجذب االستثمار في القطاعات ذات القيمة  المنطقةاالستثمار في 

المضافة العالية والتكنولوجيا، بشكل مشابه لما تقوم به هيئات تشجيع االستثمار لدى منظمة التعاون والتنمية 

 .االقتصادية

ومن . الستثمار الداخلي والصادراتلالترويج  بمسؤوليةثمار في جنوب المتوسط نصف هيئات تشجيع االست تتمتع

هيئة تشجيع االستثمار  هناكوظيفة الترويج للصادرات،  لديها التيبين هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

جيع االستثمار في بلدان ربع هيئات تش لدىلديها نطاق عمل تسهيل التجارة فقط، بينما نجد ذاك  والتيالفلسطينية 

ويمكن أن يساعد دمج التجارة واالستثمار في هيئة واحدة، إذا ما تم بشكل . منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

تجميع التجارة الخارجية والعاملين  برتحقيق أقصى قدر من التآزر والفرص لالقتصادات األكبر ع علىصحيح، 

ويعتبر هذا أمراً جاذباً بشكل خاص للحكومات التي تسعى لجذب . ف واحدفي مجال االستثمار تحت سق المؤهلين

 .المستثمرين الراغبين في تصدير منتجاتهم، حيث يمكن للهيئات استهداف صناعات وأسواق مماثلة

 فيعمل األكثر شيوعاً بين هيئات تشجيع االستثمار ال اتالمرتبة الثانية ضمن نطاق فيالترويج للصادرات  حلي

قامت فرنسا واليونان  وقد(. OECD ،2018a)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعد تشجيع االستثمار  بلدان

عمليات  وتعتبر. العمل هذين في نطاق عمل واحدة في السنوات الخمس الماضية نطاقيوبولندا والسويد بدمج 

ً م وفي منطقة (. 1.2صندوق )دروسة جيداً االندماج المؤسسية هذه معقدة والدوافع وراء القيام بها ليست دائما

 2015جنوب المتوسط، قام األردن بإصالح هيئة تشجيع االستثمار الخاصة به لتشمل تشجيع الصادرات في عام 

ي حالياً في خضم إضافة نطاق عمل هأما هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية، ف. 2017وكذلك المغرب في عام 

األخرى، تركز هيئات تشجيع االستثمار على وفي باقي دول جنوب المتوسط . التصدير إلى مجمل نطاقات عملها
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لصادرات في لفعلى سبيل المثال، تروج هيئة تشجيع االستثمار في لبنان في المقام األول . القطاعات االستراتيجية

االتجاه، مثل  وهناك استثناءات ملحوظة في هذا. القطاعات الزراعية والقطاعات الصناعية المتصلة بالزراعة

 .الحرة والمناطق هيئة التطوير الصناعي في أيرلندا، وهيئة تشيك إنفست والهيئة العامة لالستثمار

 إيجابيات دمج نطاقات العمل وسلبياته: اإلصالحات المؤسسية. 1.2صندوق 

ث إلى خمس ما بين ثال)تعتبر عمليات الدمج المؤسسي معقدة ويجب قياس نتائجها على فترات زمنية متباعدة 

فائدة والمخاطر على العداد له بعناية ويتطلب القيام بتحليل اإل جبإنها مشروع ي(. سنوات حسب الحالة

أنشطة  معإنشاء ثقافة شركة جديدة  فيالتحدي الرئيس  كمنوي. المستويين المؤسسي والتشغيلي قبل االندماج

هيئات أخرى مثل المؤسسات  معتشجيع استثمار  أسباب متعددة وراء دمج هيئات ثمةو. وأهداف أساسية مختلفة

 : وهناك إيجابيات وسلبيات لعمليات الدمج. الصغيرة والمتوسطة أو هيئات الترويج للصادرات واالبتكار

 :خمسة أسباب إيجابية للدمج

 ؛النظامتحسين تماسك السياسات العامة وتبسيط  .1

 المساعدة في تحديد أوجه التآزر لخلق قيمة مضافة؛ .2

 تشاركو( الجهتين كلتا بين)دوات األ تشاركز الكفاءة والتي تؤدي إلى عمليات مشتركة وتعزي .3

 الشبكات الدولية؛

 ؛ الوضوح تعزيزلدى الهيئة لتغيير السياسات من خالل تحسين  الدعوة قدرةزيادة  .4

 .جديدة للموظفين آفاقتشجيع تطوير مهارات جديدة وتقديم  .5

 :أربع أسباب سلبية للدمج

وهما يشكالن فئتين تتمتعان بطلبات  –للمصدرين والمستثمرين " لإلجراءات واحدة حطةم"إنشاء  .1

 .مختلفة على الخدمات

ال يمثل االندماج بالضرورة مصدراً للوفورات، خاصة في البداية : في الميزانية والموظفين الترشيد .2

 ؛ذاته بحدلتكلفة الدمج  نظراً 

لعاملين في كلتا العمليتين، ألن األدوار متكاملة ولكن ا من واحد نوعتبسيط إدارة الموارد البشرية مع  .3

 تشغيلي محدد؛ طابعليست هي نفسها، وتدعو كل منها إلى 

 .تطوير مهمة شاملة واحدة بما في ذلك كل من عمليات التصدير واالستثمار .4

يع االستثمار ، التحول المؤسسي لتشج(2018)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبزنس فرانس : المصدر

يناير /كانون الثاني 31و 30، "التحول المؤسسي لهيئات تشجيع االستثمار"ودراسة حالة، تم إعدادها لندوة حول 

 .، الرباط، المغرب2018

 

إلى ازدواجية المهام مع تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  هيئاتفي  مالَحظيؤدي تعدد نطاقات العمل ال قد

. خرى، وخاصة في األوضاع التي تكون فيها آليات التنسيق المؤسسي المشترك سيئة التصميمالهيئات العامة األ

التي تؤديها هيئات  ذاتهاتنفيذ الوظائف بهيئات أو وزارات وطنية أخرى أيضاً  تقوم وفقاً للدراسة االستقصائية،ف

نطاق عمل التفاوض على بى أيضاً المؤسسات الوطنية األخر تتمتع إذ(. 1.6شكل )المنطقة  تشجيع االستثمار في

كما أن . الترويج لالستثمار األجنبي والمحليواالتفاقيات التجارية، وإصدار رخص ممارسة األعمال التجارية، 
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الوظائف التي تقوم بها عدة هيئات وطنية كما نرى  ةنسب رفع إلى يؤدي ما استثمارلتونس ثالث هيئات تشجيع 

 .1.6في الشكل 

في منطقة جنوب ( المحلية)الوطنية  ودوندود بين وظائف هيئات تشجيع االستثمار الوطنية هناك تداخل محو

الهيئة الوطنية في  تبعأن هيئات تشجيع االستثمار دون الوطنية غالباً ما تذلك إلى  يعودقد (. 1.6شكل ) المتوسط 

كما نرى " المحطة الواحدة لإلجراءات"ما تساهم هيئات تشجيع االستثمار دون الوطنية في تشغيل  عادةً و. البالد

ً في تشجيع االستثمار المحلي كما في  أن  إال. في المغرب نرىفي كل من تونس والجزائر والمغرب، وأيضا

هيئات تشجيع االستثمار دون الوطنية في أغلب االقتصادات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية مستقلة 

 ثلثيها وتقوم. بتشجيع االستثمار المتمثل عملالتؤدي نفس نطاق وتشجيع االستثمار ب ةالخاصعن الهيئات الوطنية 

 ً إصدار تصاريح ممارسة األعمال بينما ال تؤدي هيئات تشجيع االستثمار الوطنية في منظمة التعاون ب تقريبا

 (.OECD ،2018a)والتنمية االقتصادية هذه الوظائف بالمرة 

 والوظائف التي تؤديهاودون الوطنية )المحلية( األخرى الهيئات الوطنية    1.6شكل

 

 .(2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 الموارد والتنظيم الداخلي

الميزانية  حجمر، بما في ذلك يصف هذا القسم الجوانب االستراتيجية للتنظيم الداخلي لهيئة تشجيع االستثما

لم تقدم جميع هيئات تشجيع االستثمار معلومات تاريخية مفصلة عن ميزانياتها، بالتالي . ومصادرها واستخدامها

كما وجدت عدة هيئات صعوبة في . تلك الهيئات تمويلال تمثل النتائج المعروضة في هذا القسم صورة كاملة عن 

وأنشطة ترويج االستثمار مقارنة بنطاقات العمل  للموظفين اتهاإجمالي ميزانيتقدير النسبة التي تخصصها من 

في العديد  الموظفينأن  حقيقةأعمال ترويج االستثمار ب المتصلةريف اإلى اختالف التع ذلكيعود  وقداألخرى، 

 .واحد نطاق من أكثر علىمن الهيئات يعملون 

بيرة في تشجيع االستثمار وإجمالي الميزانيات والموظفين، اختالفات ك وجودكما كشفت الدراسة االستقصائية 

تشجيع االستثمار في ل هيئات عدة توقد ذكر. األمر الذي يعكس حجم االقتصاد واتساع نطاقات عمل الهيئات

، مع مواجهة هيئتين في الوقت ذاته تقلبات 2017و 2012المنطقة أن ميزانياتها لم تتغير بشكل كبير بين عامي 

ولدى معظم هيئات تشجيع . تهااي الموارد وتخفيضات كبيرة، في حين شهدت هيئتين فقط زيادة في ميزانيواسعة ف
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ً  ومتزايدةاالستثمار نطاقات عمل واسعة   عوامل من الكافية والبشرية المالية الموارد تعد كما. كما ذكرنا سابقا

 .استثناء يأ االستثمار تشجيع وكاالت تشكل وال مؤسسة، ألي األساسية النجاح

 ومصدرها وإنفاقهاحجم الميزانية : الموارد المالية
فضالً عن آليات تقييم النجاح  مؤهالتهمو هاتحدد الموارد المالية لهيئة تشجيع االستثمار نطاق أنشطتها وعدد موظفي

توسط وبلغ م. والعديد من الجوانب األخرى بما في ذلك التواجد خارج البالد وعدد المكاتب في المحافظات

 مليون دوالر أمريكي 10.8( باستثناء الحوافز)الميزانية اإلجمالية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

األكبر  الهيئةهي ووفي حال استثنينا الميزانية الخاصة بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، . 2017في عام 

 ً  قلويعتبر هذا المتوسط أ. 3ماليين دوالر 8حوالي  يبلغانية اإلجمالية الميز، سنجد أن متوسط المنطقة في حجما

أقل من و، (مليون دوالر أمريكي 16)دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  فيالميزانية من متوسط 

 (.مليون دوالر أمريكي 69) الميزانية لهيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمتوسط 

والموظفين  ةميزانيالفي إطار الدراسة االستقصائية من هيئات تشجيع االستثمار تخمين مقدار  ُطلبكما 

، وتوليد السمعةالعمل هذا أربع وظائف هي كل من بناء  نطاقويغطي . لمهمة تشجيع االستثمار مخصصينال

ريف الوظائف الالطالع على تع 2صل انظر الف) اتلسياسا تغيير مجال فياالستثمار، وتيسير االستثمار، والدعوة 

وكما نوهنا في وقت سابق من هذا الفصل، تعتبر بعض هيئات تشجيع االستثمار مسؤولة أيضاً عن (. المختلفة

تعزيز التنمية اإلقليمية والتصدير، أو إدارة المناطق االقتصادية الخاصة، باإلضافة إلى االضطالع بنطاق عمل 

 .ترويج االستثمار

مليون  11فات كبيرة في الميزانيات الخاصة بالترويج لالستثمار، حيث يبلغ الحد األقصى حوالي اختال هناك

بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  لدىمتوسط ال فإنفي المقابل، . مليون دوالر 0.6دوالر أمريكي والحد األدنى 

مليون دوالر لترويج االستثمار  4.3 ار فيها هوالكاريبي فيما يتعلق بالميزانية المخصصة لهيئات تشجيع االستثم

 متوسط)مليون دوالر  12، بينما تخصص هيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حوالي (4.2الوسيط )

ولدى هيئات مصر والمغرب أعلى ميزانيات تشجيع االستثمار، في حين لدى ليبيا والسلطة (. مليون دوالر 13.9

التباينات من حيث الحجم ومستويات الدخل في منطقة جنوب المتوسط  ذلكيعكس  .الميزانيات األقلالفلسطينية 

وبشكل عام، تشير (. 1.7شكل )، ومن ناحية أخرى اختالف نطاق مسؤوليات هيئات تشجيع االستثمار من ناحية

قتصادية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة التعاون والتنمية االجنوب المتوسط لالدراسات االستقصائية المجمعة 

إلى أن الدول األكبر واألكثر ثراء تميل إلى أن يكون لديها هيئات أكبر لتشجيع االستثمار سواء من حيث الميزانية 

 .أو الموظفين

                                                      
 تم التعامل مع الهيئات التونسية الثالث على أنها هيئة واحدة لغايات هذا الحساب  3
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 لهيئات تشجيع االستثمار مقارنًة بحجم اقتصاداتها ميزانية الترويج لالستثمار 1.7 شكل

 

الهيئة التونسية )ع االستثمار في تونس مخصصة لثالث هيئات تعمل كلها على تشجيع االستثمار إن ميزانية تشجي: *مالحظة

، وجميع الميزانيات المذكورة أعاله هي (التجديدو وهيئة النهوض بالصناعة  وكالة النهوض باالستثمار الخارجيو لالستثمار 

 (.2018يزانية تم استخدام م)باستثناء الهيئة التونسية لالستثمار  2017لعام 

ومؤشرات ( 2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر
  .التنمية العالمية

كما يوجد تباين كبير بين الهيئات من حيث نسبة الميزانية المخصصة لتشجيع االستثمار، إذ ذكرت هيئات تشجيع 

الستثمار، في حين تكرس ل الترويجأو غالبيتها تقريباً، موجهة نحو  الثالث في تونس أن كل ميزانياتها، االستثمار

أما الهيئة المغربية، (. ، اللوحة أ1.8شكل )من إجمالي ميزانيتها ألنشطة الترويج % 20الهيئة األردنية أقل من 

ً بين عمل االستثمار وترويج الصادرات، ف نطاقيوالتي دمجت مؤخراً  هي تقسم ميزانيتها بالتساوي تقريبا

ذلك بشكل كبير عما لدى هيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول أمريكا الالتينية  ويختلف. النشاطين

من % 35ومنطقة البحر الكاريبي حيث تخصص هيئات بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي حوالي 

مالية لتشجيع االستثمار في حين تخصص هيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حوالي ميزانياتها اإلج

ولكن قد . من عملها اً يسير اً تشجيع االستثمار جزء شكلتشجيع االستثمار، ي هيئاتوبالنسبة للعديد من %. 40

يقة من إجمالي الميزانية التي يتم ساب الحصة الدقتحا فيتحديات للاالختالفات في تخصيص الميزانية أيضاً  تعود

 .وأنشطة ترويج االستثمار الهيئةتوجيهها إلى موظفي 

الستثمار مقارنةً لترويج الوتكرس هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط حصة أكبر من موظفيها لوظائف 

 عمل نطاقاتم من وجود وذلك على الرغ( ، لوحة ب1.8شكل ) بنظرائها في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

انظر الملحق أ لمزيد من المعلومات عن )كما تنطبق هذه النتيجة أيضاً من حيث عدد الموظفين المطلق . أوسع

موظفاً مكرسين  52عدد موظفي هيئة تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط  متوسطويبلغ (. عدد الموظفين

موظفاً في المتوسط مكلفين بمثل هذه  42ي منظمة التعاون االقتصادي ألنشطة ترويج االستثمار، بينما يوجد ف

وغالباً ما تعكس حصص الموظفين المخصصة لترويج االستثمار حصص الموازنة (. OECD ،2018a)األنشطة 

 ً ففي حالة الجزائر واألردن، إن حصة هيئات تشجيع االستثمار المكرسة لوظائف . المقابلة لها، ولكن ليس دائما

 . لموظفينا منجيع االستثمار من الميزانيات المخصصة أقل بكثير من الحصة المكرسة تش
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 نسبة ميزانيات هيئة تشجيع استثمار وموظفيها المكرسين للترويج لالستثمار 1.8 شكل

 

ية الهيئة التونسية ميزانتعود (. لبنان)أو هيئة تنمية االستثمارات ( مصر)ال تشمل ميزانية الهيئة العامة لالستثمار : مالحظة
 . 2018عام إلى ( تونس)لالستثمار 

وهيئات ل موظفو منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استناداً إلى الدراسة االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية: المصدر
و  Volpe Martincus) ،(2018) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، (2018) في جنوب المتوسط تشجيع االستثمار

Sztajerowska (2019)). 

 تطور الميزانيات والموظفين لدى هيئات تشجيع االستثمار 

ظلت ميزانيات معظم هيئات تشجيع االستثمار في حالة ركود نسبياً على مدار السنوات القليلة الماضية، مع تسجيل 

، حيث كان التقلب في حالة ليبيا مثالً 2012ذ عام هيئتان منهما في الوقت نفسه لتقلبات كبيرة في ميزانياتهما من

وقد ذكرت ثالث هيئات حدوث تخفيض في . بسبب عدم االستقرار الحكوميتمويل للبسبب التعليق المؤقت 

، 2012مما كان عليه في عام % 20أقل بنسبة  2017ميزانياتها حيث كان تمويل هيئتي الجزائر وليبيا في عام 

ً بنسبة ميزانية ا تفي حين شهد رغم توقعاتها بزيادة التمويل  2012منذ عام % 45لهيئة في المغرب انخفاضا

فحسب زيادة واضحة في التمويل منذ  نوقد ذكرت هيئتا. عملها نطاقلتعكس عملية إدراج تعزيز الصادرات في 

ثمار األجنبي في هيئة تشجيع االستل% 68و% 40حيث كانت الزيادة في حالة الهيئة اللبنانية بمقدار  2012عام 

 . تونس

، حيث كان أكبر تخفيض في االستقصائية الدراسةها تكما انخفض عدد الموظفين لدى نصف الهيئات التي شمل

بين % 30بنسبة  هافي المغرب مع تخفيض هيئة تشجيع االستثمار عدد موظفي 2012عدد الموظفين منذ عام 

ار في األردن والهيئة التونسية لالستثمار في تونس ، في حين قامت هيئة تشجيع االستثم2017و 2012عامي 

، في حين زاد عدد موظفي 2014منذ عام % 20بنسبة  يةهيئة األردنالبزيادة عدد موظفيهما، إذ زاد عدد موظفي 

كما زاد األردن من عدد . نظراً لكونها هيئة حديثة العهد 2017و 2016الهيئة التونسية لالستثمار قليالً بين عامي 

ولم يتغير كثيراً عدد الموظفين الذين يركزون . 2014وظفين العاملين في أنشطة ترويج االستثمار منذ عام الم

  .على أنشطة تشجيع االستثمار في السنوات الست الماضية في هيئات تشجيع االستثمار بشكل عام

 المهارات والجنسانية واألجور: الموارد البشرية

ً  هممستوى تعليم حسبلموظفين في المقام األول ل النوعيةتعريف المهارات  يتم ولدى . وخبراتهم السابقة سويا

من الموظفين % 65حوالي  أنهىتعليم عاٍل حيث غالبية موظفي الهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 
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نهوا مرحلة منهم أ% 17هيئة من الهيئات تلك المرحلة الجامعية، و أيالذين يعملون على تشجيع االستثمار في 

أما في . المرحلة الثانوية وامنهم، وهي النسبة المتبقية، أنه% 18فقط (. الماجستير والدكتوراه)الدراسات العليا 

هيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، فإن أكثر من نصف موظفي هيئة تشجيع االستثمار يحملون 

يا، وهي نسبة أعلى مما لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب منهم أنهوا الدراسات العل% 40شهادة جامعية و

 .المتوسط

ة تباين كبير بين هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط، حيث تضم  أما من حيث التوازن بين الجنسين، فثم 

ساوية تقريباً من في تونس أعداداً مت التجديدو  الهيئات الجزائرية واللبنانية والفلسطينية وهيئة النهوض بالصناعة

في  األجنبيواإلناث، في حين لدى هيئة تشجيع االستثمار في المغرب وهيئة تشجيع االستثمار  الموظفين الذكور

أكبر  منوتعاني هيئات مصر واألردن وليبيا . والهيئة التونسية لالستثمار عدداً أكبر من الموظفات اإلناثتونس 

 .االختالالت بين الجنسين

األجور في القطاع األجور، تدفع غالبية هيئات تشجيع االستثمار في المنطقة رواتب أعلى من متوسط فيما يتعلق ب

كما ذكرت هيئات تشجيع االستثمار في (. الهيئة التونسية لالستثمار والهيئات في لبنان واألردن والجزائر)العام 

أنها تدفع رواتب توازي ما يُدفع في القطاع ( هيئة تشجيع االستثمار األجنبي)وليبيا وتونس  يةفلسطينال السلطة

وفيما يتعلق بهيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، فإن غالبية هيئات تشجيع االستثمار التي تقدم . العام

أجوراً أعلى من مستوى القطاع العام هي هيئات حكومية مستقلة، ما يعكس درجة أعلى من المرونة اإلدارية 

وكل هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط (. OECD ،2018a)بهيئات تشجيع االستثمار الحكومية  مقارنةً 

وفي كثير من األحيان، تشير األحكام القانونية إلى ما إذا كانت الرواتب يجب أن تتبع . هي هيئات عامة مستقلة

  .بدقة مقياس القطاع العام أو ما إذا كانت هناك استثناءات ممكنة

 كة المكاتب الثانويةشب

على شبكة المكاتب  تعتمدهيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط  سة االستقصائية أنتُظهر الدرا

