
Investment Climate   l   World Bank Group

من خالل الشراكة مع

أفضل ممارسات ترويج 

اإلستثمار العاملي 2012 

مناخ اإلستثمار
 أبريل 2012

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb350881
Typewritten Text
90758 v1 

wb350881
Typewritten Text

wb350881
Typewritten Text
 

wb350881
Typewritten Text



اختصارات

  CEO 	 	 	 الرئيس	التنفيذي	
                            EAP 	 	 	 شرق	أسيا	والباسفيك	

 ECA 	 	 	 أوروبا	وأسيا	الوسطى	
 FAQ 	 	 	 سؤال	شائع	متكرر	
FDI 	 	 	 استثمار	أجنبي	مباشر		
FIAS 	 اخلدمات	االستشارية	لإلستثمار	االجنبي	

   GDP 	 	 	 إجمالي	الناجت	احمللي	
أفضل	ممارسات	ترويج	االستثمار	العاملي

	GIPB :  قواعد	معايير	ترويج	االستثمار	العاملي(   ) سابقاً	
IPI																		 وسيط	ترويج	االستثمار																											

LAC 	 	 أمريكا	الالتينية	والكاريبي	
MBA																		 ماجتسير	إدارة	األعمال																						

MENA 	 منطقة	الشرق	االوسط		وشمال	أفريقيا		
OECD 	 منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية					
PDF 	 	 	 نسق	املستند	احملمول		
R&D 	 	 	 البحث	والتنمية			
SA 	 	 	 جنوب	أسيا		
SSA 	 	 	 أفريقيا	جنوب	الصحراء	

	 	

اختصارات1



احتياج االقتصاد الضعيف إلى تيسير جيد لإلستثمار

انكمش السوق العاملي لإلستثمار األجنبي املباشر خالل اخلمس سنوات 
األخيرة مبقدار أربعني في املائة )40%( عن أعلى مستوى قياسي مت 

تسجيله حتى اآلن ومقداره  1.9 تريليون دوالر أمريكي1 . وتبني للبلدان 
التي تدرك جيداً  أهمية األستثمار األجنبي املباشر كمحرك دافع 

لتحقيق النمو االقتصادي، وإلتاحة فرص العمل، والتنمية الصناعية، 
أنها تتنافس على كعكة أصغر من األستثمارات ، إال أن تلك الكعكة 
الزالت تتجاوز قيمتها ) واحد ( تريليون دوالر أمريكي . واجتهت غالبية 
االستثمارات األجنبية املباشرة  في عام 2010 وألول مرة  إلى أسواق 
االقتصادات النامية واالنتقالية وهو ما يوضح  قدرة تلك االستثمارات 

على املنافسة على مستوى العاملي.

ويوضح حتليل أُجري  لعدد يبلغ ثالثني الف من مشروعات االستثمار 
األجنبي املباشر ذات القيمة املضافة العالية  أن املعلومات واملساعدات 

املقدمة من احلكومة تؤثر بشكل بالغ على قرارات املستثمرين بشأن 
 إقامة استثماراتهم في أحد األقتصادات أو في غيرها2

. ويتولى وسيط ترويج االستثمار )IPI( باحلكومة اجلهود التي تُعرف 
باسم  » تيسير أنشطة االستثمار« .. وأوضحت دراسة أجرتها 

مؤخراً جامعة » اكسفورد » أن  كل دوالر واحد يتم إنفاقه على ترويج 
االستثمار يؤدي إلى زيادة تدفق االستثمار األجنبي املباشر مبقدار 189 

دوالر .. كما أن كل 78 دوالر يتم إنفاقها على ترويج االستثمار تؤدي إلى 
 خلق فرصة عمل إضافية من قبل الشركة3

 االجنبية التابعة.  ويعبر هذا التأثير التقديري  بالطبع عن معدل ألكبر 
التأثيرات احلدية الفردية املترتبة عند قيام وسطاء ترويج األستثمار ببدء 

نشاطهم بأقل متويل.

وأظهرت نتائج مسح أُجري مؤخراً على عدد من املسئولني التنفيذيني 
املكلفني مبسئوليات اختيار موقع  لالستثمار، أن 47 في املائة منهم 

أوضحوا احتماالً قوياً في قيامهم باستخدام موقع الشبكة إلكترونية 
لوسيط ترويج االستثمار، كما أوضح ثالثة وثمانني في املائة  منهم 

قيامهم عادةً  باالستفسار مباشرة مع وسطاء ترويج االستثمار خالل 
عملية4 اختيار موقع االستثمار .. وهو ما يعني توفر سمة اإلصغاء لدى 

املستثمرين مع إمكانية أقتناعهم مبا يستمعون إليه. وفي حالة قيام 
وسطاء ترويج االستثمار بالتواصل الفاعل باستخدام املعلومات التي مت 

إعدادها بدقة مع تطبيق آساليب خدمة العمالء املتميزة ، فستتاح لهؤالء 
الوسطاء فرصًة إلقناع بعض املستثمرين باختيار مواقع استثمار مقترحة 

التي لم يبدو جتاهها رغبة في اختيارها.

1مؤمتر األمم  املتحدة للتجارة  والتنمية ، يوليو 2011 . “ تقرير االستثمار العاملي 2011 : النماذج غير 

السهمية لإلنتاج والتنمية الدولية”.

2همبرجر ، ك. ، باتت، جي. و كوسيك، بي. ، “ مدى أهمية مناخ االستثمار في اجتذاب االستثمار األجنبي 

املباشر؟ “، وجهة نظر رقم 237  لتنمية القطاع املالي واخلاص، مجموعة البنك الدولي ، أغسطس 
.2011

3هاردجن، تورفني و بيتس آس . جافورسيك )2011(،  “ ضعوا السجادة احلمراء لكي يقدموا اليكم : ترويج 

االستثمار وتدفق االستثمار األجنبي املباشر “ ، اجلورنال االقتصادي 2011 -  مجلد 121 – اإلصدار 
 .557

4مستشارو التنمية الدوليني- سبتمبر 2011 .  “ دراسة من كوربرت أمريكا: االستراتيجيات الفائرة 

في تسويق التنمية االقتصادية “.

