0

االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
في زمن فيروس كورونا ()COVID-19

 ١٩مايو ٢٠٢٠

PUBE

االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في زمن فيروس

كورونا )(COVID-19

© OECD 2020

1

االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
في زمن فيروس كورونا ()COVID-19

 ١٩مايو ٢٠٢٠

جلب جائحة فيروس كورونا مجموعة إضافية من التحديات القتصادات منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .كانت المنطقة تجاهد من أجل اجتذاب المزيد واألفضل من االستثمارات األجنبية
المباشرة ،الذي كان معرقل بسبب ضعف مناخ االستثمار والتوترات الجيوسياسية اإلقليمية .في
حين من المتوقع أن تضر االنخفاضات المقدرة بشدة باقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال
صا جديدة لالستفادة من االتجاهات
إفريقيا على المدى القصير ،يمكن أن تجلب األزمة أي ً
ضا فر ً
العالمية ،مثل إعادة التوطين وإعادة هيكلة سالسل القيمة العالمية واإلقليمية .سيعتمد مدى إمكانية
تحقيق هذه الفرص على استمرار اإلصالحات الحالية الجارية وسن تدابير جديدة هادفة لسياق
ما بعد فيروس كورونا وتعزيز التعاون اإلقليمي .يقدم هذا التقرير الموجز لمحة عامة عن تأثير
أزمة فيروس كورونا على االستثمار في المنطقة ويسلط الضوء على استجابات السياسة
الحكومية لتحفيز االستثمار في المنطقة وتعزيز االنتعاش الشامل بعد األزمة.
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 من المتوقع أن ينخفض االستثمار األجنبي المباشر العالمي بشكل حاد بسبب أزمة فيروس كورونا بنسبة  ٪٣٠على
األقل في عام  ٢٠٢٠في السيناريو األكثر تفاؤالً .فمن المرجح أن تكون دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تأثر ا بسبب الحصة الكبيرة من االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات األساسية والصناعات التحويلية،
أكثر ً
وكذلك بسبب اآلثار المباشرة وغير المباشرة النخفاض أسعار النفط.
 اتخذت حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سياسة االستجابات الفورية لمعالجة الوضع .باإلضافة إلى
دع م تدابير السياسة ،أنشأ البعض وحدات األزمات إلعالم المستثمرين األجانب واالحتفاظ بهم .على الرغم من
صعوبة موازنة تأثير الجائحة على االستثمار ،فإن انعكاسات السياسة االستراتيجية ذات الصلة تظهر لتقييم دور
وكاالت ترويج االستثمار وكذلك اضطراب سالسل القيمة والمواقع المستقبلية للمنطقة .ينبغي أن تركز تدابير انتعاش
االستثمار على األثر اإلنمائي لالستثمار األجنبي المباشر وإشراك اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في إصالحات أوسع نطاقا نحو نمو األكثر شموالَ واستدامة ومرونة.

اتخذت الحكومات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كمثل العديد من دول العالم ،تدابير االحتواء لتجنب انتشار الفيروس
ودع ًما محددًا للتخفيف من اآلثار االقتصادية لألزمة .في حين أنه من الصعب تقدير حجم هذه األزمة على اقتصادات منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فم ن المتوقع أن يصاحب االنقطاعات الحادة في النشاط االقتصادي انكماش حاد في تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر .مع األخذ بعين االعتبار تدابير االحتواء القوية التي تنفذها اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،إلى جانب االضطراب في سلسلة التوريد العالمي والخصائص الهيكلية لالقتصادات الفردية ،يتوقع صندوق النقد الدولي
أن تتقلص جميع اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،باستثناء مصر ،في عام ( ٢٠٢٠الشكل رقم  .)١الدولتان اللتان
من المتوقع أن تشهدا أكبر انخفاض في نمو الناتج المحلي اإلجمالي هما ليبيا ولبنان بنسبة  ٪٥٨,١-و ٪١٢-من الناتج المحلي
اإلجمالي على التوالي .ويرتبط وضعهم الهش بالصراع في ليبيا وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي في لبنان 2.يتوقع صندوق
النقد الدولي حدوث انتعاش على شكل حرف " "Vفي المنطقة ،حيث من المتوقع أن تتعافى جميع دول منطقة الشرق األوسط
3
وشمال إفريقيا في عام .٢٠٢١

 1تم إعداد هذه المذكرة من قبل برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال أفريقيا للقدرة التنافسية وتم مراجعتها من قبل قسم
االستثمار في مديرية المشاريع والشؤون المالية – بما في ذلك المدخالت والبيانات المتعلقة بإحصاءات االستثمار األجنبي المباشر ،بدعم مالي من
الوكالة السويدية للتنمية الدولية ) (Sidaواإلتحاد األوربي .يغطي البرنامج  ١٨اقتصادا في المنطقة :الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق
واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان والسلطة الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس واإلمارات العربية
المتحدة واليمن.
هذه المذكرة هي وثيقة حية سيتم تحديثها وإكمالها بانتظام بمزيد من المدخالت من مختلف أصحاب المصلحة .إنه جهد جماعي لتقييم تأثير فيروس
كورونا وتقديم المزيد من األفكار حول االنتعاش العالمي واإلقليمي والوطني .ستسهل المذكرة التحليل المحسن والتعلم من األقران والقرارات السياسية
المستنيرة بشكل أفضل ،كما ستساهم في حوار السياسات الذي سيجري في إطار مجموعة العمل الخاصة باالستثمار والتجارة لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبرنامج االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن االستثمار في البحر األبيض
المتوسط.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/13/na051320-covid-19-poses-formidable-threat-for-2
fragile-states-in-the-middle-east-and-north-africa?cid=em-COM-123-41587
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic-outlook-middle-3
east-central-asia-report
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الشكل رقم  .١الناتج المحلي اإلجمالي في اقتصادات الشرق األوسط وشمال إفريقيا المختارة (التغير في
النسبة المئوية على أساس سنوي)

ملحوظة = e :الناتج المخمن؛  = EMDEاألسواق الناشئة واالقتصادات النامية
المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية ،أبريل ٢٠٢٠

عنصرا حاس ًما إلعادة اإلعمار
إن جذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة ذات الجودة العالية إلى المنطقة سيكون
ً
مصدرا ضروريًا للغاية لالستثمار الخاص ،فإن لالستثمار
االقتصادي في المنطقة ما بعد فيروس كورونا .إلى جانب كونه
ً
األجنبي المباشر سيساعد بلدان المنطقة على تعزيز مرونة اقتصاداتها وتحسين المشاركة في سالسل القيمة (يرجى االطالع على
ضا وسيلة للنمو
مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول استجابات سياسة االستثمار لفيروس كورونا) .يمكن أن يكون أي ً
ابتكارا وإنتا ًجا من الشركات
المستدام والشامل والتكنولوجي حيث تميل الشركات متعددة الجنسيات إلى أن تكون أكبر حج ًما وأكثر
ً
دورا مه ًما في تحقيق التنويع االقتصادي وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل الروابط
المحلية .كما يمكنها أن تلعب ً
التجارية .تنظر الحكومات في المنطقة إلى االستثمار األجنبي المباشر كأولوية رئيسية ،وقد بدأت بالفعل في التفكير في
استراتيجيات الجذب ال ُمجددة في نظام االقتصاد العالمي التي أفرزتها فيروس كورونا .سيعتمد التأثير الفوري والطويل األمد
لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر على االنتعاش العالمي واالستجابات الفعالة للسياسة االقتصادية.
تقدم هذه المذكرة لمحة عامة عن اتجاهات االستثمار األجنبي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 5 4.كما يعرض مذكرة
المعلومات التي تم جمعها من خالل البحث والمشاورات مع أصحاب المصلحة في البلدان حول االستجابات الفورية للسياسة
لألزمة واعتبارات السياسة العامة ألجل التعافي.