. أكبر المحلي تواجدها أن إال ،الثانوية في الخارج بشكل أقل من نظرائها في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

ها في الخارج مع لمية االقتصادية، لدى ثالث هيئات من أصل أربع مكاتب ففي هيئات بلدان منظمة التعاون والتن

تواجد هيئات تشجيع االستثمار في  يعتبرموظفين يعملون بالكامل على الترويج لالستثمار في البالد، في حين 

ً  محدوداً،بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ً أو خارجيا  وVolpe Martincus)سواًء محليا

Sztajerowska ،2019 .) لموارد المالية والبشرية لهيئات تشجيع ا إلى هذا االتجاهات اختالف عزوويمكن

وتتوفر خيارات مختلفة فيما يتعلق بعدد (. OECD ،2018a)فضالً عن توجهاتها االستراتيجية  ،االستثمار

المحلي وبين المقر  والتواجد يالمقر الرئيسالمكاتب الثانوية التي سيتم إنشاؤها وكيفية إيجاد توازن أفضل بين 

 .الخارجي تواجدالو يالرئيس

الالمركزية  إلىدون الوطني األكبر لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  التواجد سبب يعودوقد 

 ً ً أيضاً كما قد يكون . مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فيهاالمؤسسية المحدودة نسبيا مدفوعا

أكثر من مكتبين جنوب المتوسط  اقتصاداتلدى أربع هيئات في و". المحطة الواحدة لإلجراءات"بتفويض إنشاء 

مكتباً محلياً لها في  59محليين، مع تصد ر الهيئة الوطنية لتطوير االستثمار في الجزائر القائمة بوجود أكثر من 

 الواحدة للمحطة" مراكز، وسبعة "مكتب تمثيلي" 23المصرية، الهيئة العامة لالستثمار  لدىو. الجزائر

ً  28في تونس  التجديدفي حين لدى هيئة النهوض بالصناعة و ،"لإلجراءات ً مكتبا باإلضافة إلى مقرها  محليا

 ،ترويج وتيسير االستثمارلتقدم كلها خدمات  والتي 24عددها  البالغالمحافظات  كللديها مكاتب في  حيثالرئيس، 

فقط  توظفو. ضالً عن أنها الهيئة الوحيدة التي تتمتع مكاتبها الثانوية بميزانية تراكمية أعلى من مقرها الرئيسف

الحرة موظفين أكثر في مكاتبها المحلية  والمناطقوالهيئة العامة لالستثمار  التجديدهيئة النهوض بالصناعة و

 .مقارنةً بمقرها الرئيسي
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االستثمار في الخارج تحدث فرقاً في قدرة الهيئات على جذب االستثمار األجنبي  أن مكاتب هيئات تشجيع يظهرو

ففي منطقة جنوب المتوسط، . ماليتها يثقل، إال أن ذلك (Sztajerowska ،2019و Volpe Martincus)المباشر 

ة االستثمارات المغربية لتنمي الوكالة: ذكرت ثالث هيئات من أصل عشرة وجود مكاتب فرعية لها في الخارج وهي

، وهيئة (ثمانية مكاتب)في تونس  وكالة النهوض باالستثمار الخارجي، (مكتب واحد)المغرب والصادرات في 

مع مكاتب البعثات  التنسيق 2018وقد بدأت الهيئة الفلسطينية في عام (. أربعة مكاتب)تشجيع االستثمار الفلسطينية 

بعثات الامت بتعيين عضو من هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية في في أربع دول، حيث ق الفلسطينيةالدبلوماسية 

على فوائد تشغيل هيئات دول جنوب المتوسط  تفقت الو. الدبلوماسية في المملكة المتحدة وألمانيا والكويت وروسيا

وتعتزم  خارجيةال ها، إذ أغلقت الهيئة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات مؤخراً بعض مكاتبخارجية مكاتب

لقاء التكلفة العالية المتكب دة على حد تعبيرها، في حين ذكرت  اً عوائد لكونها لم ترَ  نظراً إغالق آخر مكاتبها المتبقية 

جميع الهيئات  استفسرتلكن . وجودها الخارجيل فوائد الحظتهيئة تشجيع االستثمار األجنبي في تونس أنها 

جية من حيث التكلفة وسعت للحصول على مزيد من األدلة على فائدتها في تقريباً عن جدوى هذه الفروع الخار

 .جذب االستثمار األجنبي المباشر

ونظراً ألن . لدى هيئات تشجيع االستثمار ترتيبات مختلفة لتشغيل مكاتبها الثانوية في الخارج بتكلفة منخفضة

طاقات عمل أخرى، فقد تؤدي مكاتبها العديد من هيئات تشجيع االستثمار هي جزء من هيئات أوسع تغطي ن

تشجيع االستثمار في منظمة التعاون  هيئاتوتقوم بعض (. مثل التجارة واالستثمار)الخارجية وظائف مختلفة 

 أدلتلخفض التكاليف، وهو نهج  الخارجيةسكان البالد في المكاتب  منوالتنمية االقتصادية بتوظيف موظفين 

 من معتمدينبعض الهيئات التي ليس لها موظفين  هناكو. أمره في نظرها تبعض هيئات دول جنوب المتوسط إن

 علىالدبلوماسية الخاصة ببالدها، إذ تعتمد مصر  البعثاتأنها تتعاون بشكل وثيق مع مكاتب  إال، الخارج في قبلها

إجماع بين  من ما. رسبيل المثال على سفاراتها في الخارج لربط مجتمع األعمال بهيئتها الوطنية لتشجيع االستثما

رأت، من  اإلى أنه ةهيئات تشجيع االستثمار على مدى فعالية هذا النهج، إذ أشارت هيئة تشجيع االستثمار التونسي

ترويج الأنهم ال يتمتعون بالضرورة بالمهارات اإلضافية الالزمة للقيام ب ،خالل تجربتها مع موظفي السفارات

 المخصصة الميزانية من أعلىتبها في الخارج اميزانية لمكبه الهيئة هذ وتتمتع. الستثمار على أفضل وجهل

للحصول على مزيد من المعلومات حول ممارسات التنسيق في هيئات تشجيع  5الفصل  انظر. الرئيسي لمركزها

 .االستثمار مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين اآلخرين
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 جنوب المتوسط ومنظمة التعاون االقتصادي فيموظفي هيئات عدد نطاقات العمل الممنوحة وعدد  -الملحق أ 

 عدد نطاقات العمل وعدد الموظفين في هيئات جنوب المتوسط ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 1.5الجدول 

  عدد نطاقات العمل البلد 
إجمالي موظفي 

 الهيئة
عدد موظفي الترويج 

 لالستثمار 

 صاديةمنظمة التعاون والتنمية االقت

 132 1056 4 أستراليا 

 23 23 2 النمسا 

 66 66 2 كندا 

 5 104 5 سويسرا 

 50 50 2 تشيلي 

 93 147 9 جمهورية التشيك 

 65 360 6 ألمانيا 

 50 50 2 الدانمارك 

 30 614 5 إسبانيا 

 50 50 12 إستونيا 

 40 299 6 فنلندا 

 150 1480 2 فرنسا 

 420 2315 5 المملكة المتحدة 

 33 62 6 اليونان 

 129 129 7 المجر 

 307 307 4 إيرلندا 

 4 4 4 آيسلندا 

 25 25 3 إسرائيل 

 n/a 1773 6 اليابان

 n/a 1043 7 كوريا الجنوبية 

 12 235 13 التفيا 

 288 576 11 المكسيك 

 100 87 2 هولندا 

 3 689 1 النرويج 

 34 41 5 نيوزيالندا 

 43 104 7 بولندا 

 23 447 7 البرتغال 

 14 60 6 سلوفاكيا 

 5 47 8 سلوفينيا 

 32 474 5 السويد 

 60 141 6 تركيا 

 40 40 2 المتحدة  الواليات

 دول جنوب المتوسط

 410 727 7 الجزائر

 736 2834 9 مصر

 70 183 8 األردن

 30 32 8 لبنان

 n/a 472 9 ليبيا

 38 67 5 المغرب

 17 37 15 يةالسلطة الفلسطين

 267 346 9 (التجديدهيئة النهوض بالصناعة و)تونس 

 34 34 8 (الهيئة التونسية لالستثمار)تونس 

 74 88 3 (هيئة تشجيع االستثمار األجنبي)تونس 

نظمة وم( 2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

  (.2018a)التعاون والتنمية االقتصادية 
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  نطاقات العمل الرسمية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط. الملحق ب

هيئات تشجيع  خارطةنطاقات العمل الرسمية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط كما وردت في إعداد . 1.6الجدول 

 االستثمار في جنوب المتوسط

 المغرب ليبيا لبنان األردن مصر ئرالجزا  
السلطة 

 الفلسطينية
 تونس

  

 الوكالة

الوطنية 

لتطوير 

 االستثمار

الهيئة 

العامة 

 لالستثمار

والمناطق 

 الحرة

مجلس 

االستثمار 

 األردني 

المؤسسة 

العامة لتشجيع 

اإلستثمارات 

 في لبنان

مجلس 

الخصخصة 

 واالستثمار

 لوكالةا
المغربية 

لتنمية 

ت االستثمارا

 والصادرات

هيئة 

تشجيع 

االستثمار 

 الفلسطينية

وكالة 

النهوض 

باالستثمار 

 الخارجي

 وكالة

النهوض 

بالصناعة 

 والتجديد

الهيئة 

التونسية 

 لالستثمار

 تشجيع االستثمار األجنبي

 الداخل
X X X X X X X X X X 

    X    X X  الخارجتشجيع االستثمار 

 X X X X X X X  X X تشجيع االستثمار المحلي

المحطة الواحدة "تشغيل 

مثل تسجيل " )لإلجراءات
األعمال والتصاريح 

 (والتراخيص

X X X X X  X  X X 

الفحص والموافقة المسبقة 

لمشاريع االستثمار بمشاركة 

مثل اختبار االحتياجات )أجنبية 

أو تسجيل ( االقتصادية

 المستثمر

 X X  X  X   X 

إصدار تصاريح العمل ذات 

 الصلة
   X X  X   X 

التفاوض على اتفاقات التجارة 

 واالستثمار الدولية
 X X  X X X  X  

  X X  X X  X   تشجيع التصدير

مثل النافذة )تيسير التجارة 

الواحدة للتجارة والمساعدة في 

 (المسائل الجمركية

      X    

 X   X X X X    تشجيع االبتكار 

 إدارة مناطق التجارة الحرة أو

المناطق االقتصادية الخاصة أو 

 المناطق الصناعية

 X* X      X  

    X X X X   X الضريبيةمنح الحوافز 

 X      X  X X منح حوافز تمويلية

    X X  X X  X منح حوافز أخرى 

      X     إدارة الخصخصة 

إدارة الشراكات بين القطاعين 

 العام والخاص
      X    

رة االمتيازات التفاوض وإدا

 العامة
          

 X    X  X X X X تعزيز التنمية اإلقليمية

المناطق الحرة والمناطق االستثمارية باستثناء المناطق والمناطق الحرة المصرية تدير الهيئة العامة لالستثمار : * مالحظة

: ألخرى التي تمنحها هيئات تشجيع االستثماروتشمل الحوافز ا. (منطقة قناة السويس االقتصاديةمثل )االقتصادية الخاصة 
وفي حال ، (السلطة الفلسطينية)والحوافز اللوجستية وحزم الطرود حسب القطاع والموقع  ،(ليبيا)اإلعفاءات الضريبية والجمركية 

األشخاص على رسوم تصريح العمل واإلقامة ورسوم البناء، واإلعفاء من االلتزام بإدراج % 50تخفيض يصل إلى ": لبنان

من رسوم تسجيل األراضي في السجل العقاري ومن % 100، وإعفاء بنسبة االطبيعيين واالعتباريين اللبنانيين في مجالس إدارته

 ".الرسوم الالزمة للضم والتقسيم الفرعي والرهن العقاري وتسجيل عقود اإليجار في السجل العقاري

 (2018)ية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصاد: المصدر
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 ؟إعداد الخارطةماذا تكشف عملية : إطار تشجيع االستثمار في تونس -الملحق ج 
. ستثماراالتشجيع للتونس وضع فريد من نوعه بين دول جنوب المتوسط على اعتبار أن لديها أكثر من هيئة 

انب مختلفة من تشجيع االستثمار وتيسيره رغم وجود بعض التداخل في نطاقات وتتعامل هيئاتها الثالث مع جو

ولدى هيئة تشجيع االستثمار األجنبي أضيق نطاق عمل، حيث تعمل على تعزيز االستثمار . عملها وأنشطتها

نةم"وتعتبر الهيئة في المقام األول بمثابة . األجنبي الداخل، فضالً عن االبتكار والتنمية اإلقليمية " للسمعة كو 

البالد كوجهة استثمارية، لكن باتت تتجه مؤخراً  سمعة، حيث تخصص معظم مواردها لتعزيز (2.2الجدول )

 .نحو أنشطة توليد االستثمار

والهيئة التونسية لالستثمار التي تم إنشاؤها حديثاً بمهام أوسع نطاقاً، إذ  والتجديد النهوض بالصناعة وكالةتتمتع 

بيل المثال مع ترويج الصادرات، وتتفاوض على اتفاقيات التجارة على س والتجديد النهوض بالصناعة وكالةتتعامل 

كلتا  تشجعو. كما تدعم التنمية االقتصادية اإلقليمية ،الخاصة/أو االستثمار الدولية وتدير المناطق االقتصادية الحرة

، إال أن كل واحدة منهما "الواحدة لإلجراءات المحطة“ مراكزن االستثمار األجنبي والمحلي، وتديران االهيئت

االستثمارات التي تقل قيمتها  والتجديد النهوض بالصناعة وكالةتتعامل مع مشاريع مختلفة األحجام، حيث تساعد 

. مليون دينار، في حين تقدم الهيئة التونسية لالستثمار حوافز استثمارية للمشاريع التي تتجاوز هذا الحد 15عن 

معظم مواردها لتوليد االستثمار، في حين تنفق الهيئة التونسية  والتجديد النهوض بالصناعة كالةووتخصص 

 .لالستثمار معظم ميزانيتها على التيسير واالحتفاظ باالستثمارات

بمزيد من أنشطة التوليد، وتقدم خدمات  ،تمشياً مع مخصصات الميزانية ،والتجديد النهوض بالصناعة وكالةتقوم 

الهيئة التونسية  توفركما توفر الهيئتان خدمات رعاية الحقة مختلفة، إذ . أقل من الهيئة التونسية لالستثمار تيسير

النهوض  وكالةالشكاوى للمستثمرين، بينما توفر  ديوانوتخفيف النزاعات، وتدخل  للمشاكل حلوالً لالستثمار 

على سبيل المثال ال والشركات المحلية والتي تشمل المزيد من خدمات الربط بين المستثمرين  والتجديد بالصناعة

، التكتالتلموردين المحليين، ودعم بناء القدرات للشركات المحلية، ودعم برامج باالحصر تقديم قاعدة بيانات 

وكالة النهوض باالستثمار  تكريسوالجدير بالذكر أنه رغم . وهي أمور ال تقوم بها الهيئة التونسية لالستثمار

وتقوم الهيئات . البالد، إال أنها تدير العديد من خدمات التيسير والتسهيل لسمعةغالبية ميزانيتها للترويج  الخارجي

 .الثالث بالعمل في مجال الدعوة إلى تغيير السياسات العامة

 بذلك وتقوملدى هيئات تشجيع االستثمار الثالث استراتيجيات ومعايير مماثلة نسبياً لتحديد أولويات االستثمار، 

صناعة  منهاويحدد قانون االستثمار في البالد العديد من القطاعات ذات األولوية، . والبلدان القطاعات حسب

وتتمتع . السيارات والطائرات واألعمال الزراعية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقطاع الطاقة المتجددة

ت في تحديد التونسية لالستثمار ببعض الصالحياوالهيئة  وكالة النهوض باالستثمار الخارجيمجالس إدارة 

وفيما يتعلق بمعايير اختيار القطاعات ذات األولوية، تبحث الهيئات الثالث جميعها عن . القطاعات ذات األولوية

 وزيادةالبلدان األخرى، وتنويع االقتصاد، ب مقارنةً تؤدي إلى زيادة مكانة تونس التنافسية  التيإمكانات االستثمار 

الهيئات وتشمل ما  هذهكما تتشابه معايير اختيار البلدان ذات األولوية أيضاً في . التكتلي واألثر اإلقليميةتنمية ال

 قد قام بالتوقيع على اتفاقيات وإذاإذا كان البلد مصدراً للتكنولوجيا المتقدمة ولديه إطار تنظيمي عالي الجودة 

والهيئة التونسية لالستثمار  وكالة النهوض باالستثمار الخارجيكما تقوم  .التجارة الحرة واتفاقيات االستثمار الدولية

أيضاً بترتيب المشاريع بحسب األولوية؛ وقد أشارت هيئة تشجيع االستثمار األجنبي إلى أنها تبحث عن أنشطة 

 .العملذات قيمة مضافة عالية، في حين ذكرت الهيئة التونسية لالستثمار أنها تعطي األولوية لخلق فرص 

ً  هناك، بينها فيمابعض أعمال الهيئات الثالث  تكاملوبينما ت تؤدي جميع تلك الهيئات في  إذفجوات ال بعض حتما

ويشير إنشاء الهيئة التونسية لالستثمار في قانون االستثمار التونسي . الستثمارلترويج لل وظائف األساسيةالالنهاية 

يمكن أن تساعد عملية إعداد الخارطة لهيئات منظمة التعاون . المستقبل إلى إمكانية تبسيط الهيئات في 2016لعام 

تشجيع االستثمار  هيئات تقييم المكاسب والتكاليف المحتملة من توحيد نطاقات عمل علىوالتنمية االقتصادية تونس 

 عمليةالتي تنبثق من في الواقع، فإن أحد األسئلة الرئيسية . أو إبقاء الوضع الراهن ،هيئة واحدة كبيرة مظلةتحت 



41 |  

 

 

  © OECD 2019 الشرق األوسط وشمال أفريقيا :خارطة هيئات الترويج لالستثمار

الواسعة في تشجيع  اتإعداد خارطة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، هي فعالية المنظمات ذات النطاق

 .االستثمار والحفاظ عليه بطريقة مستدامة
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 الوظائف واألنشطة . 2

 هابهدف تعزيز بلدان يمكن لهيئات تشجيع االستثمار القيام بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أنشطة التسويق والخدمات

أول تصنيف قام به  حسبيتم تصنيف تلك األنشطة تقليدياً إلى أربع وظائف أساسية و. كوجهات استثمارية جذابة

تيسير االستثمار واالحتفاظ ( 3توليد االستثمار، و( 2، والسمعةبناء ( 1: وهذه الوظائف هي (.2000)ويلز ووينت 

تتراوح هذه األنشطة بين التسويق اإللكتروني واستهداف المستثمر . العامة السياسات تغيير إلىالدعوة ( 4به، و

والدعم اإلداري مروراً بالعمليات المخصصة التي تتيح الحوار بين المستثمرين والحكومة، إما لحل المشكالت أو 

ارات للوفاء بالتالي، تتطلب هيئات تشجيع االستثمار امتالك مجموعة واسعة من المه. التأثير على السياسات

 .بنطاقات عملها بشكل صحيح

، حيث تهدف أنشطة بناء (2.1الجدول )ولكل من الوظائف األساسية األربعة لتشجيع االستثمار هدف محدد 

له كوجهة استثمارية جذابة،  الترويجإلى زيادة وعي المستثمرين المحتملين بنقاط القوة في البلد المضيف و السمعة

على المعلومات وخلق  للحصولستثمار الوصول المباشر إلى المستثمرين المحتملين في حين يتضمن توليد اال

أما تيسير االستثمار واالحتفاظ به فيتألف من خدمات مصممة لمرافقة المستثمر . المشاريع في االقتصاد المضيف

المشروع وتشجيع تنفيذ  عندفي تحديد المشروع وخالل مرحلة التأسيس، باإلضافة إلى تقديم مساعدة إضافية 

العامة  اتسياسال تغيير مجال فيالدعوة  تعتبروإعادة االستثمار من خالل الرعاية الالحقة، بينما  فيهالتوسعات 

ألن الغرض منها المساهمة في إنشاء وتعزيز إطار عمل وطني لسياسة االستثمار عن طريق " أفقية"وظيفة 

 .من آراء المستثمرين االستفادة

 ظائف األربع األساسية لهيئات تشجيع االستثمارالو 2.1الجدول 

 تيسير االستثمار واالحتفاظ به  تشجيع االستثمار  بناء الصورة   
الدعوة إلى تغيير 

  السياسات العامة

الهدف 

 الرئيس 

خلق الوعي وتوليد مشاعر 

د كوجهة بالالإيجابية حول 

 يةاستثمار

التواصل مع المستثمرين 

 األجانب وإقناعهم بنقل

 موقع استثماراتهم إلى بلد

  تلك الهيئة

تسهيل تنفيذ المشاريع 

االستثمارية، وتعظيم فوائدها 

االقتصادية وتوليد استثمارات 

 الحقة 

رصد نظرة المستثمرين 

مناخ  حيالاألجانب 

تلك االستثمار في بلد 

واقتراح تغييرات الهيئة 

 لتحسين سياسة االستثمار

أمثلة على 

 األنشطة 

 خطط تسويق 

 حمالت إعالمية 

 موقع إلكتروني 

 كتيبات 

  فعاليات تواصل عام

 وعالقات عامة

  لقاءات مع المستثمرين

 األجانب

 حمالت توعية 

 إقامة تواصل ولل أحداث

عامة العالقات ال

خاصة )مستهدفة ال

بقطاع أو مستثمر 

 ( معين

  توفير المعلومات 

  زيارات ميدانية للموقع 

  بما في ذلك )الدعم اإلداري

ة الواحدة المحط"