الفصـل األول نظــرة عامة

ومع ذلك ، أظهر )GIPB( لعام 2012 ، إخفاق  ثمانني في املائة 
من وسطاء ترويج االستثمار احملليني حتى في اإلجابة على طلبات 

املستثمرين للمعلومات، وهو ما يعني أن هؤالء الوسطاء  يضيعون فرص 
ثمينة  القتصادادت بلدانهم لكسب االستثمارات األجنبية املباشرة .

وتعد زيادة تنافسية وسطاء ترويج االستثمار أحد السياسات االستباقية 
الفاعلة التي يجب على احلكومات انتهاجها لتخفيف آثار النقص 

احلالي لتدفق االستثمار األجنبي املباشر. ويجري مشروع  )GIPB(مسحاً 
لوسطاء الترويج مرة كل ثالث سنوات جلمع أمثلة ألفضل املمارسات 
وتقدمي تقييم موضوعي لتنافسية وسطاء ترويج  االستثمار. ويقدم 

املشروع  تقييمات سرية تفصيلية إلى 189 من وسطاء الترويج احملليني 
بشأن أدائهم في تقدمي املعلومات وتقدمي املساعدة إلى املستثمرين 

احملتملني. وسيؤدي استخدام حتليل  )GIPB(الفاعل لفهم جوانب ضعف 
وسطاء ترويج  االستثمار إلى مساعدة هؤالء الوسطاء في القيام 

cost effec-  بتحسينات مستهدفة ومنهجية وبتكلفة اقتصادية
tive سيكون لها تأثير حقيقي على قدرتهم في اجتذاب االستثمارات 

األجنبية املباشرة. 

نتائج)GIPB(  لعام 2012 : بزوغ  أفضل ممارسات وسطاء ترويج 
االستثمار في الدول النامية – مع استمرار ضعف التعامل  مع 

االستفسارات / الطلبات العاملية :

يعرض هذا اإلصدار من )GIPB(  ألول مرة  لوسيطاً لترويج االستثمار من 
دولة ذات اقتصاد نام PrONicaragua   »برونيكارجوا « والتي أوضحت 
أفضل املمارسات لكال من املوقع اإللكتروني و اإلجابة على استفسارات 
إلثنني من املستثمرين . وبالفعل كانت » برونيكارجوا « هي الوسيط  

الوحيد من بني 189 وسيطاً يوضح هذا املستوى املرتفع في األداء  
  PRONicaragua لتيسير أنشطة االستثمار هذا العام. وحققت 

» برونيكارجوا «  هذا التميز بعد قيام إدارتها باستيعاب 

التقرير السري لـ )GIPB( لعام 2009 بشأن وسطاء ترويج االستثمار، 
ومن ثم شرعت اإلدارة في تصويب جوانب الضعف التي مت الوقوف 

عليها.  وأشار الرئيس التنفيذي " لبرونيكارجوا " إلى تدفق االستثمار 
األجنبي املباشر املتزايد في بلده كدليل لتأثير تلك التحسينات .. وخالل 
الفترة من عام 2002 ) وهو العام الذي مت فيه إنشاء بروينكارجوا ( إلى 

عام 2006 وهو عام إصدار الطبعة األولي من )GIPB(، حققت نيكارجوا 
متوسطاً يبلغ 246 مليون دوالر أمريكي سنوياً من االستثمارات األجنبية 
املباشرة مع اختالف بسيط بني سنوات تلك الفترة ،  كما استطاعت خالل 

األربعة أعوام التالية لتلك الفترة من مضاعفة املتوسط السنوي تقريباً 
ليصل إلى 488 مليون دوالر .  ويصعب بالطبع أن ينسب هذا التحسن 

الكبير في تدفق االستثمارات إلى نشاط وسيط ترويج االستثمار وحده 
، إال أنه من الواضح أن تيسيرات االستثمار اجليدة تخفض من تكاليف 

دخول املستثمر إلى السوق، وتقلل من مخاوفه للمخاطر، فضالً عما 
تضفيه من شعور شخصي باإلرتياح للقيام بنشاط عمل في موقع ما.  
وتعتقد  "برونيكارجوا " أن هذه التيسيرات تساعد على تعظيم اهتمام 

املستثمرين في القيام باستثمارات في نيكاروجوا.
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وبالرغم من احلاجة املاسة للحكومات في ضرورة  قيامها بتعزيز لوسطائها، 
أوضح )GIPB( لعام 2012  نتائج مختلفة ، حيث حتسن معدل املوقع 

اإللكتروني بشكل حدي من 59%  في عام 2009 إلى 61% ،  بالرغم 
من ضم العديد من وسطاء ترويج االستثمار اجلدد الذين تتوفر لهم مواقع 

إلكترونية ضعيفة أو ال تتوفر لهم أي مواقع . ومع ذلك ، انخفض معدل أداء 
التعامل مع االستفسارات والطلبات من 28 في املائة )28%(  - وهي نسبة 
ضعيفة- إلى 22 في املائة )22%(، مما ميثل انخفاضاً خطيراً  في قدرة العديد 

من وسطاء ترويج االستثمار في تقدمي إجابات ذات معنى أو حتى في اإلقرار 
باستالم طلبات من املستثمرين بشأن معلومات.