 4بنا ًء على إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر الرسمية المتاحة من قاعدة بيانات ميزان المدفوعات الخاصة بصندوق النقد الدولي واستخدام قواعد
البيانات المتاحة بشكل علني بشأن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر واتجاهات االستثمارات الجديدة المعلنة.
 5بين عامي  ٢٠١٨و ، ٢٠٢٠أجرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مراجعة إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر في المغرب ومصر واألردن
وتونس .من أجل تحسين توافر معلومات االستثمار األجنبي المباشر للمنطقة يمكن إجراء المزيد من المراجعات لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا
األخرى في المستقبل.
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تأثير فيروس كورونا على االستثمار
انخفاض حاد في االستثمار األجنبي المباشر
ضا في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمية بنسبة  ٪٣٠على األقل في عام
تتوقع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية انخفا ً
( ٢٠٢٠السيناريو األكثر تفاؤالً) مقارنة بعام  ٢٠١٩قبل العودة إلى مستويات ما قبل األزمة بحلول نهاية عام ( ٢٠٢١يرجى
االطالع على مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في زمن فيروس كورونا).
ومن المتوقع أن تؤدي صدمات العرض والطلب الناتجة ،إلى جانب انخفاض أسعار النفط وانخفاض ثقة المستثمرين ،إلى انخفاض
أكبر في االستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وتقدر اللجنة االقتصادية لغرب آسيا التابعة لألمم
76
المتحدة أن المنطقة العربية ستفقد على األرجح  ٪٤٥من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في عام .٢٠٢٠
في عام  ٢٠١٩زاد االستثمار األجنبي المباشر العالمي بنسبة  ٪١٢ليصل إلى  ١٤٢٦مليار دوالر أمريكي ،لكنه كان ال يزال
يعاني عندما ظهر فيروس كورونا ،وبقي دون المستويات المسجلة بين عامي  ٢٠١٠و( ٢٠١٧يرجى االطالع على االستثمار
األجنبي المباشر باألرقام في  ٢٠٢٠من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية) .وخالل نفس العام ،بلغت تدفقات االستثمار األجنبي
ضا  ١٧,٢مليار دوالر أمريكي ،بزيادة  ٪١٠مقارنة بعام  ،٢٠١٧لكنها ال
المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 8أي ً
تزال أقل من نصف المستوى المسجل في عام  ٢٠٠٨والذي كان عام الذروة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة
(الشكل رقم  .)٢مع ظهور فيروس كورونا سيكون هناك تأثير فوري على االستثمار األجنبي المباشر عالميا َ وفي منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا من خالل انخفاض االستثمارات في األسهم ،حيث سيوقف المستثمرون االستثمارات الجديدة وعمليات
االندماج واالستحواذ .تشير التقديرات األولية إلى أن قيمة صفقات االندماج واالستحواذ انخفضت بالفعل بنسبة  ٪٧١في األشهر
األربعة األولى من عام ( ٢٠٢٠من  ٨٩,٦مليار دوالر أمريكي إلى  ٢٦,٢مليار دوالر أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من عام
 9.٢٠١٩وتمثل االستثمارات في مجاالت جديدة أكثر من  ٪٨٠من إجمالي مشاريع االستثمار األجنبي المباشر في معظم
اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط ،10بينما تتم عمليات الدمج واالستحواذ في معظمها في دول
11
مجلس التعاون الخليجي.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00153-en_impact-covid-19-trade-6
investment.pdf
 7فمثال ،يقدر صندوق النقد الدولي أن تونس ستشهد انخفاضًا حادًا في االستثمار األجنبي المباشر بنسبة  ٪٨٢,٣في عام  ،٢٠٢٠من  ٧٩٨مليون دوالر
أمريكي إلى  ١٤١مليون دوالر أمريكيhttps://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/14/Tunisia-Request- .
for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-Report-49327?cid=em-COM123-41407
 8البيانات ال تشمل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة .يرجى االطالع على ملحوظة
الشكل رقم  ٢للمزيد من التفاصيل حول تغطية البالد.
Byblos Bank (2020), Country Risk Weekly Bulletin, Issue 628. 9
https://www.byblosbank.com/Library/Assets/Gallery/Publications/CountryRiskWeeklyBulletin/Country%20
Risk%20Weekly%20Bulletin%20628.pdf
https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-10
adjunts/anuari/med.2018/FDI_MENA_region_Carril_Milgram_Paniagua_Medyearbook2018.pdf
https://www.gfmag.com/magazine/february-2020/wave-m-megadeals-mena11
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الشكل رقم  .٢تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب األدوات
المالية٢٠١٩-٢٠٠٨ ،
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ملحوظة :تشمل بيانات االستثمار األجنبي المباشر الجزائر والبحرين (لحد  )٢٠١١وجيبوتي ومصر والعراق واألردن (من  )٢٠٠٩والكويت ولبنان
وليبيا وموريتانيا (من  )٢٠١٢والمغرب وعمان وسوريا (لحد  )٢٠١٠وتونس واليمن (لحد  )٢٠١٦والسلطة الفلسطينية .إن تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر حسب تفاصيل آليات غير متوفرة لقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،وبالتالي فإن األعمدة المتجمعة ال تتوافق مع
إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفر يقيا ككل .بالنسبة لبلدان مختارة ،قد تكون تغطية األليات وال سيما إعادة
استثمار األرباح قد تكون محدودة وقد يتم دمج بعض األدوات المالية .وبالنظر إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر حسب تفاصيل األليات لم تكن
متاحة لعدد كاف من البلدان في وقت كتابة هذا التقرير ،فإن الخط العام لعام  ٢٠١٩يمثل التدفقات األولية لالستثمار األجنبي المباشر.
المصدر :قاعدة بيانات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي لصندوق النقد الدولي

يوضح توزيع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عبر اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الثماني التي تم مسحها
في الشكل رقم  ،٣أن مصر ال تزال الوجهة الرئيسية لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،حيث بلغت  ٩مليارات دوالر أمريكي
ضا كانت
في عام  ٢٠١٩بزيادة طفيفة من  ٨,١مليار دوالر أمريكي في  ،٢٠١٨لكنها الزيادة األكبر منذ عام  .٢٠٠٩المغرب أي ً
واجهة اجتذاب لالستثمار األجنبي المباشر في السنوات األخيرة حيث وصلت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى  ٣,٥مليار
دوالر أمريكي في عام  ،٢٠١٨ارتفا ًعا من  ٢,٧مليار دوالر أمريكي في عام  .٢٠١٧بالنسبة لمعظم االقتصادات التي شملتها
الدراسة ،كانت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر متقلبة مقارنة بالمناطق األخرى ،ال سيما بسبب سياسة عدم االستقرار التي
شهدتها هذه البلدان منذ انتفاضات  .٢٠١١كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،فإن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية كانت أقل من المتوسط في كل من األسواق الناشئة واالقتصادات
12
النامية والمتقدمة.

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/ERTF-Jeddah-2018-Background-note-FDI.pdf12
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الشكل رقم  .٣تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في اقتصادات مختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا٢٠١٩-٢٠٠٧ ،

ملحوظة :بيانات عام  2019مبدئية وليست متا ًحا لحد اآلن للجزائر (وكذلك لسنة  )2018ولبنان وليبيا وفلسطين.
المصدر :قاعدة بيانات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي لصندوق النقد الدولي ومواقع المصادر الوطنية لبيانات عام  2019للبلدان المختارة.

انخفاض االستثمار في الصناعات الرئيسية وبلدان المصدر
يوضح التوزيع القطاعي لالستثمارات الجديدة المعلنة للدول الثماني التي تم مسحها لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين
عامي  ٢٠٠٣و ٢٠١٩أن قطاع العقارات وقطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي شكلت  ٪٣٢و ٪٢٥على التوالي من إجمالي
االستثمارات البالغة  ٥٢٥,٨مليار دوالر أمريكي (الشكل رقم  .)٤كما يمثل قطاع تصنيع الكيماويات وقطاع الخدمات مثل
الفنادق والسياحة وقطاع الطاقة المتجددة حصة مهمة من االستثمارات في المنطقة .تهيمن مصر على المشهد االستثماري بما
يقرب من نصف االستثمار األجنبي المباشر ( ٢٤٥مليار دوالر) في المجاالت الجديدة المعلن عنها في الدول الثمان .من المرجح
أن يكون إلجراءات اإلغالق الشاملة التي تم تنفيذها على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة ،تداعيات شديدة على االستثمار
األجنبي المباشر الجديد في العديد من القطاعات االستراتيجية لالقتصادات في األشهر المقبلة .من المتوقع أن تعاني المنطقة من
انخفاضات كبيرة في قطاع الصناعات التحويلية بما يتماشى مع االتجاهات في البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية منذ بداية عام ( ٢٠٢٠يرجى االطالع على مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر في زمن فيروس كورونا) .وفقًا للمشاورات األخيرة مع وكاالت ترويج االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،ال توجد حتى اآلن ميول للتصفية أو إلغاء للمشروعات ولكن من المتوقع حدوث تأخيرات استثمارية مهمة.
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الشكل رقم  .٤قيمة االستثمار األجنبي المباشر في مجاالت جديدة معلن عنها في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،حسب القطاع٢٠١٩-٢٠٠٣ ،

ملحوظة :البيانات متاحة للجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس
المصدر :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على أساس قاعدة البيانات األكثر شموالً عبر اإلنترنت حول االستثمارات الجديدة عبر الحدود
المتاحة ()fDi Markets 2020

ض ا من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض االستثمارات من دول الخليج المجاورة والتي كانت أكبر مصدر
أي ً
لالستثمار األجنبي المباشر في مجاالت جديدة في الدول الثماني التي شملها االستطالع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بين عامي  ٢٠٠٣و . ٢٠١٩لقد بلغ إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في المجاالت الجديدة المعلنة من قبل دول مجلس
التعاون الخليجي  ١٩٣مليار دوالر ،باستثمارات بالدرجة األولى في العقارات ( )٪٦٥والفحم والنفط والغاز ( .)٪١٤وجاءت
معظم هذه االستثمارات من اإلمارات ( ،)٪٥٥تليها البحرين ( )٪١٧والمملكة العربية السعودية ( .)٪١٢بنسبة ال ٪٢٨من
مصدرا رئيسيًا لالستثمار األجنبي المباشر في المنطقة ( ،)٪٢٨في
ضا
المشاريع في المجاالت الجديدة ،ظل االتحاد األوروبي أي ً
ً
حين زادت االستثمارات الصينية بشكل كبير من  ١,٤مليار دوالر أمريكي خالل فترة  ٢٠١٣-٢٠٠٨إلى  ٣٤,٩مليار دوالر
أمريكي خالل  ،٢٠١٩-٢٠١٤تم تحريكها بإطالق مبادرة الحزام والطريق في أواخر عام  13.٢٠١٣باإلضافة إلى ذلك ،كانت
االستثمارات اإلقليمية بين االقتصادات الثمانية التي شملها المسح منخفضة بنسبة  ٪٣فقط من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر
في المجاالت الجديدة المعلن عنها .قد توفر األزمة مجاالً أكبر لالستثمارات بين هذه البلدان.