 "( لإلجراءات

  برامج للربط بين الشركات

متعددة الجنسيات وبين 

الصغيرة  المشاريع

 والمتوسطة 

 تصنيف عالمي 

 رأي استطالعات 
لمستثمرين األجانب ل

 والجمعيات الصناعية 

  تقييم تأثير السياسة 

  لقاءات مع الحكومة 

 .منظمة التعاون والتنمية االقتصادية: المصدر

ها تفي جنوب المتوسط التي شمل ةهيئات تشجيع االستثمار العشرفصل األنشطة المحددة التي تقوم بها يحلل هذا ال

يمكن أن يختلف التعريف الدقيق )، وذلك ضمن المهام األساسية األربعة لتشجيع االستثمار االستقصائية الدراسة
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ويصف الفصل أوالً (. 2.1صندوق الفي  أخرى كما هو موصوفوهيئة  بيناختالفاً طفيفاً  ونطاقهاالوظائف  لهذه

بين هذه الوظائف المختلفة، وتصنيف كل هيئة بناًء  فيما هاكيف تقوم هيئات تشجيع االستثمار بتخصيص موارد

ويستكشف كيف  ، ثم يحدد األنشطة األكثر شيوعاً التي تقوم بها هيئات جنوب المتوسطةاالستراتيجي مالمحهاعلى 

 .رديرتبط ذلك بتخصيص الموا

ال تميل إلى تنظيم ميزانياتها لتشجيع االستثمار تجدر اإلشارة إلى أن هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

الفئات األربع، وبالتالي فإن تفاصيل الميزانية المعروضة في هذا الفصل تستند إلى تقديرات مقدمة من  حسب

عمل األساسي لهيئات الالستثمار نطاق ا تشجيعويعتبر . يةالهيئات ويجب التعامل معها على أنها تقديرات تقريب

، كما هناك اختالفات كبيرة في ميزانيات 1كما هو موضح في الفصل  المركزي، النشاط هوتشجيع االستثمار، 

 .ترويج االستثمار بين الهيئات

صائية لهيئات تشجيع التعاريف الموجودة في الدراسة االستق: وظائف تشجيع االستثمار األساسية. 2.1صندوق 
 االستثمار في جنوب المتوسط

خدمات الويب، والتلفزيون، و اإللكتروني الموقع)من جميع أنشطة التسويق العامة  السمعةبناء يتكون . 1

مثل )العالقات العامة األساسية ب للقيام واألحداث، (الترويجية مثل الكتيبات الموادوالمواد المطبوعة، و

 (.زائرةالعروض المتنقلة والمنتديات وكذلك البعثات العامة في الخارج والبعثات ال

، (تحليالت البيانات األولية ودراسات السوق)بعالم األعمال  الخاصةجمع المعلومات  توليد االستثماريشمل . 2

( زائرةعثات المثل العروض المتنقلة والبعثات في الخارج والب)واألحداث الخاصة بالقطاع والمستثمر 

 (.اتاالجتماعات الفردية والحمالت النشطة واالستفسار ومعالجة الطلب)بشكل مباشر  المستثمرينواستهداف 

معلومات عن الموردين والعمالء )من المساعدة في تحديد المشروع  تيسير االستثمار واالحتفاظ بهيتألف . 3

والمساعدة في اإلجراءات  ،(ستقبال بدءاً من المطارالمحليين واجتماعات العمل والزيارات الميدانية واال

والحصول على  ،(والتسجيل الضريبي وما إلى ذلك الزيارةمثل الدعم للحصول على تأشيرات )اإلدارية 

، والتدخل، الشكاوىاستكشاف األخطاء وإصالحها بشكل منظم، وديوان )التمويل، وخدمات الرعاية الالحقة 

قاعدة بيانات الموردين ب الربط ومنهابرامج الربط )مج دعم قطاعات أعمال محددة ، وبرا(وتخفيف حدة النزاع

 (.المحليين، وبرامج التكتالت، وبرامج توظيف الموظفين

تتبع التصنيفات، )اتخاذ إجراءات لرصد مناخ االستثمار  لسياساتا تغيير مجال فيالدعوة تستلزم . 4

 االستبيانات تقديملمكاتب والسفارات والقنصليات في الخارج، وواالجتماع مع القطاع الخاص، والتشاور مع ا

، وردود الفعل الرسمية للحكومة حول (مدخالت حول تقييم األثر التنظيميال تلقيلمستثمرين والوافدين، ول

 ورقاتاالجتماعات، المشاركة في فرقة العمل أو المجالس، إنتاج التقارير أو )كيفية تحسين مناخ االستثمار 

المشاركة في )، وردود الفعل غير الرسمية للحكومة حول كيفية تحسين مناخ االستثمار (موقفها حتشر

 (.التوعية العامة أحداثاالجتماعات الدورية مع القطاع الخاص وحمالت أو 

دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر
(2018) 

بها  الخاصةتخصيص غالبية موارد ترويج االستثمار بغالبية هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  تقوم

س خمسة من بين الهيئات العشر أكبر نسبة من ميزانيتها الخاصة بالترويج، و. وتوليد االستثمار السمعةلبناء  تكر 

قد يكون الدافع وراء إعطاء األولوية لتسويق الفرص و. السمعة، ألنشطة بناء %50و 40بين  يتراوحما  أي

والمنافسة المتزايدة من األسواق الناشئة السياسي المتقلب في بعض دول جنوب المتوسط  مناخاالقتصادية ال

تخصص له هيئات تشجيع االستثمار في  إذ ،توليد االستثمار يقع ،بهامش ضئيلو ،أما في المرتبة الثانية .األخرى

مجال تغيير  فيوتحصل أنشطة التيسير واالستبقاء وخدمات الدعوة . الكثير من المواردب المتوسط دول جنو
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مجال تغيير السياسات  فيدعوة للالسياسات على أقل الميزانيات في المتوسط، كما أن عدد الموظفين المخصصين 

وتوليد االستثمار  السمعةساوي عبر بناء بتخصيص الموظفين بالتفي حين تقوم تلك الهيئات في المتوسط  ،هو األقل

وتقوم غالبية منظمات تشجيع االستثمار . األخير معظم الموارد البشرية هذاوتيسير االستثمار واالحتفاظ به مع تلقي 

في جنوب المتوسط بجميع أو معظم أنشطة الوظائف األساسية األربعة المدرجة في االستطالع، حيث تقدم خدمات 

 .مع هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةأكثر مقارنةً 

 وظائف الترويج لالستثمار األساسية األربع علىهيئات تشجيع االستثمار لمواردها  تقسيم
ظائف تشجيع االستثمار األساسية و علىمواردها  بتقسيمتختلف الطريقة التي تقوم بها هيئات تشجيع االستثمار 

في حال كانت  غيرهاعدة عوامل، منها أن بعض األنشطة تك لف أكثر من ل نتيجةً يئة إلى أخرى األربعة من ه

كثر ألدائها، أو في حال كانت تتطلب موظفين متخصصين في القطاع ومن ذوي المهارات أتتطلب موظفين 

حين ال تتطلب العديد  توليد االستثمار وبعض خدمات التيسير، في أنشطةهذا هو الحال بالنسبة لكل من و. العالية

ثانياً، تتباين أهداف هيئات تشجيع . الميزانية نفقات من كبيرة حصة السياسات تغيير مجال فيمن أنشطة الدعوة 

 . بغيرهاتوقعات أقل لتنفيذ أنشطة االحتفاظ باالستثمار مقارنةً  مثالً االستثمار، حيث لدى بعض الهيئات 

، السمعةما يزيد بقليل عن ثلث ميزانيتها وسطياً ألنشطة بناء  المتوسطتخصص هيئات تشجيع االستثمار في جنوب 

مجال  فيالمتبقية للدعوة % 10 والـلتسهيل االستثمار واالحتفاظ به، % 20وثلث آخر لتوليد االستثمار، وحوالي 

اردها في المقام في المقابل، تركز اقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مو(. 2.1شكل )تغيير السياسات 

كما تكرس غالبية هيئات تشجيع االستثمار في . ليها تيسير االستثمار واالحتفاظ بهتاألول على توليد االستثمار، 

من ميزانيتها ألنشطة % 29بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي مواردها لتوليد االستثمار، لكن تكرس حوالي 

 بشكلو ،هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تخصصه ابشكل يزيد عم) السمعةبناء 

منافسة كبيرة من األسواق كما تواجه اقتصادات جنوب المتوسط (. تخصصه هيئات جنوب المتوسط عماقل ي

القليلة الناشئة األخرى لجذب المستثمرين األجانب، وكان للتحديات السياسية واألمنية في المنطقة خالل السنوات 

الماضية تأثير سلبي على االستثمار، ما قد يفسر سبب قيام بعض هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

 .بالدها كوجهة استثمارية سمعةبتخصيص ما يصل إلى نصف مواردها لتعزيز 

 مهام األساسية للترويج لالستثمارمتوسط ميزانية وعدد الموظفين المكرسين في هيئة تشجيع االستثمار لكل مهمة من ال. 2.1شكل 

 

، (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر
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تالفات مهمة بين هيئات تشجيع اخ األساسية األربع وظائف تشجيع االستثمارب يتعلق فيماتفاصيل الميزانية  تشير

بها ألنشطة  الخاصةفعلى سبيل المثال، تخصص مصر وليبيا نصف ميزانيات الترويج . االستثمار في المنطقة

 والتجديد النهوض بالصناعة وكالة)، بينما تخصص كل من الهيئات األردنية والفلسطينية والتونسية السمعةبناء 

ويعتبر توليد االستثمار (. ، لوحة أ2.2شكل )من ميزانيتها لهذه األنشطة % 25من أقل ( والهيئة التونسية لالستثمار

خصص ت، واألمر األكثر أهمية ألربع منها، حيث ثاني أهم وظيفة لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط

( األردن والمغرب)هيئتان  لهاخصص تمن ميزانيتها ألنشطة توليد االستثمار، في حين % 30ست هيئات حوالي 

ً ويعتبر تركيز المغرب على توليد االستثمار . من ميزانيتها% 50أكثر من  مع قرار الهيئة المغربية لتنمية  متسقا

غرار هيئات منظمة التعاون  على القطاع حسب أقسام من لتتألفتنظيم الاالستثمارات والصادرات مؤخراً بإعادة 

 .انية للتجارة واالستثماروالتنمية االقتصادية مثل الهيئة األلم

 ستثماراالتشجيع لالوظائف األساسية األربعة بحسب كل هيئة  علىالموارد  تقسيمعملية   2.2شكل

، (نسبة مئوية من إجمالي الميزانية)نمط توزيع ميزانيات هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط . ألوحة ال
2017 

 

 

 

 

 

 2017(، الموظفونرية في هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط )نسبة اللوحة ب. نمط توزيع الموارد البش
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 (.2018) دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط: المصدر

وتوليد  السمعةي بناء أ)شجيعه لتسهيل االستثمار مقارنة بتتخصص جميع هيئات تشجيع االستثمار ميزانية أقل 

نسبة منخفضة بشكل غير متوقع من ميزانيتها لتسهيل  ومع ذلك، تكرس هيئات جنوب المتوسط (. االستثمار

أن تشغيل المحطة الواحدة  إلى ذلك يعودوقد ". المحطة الواحدة لإلجراءات"تشغيل ب معظمها تقوم بينمااالستثمار 

باإلضافة إلى ذلك، غالباً ما تدفع الوزارات أو الهيئات . المهارة عالية نتكو أن دون من كثيفةعادةً عمالة  يتطلب

إلى المحطة الواحدة لإلجراءات، حتى لو كانت تدار من قبل هيئة تشجيع  تخصصهمرواتب الموظفين الذين 

ما ك)ستثمار االإضافية من هيئة تشجيع  تعويضاتوفي بعض الحاالت، يحصل هؤالء الموظفون على . ستثماراال

ال تكرس الكثير من الموارد ألنشطة التيسير واالحتفاظ  ويبدو أن هيئات جنوب المتوسط(. في حالة مصر مثالً 

ً والمكلفة، مثل تحسين الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات  الصغيرة والمتوسطة  والمشاريعاألكثر تقدما

 . الحجم

، إذا (، اللوحة ب2.2الشكل )ى حد ما عن نفقات الميزانية كما تتبع مخصصات الموارد البشرية نمطاً مختلفاً إل

بناء : رب ثلث موظفيها لكل من العناصر التاليةاتخصص هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط ما يق

وفي المقابل، تخصص هيئات تشجيع االستثمار في . وتوليد االستثمار وتيسير االستثمار واالحتفاظ به السمعة

وبية ومنطقة البحر الكاريبي وهيئات بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية غالبية موظفيها لتوليد أمريكا الجن

 .مقارنةً بهيئات جنوب المتوسط السمعةذلك التيسير، مع تخصيص موارد بشرية أقل لبناء  وبعداالستثمار، 

ً في طريقة تخصيص  هيئات تشجيع االستثمار لمواردها وتظهر الدراسة االستقصائية وجود فجوة كبيرة نسبيا

من % 22، فقط تمثل هذه األنشطة، في المتوسط وبينما. المالية والبشرية ألنشطة تسهيل االستثمار واالحتفاظ به

 ذلكويدعم . من موظفي الهيئة% 31تحصل على  فإنهاميزانية هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط، 

تأثير  ذاتعمليات المحطة الواحدة لإلجراءات يمكن أن تكون كثيفة العمالة ولكن الحجة السابقة التي مفادها أن 

موارد مالية أكثر بقليل من الموارد  السمعةوتتلقى أنشطة بناء . ستثماراالتشجيع  اتمحدود على ميزانيات هيئ

تسويق وعالقات توظيف شركات  عبرذلك إلى االستعانة بمصادر خارجية لهذه األنشطة  يعودالبشرية، وربما 

تمشياً مع تفاصيل الميزانية، . حالة األردن فيكبير  بشكلهذا االختالف  ويبرز. نطاق عالمي ذاتعامة دولية 

 .فقط من موظفيها من أجل الدعوة إلى السياسات% 14تخصص هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 
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 لفهم أنشطتها  ةمالمحها االستراتيجيتصنيف هيئات تشجيع االستثمار بحسب 

 تقسيمبتصنيف هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط ضمن أربع مجموعات وفقاً ألنماط  2.2يقوم الجدول 

. الهيئات وخياراتها بشكل أفضل تلكلفهم تركيز األنشطة المختلفة ل الوظائف األساسية األربعة على مواردها

ً ويعتمد التصنيف على تخصيص الموظفين،  أكثر موثوقية من توزيع  هيأن تقديرات الموظفين  من انطالقا

وتوفر دراسة مزيج أنشطة هيئات (. OECD ،2018a)الميزانية، ألنها ال تتوافق بالضرورة مع النظم المحاسبية 

نظرة ثاقبة حول كيفية اختالفها في الطريقة التي تحدد " االستراتيجية المالمح"تشجيع االستثمار في ضوء هذه 

 .ها وتجري عملياتهابها مهام

 فئات هيئة تشجيع االستثمارضمن قائمة أولية الدول . 2.2الجدول 

 المتوازنون  الميسرون  المولدون  بناء الصورة

 ليبيا
وكالة النهوض )تونس 

 (باالستثمار الخارجي

 المغرب
 

النهوض بالصناعة  وكالة)تونس 

 (والتجديد
الهيئة التونسية )تونس 

 (لالستثمار

 الجزائر
 مصر

 األردن
 لبنان

 السلطة الفلسطينية

 (2018) دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط: المصدر

، إذ تقوم بتوزيع الموارد البشرية بشكل "متوازنة"تعتبر معظم هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

وتوليد االستثمار وتيسير االستثمار واالحتفاظ به، مع تخصيص موارد أقل  السمعةين بناء منصف إلى حد ما ب

ً قليالً، حيث تخصص معظم . السياسات تغيير مجال في الدعوة نشطةأل ً مختلفا لكن تتبع الهيئة األردنية اتجاها

 تغيير مجال فيمار والدعوة وتيسير االستثمار، وعدد أقل من الموظفين لتوليد االستث السمعةمواردها لبناء 

 سمعة ببناء" تقومان( في تونس وكالة النهوض باالستثمار الخارجي الليبيةهما الهيئة )وهناك هيئتان . السياسات

بالدهما  سمعةمن مواردهما البشرية لتعزيز % 40خصصان ما ال يقل عن توذلك على اعتبار أنهما " البالد

. ا ألنشطة التيسيرممن موارده% 40أكثر من  الباقيتانئتان التونسيتان ، في حين تكرس الهييةكوجهة استثمار

وبلدان  ةاالقتصادي والتنميةوعلى النقيض من ذلك، تعتبر معظم هيئات تشجيع االستثمار لدى منظمة التعاون 

هيئة جنوب المتوسط وهي ال فيواحدة فقط  هيئة غرار على، ةمولد هيئاتأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

. السمعة ببناء من هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية% 7أقل من  قامتو. ةيالمغرب

 التجديدوهيئة النهوض بالصناعة )وتجدر اإلشارة إلى أن هيئتين من هيئات تشجيع االستثمار الثالث في تونس 

 إلى، عملهما نطاقاتلمعلومات المتعلقة بل نظراً ، يوحي قد ما نتميان إلى نفس الفئة،ت( والهيئة التونسية لالستثمار

 (.لمزيد من األدلة على تونس 1انظر الملحق ج في الفصل )ازدواجية محتملة، 

 وظائفها األساسيةضمن أنشطة هيئة تشجيع االستثمار 

الدولة المضيفة  سمعةبناء : شطةبمجموعة واسعة من األنتقوم جميع هيئات االستثمار في منطقة جنوب المتوسط 

وإعادة االستثمار، والدعوة  المشاريعكوجهة استثمارية جذابة، وجذب المشاريع االستثمارية، وتسهيل تنفيذ 

بجميع األنشطة التسعة  المنطقةع االستثمار في يتشج هيئاتوتقوم معظم . لالستثمار مشجعة سياساتيةصالحات إل

المصنفة تحت قسم  التسعةنشطة األوجميع ( 2.3شكل ) السمعةبناء  قسماالستقصائية تحت  الدراسةالمصنفة في 

قلة عدد  مع( 2.5شكل ) كما تقوم معظم الهيئات أيضاً بجميع أنشطة تيسير االستثمار(. 2.4شكل )توليد االستثمار 

أنشطة  أخيراً، تقوم هيئات تشجيع االستثمار بجميعو(. 2.6شكل )الهيئات التي تدير خدمات الرعاية الالحقة 

رغم تلقيها الجزء األقل من الميزانية وعدد العاملين ( 2.7شكل )مجال تغيير السياسات االثني عشرة  فيالدعوة 
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من األنشطة  أكبر بعدد بقيامها تدليأن هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  هومن الجدير ذكر. األقل

 .في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية انة بأقرانهوظائف ترويج االستثمار األساسية األربعة مقار ضمن

 السمعةأنشطة بناء 

ً من الترويج االستثماري لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط السمعةيبدو أن بناء   ،يعد جزءاً أساسيا

ول أمريكا بشكل أكبر مما هو عليه لدى هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ود

شكل )وتؤدي معظم الهيئات جميع األنشطة التسعة المدرجة في الدراسة االستقصائية . الجنوبية والبحر الكاريبي

بالدها كوجهة لالستثمار  لسمعةتقوم جميع هيئات تشجيع االستثمار بخمسة أنشطة، بما في ذلك الترويج  كما(. 2.3

موقع على شبكة اإلنترنت وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتقديم من خالل مواقعها على الويب، حيث يعد امتالك 

وقد بدأت مواقع اإلنترنت هذه . معلومات مركزية ومتاحة وحديثة ومهمة لجمهور كبير من المستثمرين المحتملين

بزيادة ما تقدمه من تفاصيل، إذ تعرض بالتفصيل المزايا النسبية وإجراءات االستثمار والتشريعات ووسائل 

الحاالت والقصص الناجحة وخدمات الهيئة ومعلومات /عالم واألحداث وفرص العمل ودراسات البحوثاإل

وتتوفر معظم مواقع الويب بثالث لغات على األقل، مع توفير هيئة تشجيع . االتصال وروابط لموارد مفيدة أخرى

باإلضافة إلى ذلك، تستخدم جميع . كوريةاالستثمار في المغرب لموقعها بثماني لغات منها الماندرين واليابانية وال

كأداة أكثر ( ، وسائل التواصل االجتماعي، وما إلى ذلكGoogleAds)هيئات تشجيع االستثمار خدمات الويب 

 .تفاعلية لجذب المستثمرين وجمع البيانات والتعليقات

 لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط السمعةأنشطة بناء . 2.3شكل 

 ات تشجيع االستثمار التي شملتها الدراسة االستقصائيةهيئ% 

 

ساب المتوسطات من إجمال الردود اإليجابية المقدمة من الهيئات تحاتم و؛ لم يتم الرد عليها كسلبيةاألسئلة التي  تُعتبر: مالحظة
 العشرة التي شملتها الدراسة االستقصائية

 (.2018) دية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسطدراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصا: المصدر

كما تستخدم هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط أدوات التسويق التقليدية مثل الكتيبات العامة وأدلة 

تتوفر هذه وغالباً ما . ، وغالباً في قطاعات معينةمحدديناالستثمار المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مستثمرين 

وتقوم معظم أو جميع هيئات تشجيع االستثمار في . ستثماراالهيئة تشجيع ل مواقع اإللكترونيةالالمستندات على 

العالقات العامة في الداخل والخارج والمشاركة فيها، مثل المعارض المتنقلة والفنية  األحداثم يتنظبأيضاً  المنطقة

كما تتمتع أيضاً . ية رفيعة المستوى تشمل رئيس الوزراء أو رئيس الدولةوالمعارض التجارية، وتنظيم بعثات دول