 

وتتمثل أحد األسباب املمكنة في هذا الضعف لألداء – بحسب ما ذكره  بعض 
الوسطاء – في أن اإليرادات املنخفضة للحكومة أدت إلى تخفيض موازنات 

وسطاء ترويج االستثمار، كما قد يرجع ذلك الضعف إلى أطقم العاملني املتعاقد 
معهم.  وفي واقع األمر، خضع على األقل أثنني من وسطاء ترويج االستثمار 

أفضل ممارسات )GIPB( لعام ،2009 وهما باجملر وكرواتيا إلعادة هيكلة رئيسية 
في وقت يتزامن مع إجراء تقييمات )GIPB( لعام 2012. ومما ال شك فيه، تؤدي 
املوارد املنخفضة إلى صعوبة قيام الوسطاء بأداء عمل جيد في تيسير أنشطة 

االستثمار-  ولم يستبعد الوسطاء ذلك التأثير، وهو ما يتضح من مثال األداء 
املتميز لبرونيكارجوا ) أنظر مربع 2(.  ثانياً، من املمكن قيام موظفي وسيط 

ترويج االستثمار عمل قرارات محسوبة/ مدروسة بعدم مواصلة ما يرونه 
كمبادرات لالستثمار منخفضة األولوية. ومع ذلك، قدمت أنشطة استعالم 

)GIPB( لعام 2012 توضيحات تفصيلية ملشروعات كبيرة مت التخطيط 
لها في مجالي أنشطة العمل الزراعي و السياحي، وهي قطاعات ذات أولوية 

للعديد من وسطاء ترويج االستثمار. ولألسف، ال يبدو أن أي من تلك التفسيرات 
والتوضيحات تعتبر مسئولة عن الضعف الهيكلي والتشغيلي املستمر الذي 

. )GIPB(أفصحت عنه ثالث إصدارات لـ

وميكن أن ترى بعض احلكومات أن موازنات “ وسيط ترويج االستثمار “ مبثابة 
أماكن آمنة سياسياً  ميكن من خاللها خفض اإلنفاق، ولكن على تلك احلكومات 

إدراك التأثير السلبي احملتمل الكبير على تدفق االستثمار األجنبي املباشر الذي 
ينجم عن ذلك . ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة اكسفورد5 مؤخراً على 156 

دولة، يتبني وجود ارتباط إيجابي بني أداء أنشطة تيسير االستثمار في دولة ما 
)وهو ما أوضحته GIPB( وتدفق االستثمار األجنبي املباشر بها. وتعقد الدراسة 

مقارنًة ملعدل التدفق السنوي لإلستثمار األجنبي املباشر لكل دولة خالل الفترة 
من عام 2000 إلى عام 2010 مع معدل أدائها في فترة اإلصدارات الثالث 

لـ   )GIBP( . وأوضحت الدراسة أن زيادة قدرها واحد في املائة)1%(  في أداء 
)GIPB( »صاحبها زيادة قدرها واحد ونصف في املائة في تدفق االستثمار 

األجنبي املباشر.  وهو ما يعني أن االقتصاد الذي يتم فيه  تقييم« وسيط ترويج 
االستثمار«  بنسبة ستني في املائة )60%( في )GIPB(  يجتذب زيادة معدلها 
خمسة وعشرين في املائة )25%( من االستثمار األجنبي املباشر عن االقتصاد 

الذي يتم فيه تقييم » وسيط ترويج االستثمار«  بنسبة خمسة وأربعني في 
املائة )45%(. وتراقب هذه الدراسة متوسط مستوى الناجت احمللي الكلي  للفرد 

GDP، ومنو الناجت احمللي الكلي ، وتعداد السكان، ومعدل التضحم، واالستقرار 
السياسي، وجودة مناخ أنشطة العمل. 

وفي ضوء ذلك، يؤدي تركيز حتليل األداء على املوازنة إلى صرف االنتباه عن الفرص 
التي ميكن ملعظم وسطاء ترويج االستثمار القيام بها من خالل تنفيذ تصويبات 

بسيطة منخفضة التكلفة وفقاً لألمثلة  التي وضحها العديد من وسطاء  
ترويج االستثمار في أفضل املمارسات ) أنظر املربع 3(.

 اشتراك وسطاء ترويج االستثمار » أفضل املمارسات« في سمات مشتركة

يتمتع وسطاء ترويج االستثمار الذين يقدمون أفضل ممارسات خدمة تيسير 
االستثمار إلى املستثمرين احملتملني بخصائص متنوعة، ويديرون أنشطة 

أعمالهم حتت ظروف متباينة. ومثاالً لذلك، تدير » برونيكارجوا « أنشطتها  في 
، وكانت أول وسيط لترويج  ظل موازنة تقل عن واحد )1( مليون دوالر سنوياً 

االستثمار في أمريكا الالتينية يبرز معايير أفضل املمارسات في كال من موقعها 
اإللكتروني وفي تعاملها الكلي مع طلبات االستفسار املقدمة لها.  ومن ناحية 

أخرى، أصبحت «InvestHK  » بهوجن كوجن أول وسيط لترويج االستثمار في 
 آسيا يقوم بتطبيق معايير أفضل املمارسات، كما كانت

 «ABA-Invest in Austria »  هي اجلهة الوحيدة التي حققت امتيازاُ في 
 . )GIPB(خدمات تيسير االستثمار لفترة إصدارين متتاليني لـ

5جافوريك، بياتا، و تورفني هاردن. – وشيك- 

“ ترويج االستثمار وتدفقات االستثمار األجنبي املباشر: أهمية اجلودة “ 
.ورقة عمل .اخلدمات االستشارية ملناخ االستثمار، مجموعة البنك الدولي ، واشنطن دي. سي.