China Global Investment Tracker, (2019), the American Enterprise Institute. https://www.aei.org/china-13
global-investment-tracker/
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الشكل رقم  .٥االستثمار األجنبي المباشر في مجاالت جديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
(باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) ( ،)٢٠١٩-٢٠٠٣حسب المصدر

مالحظة :تشمل البيانات الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.
يشمل االتحاد األوروبي  ٢٧دولة عضو في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا .تشمل أوروبا األخرى كل من تركيا وروسيا وبيالروسيا
وأوكرانيا والبوسنة والهرسك وموناكو.
المصدر :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على أساس قاعدة البيانات األكثر شموالً عبر اإلنترنت حول االستثمارات الجديدة عبر الحدود
المتاحة ()fDi Markets 2020

استجابات فورية لسياسة االستثمار
التدابير الحكومية
أدت تدابير االحتواء التي اتخذتها الحكومات لمكافحة اآلثار السلبية للجائحة إلى توقف قطاعات كبيرة من اإلنتاج لعديد من
الشركات ،بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات العاملة في اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .في بعض القطاعات
أدت اختالالت العرض إلى اعتماد تخفيض الواردات وحظر الصادرات .ومع ذلك ففي قطاع الصحة وقطاع الرقمي قامت بعض
حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتخفيض تعريفات الجمركية على الواردات وتقديم دعم قطاعي محدد وتشجيع
تحويل اإلنتاج .فمثال:
 الجزائر :أعلنت الحكومة عن تدابير لخفض فاتورة االستيراد بما ال يقل عن  ١٠مليار دوالر أمريكي ( ٪٦من الناتج
المحلي اإلجمالي) .حظرت السلطات تصدير العديد من المنتجات ،بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومستلزمات
النظافة .ومع ذلك أعلنوا عن إعطاء األولوية لالستثمارات في الزراعة لضمان األمن الغذائي .وطلب الرئيس من وزير
الزراعة والتنمية الريفية وضع آلية لتشجيع االستثمارات الزراعية سواء أكانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة.
قرارا (رقم  ١٨٧بتاريخ  ١٦أبريل  )٢٠٢٠للسماح للشركات
 مصر :أصدرت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
ً
الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه إنتاجها نحو اإلنتاج الصحي (أقنعة الوجه ولوازم الحماية) باستخدام
صا مؤقت ًا لمدة ستة أشهر للعمل دون
خطوط اإلنتاج الموجودة لمدة ستة أشهر .يتم منح المشاريع الجديدة أي ً
ضا ترخي ً
الحاجة إلى االمتثال لإلجراءات العادية إذا تم فعال تثبيت خطوط اإلنتاج.
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المغرب  :أطلقت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
لالستثمار في تصنيع المنتجات والمعدات المستخدمة ضد الجائحة (منتجات النظافة مثل المواد الهالمية المطهرة
14
ومعدات الحماية الشخصية مواد إزالة التلوث السطحي والمعدات الطبية).

كما اتخذت بعض البلدان تدابير مالية لتحرير من الضغط على بعض الصناعات ودعم األنشطة االقتصادية المتعاقد عليها ،وهي
ضا المستثمرين األجانب .فمثال:
إجراءات تفيد اي ً
 قطر :أعفت الحكومة بصورة مؤقتة المواد الغذائية والسلع الطبية من الرسوم الجمركية.
 األردن :قررت السلطات تخفيف الرسوم وتأجيل رسوم تصاريح البناء والمدفوعات الشهرية للمؤسسات االستثمارية
العاملة في مناطق التنمية ،وتمديد صالحية تراخيص البناء والتجارة للمشاريع في مناطق التنمية حتى  ١يونيو .٢٠٢٠
 مصر  :تم اإلعالن عن تخفيض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعات الثقيلة وتجميد أسعار الكهرباء للصناعات
األخرى لمدة ثالث سنوات على األقل من منتصف مارس  .٢٠٢٠كما تم إعفاء المستثمرين األجانب بشكل دائم من
ضريبة أرباح رأس المال على معامالت سوق األسهم.
 اإلمارات العربية المتحدة :أدخلت حكومات عدة إمارات تدابير للمساعدة المالية .ففي دبي تشمل التدابير استرداد ٪٢٠
من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتخفيض  ٪١٠على فواتير المياه والكهرباء .قامت حكومة أبو ظبي
بتخفيض أو تعليق الرسوم والعقوبات الحكومية المختلفة ومنحت تخفيضات كبيرة على مدفوعات اإليجار للشركات في
قطاعات السياحة والضيافة والترفيه .طبقت المناطق الحرة تخفيضات على رسوم الشركات .طبق السوق العالمي
إلمارة أبو ظبي تنازالً بنسبة  ٪١٠٠عن الترخيص التجاري والنشاط التجاري ورسوم تجديد حماية البيانات لفترة
محدودة .كما تنازل مركز دبي المالي العالمي عن التراخيص السنوية للشركات الجديدة حتى نهاية عام  ٢٠٢٠وخفض
رسوم التجديد للتراخيص الحالية بنسبة  .٪١٠أعلن مجلس منطقة دبي الحرة عن حزمة تحفيز اقتصادي في  ٢٨مارس
تتضمن تأجيل اإليجارات لمدة ستة أشهر وأقساط تسهيل محسنة للمدفوعات واسترداد الودائع والضمانات األمنية وإلغاء
الغرامات المطبقة في المناطق الحرة.
تفرض بعض بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيودًا على المستثمرين األجانب للوصول إلى األسواق المحلية والتي
يمكن أن تستفيد بدورها من حوافز محددة (مثل حالة الشركات المصدرة كليا في تونس وتشريعات محددة في مناطق اقتصادية
خاصة) .لكن بسبب األزمة قررت بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا توفير وصول أكبر إلى أسواقها المحلية
للمستثمرين األجانب في ظل ظروف محددة أو في قطاعات محددة إلطالق عملياتها .فمثال:
 تونس  :سمحت الحكومة لشركات الصحة واألعمال التجارية الزراعية ذات حالة تصدير ببيع  ٪١٠٠من سلعها في
السوق المحلية (مقارنة بمعدل  ٪٣٠كالمعتاد) .تستفيد القطاعات األخرى من إجراء مماثل ،وإن كان أقل سخاء (٪٥٠
مقابل  .)٪٣٠هذا اإلجراء يدعم كال من الشركات األجنبية والمستهلكين المحليين.
 مصر :يسمح مرسوم الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة (رقم  ١٧٥المؤرخ  ٩أبريل  )٢٠٢٠بزيادة بدل التصدير
إلى السوق المحلية للشركات الصناعية الواقعة في المناطق الحرة من  ٪٢٠إلى  ٪٥٠لمدة ستة أشهر .يمكن للشركات
ضا بيع ما يصل إلى  ٪٢٠من المواد الخام وملحقاتها للسوق المحلية بموافقة خاصة من سلطات المنطقة الحرة .يسمح
أي ً
مرسوم آخر (رقم  ١٨٧في  ١٦أبريل  )٢٠٢٠للشركات الصناعية في المناطق الحرة بفتح خطوط إنتاج جديدة لخدمة
السوق المحلي حصر ًيا.