في الداخل وفي معظم الحاالت في الخارج، على الرغم ( المطبوعة والتلفزيونية)بحضور قوي في وسائل اإلعالم 
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مع ما تقوم ويتناقض هذا . من التكلفة العالية لهذه األنشطة وقدرتها المنخفضة على استهداف مستثمرين محددين

به هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، حيث يعمل أكثر من نصفها قليالً مع وسائل 

 .اإلعالم الدولية والمحلية

 أنشطة توليد االستثمار 
 فيان، بعض األحي يقع توليد االستثمار، وال سيما استهداف المستثمرين، في المرتبة الثانية، وحتى األولى في

 توليدبتنفيذ جميع أنشطة  الهيئات هذههيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط، إذ تقوم أكثر من نصف 

االستثمار التسعة المدرجة في استطالع جنوب المتوسط، في حين تقوم جميع الهيئات بتنفيذ ستة منها على األقل 

إلى أنها تنظم أو تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط فعلى سبيل المثال، تشير جميع هيئات (. 2.4شكل )

باإلضافة إلى ذلك، تتولى جميع الهيئات التعامل . تشارك في أحداث خاصة بقطاع أو مستثمر في الداخل والخارج

 .لكتروني أو حمالت استباقيةاإلبريد ال مع استفسارات وطلبات المستثمرين األجانب وإجراء حمالت عبر

ين بإجراء تحليالت أولية للبيانات، مثل المقاالت الصحفية وبيانات تيع هيئات جنوب المتوسط باستثناء اثنوتقوم جم

في المقابل، . قوم ما يزيد قليالً عن نصف هذه الهيئات بإجراء دراسات السوقيالملكية وبيانات الشركة، في حين 

بإجراء تحليل للبيانات األولية  االقتصادية نميةوالتمن هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون % 97تقوم 

تقوم أربع هيئات بأنواع أخرى من جمع المعلومات الخاصة (. OECD ،2018a)دراسات السوق ب% 90و

وتقوم معظم هيئات تشجيع . باألعمال، حيث تقوم الهيئة الفلسطينية على سبيل المثال بإدارة قاعدة بيانات للمغتربين

 ذكرتهاتوليد االستثمار التي ب الخاصةة التعاون والتنمية االقتصادية بجميع األنشطة التسعة االستثمار في منظم

 .من هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط أكبرالدراسة، مع إجراء عمليات جمع المعلومات والتحليل بمعدل 

 وسطهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المت فيأنشطة توليد االستثمار . 2.4شكل 

 هيئات تشجيع االستثمار التي شملتها الدراسة االستقصائية% 

 

ساب المتوسطات من إجمال الردود اإليجابية المقدمة من الهيئات تحاتم و؛ لم يتم الرد عليها كسلبيةاألسئلة التي  تُعتبر: مالحظة
 العشرة التي شملتها الدراسة االستقصائية

 ة االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسطدراسة منظمة التعاون والتنمي: المصدر

 أنشطة تيسير االستثمار واالحتفاظ به 

ً عبر الهيئات مقارنةً ببناء  أو توليد  السمعةيتم تنفيذ أنشطة تيسير االستثمار واالحتفاظ بها بشكل أقل اتساقا

( 2)ت التيسير لدعم تنفيذ مشاريع المستثمرين الجدد؛ خدما( 1: )االستثمار، إذ تنقسم هذه األنشطة إلى فئتين
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خدمات الرعاية الالحقة أو االستبقاء التي تساعد المستثمرين الراغبين في تطوير أنشطتهم وتوسيع نطاقها، بهدف 

ت وتشمل خدمات التيسير توفير المعلوما(. أو على األقل الحفاظ على االستثمارات الحالية)تحفيز إعادة االستثمار 

والزيارات واالجتماعات في البلد المضيف، وكذلك المساعدة في اإلجراءات اإلدارية، في حين تشتمل أنشطة 

التي تواجهها الشركات، ومساعدتها على توسيع أنشطتها، بما في ذلك ربطها  المشاكلالرعاية الالحقة على حل 

 .االقتصاد المحليب

مجموعة أوسع المعدل  علىيع االستثمار في جنوب المتوسط لدراسة االستقصائية، تعرض هيئات تشجا وبحسب

من خدمات التيسير مقارنةً بهيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول أمريكا الجنوبية 

تشجيع  فعلى سبيل المثال، تقدم جميع هيئات. فيهاومنطقة البحر الكاريبي، مع اختالف األنشطة األكثر شيوعاً 

المساعدة في تسجيل األعمال، في حين تعتبر هذه الممارسة أقل شيوعاً بين هيئات االستثمار في جنوب المتوسط 

تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث قد 

ً  أكثر، أو قد تكون إجراءات تسجيل األعمال اتخدمتوفر هيئات أخرى في هذه االقتصادات هذه ال وتقوم . تبسيطا

بتنظيم تشجيع االستثمار في كل من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول جنوب المتوسط  هيئاتغالبية 

اجتماعات مع أصحاب المصلحة المحليين وتقديم معلومات عن الموردين والعمالء المحليين، ولكن تقوم هيئات 

بتقديم المساعدة بشكل متكرر للحصول على موافقات األراضي والبناء يع االستثمار في جنوب المتوسط تشج

وتعتبر المساعدة في الحصول على التمويل واحدة من األنشطة األكثر شيوعاً . القضايا القانونية فيوالمساعدة 

، في حين هو النشاط األقل تكراراً بين هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فيبين هيئات تشجيع االستثمار 

 (.2.5شكل ) فقطحيث تقدمها أربع هيئات  جنوب المتوسط

 أنشطة تيسير االستثمار لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط. 2.5شكل 

 هيئات تشجيع االستثمار التي شملتها الدراسة االستقصائية% 

 

ساب المتوسطات من إجمال الردود اإليجابية المقدمة من الهيئات تحاتم و؛ يتم الرد عليها كسلبية لماألسئلة التي  تُعتبر: مالحظة
 العشرة التي شملتها الدراسة االستقصائية

 دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط: المصدر

وهدف التركيز ناتجة عن البيروقراطيات المعقدة في منطقة جنوب المتوسط  اطنقفات في قد تكون هذه االختال

ية دول بأنشأت غال الغرض، ولهذا. اإلداري التعقيدهيئة تشجيع االستثمار في تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن 
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ى المحافظات للمستثمرين األجانب بما في ذلك على مستو" المحطة الواحدة لإلجراءات"المنطقة ما يعرف باسم 

 .بعض خدمات التيسير هذه تؤديوالتي 

على العكس من ذلك، تقدم أقل من نصف هيئات تشجيع االستثمار غالبية خدمات الرعاية الالحقة المطلوبة في 

والتي توفر ) االستطالع، رغم أن هذا المعدل ال يزال أعلى مما تقدمه هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

بر أكثر خدمات الرعاية الالحقة المقدمة توتع(. ئات تشجيع االستثمار فيها ثالث خدمات رعاية الحقة فقطغالبية هي

على نطاق واسع هي التوفيق بين المستثمرين والشركات المحلية، والتي توفرها جميع الهيئات باستثناء هيئة 

أيضاً إلى ار في منطقة جنوب المتوسط فيما يتعلق بذلك، تسعى نصف هيئات تشجيع االستثم(. 2.6 شكل)واحدة 

. تحسين ربط المستثمرين بالبيئة المحلية من خالل توفير قاعدة بيانات للموردين المحليين وعدة بيانات أخرى

والتي تقدم خدمات التوفيق لكنها تونس  فيومن بين االستثناءات المثيرة لالهتمام هيئة تشجيع االستثمار األجنبي 

 .التجديديانات الموردين المحليين التونسيين الخاصة بهيئة أخرى وهي هيئة النهوض بالصناعة وتستخدم قاعدة ب

فعلى سبيل المثال، تذكر فقط هيئتي تشجيع . وتختلف خصائص قاعدة البيانات عبر هيئات تشجيع االستثمار

دون المح  .ليون يحملون شهادات دوليةاالستثمار اللبنانية والفلسطينية في قاعدة بياناتها ما إذا كان المور 

كما تقدم جميعها باستثناء هيئتين خدمات تخفيف النزاعات وذلك على عكس معظم هيئات تشجيع االستثمار في 

أن تقوم  فيهامنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وهيئات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والتي من الشائع 

 هذهوبينما ينبغي أن تدعم . وإصالحها األفراد المستثمرين مع للمشاكل حلولفير هيئات تشجيع االستثمار بتو

ً العمليات المستثمرين  ، ذكرت بعض الهيئات أن بعض الشركات تعتبر الرعاية الالحقة بمثابة تقييد أو وسيلة نظريا

لذلك . هيئة تشجيع االستثمار اإلبالغ المتكرر عن المعلومات الحساسة المحتملة إلى منهاتحكم، نظراً ألنها تتطلب 

 هيئاتكما أن أقل من نصف . ينبغي أن تضع الهيئات في اعتبارها عدد المتطلبات التي تطلبها من المستثمرين

على غرار هيئات تشجيع االستثمار لدى منظمة التعاون والتنمية ) الشكاوى ديوانجنوب المتوسط تقدم خدمة 

وقع مثل هذه الخدمة في إطار تشجيع االستثمار طريقة فعالة لالستفادة منها ويمكن أن يكون تحديد م(. االقتصادية

 .لتحسين إطار السياسة الشامل من خالل الدعوة للسياسات

 أنشطة الرعاية اللينة لالستثمار في جنوب المتوسط. 2.6شكل 

 هيئات تشجيع االستثمار التي شملتها الدراسة االستقصائية% 
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ساب المتوسطات من إجمال الردود اإليجابية المقدمة من الهيئات تحاتم و؛ لم يتم الرد عليها كسلبيةلة التي األسئ تُعتبر: مالحظة
 .العشرة التي شملتها الدراسة االستقصائية

 .دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط: المصدر

هيئات برامج ال من أقليةهيئات خدمات إضافية لربط المستثمرين باالقتصاد المحلي، إذ تنفذ لا من القليلم تقد

، كما هو الحال في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، في حين تقدم ثالث هيئات فقط خدمات التكتالت

 يوفر. دم تدريب الموظفين المحليينلتعزيز التوظيف المحلي من خالل تقديم المساعدة في التوظيف، وثالثة منها تق

غالباً ما يتم تنفيذ هذه المهام من قبل جهات . فقط مجلس الخصخصة واالستثمار في ليبيا في بعض األحيان كليهما

قلة عدد  سببالصغيرة والمتوسطة، ولكن ليس من الواضح ما  المشاريعتطوير  اتحكومية أخرى، مثل هيئ

في الواقع، تتطلب العديد من خدمات التيسير والرعاية الالحقة مهارات محددة،  .الخدمة هذهالهيئات التي تقدم 

مثل دعم بناء القدرات للشركات المحلية أو بناء روابط تجارية فعالة بين الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات 

تثمار في جنوب ويبدو أن معظم خدمات التيسير والرعاية الالحقة المقدمة من هيئات تشجيع االس. الصغيرة

تركز على تقديم مساعدة مسبقة للشركات، مثل تقليل عدم تماثل المعلومات، بدالً من خدمات دعم األعمال المتوسط 

 .على المدى الطويل كما هو الحال مع هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 نشاطات الدعوة إلى تغيير السياسات العامة 
نطاق عمل قانوني للمساعدة في تحسين مناخ االستثمار باالستثمار في جنوب المتوسط  معظم هيئات تشجيع تتمتع

كما . في الكثير من الحاالت( 2.2صندوق ) اتالسياس فيتغييرات الوذلك من خالل مراجعة التشريعات واقتراح 

ليقات حول مناخ بر أيضاً في وضع جيد لتقديم تعتهيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط تع أن

االستثمار نظراً لكونها تقوم بإدارة خدمات النافذة الواحدة أو المحطة الواحدة لإلجراءات، األمر الذي يجعلها على 

المباشرة إلى جهات سيادية أعلى، مثل رئاسة الحكومة أو الهيئات  اتهيكما تتيح تبع. المستثمرين اتصال مباشر مع

عي القرار مقارنةً بهيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية إلى كبار صان هاالحكومية، وصول

 .االقتصادية

 فيمن موظفيها ألنشطة الدعوة % 14فقط من ميزانيتها و% 12 المعدل علىتخص ص هيئات تشجيع االستثمار 

 تنمية االقتصاديةأن هذه النسب منخفضة أيضاً في هيئات منظمة التعاون وال كمالسياسات العامة، ا تغيير مجال

تستخدم هيئات تشجيع االستثمار في جنوب . وأفقية الطابع ةأن بعض هذه األنشطة غير مكلف منرغم ال على

هيئات تشجيع  مجملرغم الموارد المحدودة، إذ تقوم ست هيئات من  اتللتأثير على السياس أساليب عدةالمتوسط 

 تغيير مجال فيية بتنفيذ جميع األنشطة المتعلقة بالدعوة االستثمار العشرة المشمولة في الدراسة االستقصائ

، بما في ذلك مراقبة مناخ االستثمار من (2.7شكل )تقوم جميع الهيئات بستة من هذه األنشطة  كما. اتلسياسا

، واالجتماع مع المواقف حول ورقاتخالل المشاركة في اجتماعات دورية مع القطاع الخاص، وإنتاج تقارير أو 

بإنتاج تقارير سنوية عن التحديات الرئيسة التي  مثالً وتقوم الهيئة التونسية لالستثمار . المسؤولين الحكوميينكبار 

كما . لالستثمار الذي يترأسه رئيس الوزراء االستراتيجييواجهها المستثمرون، مقترحةً إصالحات على المجلس 

كما ذكرت جميع الهيئات، باستثناء . البالدستثمار في ساهمت الهيئتان المصرية واألردنية في صياغة تشريعات اال

  .ابتقديم تعليقات غير رسمية لحكوماته ااثنتين، قيامه
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 أنشطة الدعوة إلى تغيير السياسات لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط. 2.7شكل 

 هيئات تشجيع االستثمار التي شملتها الدراسة االستقصائية% 

 

ساب المتوسطات من إجمال الردود اإليجابية المقدمة من الهيئات تحاتم و؛ لم يتم الرد عليها كسلبيةاألسئلة التي  رتُعتب: مالحظة
 .العشرة التي شملتها الدراسة االستقصائية

 .دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط: المصدر

أقسام مخصصة للعمل في /وحداتب فقط (الهيئة التونسية لالستثمار)يئات اللبنانية والفلسطينية والتونسية اله تتمتع

س غالبية هيئات تشجيع االستثمار ما بين السياسات لتغييرمجال الدعوة   هامن موظفي% 20و% 10، لكن تكر 

. ذلكل هامن موظفي% 1تخصص فقط  ، في حين ذكرت الهيئة الجزائرية أنهااتلسياسا تغيير مجال فيللدعوة 

 هاذكرت معظم هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أنها تخصص بعض موظفيو

ألنشطة الدعوة للسياسات، إال أنها تقوم في المتوسط بأنشطة دعائية أقل من هيئات تشجيع االستثمار في جنوب 

مثل المشاركة في )بتنفيذ هذه األنشطة يام هيئات جنوب المتوسط الواضح مدى تواتر ق غير من. المتوسط

 (.االجتماعات مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص

ظهر يذكرت هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط استخدامها أدواتاً تحليلية لرصد مناخ االستثمار، حيث 

وتتبع جميع هيئات تشجيع االستثمار : نشاء مؤشراتها الخاصةبدل إ موجودةأن الهيئات تستخدم المؤشرات ال

التصنيفات المتاحة مثل مؤشر ممارسة األعمال الخاص بالبنك الدولي ومؤشر التنافسية العالمي للمنتدى 

كما أنشأت عدة دول في المنطقة، ومنها المغرب وتونس، فرق عمل مشتركة بين الوزارات . االقتصادي العالمي

هميتها في جذب أل نظراً مع هيئات تشجيع االستثمار نحو تحسين هذه التصنيفات  تعمل بشكل وثيقأو  تتكامل

في مجال الدعوة  تأديتها تتمكما تعد الدراسات االستقصائية للمغتربين من أقل األنشطة التي . المستثمرين الدوليين

كا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي ودول للسياسات في هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان أمري

 .جنوب المتوسط

لسياسات، في سبب يُعزى جزئياً إلى أن ا لتغييرمن الصعب تقييم نجاح هيئة تشجيع االستثمار في تنفيذ الدعوة 

هيئات تشجيع االستثمار في جنوب  قبل من المذكورةالتحديات  أحدومن . قد يستغرق بعض الوقت اتتغيير السياس

وقد يكون للهيئات المسؤولة عن . إقناع أصحاب المصلحة المعنيين بفوائد إصالحات مناخ االستثمار توسطالم

اإلقليمي أولويات متضاربة، في حين قد تعارض بعض الشركات التي تستفيد من الوضع  والنموالسياسة الضريبية 

المستقبلي استراتيجيات لتعبئة مجموعة متنوعة ويمكن أن يستكشف العمل . الراهن التغييرات القانونية أو التنظيمية
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أن كما ذكرت هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط . من أصحاب المصلحة لدعم اإلصالحات وتنفيذها

ً  تحققعلى الهيئات والحكومات أن  بين استخدام اإلصالحات كإشارة إيجابية للمستثمرين، وبين تنفيذ الكثير  توازنا

لتنظيمية والتي يمكن أن تربك المستثمرين أو تُبعد أولئك الساعين إلى مناخ من التغييرات ا

  .مستقر
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اإلطار : دور الدعوة إلى تغيير السياسات العامة في هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط. 2.2صندوق 
 القانوني

تفويض قانوني بإجراء الدعوة  ،باستثناء هيئتين ،لدى جميع هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط

كما أن أكثر . إلى تغيير السياسات العامة لتحسين مناخ االستثمار، لكن يختلف نطاق وتفاصيل هذه التوجيهات

 واألنظمةبمراجعة القوانين  بوضوحفة مكل  من نصف هيئات تشجيع االستثمار العشرة في جنوب المتوسط 

سلطة صياغة  يةواألردن يةمصرالستثمار االا تشجيع تولدى هيئ. المتعلقة باالستثمار واقتراح اإلصالحات

أقسام /وحدات( لبنان والسلطة الفلسطينية وتونس)تشريعات االستثمار، في حين لدى ثالث هيئات أخرى 

 .مخصصة للدعوة في مجال السياسات

فعلى سبيل . السياسات رتغيي إلىلدعوة ل شائعة أساليبويكشف التقييم األولي للتشريعات ذات الصلة عن عدة 

 :المثال، تتمتع هيئات تشجيع االستثمار التالية بسلطة قانونية صريحة من أجل

 مصر واألردن: صياغة مشروع قانون استثمار. 

 الهيئة التونسية )مصر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس : مراجعة التشريعات واقتراح التغييرات

 .والسلطة الفلسطينية( لالستثمار

  (.الهيئة التونسية لالستثمار)مصر، المغرب، لبنان وتونس : دراسات حول مناخ االستثمارإجراء 

  لبنان: حول تحديات المستثمرين استقصاءاتإجراء. 