: GIPB مربع 1 : كيف تعمل

تتوفر تقريباً لدى معظم االقتصادات في العالم مؤسسة وطنية تتولى الدولة 
في معظم األحيان متويلها دائماً، وتكرس تلك املؤسسة جهودها لترويج اقتصاد 

دولتها لتكون وجهًة  لإلستثمار األجنبي املباشر. وتتباين املهام واخلدمات املقدمة 
من وسيط للترويج االستثمار إلى وسيط أخر بناًء على الظروف واألولويات. ومع 
ذلك ، تتمثل مهمة تيسير » نشاط االستثمار«  في تقدمي املعلومات واملساعدة 

املطلوبة إلى املستثمرين احملتملني مبا يكفل لهم اتخاذ قرار صائب ومدروس بشأن 
مكان االستثمار ، وهو ما ميثل املهمة الرئيسية التي يتعني على وسطاء ترويج 

االستثمار القيام بها بشكل جيد لتعظيم فرص  اقتصادات بلدانهم في كسب 
االستثمارات. 

وتقوم  )GIPB(لعام 2012 بعمل تقييمات فاعلة وهادفة وكمية  لعدد 189 
من وسطاء ترويج االستثمار على املستوى احمللي بشأن جانبني من » أداء تيسير 
نشاط االستثمار«  هما : املواقع اإللكترونية )وميثل 50% من األداء الكلي( ، 

والتعامل مع طلبات استفسار املستثمرين) وميثل 50% من األداء الكلي(. 
وتكفل تلك املنهجية ترجمة أداء كل وسيط لترويج االستثمار إلى نسبة مئوية 

، مما يسمح بدوره بتقدمي إحصائيات إقليمية وعاملية شاملة. وللتعرف على أمثلة 
للممارسات اجليدة وألفضل املمارسات التي متثل موضوع هذا التقرير، مت تصنيف 

املواقع اإللكترونية واإلجابة على طلبات استفسار املستثمرين وفقاً ملا يلي:

 	81-100% أفضل املمارسات  

 	61-81% ممارسات جيدة  

 	41-60% ممارسات متوسطة 

 	21-40% ممارسات ضعيفة  

 	0-20%  ً ممارسات ضعيفة جدا

ويرتكر التقييم على مراجعة املوقع اإللكتروني لكل وسيط لترويج االستثمار، 
وعلى إجاباته بشأن طلبات عدد )2(  مستثمر للحصول على معلومات .. ويتم  
عمل تلك اإلستعالمات باستخدام  طريقة » املتسوق الغامض« ، والتي مبوجبها 

  )GIPB( تقوم إحدى شركات اختيار مواقع االستثمار العاملية بتقدمي استفسارات
كما لو كانت تلك االستفسارات مقدمة من مستثمر  مفترض غير معلوم. 

وأعرب عدد قليل ) خمسة ( من وسطاء ترويج االستثمار عن شكوكهم أن تلك 
االستفسارات متعلقة بتقييمات )GIPB( .. ومع ذلك، تباينت درجة جودة إجابة 

الوسطاء على  تلك اإلستفسارات. 

وتركز هذان االستفساران على مشروعات نشاط العمل الزراعي  والسياحي ، 
اللذان ميثالن قطاعان لهما أولوية لدى غالبية وسطاء ترويج االستثمار. ومت تعديل 

تفاصيل كل استفسار بشكل طفيف في ضوء ما إذا كان وسيط ترويج االستثمار 
الذي مت تقييمه في دولة ذات أقتصاد نامي أو اقتصاد متقدم وذلك بغرض تعزيز 

املوضوعية بشأن كل وسيط لترويج االستثمار على حدة. 

وفي نهاية تلك العملية يتلقى كل وسيط لترويج االستثمار موجز سري 
وتفصيلي عن نتائج أدائه. وقد استفاد العديد من الوسطاء من تلك النتائج 

لعمل حتسينات في أدائهم .. كما طلب بالفعل عدد من احلكومات أيضاً إجراء 
تقييمات)GIPB(  على الوكاالت القومية الفرعية ببلدانها.
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 « Invest in Greece Agency«  و « ITD Hungary«  وحققت كال من
حتسناً  جوهرياً منذ عام 2009 .. وجنحت »ITD Hungary »  في القيام بتلك 

التحسينات بالرغم من  االستفسارات التي تلقتها من )GIPB( بعد أن كانت 
 في وضع مفكك وكان العاملني بها في انتظار إعادة تكليفهم .. واستطاعت   

»Invest in Greece Agency »   أن تتحول من وضعها في عام 2009 
ضمن أضعف مقدموا اخلدمة أداءاً في »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية« 

لتصبح ضمن أقوى مقدموا اخلدمة أداءاً في عام 2012.. ومما يثير اإلعجاب 
الشديد،  قدرتها على حتقيق ذلك في ذروة األضطرابات االقتصادية، حينما أصاب 

 « Invest in Greece«   اإلحباط العديد من وسطاء ترويج االستثمار ، ولكن
بذلت جهوداً فائقة لتحقيق ذلك.

وبالرغم من تباين االوضاع التي يدير خاللها وسطاء ترويج االستثمار أنشطتهم، 
إأل أن هناك خاصيتني أساسيتني يشترك فيهما كافة وسطاء ترويج االستثمار 

وهما : املدخل ذو التوجه نحو العميل والتأهب/اجلهازية  .. فهم جميعاً يتوقعوا 
االحتياجات املعلوماتية لعمالئهم )املستثمرين احملتملني( ، ويعدون البيانات 

املتعلقة باملوارد وتكاليف ممارسة نشاط العمل في اقتصاد بلدهم وفي قطاعاته 
بالغة األهمية. 