استدامة االستثمار القائم واالحتفاظ به
مع تفشي فيروس كورونا ،تقوم وكاالت ترويج االستثمار بتعزيز دورها كمحاور بين المستثمرين األجانب والحكومات ،وتفضل
وكاالت ترويج االستثمار أنشطة الرعاية الالحقة على مهام الجذب .تتخذ وكاالت تشجيع االستثمار إجراءات طارئة لدعم
االستثمارات الحالية واالحتفاظ بها لتجنب السحب المحتمل لالستثمارات .أنشأت بعض الوكاالت وحدات األزمات إلعالم
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/lutte-contre-covid-19-programme-de-soutien-financier-aux-14
investissements-des-tpme
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المستثمرين والتواصل معهم وللرد على استفساراتهم ومتابعة اضطرابات اإلنتاج .فمثال:
صا ،متضمنًا موظفو مكاتب الخارجية
 تونس :أنشأت وكالة تشجيع االستثمار األجنبي وحدة أزمات مكونة من  ١٢شخ ً
لوكالة تشجيع االستثمار األجنبي .الوحدة لديها المهمات التالية :إبالغ عن الوضع والتدابير الحكومية المحددة وجمع
المعلومات حول عمليات المستثمرين األجانب والتنسيق مع الشركاء للرد على القضايا التي يواجهها المستثمرون ودعم
تنفيذ الحلول .يعمل الخط الساخن سبعة أيام في األسبوع ويستجيب لطلبات المستثمرين على أساس كل حالة على حدة.
كما أقامت هيئة االستثمار التونسية بوابة إلكترونية تحتوي على األسئلة الشائعة والمعلومات للمستثمرين.
 المغرب  :أنشأت وكالة التنمية المغربية لالستثمار والتصدير وحدة رصد لتوفير المعلومات وخدمات الرعاية الالحقة
للمستثمرين وتنسيق االستجابات لألزمات مع مؤسسات أخرى.
 األردن :أنشأت هيئة االستثمار األردنية "مجموعة إدارة األزمات" مع مستشاري رئيس مجلس اإلدارة وجميع المديرين
15
للتواصل بانتظام ومناقشة القضايا واستنباط الحلول لالحتفاظ باالستثمارات وتقديم الدعم للمستثمرين حسب الحاجة.
 مصر :تبنت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة إجراءات جديدة لتسهيل عمليات مركز خدمات المستثمرين التابع
لها وإنشاء خدمات إلكترونية لضمان استمرار التواصل الكامل بين مركز خدمات المستثمرين والمستثمرين على الرغم
من اإلغالق الكامل .كما تتوخى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة إنشاء تطبيق للهواتف المحمولة للمستثمرين
لتقديم المعلومات واالستجابة للطلب.
 المملكة العربية السعودية :شكلت وزارة االستثمار فريق عمل يسمى مركز االستجابة ألزمة كورونا للرد على
16
استفسارات الشركات على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع وحل المشكالت ألجل االتاحة للشركات بمواصلة العمل.
 لبنان  :نشرت وكالة تنمية االستثمار في لبنان على موقعها على شبكة اإلنترنت جميع التدابير بدأ بالحوافز الضريبية
إلى حمالت التوعية المستهدفة والتي تم البدء بها لمساعدة الشركات على التغلب على األزمة .وهو ينبني على مبادرة
وضعت بالفعل لدعم الشركات خالل األزمة السياسية واالقتصادية التي كانت لبنان توجهها قبل ظهور فيروس كورونا.
ضا بتتبع المعلومات حول مبادرات الشركات التي توجه االبتكار واإلنتاج نحو
تقوم وكالة تنمية االستثمار في لبنان أي ً
القطاعات الحيوية.
كجزء من استجابات سياسة فيروس كورونا ،تقوم وكاالت تشجيع االستثمار بإعادة تركيز خدماتها للرعاية الالحقة وإعادة
ضا من أنشطتها
نظرا إللغاء بع ً
تصميمها وتعزيزها بهدف االحتفاظ باالستثمار ،ال سيما في القطاعات االستراتيجية واألساسيةً .
(مثل المعارض) وتأجيل بعض وظائفها (مثل التسويق والتنقيب ودعم التأسيس) ،يتم توجيه معظم مواردها إلى برامج االحتفاظ
في حاالت الطوارئ .ومن المالحظ أنه تم توسيع الخدمات اإللكترونية والمنصات الرقمية لدعم المستثمرين .فمثال:
 تونس :تمثل الرعاية الالحقة  ٪٧٠من أنشطة وكالة تشجيع االستثمار األجنبي .تقدم الوكالة خدمات الرعاية
ال الحقة التي تركز على حل الطلبات والمواعيد المحددة للمستثمرين العاملين في قطاعات الصحة واألعمال
الزراعية (وفقًا لتوجيه وزاري) وتشجيع إعادة توجيه خطوط اإلنتاج نحو المنتجات والخدمات المطلوبة .غالبًا ما
تكون المشكالت ناتجة من حظر أو تأجيل اإلنتاج والصادرات بسبب قضايا النقل والخدمات اللوجستية ،ال سيما
في ميناء رادس الذي كان يواجه عوائق حتى قبل األزمة بسبب المشكالت االجتماعية والعمالية المستمرة .إن
طلبات المستثمرين في القطاعات األخرى ليست من األولويات ويتم التعامل على أساس كل حالة على حدة .كما
أعلنت هيئة االستثمار التونسية عن إجراء مسح للتقييم عبر اإلنترنت لعمالئها للحصول على مزيد من المعلومات.
 لبنان :أتاحت وكالة تنمية االستثمار في لبنان خدمة المستشارين القانونيين والضريبيين عبر اإلنترنت مجانًا لدعم
جميع الشركات من خالل اإلجراءات الصحية والمالية والضريبية المتعلقة بفيروس كورونا.
 اإلمارات العربية المتحدة  :وضعت دائرة التنمية االقتصادية في أبو ظبي جميع الخدمات التنظيمية مثل تسجيل
األعمال والترخيص والتصريح عبر اإلنترنت على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

World Bank. (April 2020). The Initial Response of Investment Promotion Agencies to COVID -19 and 15
Some Observed Effect of Foreign Direct Investments.
https://investsaudi.sa/en/news/misa-covid-19-response-center-mcrc-now-live/16
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دعم مبادرات التوظيف والسلوك التجاري المسؤول
كشف جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف في العمليات التشغيلية للشركة وسالسل التوريد المرتبطة بظروف العمل والتأهب
للكوارث .تسببت اآلثار االقتصادية مشاكل الضائقة والسيولة المالية للعديد من الشركات نتيجة لخفض أو إلغاء أعمال الشركات.
كبيرا بالنسبة للعمال الذين تتعرض مصادر رزقهم للخطر ،ال سيما أولئك الذين ال تشملهم شبكات السالمة
يمكن أن يكون التأثير ً
العادية أو االستثنائية لفيروس كورونا (مثل العمال المستقلين والعاملين بعقود صفرية أو العمال غير الرسميين ومن بينهم العديد
من العمال المهاجرين والنساء) .إن حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قلقة بشكل خاص من ارتفاع البطالة نتيجة
فيروس كورونا .يوجد في المنطقة أعلى معدل للبطالة بين الشباب في العالم (والتي بلغت  ٪٣٠في عام  )٢٠١٧ويزيد احتمال
إصابة الشباب بالبطالة بخمس مرات عن نظرائهم البالغين 17.إلى جانب التأثير على العمال ،كشف جائحة فيروس كورونا
مجموعة من المخاطر البيئية واالجتماعية وزاد من حجمها ،وخلق قضايا غير متوقعة مثل المخاطر الرقمية والسلوكيات
المناهضة للمنافسة أو تدابير الطوارئ التي تؤثر على الحريات (يرجى االطالع على مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
حول فيروس كورونا والسلوك التجاري المسؤول).
لقد الحظت وكاالت تشجيع االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عددًا من مبادرات السلوك التجاري المسؤول
التي اتخذتها الشركات متعددة الجنسيات .وتشمل هذه المبادرات التبرعات المباشرة من الشركات للصناديق الحكومية للتغلب
على األزمة وإعادة تخصيص خطوط اإلنتاج لدعم توريد المعدات الطبية ودعم الموظفين .من السابق ألوانه تحليل ما إذا كانت
الشركات المتعددة الجنسيات قادرة على ضمان الظروف الصحية المضمونة واستقرار الوظائف أفضل من الشركات المحلية،
ولكن يبدو أن المشاورات تشير إلى مستوى جيد من االستجابة في الشركات التي تمت مالحظتها من قبل وكاالت تشجيع
االستثمار .على سبيل المثال ،في تونس كما جمعتها وكالة تشجيع االستثمار األجنبي ،توفر شركة تليبرفرمنس فريقًا من مشغلي
الهاتف لخدمة المساعدة الطبية الطارئة ؛ تبرع شركة هواوي بمواد الوقاية ومعدات مؤتمرات الفيديو؛ تدير شركة كرمبرج اند
سشبرت صندوقًا ُ
ش ّكل من قبل موظفيها للمستشفى؛ شركة أورانج تونس وشركاؤها التونسيون ينتجون أقنعة واقية؛ أطلق شركة
سايف برنامج دردشة للتوعية العامة حول وسائل الوقاية من الفيروس؛ وعكست شركة فستابرنت عن قرارها بفصل  ٨٠من
موظفيها.
ض ا اتخاذ إجراءات لحكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لحماية صحة الموظفين والحد األدنى لألجور
كما تم اي ً
والحفاظ على الوظائف بمجرد أن تسمح إجراءات إزالة االحتواء باستئناف األنشطة اإلنتاجية .تنطبق بعض التدابير دون تمييز
للمستثمرين المحليين واألجانب .فمثال:





مصر :أنشأت الحكومة صندوقا لضمان استمرار توزيع رواتب العمال النظاميين المتضررين.
اإلمارات العربية المتحدة :أطلق مجلس دبي للمناطق الحرة مبادرات التحفيز االقتصادي بما في ذلك السماح بنقل
العمالة بين الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة من خالل عقود دائمة أو مؤقتة دون عقوبات خالل
عام  .٢٠٢٠تفيد هذه المزايا العمال الذين هم في إجازة بدون أجر .تشمل الحزمة االقتصادية للحكومة .تخفيض
رسوم العمل وتخفيض رسوم تصاريح العمل للشركات التي لديها لحد ستة موظفين مسجلين.
تقوم بعض وكاالت تشجيع االستثمار (في تونس ولبنان) بجمع معلومات حول مساهمات الشركات المتعددة
الجنسيات ونشر مبادراتها المبتكرة.