  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اعتماداً على قوانين االستثمار في جنوب المتوسط: المصدر
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 ستثمار األجنبي المباشر وتوليدهتحديد األولويات االستراتيجية لجذب اال . 3

أن  للهيئاتيمكن و. تقوم هيئات تشجيع االستثمار بمجموعة من األنشطة لجذب المستثمرين إلى البالد واستبقائهم

من خالل عملية تحديد  أمثلتصمم الخدمات التي تقدمها للمستثمرين بشكل  أنأفضل و بشكلتركز مواردها 

على قطاعات وبلدان معينة ومشروعات استثمارية معينة ومستثمرين أفراد معينين  األولويات، أي، اختيار التركيز

ويتيح تحديد األولويات (. جلب مزايا فريدة لالقتصاد المضيفتقد  ااحتمالية أكبر ألن تتحقق أو ألنه اإما ألن لديه)

من حيث قيمة  األعلى، مثالً  العائدات ذاتاالستخدام االستراتيجي للموارد المحدودة، مع التركيز على األنشطة 

ويمكن أن يكون لذلك عواقب بعيدة المدى على ما تقوم به هيئة تشجيع . أو نوع االستثمار األجنبي المباشر

 (.دعمه تم ذيمن حيث االستثمار ال)االستثمار وكيف تقوم به، وكذلك على تأثيره 

ار األجنبي المباشر في القطاعات التي وجد البحث الحالي أن الدول تحصل على مستويات أعلى من االستثم

، ولكن يثير تحديد األولويات العديد من األسئلة المنهجية المتعلقة بما يجب 4تستهدفها هيئات تشجيع االستثمار

أي تقديم خدمات معينة )، وكيف (أي استخدام أي معايير)، ولماذا (أي القطاعات والمشاريع والمستثمرين)دعمه 

. تحدياً لمعظم هيئات تشجيع االستثمار بدورهعن أن ذلك يشكل  فضالً ( سي أو إداري معينأو اعتماد نهج مؤس

وال يكمن الخيار المتعلق باالستراتيجية المثلى فقط في اتخاذ قرار بشأن تحديد األولويات ولكن أيضاً بشأن ما 

في اختيار ما يجب دعمه،  تتمثل يهما، مهمة صعبةتيجب استبعاده، إذ تواجه الهيئات أو السلطات المشرفة، أو كل

 .وعلى أي أساس، وكيف

يهدف هذا الفصل إلى تقديم نظرة عامة على استراتيجيات تحديد األولويات لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب 

كأولوية ولماذا، ثم يعرض النتائج األولية حول كيفية تحديد  تُعد، ومناقشة أي قطاعات وبلدان ومشاريع المتوسط

ويبدو أن هذه الخيارات تأتي من أعلى المستويات . كيف يتم تحديدها وتنفيذها: ولويات في الممارسة العمليةاأل

مة استراتيجيات تحديد األولويات لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب ئلموا الجهود ببذلالحكومية، ما يوحي 

ة بأنواع القطاعات والبلدان التي يجب تحديدها كما تختلف القرارات المتعلق. المتوسط مع أهداف التنمية الوطنية

كأولوية اختالفاً كبيراً بين هيئات جنوب المتوسط وهيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، األمر الذي يعكس 

وتقوم كل هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط باستثناء . اختالف األهداف االقتصادية واإلنمائية لكل منهما

س الخصخصة واالستثمار في ليبيا بإعطاء األولوية لقطاعات أو دول محددة في استراتيجيات تشجيع مجل

، كما تستهدف معظم الهيئات مشاريع استثمارية محددة، باستثناء هيئة النهضة بالصناعة ااالستثمار الخاصة به

وتعتبر هيئة . نمية االستثمارات في لبنانالجزائر وهيئة تفي تونس والهيئة الوطنية لتطوير االستثمار في  التجديدو

تشجيع االستثمار األجنبي في تونس وهيئة تشجيع االستثمار المصرية الهيئتان الوحيدتان اللتان تمنحان أولوية 

 .لمستثمرين أفراد

 ما الذي تم تحديده كأولوية ولماذا؟

 نظرة عامة على االستراتيجيات 

دول جنوب المتوسط تقريباً األولوية لبعض االستثمارات على حساب يع االستثمار في تعطي جميع هيئات تشج

حين كانت هيئة تشجيع االستثمار في ليبيا الوحيدة التي ذكرت بأنها لم تستهدف قطاعات أو دوالً  فيأخرى، 

لها فقط إال أنها كانت تستهدف مشاريع معينة وبالتالي تم تناو)محددة في استراتيجياتها الخاصة بتشجيع االستثمار 

                                                      
االستهداف  جهود تأثيريحلالن و المتحدة الواليات من المباشر األجنبي االستثمار تدفقات على( 2011)جافوريك و هاردينغ يركز 4

 األجنبي االستثمار من أعلى تدفقات إلى يترجم القطاعبحسب  ولوياتاأل تحديد أن وجداوقد . العالمهيئة حول  97بـالخاصة 
 تدفقات من دوالراً  189عائد مقداره  إلى يترجم معين قطاع في االستثمار تشجيع علىيُصرف  دوالربمعنى آخر، كل : المباشر

 .المباشر األجنبي االستثمار
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تشجيع االستثمار في المنطقة  هيئاتوتعطي غالبية (. في هذا الفصل تحت قسم تحديد المشاريع بحسب األولوية

أولوية لمشاريع استثمارية محددة، كما هو الحال بين هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية 

في مصر وهيئة تشجيع  الهيئة)نوب المتوسط االقتصادية، لكن تعطي هيئتا تشجيع استثمار فقط في دول ج

األولوية لمستثمرين محددين، مقارنة بنصف هيئات منظمة التعاون والتنمية ( االستثمار األجنبي في تونس

 (.3.1شكل )االقتصادية تقريباً 

 نظرة عامة على استراتيجيات تحديد األولويات لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 3.1شكل 

 
 .(2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

بشكل عام، يمكن لهيئات تشجيع االستثمار تحديد األولويات من خالل استبعاد أنواع معينة من االستثمار من 

يعني االستبعاد أشياء  قد. ها لدى تواصل المستثمرين معهاالمساعدة التي تقدم منأنشطة الترويج الخاصة بها أو 

 هيئاتوقد ذكرت نصف . مختلفة، من عدم المساعدة على اإلطالق الستثمار معين إلى تخصيص موارد أقل له

هيئات لدى منظمة المقارنة بثلث )أنها تستبعد بعض البلدان والقطاعات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

في تونس مثالً  والتجديد النهوض بالصناعة وكالة، ألسباب عديدة مختلفة، إذ ذكرت (لتنمية االقتصاديةالتعاون وا

أنها ال تعطي أولوية للقطاع المالي بسبب وجود نمو قوي له من دون مساعدة الهيئة، في حين تستبعد الهيئة 

وتأثيرها المنخفض على العمالة، وذلك  بب تشبع السوق بهاالجزائرية األنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة بس

أما القطاعات ذات األولوية في لبنان فهي مبي نة في قانون االستثمار، . تمشياً مع خطة التنمية الوطنية الجزائرية

ً مشاريع . بالتالي ال تقدم الهيئة التشجيع أو المساعدة لقطاعات أخرى كما أنها الهيئة الوحيدة التي تستثني أيضا

. درجة معينة لتلقي المساعدةبإذ ينص قانون االستثمار في لبنان على ضرورة أن يكون حجم المشروعات محددة، 

في تونس هي الهيئة الوحيدة التي تستثني مستثمرين  وكالة النهوض باالستثمار الخارجيوالجدير بالذكر أن 

 ".للبيئة صديقة" ممارساتهم تكنمحددين، إذا لم 

البلدان ذات  منعة الحال باستبعاد االستثمارات في القطاعات المغلقة أمام المستثمرين أو وستقوم كل الهيئات بطبي

وتعتبر هذه الصورة . تحديد األولويات الخاصة استراتيجيةعدمة من نالعالقات السياسية الضعيفة معها أو الم

ية، والتي تستبعد في المقام األول المختلطة مشابهة لجهود تشجيع االستثمار لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصاد

القطاعات بناًء على نقص واضح في الحاجة إلى تدخل هيئة تشجيع االستثمار واعتبارات األمن القومي ونضج 

 .السوق
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 القطاعات والدول ذات األولوية 

الستثمار ضمن عطاء األولوية ل، باستثناء واحدة، بإتقوم جميع هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط

فعلى سبيل المثال، تعتبر هيئة تشجيع االستثمار . قطاعات معينة، وتعطي ستة منها أولوية االستثمار لبلدان معنية

األردنية الهيئة الوحيدة التي لديها قائمة محددة بالدول ذات األولوية، في حين تعطي الهيئة الفلسطينية األولوية 

األولوية للقطاعات ذاتها معظم هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  وتعطي. لالستثمار من مناطق معينة

والتي هي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسياحة واألعمال التجارية الزراعية والطاقات المتجددة وبعض 

 (.مثل السيارات والفضاء)الصناعات ذات القيمة المضافة العالية 

إلى جلب  ،قطاعات ذات أولوية لديهاالتي و ،تثمار في جنوب المتوسطوتسعى جميع هيئات تشجيع االس

، حيث تكون الغالبية العظمى من القطاعات (، لوحة أ3.2شكل )االستثمارات التي لديها القدرة على تنويع االقتصاد 

ويعتبر هذا النمط . األخرى البلدانب مقارنةً المستهدفة تلك التي تعزز التنمية اإلقليمية وتعزز مكانة البالد التنافسية 

ً مشابه لما تقوم به هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، األمر الذي يقترح بذل الجهود  ا

كما تركز هيئات متعددة أيضاً . إليجاد التوازن الصحيح بين أهداف التنويع واالستفادة من القدرات المحلية القوية

التي يمكن أن  تلكي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على العمالة أو ظروف العمل المحلية وعلى القطاعات الت

جميع  لدىهو قطاع يحظى باألولوية ( الصديق للبيئة" )األخضر"االستثمار  أنتعزز القدرة المحلية، فضالً عن 

 تجارية بسلوك يتمتعونمستثمرين  لمغربية تبحث عنتشجيع االستثمار ا لكن فقط هيئة. االقتصادات باستثناء لبنان

وال تقوم هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بإعطاء األولوية للمستثمرين . مسؤولة

ذوي سجل السلوك التجاري المتسم بالمسؤولية، إال أنه يعتبر المعيار األكثر شيوعاً لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة 

 .البحر الكاريبي

 المعايير المستخدمة لتحديد قطاعات وبلدان محددة على أنها أولوية لدى اقتصادات جنوب المتوسط 3.2 شكل

 بحسب القطاع. اللوحة أ
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 بحسب البلد. اللوحة ب

 

سب التي شملتها الدراسة االستقصائية، باستثناء مجلس الخصخصة واالستثمار في ليبيا، األولوية بح الهيئاتتعطي جميع : مالحظة
 . كما تعطي ست منها، وهي األردنية والمصرية والفلسطينية والهيئات التونسية الثالث، األولية لالستثمار بحسب البلد. القطاع
 .(2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

الشركاء في اتفاقات االستثمار والتجارة  البلدلتي تعطي األولوية لالستثمار بحسب جيع االستثمار اتفض ل هيئات تش

ال تعتبر مثل هذه  لكن. مشابه لما تفعله هيئات دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشكلالحرة الدولية، 

إلى ارتفاع الحواجز التجارية  ذلك مارب ويعود ،االتفاقيات عامالً حاسماً في االستهداف الذي تقوم به تلك الهيئات

 ويمكن أن تساعد. مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةواالستثمارية في اقتصادات جنوب المتوسط 

االتفاقيات التجارية في تسهيل الوصول إلى األسواق، في حين قد تكون اتفاقات االستثمار الدولية أكثر أهمية 

وقد ذكرت . مقارنةً بأسواق أخرى على اعتبار أنها توفر بعض الحماية القانونيةوب المتوسط لمستثمرين في جنل

 أحكامأداة فعالة لتحديد األولويات، خاصة في ظل عدم وجود  يشكل هذه االتفاقات ال وجودبعض الهيئات أن 

رة اإلقليمية الخاصة بها لتحديد تيسير االستثمار، في حين ذكرت هيئات أخرى أنها تستخدم اتفاقيات التجال ناظمة

 .أولويات االستثمار من بين مجموعات إقليمية محددة

عن البالد التي يمكن أن تكون مصادر للتكنولوجيا  البلدوتبحث جميع الهيئات الستة التي تحدد أولوياتها بحسب 

الحظت هيئات تشجيع االستثمار  ماك. هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية به تقوم لما مشابه بشكلالمتقدمة، 

ية في حال وحسب البلد في استراتيجيات تحديد القطاعات ذات األولباألولوية فعلياً  إعطاءفي جنوب المتوسط 

عالقات  تقربهاهيئات في جنوب المتوسط الدول التي الوتفضل فقط ثلث . كانت بعض الدول تتفوق في مجال معين

ثاني أكثر المعايير شيوعاً بين هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية  اوهذاقتصادية أو سياسية قوية، 

كما تميل الهيئات إلى عدم التفكير في المسافة أو اللغة خالل عملية استهدافها للبلدان األخرى باستثناء . االقتصادية

  .هيئة تشجيع االستثمار األجنبي في تونس

 المشاريع ذات األولية 
انب إعطاء األولوية لبلدان وقطاعات معينة، تعطي غالبية هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب إلى ج

" عالية الجودة"األولوية لمشاريع استثمارية محددة، يُشار إليها على أنها مشاريع ( سبعة من أصل عشرة)المتوسط 

 سمعةمار إلى حجم االستثمار وتأثيره على ، كما تنظر كل هيئات تشجيع االستث"ذات أولوية"أو " إستراتيجية"أو 

البالد وخلقه لفرص العمل والصادرات والبحث والتطوير على أنها من العوامل المهمة في إعطاء األولوية 

كان  وإذاوتنظر غالبية هيئات تشجيع االستثمار أيضاً في استدامة المشروع، (. 3.3شكل )للمشاريع االستثمارية 
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مدة التزام المستثمر وتأثير المشروع على التنمية اإلقليمية وقدرات إنتاج الشركات  يوففي قطاع ذي أولوية 

 .المحلية والمنافسة

 المعايير المستخدمة لتحديد أولويات المشاريع االستثمارية. 3.3شكل 

 

في تونس األولوية  جديدالتال تعطي كل من هيئات تشجيع االستثمار الجزائرية واللبنانية وهيئة النهوض بالصناعة و: مالحظة

 .حسب المشروع
 .(2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

ً ألربعة هيئات من أص ل كما يلعب أثر المشروعات االستثمارية على األجور واإليرادات الضريبية دوراً مهما

شركات كبيرة )وحجم الشركة ( شركة أسهم خاصة ،مشاريع مشتركة)بر كل من نوع المستثمر سبعة، في حين يعت

كما تجدر اإلشارة إلى أن جنسية . فقط من أصل سبع نعوامل مهمة لهيئتي( ومتوسطةأو مؤسسات صغيرة 

ديد المشاريع ذات تحب الخاصةالمشروع االستثماري والمشاريع القادمة من بلد ذي أولوية تعتبر في أسفل المعايير 

كما تعطي معظم هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية األولوية بحسب . األولوية

 .المشروع أيضاً، ولكن المعايير األكثر استخداماً هي تأثير المشروع على االبتكار

 عناصر تحديد األولوية األخرى 
ط األولوية لمستثمرين محددين، حيث تستخدم الهيئة العامة لالستثمار جنوب المتوس منطقةفي  فقطتعطي هيئتان 

الحرة في مصر نفس المعايير الختيار المستثمرين كما تفعل لتحديد القطاعات ذات األولوية، بما في  والمناطق

 .فرص العمل ونقل التكنولوجيا وإمكانات التصدير من يرفعذلك ما إذا كان المشروع قادر على أن 

رت جميع هيئات جنوب المتوسط التي تعطي األولوية للبلدان والقطاعات إلى أنها تفضل االستثمار األجنبي أشاو

ً بنفس القدر توسيع ( أي مشروعات استثمارية جديدة) التأسيسيالمباشر  مع تفضيل الهيئة الجزائرية أيضا

رب من التنمية االقتصادية، مع تفضيل ما يقويعتبر هذا أمراً مشابهاً لدول منظمة التعاون وا. المشروعات القائمة

 . ثلثيها االستثمار األجنبي المباشر التأسيسي
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 كيف تتم عملية تحديد األولويات؟

بذلك  هابينما تعطي جميع الهيئات األولوية لألنشطة بطريقة أو بأخرى، ال يُعرف الكثير حتى اآلن عن كيفية قيام

 ً وكيف تستخدم الهيئات مواردها لتحديد األولويات وما هي الخدمات التي  فمن الذي يقرر األولويات وكيف؟. عمليا

 تقدمها؟ وأخيراً وليس آخراً، كيف تضمن الهيئات فعالية تحديد األولويات وتحقيق النتائج المرجوة؟

 كيف يتم تحديد ذلك؟ 
ً ما يتم اتخاذ القرار المتعلق  على أعلى مستوى من ط ولوية في دول جنوب المتوساأل ذياالستثمارات بغالبا

من أصل  هيئاترئيس البالد وذلك في خمس  /السلطة التنفيذية في البالد، وال سيما على مستوى رئيس الوزراء

في اثنتان )أو قد يقوم بذلك مجلس الوزراء ( من أصل تسع هيئاتفي ثالث )تسع، أو قد تقوم بذلك عدة وزارات 

تمتع بعضها يالوطنية التي وضعتها الحكومة، بينما  االستراتيجية هيئات بتنفيذالوتقوم بعض  (.من أصل تسع

اآلخر بمزيد من االستقاللية في اختيار القطاعات ذات األولوية التي ستساعد على تحقيق األهداف االقتصادية 

ومة فعلى سبيل المثال، يحدد القانون التونسي بعض القطاعات ذات األولوية، لكن تسعى الحك. األوسع للحكومة

ً إلى تحديد أولويات االستثمار التي من شأنها تعزيز بعض األهداف اإلنمائية النهوض  ةوكالويعتبر ل. أيضا

كبير في اختيار قطاعات محددة ذات قيمة مضافة عالية الستهدافها، في حين  مجالالتونسية  والتجديدبالصناعة 

جهة أخرى تنفذ الهيئة  من. أكبر عدد من الوظائف ستخلقالتركيز على الصناعات التي  بقدرةتتمتع هيئات أخرى 

لكن تقدم معظم الهيئات مع ذلك مدخالت لجدول أعمال . الجزائرية التوجيهات التي وضعتها السلطة التنفيذية

 (.2انظر أنشطة الدعوة إلى تغيير السياسات العامة في الفصل )السياسة الوطنية 

أو قد تكون  من أصل تسع هيئاتفي عملية تحديد األولويات في ست  ينخرط مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار 

وفي حاالت قليلة، قد تقوم الوزارة المسؤولة عن االستثمار (. في أربع من أصل تسع)العملية مناطة بإدارة الهيئة 

مية متخصصة بتحديد االستثمارات ذات األولوية أو قد يقوم بذلك موظفو هيئة تشجيع هيئة االستثمار أو هيئة حكو

عدداً أكبر من ، تشمل قرارات تحديد األولويات في منطقة دول جنوب المتوسط وفي المتوسط (. 4.3شكل )

الجهات الفاعلة مقارنة باقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والتي غالباً ما يتم اتخاذ القرارات فيها من 

في )، ومن إدارة هيئات تشجيع االستثمار (تشجيع االستثمارمن منظمات هيئات % 41في ) قبل وزارة واحدة

وفي بعض البلدان، تروج هيئات تشجيع االستثمار للقطاع الصناعي فقط بينما تركز هيئات متخصصة %(. 33

 .أخرى على أنشطة محددة مثل السياحة أو الزراعة
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 ديد األولوياتالهيئات الحكومية المسؤولة عن الموافقة على استراتيجية تح. 3.4شكل 

 

 .القطاع/تقوم بتحديد األولوية بحسب البلدعلى الهيئات التسع التي  تعتمد النسب المئوية: مالحظة

، الدراسة (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 .(2017)ة االقتصادية ومصرف التنمية األمريكية لهيئات تشجيع االستثمار نظمة التعاون والتنمياالستقصائية لم

تعتبر عملية تحديد أولويات هيئة تشجيع االستثمار معقدة أيضاً، حيث تتضمن مشاورات مع عدد كبير من الجهات 

 :اً علىوتكشف الدراسة االستقصائية أن القرارات في منطقة جنوب المتوسط تعتمد أيض. الفاعلة والدراسات

  ً من أصل تسع مع إدارة هيئات تشجيع االستثمار، وخمس  هيئاتتتشاور ست  :اتخاذ القرارات داخليا

في  وكالة النهوض باالستثمار الخارجي)مع موظفيها وواحدة  منهامنها مع مجلس إدارة الهيئة، وأربع 

 .مع مكاتبها في الخارج( تونس

 على خطط التنمية ( ثماٍن من أصل تسع)شجيع االستثمار تعتمد غالبية هيئات ت: اتيةاألجندة السياس

في حين  ،الوطنية أو االستراتيجية الحكومية؛ كما تنظر ست في القرارات التي اتخذتها عدة وزارات

ونادراً ما يعتمد تحديد األولويات على . من وزارة واحدة المتخذةستراتيجية االتعتمد ست منها على 

المخصصة، ما عدا في حالة الجزائر التي تعود إلى  السياساتيةول األعمال المراسيم أو جدا/القوانين

 .كليهما، والهيئة في لبنان والتي تعود إلى قانون محدد

 مد على تحليل وضع تأشارت ثمان هيئات من أصل تسع إلى أن اتخاذ القرار يع :دراسات السوق

بناًء على العرض المحلي وثالث  تتمارات القر أنالمنافسين والطلب العالمي، في حين قالت خمس منها 

 .وذكرت الهيئة الفلسطينية أنها تتشاور مع مستشار محلي. السوق فشلإنها تعتمد على تحديد  قالت

  هيئات مع الشركات المحلية وسبع التتشاور جميع : خارجيينالمصلحة المشاورات مكثفة مع أصحاب

خطط  هيئاتتناقش ست . خارجيين ومستشارينمن أصل تسع تتشاور مع الوزارات وخبراء  هيئات

والمعاهد الفنية والجامعات والمستثمرين الدوليين، ( المحلية)تحديد األولويات مع السلطات دون الوطنية 

 . بينما تتشاور خمس منها مع مكتب رئيس الوزراء أو مكتب رئيس البالد
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 ؟ ية التطبيقكيف
يات االستهداف، بمعنى آخر، كيفية تخصيص الموظفين والموارد ة تنفيذها الستراتيجتختلف الهيئات في كيفي

والخدمات التي تقدمها كجزء من استراتيجيات تحديد األولويات الخاصة بها؛ فقد تختار بعض الهيئات أن يكون 

وحدات مخصصة مثالً أو موظفين متخصصين للقطاعات أو المشروعات أو  أولها هياكل تنظيمية رسمية، 

ً بتخصيص . قد تعتمد أخرى على أساليب أقل رسمية تهدفين؛ في حينالعمالء المس كما قد تقوم الهيئات أيضا

 . منها بحسب األولويات المحددة مختلفةع انوأاألنشطة أو  منميزانياتها بشكل مختلف أو أداء عدد إجمالي مختلف 

ب المتوسط أن الهيئات في المنطقة وتوضح اإلجابات على الدراسة االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنو

الجدول )المستثمرين ذوي األولوية /نادراً ما تكرس وحدات رسمية أو تخصص موظفين مخصصين للمشاريع

القطاع وحدة مخصصة /البلد، حيث لدى ثالث هيئات فقط من أصل التسع التي تحدد أولوياتها على أساس (3.1

هيئة في منظمة التعاون والتنمية  16وبالمقارنة، لدى . اتوأربعة موظفين مخصصين الستهداف االستثمار

 (.OECD ،2018a)االقتصادية وحدات رسمية لتحديد األولويات 

 البلدان ذات األولوية في هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط /وجود وحدة وموظفين مخصصين للقطاعات  3.1 الجدول

 موظفين مخصصين وحدة مخصصة  

 ال ينطبق  ال الجزائر
 نعم نعم مصر

 نعم ال األردن
 نعم ال لبنان

 *ال ينطبق نعم المغرب
 **ال نعم السلطة الفلسطينية

 ال ينطبق  ال (التجديدوهيئة النهوض بالصناعة ) تونس
 ال ينطبق  ال (هيئة تشجيع االستثمار األجنبي) تونس
 نعم ال (الهيئة التونسية لالستثمار) تونس