ويكفل هذا األمر للمستثمرين القدرة على القيام بنقل وحتويل مباشر وسريع 
للبيانات إلى حتليالت لهم توضح نسبة التكلفة إلى الفائدة . وميكن بسهولة 

العثور على معلومات مباشرة  على املواقع اإللكترونية لوسطاء ترويج االستثمار، 
واستخدام النصوص املقروءة، واخلرائط،  وقواعد البيانات، واملواد التي ميكن تنزيلها، 

واجلداول اإللكترونية، وغيرها من الوسائط التي تسهل من فهم املعلومات 
والتعامل معها.  وتُعرض تلك الوسائل مع بيان ترويجي لنشاط العمل للترويج 

الستثماره في اقتصاد بعينه، مع توفر معلومات االتصال املباشر ملوظفي وسيط 
ترويج االستثمار، الذين ميكن الوصول إليهم بسهولة، وتتوفر لهم معرفة 

واسعة، ودائماً على استعداد خلدمة املستثمر. 

وفي وضعية عدم االتصال بشبكة االنترنت، يتم االحتفاظ مبعلومات البلد 
والقطاع في منوذج الكتروني ليتم وضعه بسهولة مع قوائم االتصال النمطية 

ذات العالمة املميزة والنص الترويجي. مع  ضرورة التحديد الفعلي ملصادر 
للمعلومات العامة اإلضافية، وعقد شراكات مع املصادر اخلاصة احملتملة  .. 

وميكن ملوظفي وسيط ترويج االستثمار بهذه الطريقة موائمة مجموعة رسائل 
املعلومات بطريقة تكفل اإلجابة عن كل سؤال بعينه من أسئلة املستثمر.

وألغراض املقارنة اإلقليمية ، قامت  )GIPB( بتجميع وسطاء ترويج االستثمار 
وفقاً  للفئات الواردة أدناه. ويرجى مراجعة امللحق “ج”  للوقوف على القائمة 

الكاملة  لوسطاء ترويج االستثثمار الذين مت تقييمهم ، 
 •EAP: شرق أسيا  والباسفيك 
  الدول األوروبية  وأسيا الوسطى غير األعضاء في منظمة التعاون• 

ECA: االقتصادي والتنمية 
 •LAC: أمريكا الالتينية والكاريبي 
 •MENA: الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 •SA: جنوب أسيا 
 • SSA: أفريقيا جنوب الصحراء 
 األعضاء ذو الدخل املرتفع مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وهي • 

متثل الفئة غير اجلغرافية الوحيدة ، والتي جتمع وسطاء ترويج االستثمار 
معاً من الدول املتقدمة. وتشمل تلك الفئة معظم دول أوروبا ، وشمال 

أمريكا، وأيضاً استراليا، واليابان، ونيوزيالندا ، وجمهورية كوريا، وإسرائيل 
. وباستخدام  GIPB  لهذه التسمية مت استبعاد الدول النامية أعضاء 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( التي وردت بلدانهم في 

OECD: .الفئات الست اجلغرافية

وسطاء ترويج االستثمار الذين ليست لهم مهام تنظيمية يعملون بشكل 
أفضل في خدمة تيسير االستثمار :

أوضحت دراسة ثانية أجريت عام 2011 – من خالل االستفادة من نتائج 
)GIPB(  لعام 2009 – ارتباط سلبي قوي بني جناح وسطاء ترويج االستثمار في 
خدمات تيسير االستثمار وبني قيامهم بتحمل مسئولية ملهام تنظيمية تتصدر 

مربع 2 : االهتمام باملال - برونيكارجوا توضح كيف ميكن لوكالة صغيرة 
القيام بأشياء باهرة:

كانت نيكارجوا هي الدولة التي فاز منها وسيط ترويج االستثمار ألفضل 
ممارسات موقع إلكتروني وألفضل ممارسات اإلجابة على طلبات استفسار 

املستثمرين خالل )GIPB( لعام .2012  وأوضحت نيكارجوا كيف ميكن 
لوسيط لترويج االستثمار يتسم بالصغر املؤسسي في دولة ذات اقتصاد 

متوسط أدنى، مزقتها النزاعات الداخلية املسلحة منذ فترة تقل عن جيل 
ماضي حتقيق ذلك املستوى من األداء الذي قد يثير إعجاب  أكثر وسطاء الترويج 

خبرة في العالم . 

وعقب إثبات األداء اجليد لبرونيكارجوا – وبالرغم من عدم حتقيقها ألفضل 
املمارسات- كوسيط لترويج االستثمار في عام 2009 ، وضع الرئيس 

التنفيذي للشركة »جافير شامورو« حتدياً أمام العاملني معه  يتمثل في 
أن تكون الشركة ضمن أفضل مقدموا خدمة  تيسير االستثمار بحلول  

)GIPB(لعام 2012.  وأضاف رئيس الشركة أنه في حالة جناح وسيط ترويج 
االستثمار في حتقيق ذلك فإن » املستثمرين سيدركون أن ذلك مبثابة تأكيد 

إللتزام حكومة نيكارجوا نحو اجتذاب االستثمار األجنبي املباشر ، كما سيدرك 
الشعب في نيكارجوا  بأننا قادرون على القيام مبهام عظيمة«. وقد ساعد 

وسيط ترويج االستثمار  منذ تأسيسه في عام 2002 في حتقيق زيادة جوهرية 
في االستثمار األجنبي من خالل طاقم للعاملني عدده 25 شخصاً ومبوازنة 

سنوية تبلغ 900.000 )تسعمائة الف( دوالر أمريكي.  