استجابات السياسة االستراتيجية لالنتعاش بعد فيروس كورونا
في هذه المرحلة ال يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بانتعاش االستثمار ،ولكن بيئة ما بعد األزمة ستؤثر على
سياسات االستثمار وسلوك المستثمرين .تدرس الحكومات مثل الجزائر أو لبنان سياسات أكثر حمايةً واستراتيجيات استبدال
الواردات لالعتماد بشكل أقل على سالسل القيمة العالمية على األقل في بعض الصناعات .قد تزيد مخاوف األمن القومي من
https://www.brookings.edu/research/youth-employment-in-the-middle-east-and-north-africa-revisiting-17
and-reframing-the-challenge/
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العوائق التي تحول دون إجراءات الدخول والفحص في قطاعات محددة تعتبر ذات أهمية حاسمة ،بينما قد تنشأ بعض الفرص
المستجدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في قطاعات أخرى (مثل قطاع السيارات  -يرجى االطالع على المربع أدناه).
ستشمل االستجابات المتوسطة والطويلة المدى إعادة التفكير في استراتيجيات االستثمار وإصالحات مناخ األعمال وتحديد
األولويات القطاعية الجديدة واالستهداف األفضل وتحسين تسهيل االستثمار من خالل الرقمنة (يرجى االطالع على مذكرة منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية حول وكاالت ترويج االستثمار في زمن فيروس كورونا).
ض ا إدارة توقعات المستثمرين ،حيث ستتعامل الشركات مع اضطرابات اإلنتاج المفروضة وقد تعيد
سيتعين على الحكومات أي ً
النظر في نماذج أعمالها وتعيد تنظيم سالسل التوريد الخاصة بها .قد يصبح االستثمار األجنبي المباشر الباحث عن المعلومة
أكثر صلة حيث من المتوقع أن تنمو بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل ملحوظ.
ض ا صعوبات ،خاصة تلك التي تستثمر في قطاع الطاقة حيث من المتوقع أن يؤثر
وفي الوقت نفسه ستواجه بعض الشركات أي ً
انهيار الطلب سلبًا على االقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة والتي تعتمد على االستثمار األجنبي المباشر الساعي إلى الموارد
(يرجى االطالع على مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في زمن فيروس
كورونا).

إعادة تنظيم سالسل التوريد :إعادة التوطين والتقريب؟
قد تؤثر االضطرابات التي يسببها الجائحة على قرارات الشركات متعددة الجنسيات إلعادة تنظيم االنتشار الجغرافي والقطاعي
صا محتملة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يمكن أن تقوم الشركات متعددة الجنسيات
ألنشطتها اإلنتاجية مما يوفر فر ً
بتقصير سالسل التوريد الخاصة بها وتقليل المسافة بين الموردين والعمالء (التقريب) ،أو تختار نقل أنشطة التصنيع إلى الوطن
(إعادة التوطين) 18.وبالمثل قد تنوع بعض الشركات شبكات التوريد الخاصة بها من أجل زيادة الصمود أمام الصدمات ،األمر
الذي سيشمل سحب االستثمارات من بعض المواقع وبالمقابل التوسع في مواقع أخرى (يرجى االطالع على مذكرة منظمة
ضا
التعاون والتنمية االقتصادية حول تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في زمن فيروس كورونا) .تأتي أزمة فيروس كورونا أي ً
في وقت تتسبب فيه التوترات التجارية العالمية في إعادة الشركات النظر في سالسل التوريد الخاصة بها بسبب المخاوف بشأن
ضا من طلبات المستهلكين والشركات على أساليب إنتاج
نقاط الضعف المحتملة في سالسل القيمة العالمية .قد يزيد الجائحة أي ً
أكثر استدامة وشموالً (يرجى االطالع على مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول فيروس كورونا والسلوك التجاري
المسؤول).
بدأت بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في التفكير في كيفية األخذ في الحسبان اآلثار المترتبة على هذه االعتبارات
واالستجابة للتكوين الجديد المحتمل لسالسل القيمة بما يتماشى مع موقف شركائها التجاريين الرئيسيين .فمثال:


تونس :تعمل وكالة تشجيع االستثمار األجنبي بالفعل على استراتيجية ترويج االستثمار لعام  .٢٠٢١وستركز
االستراتيجية على جذب المستثمرين األجانب الذين يفكرون في نقل خطوط إنتاجهم من أجل تقصير سالسل
التوريد الخاصة بهم .قد يستوجب التركيز على الشركات األوروبية التي تنتقل من الصين في القطاعات التي تتمتع
فيها البالد بالفعل بمزايا تنافسية مثل األعمال التجارية الزراعية والمنسوجات والتصنيع .باتباع نفس المنطق يمكن
ضا جذب الشركات الصينية لالستثمار في تونس وتصدير إنتاجها من تونس إلى سوق
أن تتضمن االستراتيجية أي ً
االتحاد األوروبي.

 18تقدم األدبيات األكاديمية بعض التوجيهات حول تعاريف إعادة التوطين والتقريب لكنها ال تزال تُظهر اختال ًفا حول دقة المصطلحات .عرف Ellram
( )٢٠١٣إعادة التوطين بأنه "إعادة التصنيع إل ى بلد الشركة األم"  ،لكن آخرين وصفوا إعادة التوطين فقط على أنه تغيير عام للموقع فيما يتعلق بدولة
خارجية سابقة ( .) ٢٠١٤ ،Fratocchi et al.على النقيض من ذلك تم وصف التقريب بأنه قرار نقل األنشطة التي تم نقلها إلى الخارج في السابق
وليس بالضرورة العودة إلى بلد الشركة األصلي  ،بل إلى دولة مجاورة للوطن .يرجى االطالع على:
De Backer, K. et al. (2016-01-26), “Reshoring: Myth or Reality?”, OECD Science, Technology and Industry
Policy Papers, No. 27, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jm56frbm38s-en
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لبنان :يستكشف الحكومة استراتيجيات استبدال الواردات في قطاعات محددة (مثل الصناعات الدوائية) للتغلب
ليس فقط على تأثير تفشي فيروس كورونا ،ولكن أيضًا على األزمة السياسية واالقتصادية والنقدية التي تواجهها
البالد.

المغرب ومصر :فرص في قطاع السيارات
بفضل قربها وعالقاتها التجارية مع أوروبا قد تستفيد دول شمال إفريقيا ،وال سيما المغرب ومصر ،من جهود إعادة الهيكلة
التي تبذلها شركات تصنيع السيارات األوروبية والتي من المتوقع أن تقلل من اعتمادها على التصنيع الصيني وتقصير سالسل
التوريد من خالل إعادة التوطين أو التقريب .يمكن لصناعة السيارات أن تخلق روابط تجارية أقوى في المنطقة حيث سيهدف
هؤالء المصنعون إلى إنتاج أقرب إلى أسواقهم األساسية من خالل االستثمار في البلدان التي لديها سياسات صناعية مواتية
وتكلفة منخفضة للمدخالت مثل المغرب ومصر.
في المغرب تهيمن كل من رينو ومجموعة بي أس إيه على صناعة تصنيع السيارات بسالسل توريد متطورة في جميع أنحاء
البالد .في  ١٤أبريل  ٢٠٢٠أعلنت رينو عن خطط للخروج من قطاع سيارات الركاب الصينية وأهدافها لزيادة معدل التوطين
من  ٪٥٠في  ٢٠١٨إلى  ٪٨٠في نهاية  .٢٠٢٠تقع سلسلة القيمة الكاملة لمصنع القنيطرة لمجموعة بي أس إيه في أفريقيا،
خاصة في المغرب حيث يشمل النظام البيئي شبكة من  ٦٢موردًا مغرب ًيا .في مصر تقوم فيات كرايسلر للسيارات ومجموعة
ضا
ضا بإنتاج سيارات إما من خالل شراكات أو عقود مع الشركة العربية األمريكية للسيارات ،ومن المتوقع أي ً
بي أس إيه أي ً
أن تنشئ سالسل توريد إقليمية أقوى .كما ستصبح عملية إعادة التوطين أكثر كفاءة بفضل االتفاقيات التجارية القائمة بين
هذين البلدين واالتحاد األوروبي ،والتي ستسهل تدفق المكونات والمركبات.
المصدر،)٢٠٢٠( FitchSolutions :
https://www.fitchsolutions.com/corporates/autos/north-africa-benefit-automakers-post-covid-19-restructuring23-04-2020

ضا بالنسبة للسلع والخدمات الالزمة لقطاع الصحة مثل األدوية والمستلزمات
اآلثار المترتبة على اعتبارات التوريد مهمة أي ً
والمعدات الطبية وبشكل متزايد توفير الرعاية الصحية والتي تعتمد أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي على سالسل القيمة
العالمية (يرجى االطالع على مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول سالسل القيمة العالمية لقناع الوجه في تفشي
فيروس كورونا :أدلة و دروس السياسة) .في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا زادت االستثمارات المعلنة الجديدة في هذه
القطاعات بنسبة  ٪٤٢لتصل إلى  ٧٧١مليون دوالر أمريكي خالل  ،٢٠١٩-٢٠١٥ارتفا ًعا من  ٥٤٤مليون دوالر أمريكي
خالل ( ٢٠٠٨-٢٠٠٤الشكل رقم  .)٦أصبح ضمان اإلمداد الكافي الالزم لمكافحة الجائحة أولوية فورية لصانعي سياسات
التجارة واالستثمار في المنطقة .على سبيل المثال حظرت وزارة الصناعة والتجارة المصرية لمدة ثالثة أشهر تصدير لوازم
19
الوقاية من العدوى بما في ذلك أقنعة الوجه والكحول ومشتقاته.