تحديد األولويات هو مسؤولية مجلس **يتم تحديدها بعد إعادة هيكلة الهيئة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات؛ س: *مالحظة
 .اإلدارة

 .(2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

قدمها هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط للمستثمرين ذي األولوية ات األكثر شعبية التي تتشمل الخدم

 مفصلةتخصيص حوافز االستثمار، والردود السريعة على االستفسارات أو الطلبات، وأنشطة توليد استثمار 

 ً ً ترتيبات مخصصة (. 3.4شكل ( )التي تقدمها نصف الهيئات العشر)خصيصا وتوفر العديد من الهيئات أيضا

 تغيير مجال فيفقط الهيئتان المغربية والفلسطينية أنشطة الدعوة  تقدمو. السمعةتيسير االستثمار وأنشطة بناء ل

وأخيراً، تعتبر هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية وهيئة تشجيع االستثمار األجنبي في تونس الوحيدتان . اتلسياسا

الحرة في مصر الوحيدة التي  والمناطقر الهيئة العامة لالستثمار اللتان تسهالن توفير بنية تحتية جديدة، بينما تعتب

 .توفر الوصول إلى المباني واألراضي والمعدات
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 الخدمات التي تقدمها هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط للمستثمرين ذوي األولوية أنواع 3.4 شكل

 

 .العشرة جميع الهيئات التي تشملدول جنوب المتوسط  معدالت: مالحظة
 .(2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر
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 الرصد والتقييم . 4

يشكل تشجيع االستثمار استثناًء لذلك،  والللحكومات،  مستمر قلق موضعالعام  القطاعضمان كفاءة عمل  يعتبر

أدلة وتقارير عن نتائجها وأدائها في جذب االستثمار األجنبي المباشر وتحقيق فوائد  هيئات تقديمالإذ يُتوقع من 

في  هاإلظهار نجاحولقد تزايد الضغط على هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط . اقتصادية ذات صلة

وتكاليف االستثمار األجنبي  السنوات القليلة الماضية بسبب تشديد الميزانيات وتزايد عدم اليقين فيما يتعلق بفوائد

 .المباشر على التنمية االقتصادية

هيئات تشجيع االستثمار في شقين؛ األول هو قياس نتائج عمل هيئة ل والتقييمرصد ال عمليةيتمثل الغرض من 

ثمار األساسية لتشجيع االست اتيةهداف السياساألتشجيع االستثمار، أي تقييم تأثيرها على االقتصاد وما إذا كانت 

. في القيام بأنشطتها تهاوهو ما يعني تقييم كفاء ،ستثماراالقد تحققت، والثاني هو قياس مخرجات هيئة تشجيع 

الوصول بسهولة إلى البيانات المتعلقة بتدفقات االستثمار  يمكن .للتحديويعتبر الهدف األول الهدف األكثر إثارةً 

مثل التنمية  ،، ولكن من المهم إظهار أن الفوائد االقتصاديةخلقهام األجنبي المباشر السنوية وعدد الوظائف التي يت

جاءت كنتيجة مباشرة إلجراءات هيئة تشجيع االستثمار، األمر الذي يتطلب بيانات  ،المحلية أو تحسين المهارات

شائع في  أما الهدف الثاني فهو أكثر بساطة على اعتبار أنه. عادةً غير متوفرة تكونذات صلة وموثوقة والتي 

ويمكن تصنيف مؤشرات األداء الرئيسة . معظم المنظمات ويتطلب بشكل أساسي أدوات وعمليات إدارية كافية

ومؤشرات للمخرجات ( الهدف األول)المستخدمة لتقييم الهيئات وفقاً لهدفي الرصد والتقييم إلى مؤشرات للنتائج 

 (.الهدف الثاني)

التحقق من  علىين فيما يتعلق بتقييم األداء وتحسينه، حيث يعمل الرصد يمثل الرصد والتقييم عمليتين متكاملت

النشاط أو المشروع المستمر مع جدوله الزمني وأهدافه الوسيطة، مع اقتراح تدابير تصحيحية إذا لم يكن  تماشي

مشروع  اءأدمؤسسة أو نشاط أو  قييممن ت ألفكذلك؛ في حين أن التقييم، من ناحية أخرى، عبارة عن تمرين يت

 تلقيوعندما ال يتماشى األداء مع التوقعات، يتم إطالق عملية . مقابل مجموعة من المعايير ضمن إطار زمني

 .لمعالجة األسباب األساسية الردود

وحدة تقييم داخلي مخصصة وبرامج  امتالكهامعظم هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط  ذكرت

العمالء فضالً عن عدد كبير من األدوات والمؤشرات المتطورة لقياس أدائها وتأثيرها  مععالقات الدارة إلتتبع 

يتطلب  أمر   ينرصد وتقييم مميز عمليةومن الصعب التوفيق بين هذه اإلجابات وحقيقة أن إنجاز . على االقتصاد

منظمة  فيجيع االستثمار حتى لدى هيئات تش تطوراً مهارات كثيفة، فضالً عن أنه صعب التنفيذ وبالتالي ليس 

وقد أوضحت المناقشات النوعية مع الهيئات أن . العاليةالتعاون والتنمية االقتصادية ذات الموارد المالية والبشرية 

 .التدقيق أو مراقبة الجودة، لكن لدى القليل منها لديه وحدة مناسبة مخصصة لمراقبة األداء من بنوع يقومالعديد 

ى معلومات إضافية حول تواتر استخدام أدوات الرصد المختلفة ودقتها، إذ ذكرت معظم قد تكون هناك حاجة إل

وعلى . أنها ملزمة، بموجب القانون أو مجلس اإلدارة، باإلبالغ عن أنشطتها ونتائج أعمالهاجنوب المتوسط  هيئات

لهم اإلبالغ عن بعض النتائج، هذا النحو، تطلب الهيئات في كثير من األحيان من المستثمرين الذين تم الترويج 

استخدام هيئات تشجيع  إلىباإلضافة إلى ذلك، وبينما تشير الدراسة االستقصائية . خلقهامثل عدد الوظائف التي تم 

العمالء على نطاق واسع إلجراء اختبارات داخلية، إال أنها ال توضح مدى  مععالقات الاالستثمار برنامج إدارة 

وتشير المناقشات الشخصية إلى أن العديد من الهيئات تطبق مثل هذه البرامج بطريقة . رنامجاتساق استخدام هذا الب

 .مخصصة

ترفع وحدات التقييم في  إذ، للتفكير المثيرة المالحظات بعض إلىلدراسة االستقصائية ا على الهيئات ردود تشير

رئيس الهيئة أو مجلس اإلدارة في حين  تقاريرها مباشرة إلىهيئات تشجيع االستثمار في دول جنوب المتوسط 

كما تستخدم . ترفع عدة هيئات في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تقاريرها إلى إدارة هيئة تشجيع االستثمار
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ً أداة إدارة عالقات العمالء الخاصة بها على نطاق أوسع التخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لم يوف   أيضا

وفيما يتعلق بذلك، يبدو أن . مقارنةً بهيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( الوظيفية)المستثمرون بوعودهم 

تعطي أهمية كبيرة الستخدام مؤشرات النتائج لقياس تأثيرها على االقتصاد وذلك بناًء  هيئات جنوب المتوسط 

ف الطلب الملح من جانب حكومات وقد يعكس هذا االختال. على عدد المؤشرات المستخدمة والمناقشات مع الهيئات

 .لزيادة الفوائد االجتماعية واالقتصادية لالستثمار األجنبي المباشرجنوب المتوسط 

والتغذية المرتدة وأدوات تتبع البيانات في الرصد  التقارير وتقديميبدأ هذا الفصل باستكشاف اإلعداد التنظيمي 

لتقدير ات التي تطبقها هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط والتقييم للهيئات، ثم يصف المنهجيات والمؤشر

وتقويم أفعالها بشكل فعال ومعدالت أدائها ومقارنة تلك المعطيات مع نظيراتها في منظمة التعاون والتنمية 

 .االقتصادية

 المرتدة التغذية وعمليات البيانات تتبع وأدوات التقارير وإعداد التنظيمي اإلعداد

كيف يتم تنظيم أعمال التقييم؟ ما هي : الرصد والتقييم على عدة أبعاد تنظيمية وعمليات االستثمارتشجيع  يعتمد

تسمح اإلجابة عن واألدوات المتاحة لتتبع ومعالجة البيانات ذات الصلة؟ كيف يتم استخدام النتائج لتحسين األداء؟ 

ثمار في جنوب المتوسط عمليات التقييم الخاصة بها هيئات تشجيع االست تنظيم لكيفيةهذه األسئلة بفهم أفضل 

 .والتواصل بشأن أدائها

 اإلعداد التنظيمي وعمليات اإلبالغ
منها تُنتج تقارير حول % 90بإعداد تقارير مالية وتقوم جميع هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

وقد ذكرت عدة هيئات أن العديد من . 4.1)ل شك) يتم تقديمها إلى الحكومة أو إلى مجلس اإلدارةو ،أنشطتها

في القانون وأنها تقدم تقارير أسبوعية إلى مجلس  اإجراءاتها، مثل الوقت للرد على االستفسارات، منصوص عليه

أقل  بمعدلٍ ، مستهدفةمن هيئات تشجيع االستثمار في المنطقة أهدافاً % 80وقد حددت . اإلدارة حول أهداف األداء

وتضع ثماني هيئات خطط عمل، بينما تقوم جميع هيئات (. %97) مة التعاون والتنمية االقتصاديةمن هيئات منظ

ً . بإنتاج أنشطة وتقارير ماليةتشجيع االستثمار في جنوب المتوسط   يتموبعضها  ،ويتم إنتاج هذه التقارير سنويا

ً ( مؤشرات األداء الرئيسة)ية أهدافها إنتاجه بوتيرة أقل من فصلياً، حيث تقدم هيئة تشجيع االستثمار المغرب . شهريا

على مواقع المؤسسات أو المواقع الحكومية األخرى، مما يحد من التقييم  عموممعظم هذه الوثائق لل احوال تت

الخارجي ألداء هيئات تشجيع االستثمار؛ واالستثناء الوحيد هنا هو في هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية والتي 

. خلقهافي مؤشرات األداء الرئيسة، بما في ذلك عدد المشاريع لكل قطاع والوظائف المباشرة التي تم  تنشر التقدم

 .مدقق الحسابات المستقلل السنويتقرير الكما تنشر أيضاً 
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 األهداف وإصدار التقاريرتواتر تحديد . 4.1شكل 

 

 .(2018)يئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية له: المصدر

باستثناء  ،إلى وجود وحدة تقييم داخلي مخصصةأشارت جميع هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط 

، لوحة 4.2شكل )وهيئة تشجيع االستثمار في تونس وهيئة االستثمار األردنية  التجديدهيئة النهوض بالصناعة 

فقط % 58اقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع وجود هذه الوحدة لدى  في نشهده مما وهذا أعلى(. أ

وتقدم جميع وحدات التقييم في هيئات منطقة جنوب المتوسط تقاريرها مباشرة إلى رئيس أو مجلس إدارة . منها

التعاون والتنمية االقتصادية هيئة تشجيع االستثمار بينما تقدم أربع وحدات من أصل عشرة في هيئات منظمة 

 إضافية دراسةقد يكون من المفيد إجراء و(. ، اللوحة ب4.2شكل ( )مثل مدير القسم)هيئة التقاريرها إلى إدارة 

ومقارنتها ( على سبيل المثال، عدد الموظفين والميزانية وما إلى ذلك)لخصائص وحدات التقييم في جنوب المتوسط 

لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على اعتبار أن وجود هذه الوحدات بحد ذاته ال  بهيئات تشجيع االستثمار

 . يوفر معلومات عن جودتها

 تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط اإلعداد التنظيمي لوحدة التقييم في هيئة. 4.2شكل 
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نتائج اللوحة أ تستند مار في جنوب المتوسط، في حين ستثاالتشجيع لتستند نتائج اللوحة ب إلى إجابات من سبع هيئات : مالحظة

 .إلى إجابات عشرة هيئات

، الدراسة (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 (.2017)األمريكية االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان 

 إدارة عالقات العمالء: أدوات تتبع البيانات ومعالجتها
لشركات العامة والخاصة، ا فيالمبيعات والتسويق  أقسامعالقات مع العمالء بشعبية كبيرة بين التحظى أنظمة إدارة 

. ات ذات الصلة وتحليلهاإذ تدعم هذه األداة المؤسسات في إدارة عالقاتها مع العمالء المحتملين وفي جمع البيان

على معالجتها  القدرةو فيهاكما تعتبر هذه األنظمة مفيدة أيضاً لمراقبة األداء وتقييمه نظراً لوظائف جمع البيانات 

العمالء لتتبع تفاعالتها مع المستثمرين  مععالقات الويمكن لهيئات تشجيع االستثمار استخدام أنظمة إدارة . وتحليلها

 (.OECD ،2018a)الشاملة لكل عالقة مع المستثمرين المحتملين وضمان المراقبة 

 مععالقات البرنامج إدارة تستخدم غالبية هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط وفقاً للدراسة االستقصائية 

منظمة  من هيئات %94ة الليبية، مقارنةً بـالتونسية والهيئ التجديدالعمالء، باستثناء هيئة النهوض بالصناعة 

عالقات مع العمالء مؤخراً، الولقد بدأت الهيئة الفلسطينية في تطبيق نظام إدارة . التعاون والتنمية االقتصادية

 ثانياً لمشروع واتحديد مصدر قيادة ل أوالً العمالء  مععالقات الأداة إدارة  وتُستخدم. بيانات بأي تتمتع بالتالي ال

وبالتالي، (. 4.3شكل ( )العمالء قيد العمل مععالقات الإدارة ب تتمتع التي لسبعا الهيئات جميع)تتبع زمن االستجابة ل

العمالء لمراقبة مسؤولياتها  مععالقات الدارة إلتستخدم هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط أنظمة 

ستخدم هيئات تشجيع وت(. ولتحديد أنجح تلك القنوات)االستثمارية  اواستجابتها لكل مشروع وكذلك فعالية قنواته

إجراءات المتابعة إذا كانت المؤسسة بطيئة في  لحثالعمالء الخاصة بها  مععالقات الاالستثمار أيضاً أداة إدارة 

عالقات الإلى استخدام أنظمة إدارة الرد على استفسار أو طلب، إذ تشير أربع هيئات في منطقة جنوب المتوسط 

مالية للمشاريع الناجحة أو للمشروعات المفقودة والمعلقة، وهو نشاط يتم القيام ساب التكاليف اإلجتحالعمالء ال مع

 (.4.3شكل ) منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةلبه بشكل أقل تواتراً بين هيئات تشجيع االستثمار التابعة 

العمالء في كثير  عمعالقات الكما ذكرت هيئات جنوب المتوسط في الوقت نفسه أنه ال يتم تطبيق أنظمة إدارة 

من األحيان بشكل موحد ويتم استخدامها بطريقة مخصصة، حيث أشارت بعض الهيئات إلى إن استخدام بعض 

وفي بعض األحيان يستخدم . بشكل كامل عبر الهيئة االبرامج يستغرق وقتاً طويالً وبالتالي ال يتم استخدامه

 .ثمرين المحتملين، بدالً من النظام الرسميالموظفون أساليبهم الخاصة لتتبع العالقات مع المست

 العمالء مع عالقاتالاالحتماالت التي تقدمها أنظمة إدارة  4.3  شكل
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الهيئة  ستتمتعالعمالء؛  مع عالقاتالالسبع التي لديها أنظمة إدارة الهيئات المتوسط من أصل في جنوب هيئات ال معدل: مالحظة
العمالء ابتداء من هذا العام، في حين ليس لدى مجلس الخصخصة واالستثمار في ليبيا وهيئة ع معالقات الإدارة بنظام الفلسطينية 

 .العمالءمع عالقات الدارة إلفي تونس أنظمة  التجديدو النهوض بالصناعة 
، الدراسة (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 (.2017)االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية 

 العمالء ألنشطة هيئة تشجيع االستثمار مع عالقات التتبع إدارة 
جيع العمالء، إذ تقوم هيئات تش مععالقات الدارة تباين واسع بين الهيئات من حيث نطاق استخدام أنظمة إ هناك

االستثمار في الجزائر ومصر واألردن وهيئة تشجيع االستثمار األجنبي في تونس بتتبع غالبية أنشطة ترويج 

العمالء، بينما تتبع الهيئات في لبنان والمغرب والهيئة  مععالقات الاالستثمار الخاصة بها من خالل برنامج إدارة 

وقد ذكرت الهيئة المغربية عدم (. 4.4شكل )نشطتها التونسية لالستثمار في تونس جزءاً صغيراً فقط من أ

 . هالعمالء الخاص بها على نطاق واسع رغم وجود مععالقات الاستخدامها لنظام إدارة 

العمالء لتتبع أنشطة تيسير االستثمار  مععالقات الوبشكل عام، تستخدم الهيئات بشكل أساسي برنامج إدارة 

العمالء  مععالقات الدارة إلميع هيئات تشجيع االستثمار التي لديها نظام فعلى سبيل المثال، تقوم ج .وتوليده

" خريطة االستثمار"باستخدامه عند تنظيم االجتماعات والفعاليات، إذ أفادت هيئة تشجيع االستثمار في مصر أن 

ين على اتصال المستثمرين المهتم يضعالعمالء، والذي  مععالقات الالجديدة الخاصة بها مرتبطة بنظام إدارة 

. ، وخصوصاً تنظيم البعثاتالسمعةكما تتعقب عدة هيئات أيضاً أنشطة بناء . بأفراد مخصصين لتوفير المعلومات

 .السياساتيةويتتبع عدد أقل من هيئات تشجيع االستثمار أنشطة الدعوة 

 العمالءمع عالقات النطاق األنشطة التي يتتبعها برنامج إدارة . 4.4شكل 

 طة القائمةنسبة األنش

 

العمالء؛ ال يستخدم مجلس الخصخصة مع عالقات الليس لدى الهيئة الفلسطينية بعد بيانات عن مدى استخدام برنامج إدارة : مالحظة

 .العمالء مع عالقاتالفي تونس نظام إدارة  التجديدوواالستثمار في ليبيا وهيئة النهوض بالصناعة 
 .(2018)ة االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط دراسة منظمة التعاون والتنمي: المصدر

ن تقوم بهما هيئات تشجيع االستثمار لدى منظمة ييعد تيسير االستثمار وتوليد االستثمار الوظيفتين األساسيتين اللت

العمالء  مععالقات الإدارة  ةأنظمالتعاون والتنمية االقتصادية حيث تقوم بتتبع ورصد هاتين الوظيفيتين من خالل 
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 انتنطوي لتانال يفتانأن توليد وتسهيل االستثمار هما الوظ إلىهذه النتائج  تشير(. OECD ،2018a)الخاصة بها 

تعد خدمات هيئة تشجيع االستثمار لدعم تعريف المشروع و. على معظم التفاعالت المباشرة مع المستثمرين

، أنشطة أكثر تعقيداً إلى جانب المشاكلرات الموقع والمساعدة اإلدارية وحل وتنفيذه، مثل اجتماعات العمل وزيا

وفي المقابل، بالكاد تستخدم هيئات تشجيع االستثمار لدى منظمة . معالجة الطلبات وحمالت التسويق المباشر

تحليلي أو االستشارات العمالء الخاصة بها لمراقبة العمل ال مععالقات الالتعاون والتنمية االقتصادية أدوات إدارة 

 .اتلسياسا تغيير مجال فيأو الحمالت اإلعالمية أو االجتماعات ألغراض الدعوة 

  عملية التغذية المرتدة
عملية الرصد  دونها من تكونتوليد التغذية المرتدة واستخدامها كنتيجة للرصد والتقييم عملية بالغة األهمية و تبريع

التي تم تحديدها واقتراح إجراءات  بالمشاكلالتغذية المرتدة بإبالغ اإلدارة  تقوم عمليةو. والتقييم غير كاملة

كما تزيد . تصحيحية مثل إعادة تعديل األهداف االستراتيجية أو إعادة تخصيص الموارد أو زيادة قدرات محددة

ي على المعلومات عمليات التغذية المرتدة من المعرفة المؤسسية الشاملة للهيئة من خالل إضفاء الطابع الرسم

يتم إجراء عملية  قدو. للتعلم القدرة إفساححول األداء واألسباب الكامنة وراء النجاحات واإلخفاقات، وبالتالي 

نطوي على استخدام ت ا، فإنهشملوبصورة أ(. 4.5انظر الشكل )عند وقوع أحداث معينة  مثالً التغذية المرتدة هذه 

مثل توزيع )خالل الرصد والتقييم في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية للهيئة المعلومات التي تم الحصول عليها من 

ووفقاً للمسح، تستخدم غالبية هيئات تشجيع االستثمار عمليات التغذية المرتدة وتتخذ (. الموارد أو إدارة الموظفين

 .المستثمرين بسبب سلوك مشاكل وقوعأيضاً في بعض األحيان في حال وإجراءات عندما ال تحقق أهدافها، 

، باستثناء هيئة تنمية االستثمارات في لبنان والهيئة تشير جميع هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط

 حققلم ت حال في تصحيحية، إلى أنها تتخذ إجراءات (العمالء قيد التطوير مععالقات الإدارة )التونسية لالستثمار 

 مروراً مراجعة مؤشرات األداء الرئيسة، إلى تحديد نقاط اإلعاقة،  تتراوح اإلجراءات التصحيحية منو. أهدافها

كما يمكن أن يكون هناك أيضاً عواقب مالية يمكن أن تؤثر على . مراجعة اإلستراتيجية أو تصميم خطة العملب