ولتحقيق مستوى أعلى من األداء قامت وكالة »برونيكارجوا « بإعادة تقييم 
كافة أنشطتها .. فمن خالل مساعدة مقدمة من مجموعة من طالب 

أحد برامج درجة املاجستير املعروفة محلياً ، مت مراجعة أعمال وسيط ترويج 
االستثمار وتنقيح وتعديل النظم الداخليه له .. كما أجرت اجملموعة اختبارات 

للعاملني بالقطاع بشأن التعامل واإلجابة على االستفسارات والطلبات، 
باستخدام منهجية عمل » املتسوق الغامض « اخلاصة بهم . وقامت 

برونيكارجوا في ضوء الدروس املستفادة من تلك اجلهود باعداد بروتوكول من 
خمسة خطوات لإلجابة على إستفسارات املستثمرين، حيث مت تصميمه 

بشكل يضمن تقدمي خدمة عمالء متميزة ، و يكفل حتويل مجرد اهتمام 
املستثمر إلى مبادرة مشروع. ويوضح الرئيس التنفيذي للوكالة أنه » بتوفر 

األنظمة اجليدة  فكل ما نحتاجه اشخاص مبدعني وملتزمني ولديهم القدرة 
على العمل« .. ويحتفظ العاملني ببرونيكارجوا  ببرتوكول التيسير على 

مكاتبهم  والذي يتمثل فيما يلي :

1. اإلقرار باستالم االستفسار باستخدام البريد اإللكتروني خالل 24 ساعة 
من استالمه.

2. توجيه إجابة كاملة أو شبه كاملة خالل سبعة أيام
3. تقدمي أي معلومات مفقودة أو معلومات أكثر تفصيالً خالل سبعة أيام 

، أو املتابعة للتأكد من استالم املستثمر احملتمل الرد على استفساره، 
واإلعراب عن االهتمام بتلقي أي أسئلة إضافية.

4. محاولة ترتيب مؤمتر من خالل الهاتف في خالل فترة خمسة عشر يوم 
أخرى ، لالستماع عن موقع املشروع، واإلجابة على  األسئلة، واقتراح قيام 

املستثمر احملتمل بزيارة البلد.

5. القيام باالستفسار خالل فترة ثالثني يوم  أخرى عن موقف املشروع، مع 
عرض عمل مؤمتر من خالل الهاتف أو دعوة املستثمر احملتمل لزيارة البلد. 
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االستثمار العشرة الذين لديهم افضل مواقع إلكترونية) انظر الفصل الثاني (، 
وأيضاً وسطاء ترويج االستثمار العشرة الذين لديهم أفضل ممارسات التعامل 

مع االستفسارات ) انظر الفصل الثالث ( األنشطة الترويجية فقط ضمن ثالث 
مهام تتصدر أولويات عملهم. ويعني ذلك أن أفضل مقدموا خدمات تيسير 

االستثمار في العالم هم في الغالب مروجني لالستثمار متفرغني بشكل كامل.

ومن املفهوم أن وسيط ترويج االستثمار الذي يكرس وقته ملساعدة املستثمرين 
يخوض في بيئة تنظيمية صعبة في بلده وميكن اغوائه ليقدم عمل في بيئة 
أفضل من خالل توليه ملهام تنظيمية. ومع ذلك يجب إدراك أن هناك حدوداً ملا 
يستطيع وسيط ترويج االستثمار القيام به ، كما أن مساندته للمستثمرين 

ليست بديالً عن التبسيط التنظيمي.

في ضوء املصطلحات اإلقليمية ، استمرار وسطاء ترويج االستثمار في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مركز الصدارة على مستوى العالم،  
وأمريكا الالتينية والكاريبي حتتل املرتبة الثانية .. و« الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا» هو املنطقة الوحيدة التي حتقق مكاسب كبيرة

 وفقاً ملا أوضحه (GIPB) في أول إصدارين له – بوجه عام ، قدم وسطاء 
ترويج االستثمار في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  أفضل خدمة إلى 

املستثمرين احملتملني في عام 2012 ، بالنسبة ملواقعهم االلكترونية  وأيضا 
في التعامل مع االستفسارات كما هو موضح في الشكل (1).  وقام هؤالء 

الوسطاء ذو األداء املرتفع املتواجدون منذ فترة طويلة بتنفيذ أكثر من أربعة عشر 
خطوة واردة في املربع (3) لتحقيق خدمة تيسير لالستثمار ممتازة ، ولديهم مناخ 

لالستثمار صديق للغاية للمستثمر، وذلك بحسب تقييم أجرته دراسات دولية 
مثل » ممارسة بنشاط العمل»7 واالستثمار عبر احلدود.8

ومن اجملموعات الست اإلقليمية لـ  (GIPB)  ، اتسم أداء » شرق أسيا 

7مجموعة البنك الدولي 2010 . “ ممارسة أنشطة األعمال 2011 : تقدمي شئ مختلف ألصحاب املشاريع 

 الصغيرة. تقرير : البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، واشنطن دي. سي.
http://www.doingbusiness.org 

8مجموعة البنك الدولي،2010 ، االستثمار عبر احلدود 2010 : مؤشرات لتنظيم االستثمار األجنبي املباشر في 

http://iab.worldbank.org .سبعة وثمانني اقتصاد، واشنطن دي. سي

9تعكس معدالت املناطق لـ GIPB 2012  تصنيف املناطق الذي أعدته مجموعة البنك الدولي لعام 2011 . 

لذلك فإن عدد من االقتصادات )وهي استونيا، إسرائيل، بولندا، سولفنيا( التي مت تصنيفها سابقا وفقاً ملناطقها 
اجلغرافية مت ضمها االن في مجموعة الدخل املرتفع مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

مربع 3:  أربعة عشر خطوة  أمامك لتصبح أفضل مقدم  خلدمات تيسير 

االستثمار :

عقب فعاليات GIPB  لعام  2009،  أُجريت دارسة قائمة على مسح  لعدد (96) 
من وسطاء ترويج االستثمار مت تقييمهم في ،(GIPB)  بغرض فهم اإلختالفات 

في ممارسات أفضل وأضعف مقدموا خدمات تيسير االستثمار. وحددت الدراسة 
أربعة عشر خطوة قام بتطبيقها أفضل مقدموا خدمات تيسير االستثمار لترسيخ 

ثقافة خدمة العمالء والتفاعل اإليجابي املطلوب لتحقيق متيز األداء.