 19وزارة التجارة والصناعة (http://www.mti.gov.eg/English/MediaCenter/News/Pages/MTI-imposes-3- .)٢٠٢٠
month-ban-on-export-of-anti-infection-supplies-1.aspx
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الشكل رقم  .٦االستثمار األجنبي المباشر في مجاالت جديدة ضمن الصناعات المتعلقة بالصحة في
اقتصادات مختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ملحوظة :البيانات متاحة للجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس
المصدر :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على أساس قاعدة البيانات األكثر شموالً عبر اإلنترنت حول االستثمارات الجديدة عبر الحدود
المتاحة ()fDi Markets 2020

في حين زادت االستثمارات في سالسل القيمة المتعلقة بالصحة في السنوات األخيرة ،فإن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ونظرا لموقعها االستراتيجي يمكن
بشكل عام لديها مشاركة منخفضة إلى حد ما في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية .ومع ذلك
ً
أن تستفيد المنطقة من إعادة التوطين والتقريب بينما تهدف الشركات إلى اإلنتاج بشكل أقرب إلى المستخدمين النهائيين والحد
من مخاطر التوريد.

انعكاسات حول سالسل القيمة القارية
تعد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (باستثناء دول الخليج) واحدة من أقل المناطق تكامالً من حيث التجارة واالستثمار في
العالم 20.يمكن أن يكون أنشاء منطقة التجارة الحرة للقارة اإلفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو  ٢٠١٩فرصة لمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا لبناء المرونة وتعزيز المزيد من التجارة واالستثمار مع بقية أفريقيا .بصفتها أكبر منطقة تجارة حرة في
العالم تتألف من سوق يزيد عدد سكانها عن مليار شخص وتبلغ قيمتها  ٣,٤مليار دوالر أمريكي ،من المتوقع أن تزيد التجارة
بين البلدان األفريقية في منطقة التجارة الحرة للقارة اإلفريقية بنسبة  ٪٥٢بحلول عام  21.٢٠٢٢وفي الوقت الحالي ال يمثل سوى
 ٪٦.٥فقط من إجمالي التجارة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع بقية أفريقيا وفقط  ٪٣,٩من صادرات شمال أفريقيا
تذهب إلى جنوب الصحراء األفريقية .مثل هذا التكامل المحدود بين األقاليم هو نتيجة سياسات واستراتيجيات تفضل األسواق
المتقدمة والناشئة وتتطلع إلى الشمال.
يمكن أن يكون االنخفاض المتوقع في تدفقات التجارة واالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع شركائها التجاريين
الرئيسيين ،مثل الصين واالتحاد األوروبي ،بسبب أزمة فيروس كورونا فرصة لمزيد من التكامل االقتصادي بين منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وبقية القارة األفريقية .بالفعل هناك اهتمام متزايد من قبل حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 20تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية باالشتراك مع أمانة االتحاد من أجل المتوسط لتحليل التقدم للتكامل االقتصادي في المنطقة األورو-متوسطية
والتوصية باتخاذ إجراءات سياسية لتعزيز التكامل .سيتم نشر تقرير عن التكامل اإلقليمي في المنطقة األورو-متوسطية في النصف الثاني من عام
.٢٠٢٠
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/Unlocking-Africa_Chapter1.pdf21
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لتسهيل وصول الشركات إلى األسواق األفريقية .يتم تنظيم المؤتمرات الترويجية بانتظام من قبل دول شمال أفريقيا .أصبح
المغرب أحد أكبر المستثمرين في غرب إفريقيا وقد تقدم بطلب للعضوية في المجتمع االقتصادي لدول غرب إفريقيا لالستفادة
من التعريفات التجارية التفضيلية 22.وقعت تونس اتفاقيات ضريبية واستثمارية مع عدة بلدان جنوب الصحراء األفريقية .عززت
عضوية مصر في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا صادرات الزيوت األساسية والمواد الكهربائية والهيدروكربونات.
من المرجح أن يتأخر تنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة اإلفريقية بسبب األزمة الحالية 23.تم تأجيل تحرير الرسوم الجمركية على
ضا المفاوضات حول
تجارة السلع والخدمات ،الذي كان
مقررا في األصل في يوليو  24.٢٠٢٠وستعاني من التأخير أي ً
ً
البروتوكوالت المتعلقة باالستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية ،التي من المتوقع أن تكتمل في ديسمبر  .٢٠٢٠في حين أن
التركيز المباشر هو التعامل مع أزمة الصحة العامة ،فمن المهم أن تحافظ الدول على االلتزام السياسي والتفكير في الكيفية التي
يمكن أن تساعد بها منطقة التجارة الحرة للقارة اإلفريقية االقتصادات والشركات في بناء سالسل قيمة إقليمية تعزز التجارة
واالستثمار بين البلدان األفريقية.

البنية التحتية لالستثمار
ضا الحاجة إلى بنية تحتية متطورة ومستدامة ومرنة يمكنها
إن التداعيات االقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا تخلق أي ً
بعد فيروس كورونا أن تدعم انتعا ً
شا اقتصاديًا وتكامالً أفضل في سالسل القيمة .تواجه المنطقة فجوة في االستثمار في البنية
25
التحتية بقيمة  ١٠٠مليار دوالر أمريكي سنويًا على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة .تستخدم بعض البلدان بشكل
استراتيجي فترة الجائحة لوضع اللمسات األخيرة على مشاريع البنية التحتية من أجل جذب المستثمرين بمجرد بدء االقتصاد في
التعافي ،بينما اضطرت دول أخرى إلى تأخير مشاريع البنية التحتية .فمثال:




مصر :قامت الحكومة بتتبع سريع لإلفراج عن المدفوعات المتأخرة للمقاولين لدفع أجور العمال وتحفيز أعمال
26
البناء في المشاريع الوطنية.
مؤخر ا على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة مشاركة القطاع الخاص
األردن :وافقت الحكومة
ً
27
في البنية التحتية بهدف تقليل التكاليف العامة وتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية.
تونس  :ستؤخر السلطات مشاريع تطوير البنية التحتية ذات األولوية المنخفضة التي ال عالقة لها بالصحة او
التعليم وتبلغ قيمة هذه المشاريع حوالي  ٪٣من الناتج المحلي اإلجمالي لتخصيص المزيد من األموال لإلنفاق
العاجل ،ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في االستثمارات الغير أولوية.

نحو استراتيجيات استثمارية متجددة
ستتطور أطر واستراتيجيات وأساليب العمل الخاصة بتشجيع االستثمار في فترة التعافي بعد األزمة مع احتمال إعادة التركيز
على أسواق وقطاعات محددة وإعادة الهيكلة المؤسسية .أشركت بعض وكاالت ترويج االستثمار في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا بعض األفكار في جملة أمور منها اغتنام الفرص بشكل أفضل في قطاعات محددة بما يتماشى مع مزاياها التنافسية
https://www.bbc.com/news/world-africa-4015808922
http://www.fao.org/3/ca8633en/ca8633en.pdf 23
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/04/30/how-the-afcfta-will-improve-access-to-24
essential-products-and-bolster-africas-resilience-to-respond-to-future-pandemics/
https://blogs.worldbank.org/ppps/jordan-pioneer-investing-its-ppp-capacity25
26

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395289942312&d=&pagename=EBRD%2FContent
%2FDownloadDocument
https://blogs.worldbank.org/ppps/jordan-pioneer-investing-its-ppp-capacity27
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(مثل التجارة اإللكترونية والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والطاقات المتجددة وصناعات السيارات) ومراجعة إطار الحوافز
الخاصة بها وتعزيز دور المناطق االقتصادية مع اإلجراءات والخدمات اإللكترونية المحسنة .من المرجح أن تتغير طرق العمل
بعدد أقل من الرحالت الترويجية والمشاركة في المعارض ،والمزيد من التجمعات االفتراضية ،وتجديد شروط الخدمة ،والمزيد
من التعاون مع وكاالت تشجيع االستثمار األخرى (مثل المشاريع التعاونية بين الوكاالت) واستخدام أفضل لشبكات المستثمرين.
فمثال:




األردن  :أنشأت لجنة االستثمار المشتركة مجموعة أزمة كورونا لفهم اآلثار المترتبة على االستثمار وخدمات
28
المستثمرين وتحديد كيفية االستمرار في تقديم هذه الخدمات.
مصر  :أعلنت الحكومة عن إجراءات مبسطة وخفضت تكاليف الشركات األجنبية والمحلية في المناطق الحرة
(مثل أسعار اإليجار المخفضة).
لبنان  :تدرس وكالة تنمية االستثمار في لبنان تمديد اإلعفاءات الضريبية الحالية وإنشاء إعفاءات ضريبية محددة
لفيروس كورونا .تعمل وكالة تنمية االستثمار في لبنان على تخفيف ومراجعة المعايير التي يتم على أساسها حاليًا
تقديم الحوافز في القطاعات ذات األولوية (الزراعة واألدوية) بدالً من إنشاء حوافز ضريبية جديدة والتي تتطلب
تعديالت قانونية.