 .ميزانية هيئة تشجيع استثمار

عن سلوك المستثمرين، إذ تتخذ جميع  الناجمةلالستجابة للمشاكل  وقد تم تصميم عمليات تشجيع التغذية المرتدة

ً في جنوب المتوسط إجراءات عندما ال يفي المستثمر بالشروط أو العقد  شكل )هيئات تشجيع االستثمار تقريبا

وفي المقابل، تتدخل أقل من نظرائها لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عندما ينتهك المستثمرون (. 4.5

ويمكن أن تتخذ اإلجراءات التصحيحية . المسؤولما ال يمتثلون لمبادئ سلوك المؤسسات التشريعات الوطنية أو عند

وتشير الهيئة التونسية . مراجعة العقد وشروطه أو إلغاء الدعم الذي يتلقاه المستثمر أو إنهاء العقد نهاعدة أشكال م

راءات تصحيحية في أي من الحاالت والهيئة الفلسطينية إلى أنها ال تتخذ إج (هيئة تشجيع االستثمار األجنبي)

 .4.5شكل الالمذكورة في 
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 األحداث التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. 4.5شكل 

 هيئات تشجيع االستثمار نسبة

 

، الدراسة (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 (.2017)قصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية االست

 المنهجيات والمؤشرات

مجموعة من المنهجيات والمؤشرات لتقييم أدائها في اجتذاب  علىهيئات تشجيع االستثمار  تعتمديمكن أن 

يات إطاراً شامالً لتحليل أنشطة هيئة تشجيع وبينما توفر المنهج. االستثمار األجنبي المباشر الداخل وتأثيره

، تقيس المؤشرات (مثل رضا المستثمرين وتقييم األثر االقتصادي)ستثمار أو جوانب معينة من تشجيع االستثمار اال

ً . إنجازاً محدداً وتسمح بالمقارنة مع األهداف المستهدفة  ويمكن أن تكون المنهجيات إما كمية أو نوعية، اعتمادا

نشاط أو المشروع الذي تم تقييمه، وتعتمد على البيانات الداخلية أو الخارجية، وتتضمن تقييماً داخلياً أو على ال

 ً  .وفي معظم األحيان، تعتمد هيئات تشجيع االستثمار على مجموعات مختلفة من المنهجيات والمؤشرات. خارجيا

 منهجيات التقييم
تستخدم مجموعة أوسع من منهجيات التقييم مقارنةً ب المتوسط يبدو أن هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنو

ة حاجة إلى إجراء مزيد من التحليل لتقييم جودتها  (. 4.6شكل )بهيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، لكن ثم 

جيع ؛ فعلى سبيل المثال، تستخدم جميع هيئات تشأخرى حسابكما أنها تميل إلى تفضيل بعض المنهجيات على 

االستثمار في المنطقة تقييم مراقبة الجودة، مثل وقت اإلجابة على االستفسارات وجودة تلك اإلجابات، بهدف تقييم 

وتقوم معظم الجهات بإجراء تقييمات لمراقبة الجودة شهرياً، حيث في بعض الحاالت، . تفاعلها مع المستثمرين

وفي . لهيئات لطلبات معينة خالل فترة زمنية محددةكما هو الحال في مصر، ينص القانون على أن تستجيب ا

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منهجية التقييم هذه، وكثيراً ما تستخدم المشاورات  هيئاتالمقابل، تستخدم ثلث 

وقد أوضحت الهيئات أنها غالباً ما تطلب من الشركات اإلبالغ عن . مع أصحاب المصلحة كأسلوب منهجي للتقييم

 وعادة ما يتم ذلك كل ثالثة أو ستة. ، والتي تساعد في تقييمهاخلقهاشرات نتائج معينة، مثل الوظائف التي تم مؤ

 . أشهر
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مع  اأنفسه مقارنة ةاالقتصادي والتنميةهيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون  دىل ةمنهجيات المفضلال تعد

تشجع االستثمار في  هيئات وتذكر. لدراسات االستقصائيةالهيئات األخرى وجمع مالحظات العمالء من خالل ا

ً  أنهاجنوب المتوسط  ً  تستخدم منهجا لمشاريع  الفوائد، مثل تحليل التكلفة و(شديدة مهارة يحتاجمكلف و وهو) كميا

 ويعتبر .في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ااالستثمار المدعومة وتقييمات االقتصاد القياسي، أكثر من نظرائه

 مقارنة لهاهذا هو الحال بالنسبة للهيئة الليبية والتي تستخدم أدوات االقتصاد القياسي رغم وجود موارد أقل بكثير 

 . المنطقة في االستثمار تشجيع هيئات بمعدل

 منهجيات التقييم لدى هيئات تشجيع االستثمار. 4.6شكل 

 المستجيبين% 

 

 . جنوب المتوسط العشر هيئات دوللالنسبة المئوية : مالحظة
، الدراسة (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 (.2017)االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية 

 مؤشرات الرصد والتقييم 
، وغالباً ما يشار المحددةألداء التنظيمي والنجاح في تحقيق األهداف لالرصد والتقييم هي مقاييس  إن مؤشرات

ويمكنها قياس األداء على مستوى المؤسسة بأكملها أو على مستوى وحدة أو . ةيإليها باسم مؤشرات األداء الرئيس

أو الوحدة أو النشاط أو المشروع الذي  ويجب أن تكون متسقة مع األهداف المستهدفة للمنظمة. نشاط أو مشروع

 . تتعلق به

يمكن تقسيم مؤشرات أداء هيئات تشجيع االستثمار إلى مجموعتين بحسب أهداف الرصد والتقييم، حيث تركز 

مثل عدد الحمالت )المجموعة األولى من المؤشرات، وهي مؤشرات المخرجات، على الهيئة نفسها، ومدخالتها 

فضالً عن ( مثل عدد الشركات التي تتلقى المساعدة)ونتائجها ( مثل وقت االستجابة)عملياتها ، و(التي تم إطالقها

األساسية لتشجيع  اتيةأما الفئة الثانية، وهي مؤشرات النتائج، فتركز على األهداف السياس. قياس الفعالية والكفاءة

 .دالقتصاا علىاالستثمار وتقيس فوائد إجراءات هيئات تشجيع االستثمار 

 19.2، على تعتمد، في المتوسطإلى أن هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  الخارطة إعداد عمليةتشير 

(. 4.7شكل ) منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةهيئات  في المعدلتقريباً ضعف  وهورئيسي مختلف،  أداءمؤشر 

تخدمها اإلجراءات، إذ تعتمد هيئات تشجيع االستثمار في االختالف الكبير إلى كمية النتائج التي تس هذا يعود
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بما في ذلك عدد )ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على نفس عدد مؤشرات المخرجات جنوب المتوسط 

ع يتشج هيئات، لكن تشير (المشروعات االستثمارية وعدد الشركات المستثمرة والوقت للرد على االستفسارات

مثل حجم االستثمار )من مؤشرات النتائج  10.7ي جنوب المتوسط إلى أنها تستخدم في المتوسط االستثمار ف

. فقط لهيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 4.8مقارنة بـ( األجنبي المباشر وعدد الوظائف التي تم إنشاؤها

اس هيئات تشجيع االستثمار تأثير عملها قي ضرورةالتي تشير و اإلدارةهذا جزئياً إلى متطلبات مجالس  يعودوقد 

تنجح في تتبع  على بعض األهداف اإلنمائية، ولكن لم يكن من الممكن تقييم ما إذا كانت هيئات جنوب المتوسط

، إذ تستخدم هيئات تشجيع االستثمار منطقةكما تخفي األرقام تباينات مهمة في جميع أنحاء ال. هذه النتائج بانتظام

حين تستخدم هيئة تشجيع االستثمار  فيمؤشراً،  20والجزائر وليبيا ومصر مثالً أكثر من  يةسطينفلال السلطةفي 

وتجدر اإلشارة إلى . منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هيئاتذلك معدل  ويقاربمؤشراً  12األجنبي في تونس 

ت أداء، لكن تستخدم الهيئة الفلسطينية أن مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية ال يتطلب سوى اإلبالغ عن سبع مؤشرا

 وتستخدم هيئات تشجيع االستثمار الثالث التي ال يوجد لديها وحدة تقييم. داخلياً مؤشرات أخرى بشكل غير رسمي

في تونس وهيئة  التجديدهيئة النهوض بالصناعة ووهيئة االستثمار األردنية )التوالي  علىمؤشراً  12و 15و 20

وحدة تقييم مخصصة ال يؤثر على عدد  تواجداألمر الذي يشير إلى أن  (ألجنبي في تونستشجيع االستثمار ا

 .مؤشرات الرصد

 عدد المؤشرات التي تستخدمها هيئات تشجيع االستثمار. 4.7شكل 

 

هيئة المخرجات بناًء على تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية؛ لدى المؤشرات مؤشرات النتائج وتجزئة : *مالحظة
 .ة فقطيالفلسطينية سبعة مؤشرات أداء رئيس

، الدراسة (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 (.2017)االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية 

جميع هيئات تشجيع االستثمار في منطقة جنوب المتوسط مؤشرات  تستخدماسة االستقصائية، بحسب الدر

كما أن استخدام (. 4.8شكل )االستثمارية والشركات االستثمارية ورضا العمالء  المشاريعالمخرجات لمراقبة 

واالستفسارات مؤشرات المخرجات منتشر على نطاق واسع لمراقبة وقت االستجابة والردود على الطلبات 

ويمكن تتبع معظم هذه المؤشرات مباشرة من . الخاضعة للتقييم وعدد الشركات المدعومة ووقت تنظيم الزيارات

ويتم استخدام مؤشرات تحليلية مثل العائد على االستثمار ألنشطة هيئة . العمالء مععالقات الخالل نظام إدارة 
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تلك المؤشرات  أنوتشير الدراسة االستقصائية إلى . لفة لكل وظيفةستثمار وتحليل التكلفة وإجمالي التكاالتشجيع 

 .في منطقة جنوب المتوسط مقارنةً باقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أوسعتُستخدم على نطاق 

 مؤشرات المخرجات التي تستخدمها هيئات تشجيع االستثمار. 4.8شكل 

  عليهاراء الدراسة االستقصائية هيئات تشجيع االستثمار التي تم إج نسبة

 

، الدراسة (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 (.2017)االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية 

على  تأثيرلمراقبة ما إذا كان ألفعالها جنوب المتوسط  هيئاتالمؤشرات التي تعتمد عليها يعكس العدد الكبير من 

االجتماعية واالقتصادية الطلب الملح من جانب حكوماتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من االستثمار  المخرجات

شرافية تطلب منها قياس مؤشرات أشارت معظم الهيئات إلى إن مجالس إداراتها أو سلطاتها اإل .األجنبي المباشر

كما ذكر ممثلو . صعباً إلى حد كبير اً أمر ذلك يشكل لكنالنتائج بهدف قياس فوائد أعمال الهيئة على االقتصاد 

 سهلة هيدعمتها الهيئة،  التياالستثمارات  خلقتهان بعض المؤشرات، مثل عدد الوظائف التي أالهيئة الجزائرية 

وتطلب غالبية هيئات تشجيع . األرقام هذه توفير دعمها تم التي الشركات من يُطلب إذ القياس حيث يتطلب األمر

 .االستثمار من الشركات تقدير األثر المحتمل الستثماراتها لتحدد مقدار ونوع الحوافز الممنوحة

ً التي تستخدمها هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط خل ق فرص تقيس مؤشرات النتائج األكثر شيوعا

، األمر الذي يكشف إلى حد ما عن أولويات المحلية للمناطقالعمل وإجمالي االستثمار األجنبي المباشر والتنمية 

كما أن استخدام مؤشرات النتائج األخرى (. 4.9شكل )عن أولويات دول منظمة التعاون االقتصادي  تختلفوطنية 

. على نطاق واسع ةالمحلية واالستثمارات الخضراء منتشرالبلد وقدرة الشركات  وسمعةمثل االبتكار والتصدير 

وتتضمن قائمة مؤشرات النتائج األقل استخداماً سلوك المؤسسات التجارية المتسم بالمسؤولية واألجور، كما هو 

 ويعودالحال بالنسبة لهيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، 

وبشكل عام، تقوم هيئات تشجيع االستثمار في دول أمريكا الالتينية ومنطقة . بدوره إلى تعقيد قياس هذه النتائج ذلك

البحر الكاريبي بقياس النتائج االجتماعية واالقتصادية بشكل أقل تواتراً من هيئات تشجيع االستثمار في كل من 

 .المتوسط جنوب ومنطقة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
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 مؤشرات النتائج التي تستخدمها هيئات تشجيع االستثمار. 4.9شكل 

 عليهاهيئات تشجيع االستثمار التي تم إجراء الدراسة االستقصائية  نسبة

 

، منظمة (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 ( 2018) اون والتنمية االقتصاديةالتع

  

6%

16%

28%

19%

23%

19%

22%

28%

34%

53%

28%

41%

81%

88%

30%

30%

30%

40%

40%

60%

60%

60%

60%

60%

80%

90%

90%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Investors Record on RBC

Tax Revenue

Wages

Competition

Green Investment

Sustainability

Capacity of Domestic Firms

Country's Image

Exports

Innovation / R&D

Business Climate Reforms

Regional Development

Total FDI

Jobs

MED Average OECD Average



  © OECD 2019 الشرق األوسط وشمال أفريقيا :خارطة هيئات الترويج لالستثمار

 التعاون والتنسيق . 5

 منتعمل هيئات تشجيع االستثمار ضمن شبكة كثيفة ومعقدة من أصحاب المصلحة، سواء لطبيعة نشاطها،  نظراً 

القطاع العام  يديرهالديها أجندة و. واألعمال اتالطرق بين السياس مفترق وعند ،الجهات العامة أو غير العامة

ً . فوائد اقتصادية واجتماعية، لكنها تخدم في المقام األول الشركات الخاصةلتوليد  على  كما يعتمد نشاطها أيضا

وتنطوي عملياتها على مجموعة واسعة . في تصميمه وتحسينه بدورهاالتي تساعد  ةإطار سياسة االستثمار الشامل

في الفصل الثاني من هذا  ذكرناان كما من األنشطة التي يمكن أن تهم األطراف الخارجية في كثير من األحي

 . التقرير

تتطلب شبكة أصحاب المصلحة هذه مهارات وعمليات قوية في التعاون والتنسيق، إذ قد يتم إضفاء الطابع الرسمي 

مثل مذكرة ) ياتشكل من أشكال االتفاق عبرعلى العالقات في بعض األحيان إما من خالل الروابط التنظيمية أو 

وفي حاالت أخرى، تحتاج هيئات تشجيع االستثمار إلى التفاعل مع ". تنسيقال"وتدعى هذه عالقات (: التفاهم

وتنخرط الجهات  ".تعاونال"وتسمى هذه عالقات : أصحاب المصلحة اآلخرين ممن ال عالقة محددة رسمياً بهم

. مط عالقات التنسيق في العادةالراعية والجهات التابعة رسمياً لهيئة تشجيع االستثمار في عالقات تنتمي إلى ن

كما تحتاج هيئات تشجيع االستثمار في كثير من األحيان إلى التنسيق والتعاون مع المؤسسات العامة األخرى 

 .وكذلك ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية

التنسيق الدولي : ل على ثالثة مستويات جغرافية مختلفةيتطلب التنسيق المؤسسي لهيئات تشجيع االستثمار العم

الخارجية  جهاتويمكن أن تعتمد هيئات تشجيع االستثمار على شبكة من ال(. 5.1الجدول )والوطني ودون الوطني 

ً المسؤولة عن التمثيل الوطني  أما على المستوى . للوصول إلى المستثمرين األجانب والتفاعل معهم خارجيا

االستثمار الشاملة والتنسيق أو التعاون مع الهيئات األخرى المشاركة  اتالتماشي مع أجندة سياس ليهافع الوطني،

، فغالباً ما تكون مهمتها مكملة لمهام هيئات التنمية (المحلي)أما على المستوى دون الوطني . الستثمارلترويج الفي 

يئات والجهات المحلية، ال سيما فيما يتعلق بأنشطة كما تحتاج في بعض األحيان إلى التعاون مع اله. اإلقليمية

 .تيسير االستثمار



77 |  

 

 

  © OECD 2019 الشرق األوسط وشمال أفريقيا :خارطة هيئات الترويج لالستثمار

 اإلطار العام للتعاون والتنسيق المؤسساتي في هيئة تشجيع االستثمار. 5.1الجدول 

 التعاون والتنسيق التشغيلي  المواءمة االستراتيجية   

التمثيل ) المستوى الدولي

 (الخارجي
  صوت واحد)"مواءمة التسويق االستراتيجي / "

 مع السلطات في الخارج ( واضحةرسالة 
  تنسيق تشجيع االستثمار مع البعثات الدبلوماسية

 والبعثات الحكومية في الخارج

  الوطنيالمستوى 
الحكومة المركزية )

والهيئات واإلدارات 

 (الوطنية األخرى

  والسياسات الشاملة سياسة االستثمار الوطنية

مثل سياسة التنمية )ى االقتصادية الوطنية األخر

 ( الصناعية

  استراتيجية العالمة التجارية الوطنية 

  تقديم التقارير وعرض الخطط االستراتيجية أمام

 رئيس الحكومة والجهات الراعية 

  مثل )التنسيق مع هيئات الترويج الوطنية األخرى

ومع المبادرات ( هيئات االبتكار وتعزيز الصادرات

 الخاصة بالصناعة

 ق مع الهيئات اإلدارية الوطنية لخدمات التنسي

 التيسير

  التعاون والتنسيق الستكشاف األخطاء وإصالحها

يمكن أن يتطلب تفاعالت قوية مع الوزارات )

 (المختلفة

  المستوى دون الوطني
الهيئات والسلطات دون )

 (المحلية)الوطنية 

  تعريف  /صياغة استراتيجية الجذب والترويج

 العروض 

 صوت واحد)"تسويق االستراتيجي مواءمة ال / "
 (واضحةرسالة 

 تشجيع االستثمار على المستوى دون الوطني 

  (مثل زيارات الموقع)خدمات تيسير االستثمار 

  (مثل برامج المجموعات المحلية)الرعاية الالحقة 

  (مثل الحوافز المحلية)اإلجراءات اإلدارية المحلية 

 ى دون استكشاف األخطاء وإصالحها على المستو

 الوطني

 ( 2018)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : المصدر

والتسلسل الهرمي لعالقاتها، إضافة إلى يصف هذا الفصل شبكات هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

مع  هاقت تشجيع االستثمار بهيكلة تمثيلها في الخارج وكيفية تنسيأنه يقدم معلومات ورؤى حول كيفية قيام هيئا

، كما ينظر في (الخاصة بها المكاتب –على سبيل المثال ال الحصر  -بما في ذلك )المكاتب الخارجية ذات الصلة 

ويظهر أن العالقات اإلستراتيجية األساسية في هيئات . ديناميات التعاون المؤسسي على المستوى دون الوطني

له  تتبعأو رئيس الوزراء والوزير الذي  مع رئيس البالد تتمتشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

في المقابل، تكون العالقات اإلستراتيجية الرئيسية لهيئات تشجيع االستثمار . الجمعيات الصناعية/والمجموعات

في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع وزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج والمنظمات 

باإلضافة إلى )، والسلطات المحلية والحكومات (ستثماراالالتابعة أو غير التابعة لهيئة تشجيع )ة الوطنية الفرعي

على النظر في إنشاء عالقات وتعمل معظم هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط (. الوزارة التي تتبع لها

وعلى . لقطاع الخاص واألوساط األكاديميةمع المنظمات الدولية وتراها أكثر استراتيجية من إنشاء الروابط مع ا

المستوى دون الوطني، ينطوي التعاون بين الهيئات الحكومية المحلية وهيئات تشجيع االستثمار في جنوب 

، عند حدوثه، على تقديم خدمات التسهيل والرعاية الالحقة للمستثمرين األجانب في المناطق بشكل المتوسط

 . أساسي

 ة بهيئة تشجيع االستثمارشبكة التعاون الخاص

 نظرة عامة على الشراكات االستراتيجية 
 نجدهمختلفة، وهو ما يزيد قليالً عما  جهة 30مع  المعدل علىتتفاعل هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

هناك  هإال أن (.5.1شكل ( )جهة 26مع  المعدل علىوالتي تتفاعل ) هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في

فعلى سبيل المثال، تتفاعل الهيئة الفلسطينية . جنوب المتوسط فيبين هيئات تشجيع االستثمار  فيماكبيرة  تباينات
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رب من ضعف ارب ضعف عدد المنظمات التي تتفاعل معها نظيرتها اللبنانية، فضالً عن أن لديها ما يقامع ما يق

ً  15وسطياً ستثمار في دول جنوب المتوسط ولدى هيئات تشجيع اال. عدد نطاقات العمل يشكلون  شريكاً إستراتيجيا

ة . احوالي نصف إجمالي عالقاته كبيرة بين هيئة تشجيع استثمار وأخرى؛ فعلى سبيل  تبايناتومن جديد، ثم 

أن أقل من  من تفاعالتها على أنها استراتيجية في حين ترى الهيئة اللبنانية% 81المثال، ترى الهيئة الجزائرية 

 . من عالقاتها استراتيجية% 10

 عدد المنظمات التي تتفاعل معها هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط. 5.1شكل 

 

 (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 والتنميةجنوب المتوسط ودول منظمة التعاون  لمنطقةت االستراتيجية العليا الغالبية العظمى من التفاعال تتم

مع ( على األقل من هيئات تشجيع االستثمار على أنها استراتيجية% 50أي التفاعالت التي تراها ) ةاالقتصادي