تعزيز ثقافة التوجه نحو القطاع اخلاص 

1.  إعداد طاقم من العاملني يتوفر لهم خبرة القطاع العام والقطاع اخلاص .
 2.  منح رواتب وعالوات تقارب مستويات الرواتب التي متنحها شركات القطاع 

     اخلاص.
3.  تأمني حرية العمليات ووسائل متقدمة إلعداد التقارير. 

4.  إعداد وتركيز اجلهود على عدد قليل من  القطاعات  ذات أولوية
 5.  تنسيق أنشطة تيسير خدمات االستثمار مع شبكات العمل والشركاء على 

     املستوى احمللي الفرعي واخلارجي )ما وراء البحار(.
 6.  االحتفاظ بعدد كافي من العاملني الذي يتقنون التحدث باللغة االجنليزية 

     وتتوفر لديهم مهارات واسعة النطاق في خدمات تيسير االستثمار
 7.  القيام على نحو مستمر بتقدمي تدريب وتطوير لقدرات العاملني وبشكل 

     خاص مهارات برامج احلاسب اآللي.

حشد معرفة عميقة ألنشطة العمل 

8.  وضع  حد أدنى ملستوى قدرة البحث داخل ملؤسسة.
 9. إعداد مديرين حسابات من خالل تعرضهم للخبرات الغزيرة في قطاعات 

    بعينها.
10.  التأكد من جمع كافة جوانب املعرفة املطلوبة وارتباطها املوضوعي.

تنفيذ أنظمة داخلية لضمان خدمات تيسير  جيدة بشكل دائم

 11. وضع خدمات تيسير االستثمار كأولوية من خالل االستراتيجية الكلية، مع 
      تقدمي ذلك من خالل التدريب وتخصيصه جلزء من العاملني.

 12. االحتفاظ باملعدات واملمارسات في أماكن يسهل الوصول إليها، والقيام بالرد 
      السريع على املكاملات الهاتفية وعلى البريد اإللكتروني.

 13. توضيح مهنية/ احترافية العمل وديناميكيته من خالل املوقع اإللكتروني ، 
      مع حتديث منتظم لألخبار التي تهم املستثمرين.

 14. اتباع اخلطوط االسترشادية التفصيلية بشأن احملتوى،  والنمط/ االسلوب، 

      واإلطار الزمني ، وتأكيد اجلودة عند اإلجابة على االستفسارات .  

املصدر : أورتيجا & كارلوس جريفن 2009 » أساسيات ترويج االستثمار: ما الذي مييز أفضل مقدموا خدمات 
تيسير االستثمار في العالم عن األخرين، »  مذكرة موجزة  رقم 6 » مناخ االستثمار في املمارسة العملية » . 

اخلدمات االستشارية ملناخ االستثمار. مجموعة البنك الدولي – واشنطن ، دي سي.

شكل (1) : احتفاظ اقتصادات الدخل املرتفع  «مبنظمة التعاون األقتصادي 
والتنمية»  مبركز الصدارة خلدمات تيسير االستثمار في GIPB   لعام 92012

مهامهم الترويجية6 .. وهو ما يعني إنخفاض أداء وسيط ترويج االستثمار 
الذي يتولى إدارة  احلوافز ، والتفاوض على االمتيازات/ التنازالت ، ويتولى إجراءات 
التراخيص والتصاريح، أو إدارة أصول حكومية، عن أداء وسيط ترويج االستثمار 

الذي يركز فقط على ترويج االستثمار. ويرجع السبب في ذلك إلى العديد 
من العوامل تتضمن االحتياج جلوانب املعرفة اخملتلفة، وللمهارات، واألنظمة 
الداخلية، والثقافة التنظيمية ، وأيضا االحتياج لتشجيع عام قوي لتكريس 

الوقت واملوارد جلوانب التنظيم ، فضالً عن حتفظ وحذر املستثمرين في التعامل 
مع اجلهات التنظيمية التي تقترب منهم بأجندة ترويجية. هذا وقدمت نتائج 

(GIPB) لعام 2012 تلك اجلوانب التي مت التوصل إليها. ويدرج  وسطاء ترويج 

6وايت ، روبرت، سيليا اورتيجا، و كارلوس جريفن 2011 . “ تنظيم وترويج االستثمار: هل من املمكن أن يتعايشا 

في جسد واحد؟ “ مناخ االستثمار في املمارسة العملية – مذكرة موجزة رقم 61. اخلدمات االستشارية ملناخ 
االستثمار، مجموعة البنك الدولي، واشنطن دي. سي.
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والباسفيك» و » ودول أوروبا وأسيا الوسطي غير األعضاء في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية»، و » جنوب آسيا» بتدهور سئ  في عام 2012 حيث 

انخفض مبقدار أربعة إلى سبعة  في املائة، بينما اتسم أداء » أداء أمريكا 
الالتينية والكاريبي» بعدم التغير بشكل كبير ، بينما أوضح » الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا»  فقط حتقيق تقدم  كبير.

 أحرزت “منطقة  أوروبا وأسيا الوسطى” عام 2009 املرتبة الثانية بعد 
“منطقة اقتصادات الدخل املرتفع مبنظمة التعاون االقتصادي  والتنمية ”، 
ولكن أدى هبوطها مبقدار سبعة  في املائة في عام  2012 إلى جتاوز“منطقة 

أمريكا الالتينية والكاريبي” لها والتي احتلت املرتبة الثانية ألول مرة . وفي عام 
2009 تفوقت منطقة “ الشرق األوسط وشمال أفريقيا” على منطقة“ أفريقيا 

جنوب الصحراء”، ونتيجة لزيادة قدرها ستة في املائة حققتها “ منطقة 
الشرق أالوسط وشمال أفريقيا”  في عام 2012 أدى إلى ارتفاعها إلى منتصف 

التقييمات حيث تقل مبقدار ثالثة في املائة فقط عن منطقة “ أوروبا وأسيا 
الوسطى”. 