تعزيز تسهيل االستثمار من خالل الرقمنة
يوفر الجائحة حوافز قوية لتسريع التحول الرقمي .وقد دفعت التدابير الرامية إلى احتواء الجائحة الحكومة والشركات للتحرك
نحو رقمنة أكبر وعمليات وخدمات عبر اإلنترنت.
يمكن للحكومات والهيئات اإلدارية وال سيما وكاالت تشجيع االستثمار االستفادة من التقنيات الرقمية استجابة للحاجة إلى تخفيف
األعباء اإلدارية على الشركات وتقليل العقبات البيروقراطية لزيادة تسليم المنتجات المطلوبة على المدى القصير ولدعم وتسهيل
عمليات االستثمار على المدى الطويل .في حين أن بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وباألخص في الخليج،
متقدمة بالفعل في الخدمات الرقمية إال أن البعض اآلخر يتخلف ويواجه تحديات التنفيذ وال سيما على المستوى دون الوطني.
بغض النظر عن وضعهم كقادة أو أتباع قبل األزمة ،اتخذ معظمهم بالفعل تدابير سريعة للتخفيف من األعباء على الشركات
استجابة لألزمة .فمثال:







اإلمارات العربية المتحدة :عززت سلطات المنطقة الحرة قنواتها الرقمية القوية بالفعل ،أثناء خفض رسوم األعمال
وطرح الحوافز االقتصادية الخاصة .في العديد من المناطق الحرة الخمسين والمناطق االقتصادية الخاصة التي
تستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة يمكن اإلكمال عن بعد عملية إنشاء األعمال مباشرة من التسجيل إلى
الدفع والتوثيق.
المغرب :قام مكتب الصرافة بتحسين منصة ( SMARTنظام التصريح واإلبالغ ومعالجة اإلدارة) التي تم
إطالقها حديث ًا من أجل إزالة الطابع الرسمي عن الشكليات واإلجراءات.
مصر  :تسعى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة إلى تعزيز مركز خدمات المستثمرين الذي يهدف إلى تسهيل
الحصول على التراخيص والموافقات وجمع ممثلين من  ٤٧وزارة ووكالة حكومية .وتحقيقا لهذا الهدف ،قامت
الهيئة مؤخرا بتوسيع خدماتها مع العقارات والسجالت التجارية .كما أصدرت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق
قرارا بالسماح مؤقت ًا بالحضور االفتراضي الجتماعات الجمعية العمومية للشركات .أصدرت وزارة المالية
الحرة
ً
قرارا يطالب دافعي الضرائب المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير إلكترونية.
ً
لبنان  :تقدم وكالة تنمية االستثمار في لبنان المساعدة التقنية لشركات التصنيع للمساعدة في تطوير استراتيجيتها
للتسويق الرقمي .تقترح وكالة تنمية االستثمار في لبنان ندوات مجانية عبر اإلنترنت حول التحول الرقمي للشركات
وأصدرت للتو كتاب الحقائق عن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان الذي يسلط الضوء على مزاياه

World Bank, (April 2020), The Initial Response of Investment Promotion Agencies to COVID -19 and 28
Some Observed Effect of Foreign Direct Investments.
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النسبية وفرص االستثمار.
من ناحية أخرى تمثل األزمة فرصة للشركات لمواصلة نشر التقنيات الرقمية وإزالة الطابع المادي وأتممة العمليات التي ستسهل
اإلنتاج وربما إعادة الدعم .كما هو مبين في مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
في زمن فيروس كورونا ،فإن "العامل الحالي قبل األزمة كان نشر التقنيات الرقمية ،التي يمكن أن تتوسع بعد التجارب خالل
الجائحة  .ولحماية أنفسهم من الصدمات المستقبلية قد تستخدم الشركات الحلول اإللكترونية بشكل مكثف إلزالة الطابع المادي
قدرا أقل من االستثمار
على العمليات واألتمتة وتقليل االعتماد على األصول غير المنقولة والعقود طويلة األجل .وقد يعني هذا ً
ضا إمكانية دمج السوق في التجارة اإللكترونية والفضاء الرقمي الذي يخلق
األجنبي المباشر على المدى الطويل ولكنه قد يوفر أي ً
ضا إعادة الدعم".
صا لالستثمار األجنبي المباشر .التقدم في األتمتة وغيرها من التقنيات المتقدمة قد تسهل أي ً
فر ً

مواكبة إصالحات مناخ االستثمار
قد تؤثر أزمة فيروس كورونا على المستثمرين واالقتصادات بشكل مختلف اعتمادًا على السياق القطري واإلقليمي ودوافع
االستثمار األجنبي المباشر .ال يمكن إنكار أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ستعاني من اآلثار الدائمة النخفاض تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر التي تأثرت بالفعل في فترة ما قبل األزمة بمناخ استثماري غير مواتٍ :أطر استثمار معقدة وأحيانًا
غير واضحة وقيود وإجراءات مرهقة وعدم كفاية لوجستيات البنية التحتية وبشكل أعم التوترات الجيوسياسية اإلقليمية .على
مدى العقد الماضي قامت االقتصادات في المنطقة بإصالحات كبيرة لتحسين مناخ االستثمار .ومع ذلك يجب أن تستمر تلك
اإلصالحات وأن تُنفذ تدابير جديدة في البلدان لتحسين مناخها االستثماري وتنويع اقتصاداتها في سياق ما بعد فيروس كورونا.
قامت العديد من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا بإصالح أنظمتها القانونية االستثمارية وأطرها المؤسسية لالستثمار .على
مدى السنوات الماضية تم سن قوانين االستثمار أو تعديلها في العديد من اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتحديث
اإلطار التنظيمي لوكاالت ترويج االستثمار وتم منحها مجموعة أوسع من التفويضات والمسؤوليات 29.اإلصالحات األخيرة
تشمل:






الجزائر :اتخذت السلطات خطوة كبيرة في جذب االستثمار األجنبي المباشر .قانون المالية التكميلية لعام  ٢٠٢٠المنشور
نشر في الجريدة الرسمية في  ٤يونيو ،الذي يلغي قاعدة  ٤٩/٥١باستثناء القطاعات االستراتيجية ال ُمن ّ
ظمة الى حد ما
بطريقة محدودة .إن سقف  ٪٤٩لمشاركة المستثمر األجنبي في رأس مال شركة جزائرية لم يعد ينطبق إال على األنشطة
اإلنتاجية للسلع والخدمات ذات األهمية االستراتيجية لالقتصاد :المعادن والطاقة والبنية التحتية للنقل والصناعات
الدوائية (باستثناء المنتجات المبتكرة األساسية) .جميع األنشطة األخرى مفتوحة لالستثمار األجنبي دون أي التزام
بالدخول في شراكة مع طرف محلي .كما يزيل القانون قيدين رئيسيين على سيولة االستثمارات األجنبية المباشرة (حق
الدولة االستباقي وإعادة الشراء) وااللتزام بالتمويل المحلي (صالحية استخدام التمويل األجنبي من المؤسسات المالية
اإلنمائية).
اإلمارات العربية المتحدة :يتيح قانون االستثمار األجنبي المباشر لعام  ٢٠١٨زيادة مشاركة المستثمرين األجانب مما
يسمح للمساهمين األجانب بامتالك ما يصل إلى  ٪١٠٠من الشركات في بعض القطاعات المحددة ( ١٢٢نشا ً
طا
اقتصاديًا عبر  ١٣قطا ًعا).
عُمان :يم ّكن قانون استثمار رأس المال األجنبي الجديد الصادر في يناير  ٢٠٢٠المستثمرين من تأسيس شركة في
بعض األنشطة المسموح بها وال يتطلب أي حد أدنى لمتطلبات رأس المال وال أي حد عام على الملكية األجنبية لشركة
عمانية.