هيئات تشجيع  الضوء على أهمية تنسيق ذلكيسلط (. 5.2شكل ( )العامة والجهاتاإلدارة الوطنية )القطاع العام 

باإلضافة إلى ذلك، تعتبر عالقات تشجيع االستثمار في المنظمات الدولية أكثر . االستثمار مع بيئاتها المؤسسية

في المقابل، تتفاعل هيئات تشجيع االستثمار لدى . أهمية من عالقتها بجهات القطاع الخاص واألوساط األكاديمية

ركاء من القطاع الخاص أو من األوساط األكاديمية أكثر من المنظمات مع ش االقتصادية والتنميةمنظمة التعاون 

 (.OECD ،2018a)الدولية 
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 أهم العالقات االستراتيجية لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط. 5.2شكل 

 

إذا ". *استراتيجية" كـألقل من هيئات تشجيع االستثمار على ا% 50 تعتبرهاأهم العالقات اإلستراتيجية هي تلك التي إن : مالحظة

 .على سبيل المثال، التسجيالت والترخيص**كانت هيئة منفصلة؛ 
 (2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر

 تشجيع االستثمارهيئة التعاون والتنسيق مع اإلطار المؤسسي األوسع ل
من % 86، حيث تمثل جداً  هامةعالقاتها مع القطاع العام  هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  تبرتع

ً إلى االرتباط العضوي بين هيئات تشجيع االستثمار . العليااالستراتيجية  عالقاتها ويمكن عزو ذلك جزئيا

كما تعد أيضاً . التمويل الحكوميوالحكومات على اعتبار أن معظم الهيئات هي مؤسسات عامة تعتمد على 

 التفاعالت مع القطاع العام عامالً رئيسياً في جهود تشجيع االستثمار لدى هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

، وقد تكون وظيفة جذب االستثمار في هيئات منظمة التعاون (العليامن العالقات االستراتيجية % 74حيث تمثل )

 .دية أقل أهمية من الناحية السياسيةوالتنمية االقتصا

إدارة رئيس البالد أو مع  /رئيس البالد مع تتمالعالقات األساسية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  إن

تشمل  ،إضافة إلى العمل عن كثب مع الوزارة التي تتبع لها. رئيس الوزراء والوزارة المسؤولة عن االستثمار

تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كل من وزارة  لهيئاتة يجية الرئيسالعالقات اإلستراتي

التابعة أو غير التابعة لهيئة تشجيع )الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج والهيئات الفرعية الوطنية 

يع االستثمار في منظمة التعاون وذكرت فقط ربع هيئات تشج. ، والسلطات والحكومات المحلية(االستثمار

 (.OECD ،2018a)االقتصادي أن العالقة مع اللجنة المشتركة بين الوزارات تعتبر استراتيجية بالنسبة لها 

جنوب المتوسط أن لدى هيئات تشجيع االستثمار عالقات استراتيجية مع عدد من لتقترح الدراسة االستقصائية 

ومن المحتمل . أو عدة أدوار فيما يتعلق بسياسة االستثمار والترويج والتيسير الهيئات الحكومية التي تلعب دوراً 

بسبب مهامها إلى اتساع نطاق الجهود التي تبذلها هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  ذلك يعودأن 

جنوب المتوسط  لهيئاتن وغالباً ما يكو. الكثيرة، والتي غالباً ما تتجاوز وظائف تشجيع وتيسير االستثمار األساسية

عالقات إستراتيجية مع الجمارك والمنظمات المسؤولة عن تخصيص األراضي والضرائب فضالً عن الهيئات 

ة األخرى وزارة يوتشمل العالقات المؤسساتية الرئيس. المسؤولة عن المناطق الصناعية ومناطق التجارة الحرة

 .يالمالية والهيئة المسؤولة عن الترويج السياح
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 التعاون والتنسيق مع المنظمات الخاصة واألكاديمية والدولية
لدى هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط عالقات استراتيجية مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص، 

وساط األكاديمية والمجتمع المدني وال تراهم شركاء لكنها ال تعطي الكثير من االهتمام للعالقات مع األ

من هيئات تشجيع االستثمار أن تفاعالتها مع المنظمات الدولية % 90فعلى سبيل المثال، ترى . تيجيينإسترا

 ً منها إنشاء عالقات مع % 70تفضل و استراتيجية، فضالً عن أنها ترى العالقة مع القطاع الخاص مهمة أيضا

وذكرت ثالث هيئات من أصل . عالقات مع الغرف التجارية إنشاءمنها % 60الجمعيات الصناعية و/المجموعات

فقط من الهيئات أنها ترى عالقتها % 20عشرة أنها تعتبر التفاعالت مع الجامعات استراتيجية، بينما ذكرت 

 .بوزارة التعليم استراتيجية

 والتنسيق مع الهيئات والممثلين في الخارج التعاون

اتب في الخارج، إذ لدى الهيئة المغربية لتنمية مكقل ة فقط من هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط  لدى

االستثمارات والصادرات مكتب واحد، ولهيئة تشجيع االستثمار األجنبي في تونس ثمانية مكاتب، ولهيئة تشجيع 

كما تضع الهيئات في بعض (. 1الثانوية في الفصل  المكاتبانظر شبكة )االستثمار الفلسطينية أربعة مكاتب 

من ناحية، ومن ناحية أخرى  نفقاتجزئياً إلى توفير ال ذلكفي البعثات الدبلوماسية للبالد ويعود األحيان موظفين 

وتقوم . بعثات الخارجيةالن في يالستفادة من المؤسسات القائمة، إذ لدى الهيئة الفلسطينية على سبيل المثال موظفا

ون غالباً مع مكاتب البعثات الدبلوماسية عن ن في الخارج بالتعايها موظفديهيئات تشجيع االستثمار التي ليس ل

بمجتمع األعمال المحلي في  لربطهاكثب، إذ تقوم هيئة تشجيع االستثمار المصرية مثالً باالعتماد على السفارات 

 . تلك البالد

 ال تحتل العالقات مع السفارات والقنصليات مرتبة عالية بالنسبة لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط

مقارنةً بهيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، إذ قد ال يتمتع الموظفون في هذه البعثات بالمهارات المناسبة 

بيد أن لهذه العالقات أهمية حاسمة . للقيام بأنشطة ترويج االستثمار، وفقاً لما ذكرته إحدى هيئات جنوب المتوسط

فاظ على العالقات مع الجهات الفاعلة المسؤولة عن الدبلوماسية على اعتبار أن الترويج لالستثمار يتطلب الح

وتميل هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (. OECD ،2018a)االقتصادية األجنبية 

والنوع  .في الخارج مقارنةً بنظرائها في جنوب المتوسط المتواجدةمع المنظمات والهيئات الحكومية إلى التعاون 

من % 63)األكثر انتشاراً من المكاتب التي تقوم بالترويج لالستثمار هي تلك المنتسبة إلى هيئة تشجيع االستثمار 

، في حين أن المكاتب األخرى هي مكاتب (جميع المكاتب الخارجية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

، وبدرجة أقل، (%11)ودون في السفارات والقنصليات الموظفون الموجو، (%25)مشتركة مع هيئة أخرى 

وتعتمد العديد من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على مزيج من اإلعدادات (. %1)عقود مع مستشارين 

 اتمنظمة في الخارج نطاقال بلدانل التابعةمن مكاتب هيئات تشجيع االستثمار % 70المختلفة، إذ لدى حوالي 

ً هو الترويج التجاري عمل أخرى با وبينما (. OECD ،2018a)إلضافة إلى تشجيع االستثمار، أكثرها شيوعا

تشدد هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على أهمية التنسيق القوي مع سفارات 

 ،تنافسيترويج االستثمار  وقنصليات بالدها، فإنها تؤكد أيضاً على صعوبات هذا التنسيق، خاصة وأن نطاق عمل

ً  ،تداخليأو   .الخارجية التجارةالخارجية األخرى مثل  اتيةتفويضات السياسالمع  أحيانا

 الوطنية دون التعاون والتنسيق مع الهيئات 
لدى معظم هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط آلية مركزية لتشجيع االستثمار على المستوى دون الوطني 

جذب ل نطاق عمل المنطقة، إذ لدى غالبية هيئات تشجيع االستثمار في منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةدان مقارنة ببل
أو المكاتب  "الواحدة لإلجراءات المحطة"مراكز من خالل الشركات هناك االستثمار إلى المحافظات وتسهيل عمليات 

الهيئة  وتتمتع .يوتقدم هذه المكاتب تقاريرها إلى المقر الرئيس(. 1انظر الفصل )المحلية المنتشرة في جميع أنحاء البالد 
نهج المركزي لتشجيع االستثمار، إذ لدى البالد هيئتان محليتان منفصلتان عن الهيئة الوطنية لتشجيع فقط بالمغربية 
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التعاون والتنمية  منظمةويشبه النهج المغربي النهج المتبع في العديد من بلدان . استثمار، تحت مظلة المحافظات

 .، رغم وجود تباين كبير بين الهيئاتاالقتصادية

، خصوصاً مع سعي هيئات دون الوطنيةالجهات الوطنية و بينوتتطلب كل عملية إعداد مؤسسي التنسيق أو التعاون 

اسة تشير الدرو. تشجيع االستثمار إلى مساعدة المستثمرين األجانب في اتخاذ القرارات بشأن موقع المشروع

درجة العالقة تعمل مع الجهات المحلية، رغم اختالف االستقصائية إلى أن هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

وقد ذكرت كل الهيئات ما عدا الهيئة األردنية والهيئة التونسية لالستثمار أن لديها . ومستوى نجاحها بين هيئة وأخرى

يئات المحلية األخرى، وتتواصل أربع هيئات مع هذه الجهات المحلية أكثر أو الهدون الوطنية عالقة مع الحكومات 

ً من مرة شهر الهيئة في )وتتواصل هيئتان . ، في حين تتواصل الهيئة الجزائرية أسبوعياً مع الحكومات المحليةيا

ً ن مع الحكومات المحلية مرة واحدة فقط أو مرتي( في تونس التجديدليبيا وهيئة النهوض بالصناعة و  . سنويا

األهم التي تقف أمام توجيه االستثمار  الثالثةعقبات الجنوب المتوسط أن أهم  فيهيئات تشجيع االستثمار  تعتبر

 ة، وصعوبالسمعة وضعفضعف البنية التحتية واالتصال، : هي( 5.2الجدول )األجنبي إلى مختلف مناطق البالد 

رت هيئات تشجيع االستثمار لدى منظمة التعاون والتنمية من ناحية أخرى، ذك. التفاعل مع الحكومة المحلية

العمالء والمهارات غير الكافية هي العقبات الرئيسة لجذب المستثمرين /االقتصادية أن المسافة إلى الموردين

 .األجانب إلى مناطق معينة

عدم  والفلسطينية الليبية الهيئتينهناك تباين كبير بين هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط، إذ ذكرت  لكن

االستقرار السياسي كأحد أكبر التحديات لجذب االستثمار األجنبي المباشر، في حين يمثل نقص العمالة الماهرة 

وتعتبر هذه التحديات بالفعل مرتبطة ببعضها، إذ يمكن أن . في المغرب وتونس هيئاتة بالنسبة لليقضية رئيس

 المرتبطةهم بدورها في التحديات اة على تنمية المهارات وعدم المساواة التي تسيؤثر ضعف قابلية االتصال اإلقليمي

ً ما تواجه الهيئات الفرعية . المنطقة بسمعة تتعلق بالقدرة والتمويل،  مشاكل( عند وجودها)الوطنية  دونوغالبا

مركزية األخيرة في بعض صالحات الالاإلوقد سعت . أن تمنع التنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية هاوالتي يمكن

البلدان، بما في ذلك المغرب وتونس، إلى معالجة بعض هذه التحديات، ال سيما في حالة المغرب، لمعالجة القدرة 

 .المؤسسية على المستوى المحلي لتشجيع االستثمار

 ات تشجيع االستثمارالعقبات التي تحول دون جذب االستثمار األجنبي المباشر في المناطق وفقاً لهيئ. 5.2الجدول 

 العقبات 
دول جنوب 

 المتوسط
منظمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية

 3 1 ضعف البنية التحتية أو االتصال بالمراكز المهمة

 4 2 (األمان، أسلوب الحياة، إلخ) السمعةمشاكل 

 5 3 صعوبات التفاعل مع الحكومة المحلية

 1 4 المسافة إلى الموردين والعمالء

 2 4 لعمالة الماهرة أو صعوبة اجتذابها إلى المنطقةقلة ا

المناطق االقتصادية )لدولة من قبل اعدم وجود دعم مخصص 

 (الخاصة، إلخ
5 6 

ومن بين العقبات األخرى . المسافة إلى الموردين والعمالء وعدم وجود العمالة الماهرة الكافية حلتا معاً في المرتبة الرابعة: مالحظة
اإلقليمي والوصول إلى الهيئات الحكومية  التمويلاالفتقار إلى  هي إليها هيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسطالتي أشارت 

 .للحصول على التصاريح الالزمة وعدم االستقرار السياسي
، الدراسة (2018) دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط: المصدر

 (2017)االستقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية 

ات تشير الردود على الدراسة االستقصائية إلى أن التعاون على المستوى المحلي ينطوي أساساً على توفير خدم

من هيئات تشجيع االستثمار % 70، إذ تتصل حوالي (5.3شكل )التيسير والرعاية الالحقة للمستثمرين في المناطق 

بالهيئات دون الوطنية أو السلطات المحلية للحصول على المساعدة خالل مرحلة التأسيس في جنوب المتوسط 
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ً بنصف الهيئات . وخدمات الرعاية الالحقة الوطنية لتنظيم بعثات مع المستثمرين  دونكما يتم االتصال أيضا

. عات، ولتنسيق تقييم المشاريع على المستوى المحليااون في التغييرات التنظيمية أو تسوية النزالمهتمين، والتع

وال تتصل ثالث هيئات في . عندما يتم تخصيص حوافز االستثمار للمشروع تكرراً  أقلويتم االتصال بها بشكل 

ألردن ولبنان والهيئة التونسية هيئتا ا :جنوب المتوسط بالهيئات دون الوطنية أو ليس لديها هكذا هيئات وهي

 .لالستثمار في تونس

  أسباب قيام هيئات تشجيع االستثمار باالتصال بالهيئات دون الوطنية .1-5 شكل

 

أسباب قيام هيئات تشجيع " تسميلم  إلى افتراض أن هيئات تشجيع االستثمار التي الشكلتستند األرقام الواردة في هذا : *مالحظة
 .وطنيةالهيئات دون الال تتصل بأنها " االستثمار باالتصال بالهيئات دون الوطنية

 .(2018)دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستقصائية لهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط : المصدر
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 اآلفاق المستقبلية

للممارسات الحالية بين هيئات تشجيع االستثمار في اقتصادات جنوب البحر المتوسط  ةخارطقدم هذا التقرير 

. هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيببعضها وب رنهاوقا

التشابه واالختالف بين ويستخلص التقرير بعض االستنتاجات حول االتجاهات الحالية ويسلط الضوء على أوجه 

 الخارطةوتمهد نتائج إعداد . عامةالنظرة القسم  فيهيئات تشجيع االستثمار في جنوب المتوسط والتي تم توضيحها 

 الخارطةكما تثير نتائج إعداد . المستهدفة وأنشطة التعلم من األقران اتيةتوصيات السياسالهذه الطريق لمزيد من 

ً العديد من األسئلة ال رئيسة التي ال يزال يتعين اإلجابة عليها من خالل التحليل المستقبلي لنتائج الدراسة أيضا

 . االستقصائية

أن  اعتبار علىإجراء دراسات متابعة استقصائية في غضون بضع سنوات، قد اقترحت هيئات جنوب المتوسط ل

ً . هيئات تشجيع االستثمار تتطور باستمرار  بالتوصيات والممارسات الجيدة بشأن كما أبدت الهيئات اهتماماً قويا

هذه، وطلبت من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  الخارطةإعداد  عمليةالموضوعات التي تمت تغطيتها في 

 .النظر في ذلك كمشروع للعام المقبل للبرنامج

 :في جنوب المتوسط لتعاون المستقبلي مع هيئات تشجيع االستثمارلويمكن أن تكون المجاالت التالية مجاالت 

 المؤسسي في تبسيط إطارها المتوسط جنوب في االستثمار تشجيع هيئات إرشاد

كشفت عملية إعداد الخارطة التي قامت بها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لهيئات تشجيع االستثمار في 

لدى هيئات  ماالعموم م على أن لدى معظم الهيئات في المنطقة نطاقات عمل ومسؤوليات أوسعجنوب المتوسط 

ً أن مسؤوليات هيئات تشجيع  هذهوتعني نطاقات العمل الواسعة . منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضا

ً ما تتداخل مع المؤسسات الحكومية األخرى  تأثير كيفيةويمكن أن يتناول العمل المستقبلي . االستثمار غالبا

منظمات تشجيع االستثمار على استراتيجيات تشجيع االستثمار،  الخيارات التنظيمية الداخلية وخصائص

 التسلسل تحليلها سيتم التيوتشمل الخصائص التنظيمية لهيئة تشجيع االستثمار . والعكس -والوظائف األساسية 

ة ؛ ونطاق المكاتب الثانوي(التنوع والنطاق) عملالنطاقات و؛ (وجوده ودوره وتكوينه) ةداراإلمجلس و؛ اإلداري

 (.سواء في الخارج أو على المستوى دون الوطني)

التعلم من األقران أن توفر دروساً أساسية حول العالقة بين بعض الخصائص التنظيمية لهيئات  فعالياتمن شأن 

سيدعم هذا العمل هيئات . واستراتيجيات تشجيع االستثمار الخاصة بهاتشجيع االستثمار في جنوب المتوسط 

ار في جنوب المتوسط في تحديد أولويات مهامها، وتحسين جودة خدماتها من خالل ترشيد وظائفها، تشجيع االستثم

 .وتحسين آليات التنسيق مع الجهات األخرى على الصعيدين الوطني ودون الوطني

 االستثمار بتسهيل الخاص العمل إطار تعزيز في المتوسط جنوبفي  حكوماتال دعم

، وبشكل أكثر تحديداً هيئات تشجيع جنوب المتوسط منطقة فيحكومات اللي يمكن أن يدعم العمل المستقب

االستثمار، في جهودها الرامية إلى تبسيط أطر تيسير االستثمار لديها، وفي نهاية المطاف، تحسين االتساق 

ً مكلفة تقري المنطقةأن جميع هيئات تشجيع االستثمار في  ههذ الخارطةعملية إعداد  تأظهر قدو. التنظيمي با

مع هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان أمريكا الالتينية  بوضوح يتناقض مابتشغيل النافذة الواحدة، 

وكشفت الدراسة االستقصائية أيضاً أن مهام تسهيل االستثمار . والكاريبي والتي تقوم قل ة منها بمثل هذه األنشطة

قد يؤدي تشغيل النافذة و. تتداخل غالباً مع المؤسسات األخرىلمتوسط في هيئات تشجيع االستثمار في جنوب ا

المستثمرون في البلدان ذات األوضاع اإلدارية المعقدة، ولكنه قد  إليه تعرضالواحدة إلى تخفيف العبء الذي ي
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ً أنشطة تشجيع االستثمار األساسية األخرى التي تقوم بها هيئات تشجيع االستثمار  توليد  مثل)يحجب أيضا

 (.االستثمار

بالحصول األقران لصناع السياسات في جنوب المتوسط  منتعلم ال على القائمة تسمح الندوات اإلقليمية المستقبلية

وسيوفر هذا أيضاً لصناع السياسات فهماً أفضل لدور . اعلى نظرة مقارنة لممارسات تيسير االستثمار الحالية لديه

وسيتم تنظيم العمل حول العناصر المختلفة التي تشكل تسهيل . ل االستثمارمناخ األعمال في تسهي تشريعات

االستثمار وفقاً لتعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، والذي يتم مشاركته غالباً بواسطة المنظمات الدولية 

الجارية لمنظمة  في المناقشات المنظمةجنوب المتوسط  منطقةكما يمكن أن تساهم في دعم مشاركة . األخرى

 .التجارة العالمية حول تيسير االستثمار من أجل التنمية

 تأثيرها لتقييم عملية بتوصيات المتوسط جنوب في االستثمار تشجيع هيئات تزويد

حول كيفية تحسين أنظمة الرصد والتقييم  رشادتزويد هيئات جنوب المتوسط باإل فيالهدف من هذا النشاط  يتمث ل

وسيتناول العمل المستقبلي مع هيئات تشجيع االستثمار في جنوب . ملموس تأثير بإحداث أدائها تمكنليالخاصة بها 

أسئلة عملية تثيرها نتائج الدراسة االستقصائية مثل فعالية أنشطة هيئات تشجيع االستثمار في مختلف المتوسط 

 مقارنةً  السمعةعلى سبيل المثال بناء )باشر البلدان، وأي خدمات لها أكبر تأثير على جذب االستثمار األجنبي الم

 (.أنشطة توليد االستثمارب

مثل )أفضل  بشكلكما ذكرت الهيئات أيضاً أنها ترغب في فهم السبل لرصد وتقييم المؤشرات ذات الصلة بالنتائج 

ية االقتصادية وستقوم منظمة التعاون والتنم(. الوظائف والبحث والتطوير والتنمية اإلقليمية وما إلى ذلك خلق

وتسهيل التفاعالت التقنية بين الهيئات  المختلفةبجمع أمثلة من الممارسات الجيدة عبر هيئات تشجيع االستثمار 

 التحديات بتبادل ذلك سيسمح ما. وغيرها من الخبراء المعنيين في السعي لتحقيق األهداف المذكورة أعاله

 .والتقييم الرصد وتنفيذ بتحسين المرتبطة العملية واالعتبارات
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