سن قانون جديد لالستثمار في األردن عام ٢٠١٤؛ مراجعة قانون االستثمار التونسي واإلطار المؤسسي لالستثمار؛ مراجعة
 29على سبيل المثالَ :
إضافية لقانون االستثمار في مصر في عام  ٢٠١٧مع مزيد من الضمانات والحوافز للمستثمرين ودور جديد للهيئة العامة لالستثمار في تشجيع االستثمار
وتسوية المنازعات؛ يخضع ميثاق االستثمار المغربي حاليا للمراجعة والتحول الكبير في الوكالة المغربية للتنمية واالستثمار والتصدير لدمج وظائف
التصدير واالستثمار.
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قطر :بعد صدور قانون االستثمار لعام  ،٢٠١٩يُسمح اآلن بالملكية الكاملة في جميع القطاعات باستثناء البنوك والتأمين
والوكاالت التجارية.
لبنانّ :
سن البرلمان قانون االستثمار في األسهم الخاصة في  ٢١أبريل  ٢٠٢٠لتحديث اإلطار الحالي بقواعد ورقابة
جديدة بهدف جذب االستثمارات ،وال سيما االستثمار األجنبي المباشر ،وزيادة رأس المال والمساهمة في تمويل
30
االقتصاد اللبناني.

اختبار معاهدات االستثمار والتعامل مع اضطرابات االستثمار لتجنب الخالفات
كانت دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من الدول الموقعة على معاهدات االستثمار الثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في
أكثر من  ٥٥٠معاهدة .تنص هذه المعاهدات عادة على أن جميع التدابير التي تتخذها الدولة ،على سبيل المثال :تغيير في الالئحة
أو أي تدابير تعطل أنشطة االستثمار يجب أن تكون معقولة ومتناسبة وغير تعسفية وغير تمييزية .في حالة النزاع تتضمن هذه
المعاهدات عادة أحكام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من خالل التحكيم الدولي.
كبيرا نسبيًا من النزاعات االستثمارية والتي زادت في بعض البلدان خالل
شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عددًا
ً
العقد الماضي .على سبيل المثال كانت مصر متورطة في  ٣٤قضية ضد مستثمرين من القطاع الخاص ،و ٢٤حالة نشأت بعد
انتفاضات  ،٢٠١١وكانت ليبيا متورطة في  ١٧حالة وجميعها باستثناء حالة واحدة بعد  .٢٠١١وهذا يظهر ارتبا ً
طا نسبيًا بين
األزمة السياسية واالقتصادية وارتفاع نزاعات االستثمار .لذلك ففي الوقت الذي تتبنى فيه الحكومات الصحة العامة والتدابير
االقتصادية من المحتمل أن تزيد أزمة فيروس كورونا من خطر إثارة نزاعات جديدة ضد دول المنطقة.
ستكون لتدابير اإلغالق تأثير كبير على المستثمرين األجانب .إن التوقف المفروض لألنشطة والتحول في خطوط اإلنتاج وقيود
التصدير وإغالق الحدود كلها إجراءات غيرت أو أوقفت أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات .قد تشكك هذه التدابير في حماية
المستثمرين األجانب بموجب معاهدات االستثمار والتي قد تكون قادرة على الطعن في تدابير فيروس كورونا المتخذة من خالل
إجراءات التحكيم .ال تزال نتائج النزاعات المحتملة غير مؤكدة وتخضع لتفسيرات مختلفة فيما يتعلق بمرونة الدول في تنفيذ
31
تدابير الطوارئ لحماية المصلحة العامة والصحة.
ستبقى دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا متيقظة بشأن هذه القضايا وتستعد للنزاعات المحتملة في حين يتم تعزيز آليات
منع النزاعات .يجب أن تكون أي وكالة مشاركة أو ذات صلة بمشروع استثماري على علم بااللتزامات الدولية والتداعيات
المحتملة ألفعالها .االتصاالت والمراجعات المنتظمة بين الوكاالت والمستثمرين هي من أجل توقع المشكالت والمناقشة قبل
المطالبة حاسمة .أنشأت وحدات األزمات التي في العديد من وكاالت ترويج االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
للرد على أي مشكلة قد يواجهها المستثمرون األجانب وحلها .كذلك عليهم أن يتفاعلوا مع هيئات تسوية ومنع المنازعات التي
تم إنشاؤها في بعض البلدان لتوقع المطالبات المحتملة (على سبيل المثال اللجنة الوزارية المصرية لتسوية نزاعات االستثمار
وآلية شكاوى االستثمار التي أنشأتها هيئة االستثمار األردنية).
ونظرا لضخامة األزمة ومتطلبات الصحة
هناك العديد من الشكوك حول ردود األفعال المستقبلية للمستثمرين ،ولكن بالفعل
ً
العامة العالمية دعا الخبراء المستقلون إلى "الوقف الفوري" لجميع دعاوى التحكيم التي قد تنشأ بين المستثمرين من القطاع
الخاص والحكومات 32.يقترحون "تقي ًدا دائ ًما" على جميع دعاوى التحكيم بعد اإلجراءات التي تنفذها الحكومات الحتواء جائحة
ضا فرصة لتعزيز جهود البلدان إلصالح شبكة معاهدات
فيروس كورونا المرتبط بالصحة واالقتصاد .قد تكون األزمة أي ً
االستثمار الثنائية الخاصة بها لضمان الحق في التنظيم من أجل المصلحة العامة ومساحة أوسع لسياسات الدول.

Byblos Bank, (27 April-2 May 2020), Economic Research and Analysis Department, Issue 630.30
Kluwer Arbitration Blog, (April 2020) “Investment Treaty Claims in Pandemic Times: Potential Claims 31
”and Defences” and “Pandemics, Emergency Measures and ISDS
Columbia Center on Sustainable Investment, https://mailchi.mp/law/call-for-isds-moratorium-covid-32
19?e=17b57bf90f.
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نحو انتعاش استثماري شامل وخضراء ومرن
بينما تركز العديد من حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حاليًا على استجابات قصيرة المدى للتخفيف من األثر
ضا فرصة للمنطقة لتصميم أجندة إصالح طموحة .المزيد من االنفتاح على االستثمار
الشامل للجائحة فإن هذه الفترة تمثل أي ً
ً
شامال ومرناً
وتخفيض القيود لن يكون كافيا .يتعين على الحكومات أن تكون مستعدة لجذب استثمارات جيدة تعزز انتعاشاً
وأكثر صديقة للبيئة .يجب أن يستجيب االنتعاش الحتياجات الجميع على قدم المساواة من المستهلكين ورجال األعمال إلى
األشخاص األكثر ضعفً ا في المجتمع ،بما في ذلك العمال غير الرسميين والنساء .في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
تما ًم ا وكما هو الحال على المستوى العالمي فإن التحديات الرئيسية تتمثل في تصميم سياسات الرعاية الصحية والعمل والجنس
والبيئة والتجارة وإدماجها بطريقة متماسكة في أجندة طموحة إلصالح االستثمار .يمكن أن تساهم مبادرة جودة االستثمار
األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في إعادة التقييم هذه حيث تقدم مجموعة أدوات سياسية جديدة
لتعظيم آثار التنمية المستدامة لالستثمار األجنبي المباشر القيمة (يرجى االطالع على مذكرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
حول استجابات سياسة االستثمار لفيروس كورونا).
دورا ها ًما في تحقيق هذه األهداف ،بما فيها من خالل أدوار الرعاية الالحقة ومناصرة
سوف تلعب وكاالت تشجيع االستثمار ً
السياسات .سوف يحتاجون إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم والتكيف مع القطاعات ذات األولوية .يمكن أن تساعد أنشطة
المسح لوكاالت تشجيع االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبناء القدرات والتعلم من األقران والربط الشبكي
التي تتم في إطار برنامج االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن االستثمار في البحر األبيض المتوسط،
باإلضافة إلى حوار السياسات في إطار مجموعة عمل الخاصة باالستثمار والتجارة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا  .باإلمكان دعم البلدان لتقييم وتنفيذ وتحسين مناخ إصالحات االستثمار الجيد في عالم ما بعد
فيروس كورونا.
ضا للتعافي .يشير البيان الوزاري الصادر في  ٣٠مارس
إن التعاون المستمر على المستويين اإلقليمي والدولي أمر مهم أي ً
 ٢٠٢٠الصادر عن فريق عمل التجارة واالستثمار التابعة لمجموعة العشرين تحت رئاسة مجموعة العشرين السعودية إلى
"أهمية تعزيز االستثمار الدولي" وضرورة "مواصلة العمل معًا لتقديم خدمة حرة ونزيهة وغير تمييزية وبيئة تجارية واستثمارية
شفافة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة وإلبقاء أسواقنا مفتوحة" .وأكد البيان الوزاري للمجموعة الصادر في  ١٤مايو بشكل خاص
على الحاجة إلى تبادل المعلومات حول اإلجراءات المتخذة وأفضل الممارسات بشأن تشجيع االستثمار في القطاعات المتأثرة
وتشجيع الوكاالت الحكومية على العمل مع الشركات والمستثمرين في تحديد فرص االستثمار وتشجيع المشاورات مع القطاع
الخاص كجزء من صنع السياسة بشأن االستثمار األجنبي المباشر 33.وتشارك اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بالفعل في هذه التدابير وينبغي أن تظل نشطة لضمان أن تصبح أزمة فيروس كورونا نقطة تحول لزيادة االستثمار في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

33

https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Statement_G20%20Second%20Trade%20&%20Investmen
t%20Ministerial%20Meeting_EN.pdf
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