  
هذا ويتماثل بشكل كبير معدل أداء املوقع األلكتروني ملناطق “ أمريكا الالتينية 
والكاريبي”، و“ أورويا وأسيا الوسطى”، و “ الشرق األوسط وشمال أفريقيا” . 
ويرجع بشكل كلي التباين في أداء تلك املناطق إلى جودة التعامل مع  طلبات 

االستفسار. وباستثناء  “منظمة التعاون االقتصادي والتنمية” التي متثل 
اجملموعة الوحيدة ذات مستوى تعامل مقبول مع طلبات االستفسار،  يتسم أداء  

كافة اجملموعات األخرى في هذا الفئة بالضعف التام.

وميثل االداء العاملي الضغيف في التعامل مع طلبات االستفسار تناقضاً صارخاً 
مع األداء العاملي الفعال للمواقع اإللكترونية، حيث نال 75% من وسطاء ترويج 

االستثمار في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقييم أفضل املمارسات ، كما 
نال معظم وسطاء ترويج االستثمار في املناطق األخرى تقييم “ متوسط” أو 

تقييم أفضل من متوسط .  وفي ضوء ذلك يتعني أن تنبع معظم التحسينات 
املستقبلية  في تنافسية  وسطاء ترويج االستثمار الكلية من حتقيق تعامل 

أفضل مع طلبات االستفسار. وتوضح “ برونيكارجوا” كيف أن التركيز واإلدارة 
اجليدة تفوق أهميتهما في جناح وسيط ترويج االستثمار عن أهمية مقدار 

موازنته أو مستوى تنمية أقتصاد بلده. ومت  تأكد من هذا الدرس في مراجعة 
للممارسات أساسية للغاية، التي أظهرت إخفاق الضعفاء من مقدمي اخلدمة 

شكل (2)  تغيرات األداء الكلي بني GIPB لعام 2006  وGIPB   لعام 2012 وفقاً للمنطقة

في تطبيقها . وبالنسبة للتعامل مع طلبات االستفسار، تتطلب مستويات 
أفضل املمارسات التأكد من ضمان وصول املستثمرين إلى موظفي وسيط ترويج 

االستثمار، وحصولهم على إجابات فورية وشاملة لكافة استفساراتهم، مع 
تقدمي خدمة عمالء شاملة ممتازة لهم .

بقاع التميز في كل مكان تتيح رؤية متبصرة نحو التحديات والفرص لكل 
منطقة .

   EAP:  شرق أسيا والباسفيك

 تشمل منطقة شرق أسيا وجزر الباسفيك منطقتني فرعيتني مختلفني • 
للغاية،  فمن بني ثالثة عشر وسيطاً لترويج االستثمار في شرق أسيا يتوفر 
لعشرة وسطاء منهم مواقع الكترونية قوية .. بينما من بني خمسة عشر 
وسيطاً لترويج االستثمار في جزر الباسفيك ، يتوفر لثالثة وسطاء منهم 

فقط موقع الكتروني قوي وثالثة أخرون ال يتوفر لهم أي موقع إلكتروني. 
ويتواجد وسطاء ترويج االستثمار الذين ليس لديهم موقع إلكتروني في جزر 

الباسفيك وأفريفيا جنوب الصحراء فقط. ومن املمكن توقع هذه الفجوة 
في األداء بني شرق أسيا )وهي منطقة معروفة بدينامكية اقتصاداتها 

الصاعدة( ، وجزر الباسفيك )وهي منطقة معروفة بأنها من املناطق 
البعيدة النائية(. ولذلك فمن املثير أنه عند استبعاد هوجن كوجن  وسنغافورة 
– وهي املنطقة التي يوجد بها أقوى مقدموا اخلدمات - من تقييم معدل 

 أداء منطقة شرق أسيا، يتماثل على نحو كبير أداء املنطقتني الفرعيتني 
) شرق أسيا وجزر الباسفيك(  بالنسبة للتعامل مع طلبات االستفسار. 

ويبدو أن وسطاء ترويج االستثمار في شرق أسيا يقومون بأداء جيد لفهم 
والوفاء باإلحتياجات املعلوماتية للمستثمرين الدوليني من خالل شبكة 

االنترنت، ومع ذلك يعاني هؤالء الوسطاء من ضعف شديد في جانب 
التسويق الشخصي، وخدمة العمالء املطلوبة حيث يجب تغطية هذه 

اجلوانب من القصور لتحقيق استفادة كاملة من متيزهم املعلوماتي. 

وتعاني كافة  جزر الباسفيك - وعدد قليل من جزرها الكبيرة - من 
مواقعها النائية البعيدة ، وصغر مساحتها، ومن الغموض املترتب عن 

ذلك بني املستثمرين الدوليني جتاهها. وهو ما ميثل سبباً كافياً في ضرورة 
تركيز تلك اجلزر على إنشاء مواقع إلكترونية قوية ميكنها تقدمي تأثير حدي 
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مرتفع نسبياً وبتكلفة منخفضة نسبياً لتوعية املستثمرين. وبالرغم 
من انخفاض عدد املوظفني العاملني مع وسطاء ترويج االستثمار في 
الباسفيك ) حيث العديد من الوسطاء لديهم عدد يتراوح بني 2-1 

موظف(، إال أنهم ميكنهم حتسني أداؤهم  بشكل جوهري من خالل قيامهم 
بأمر أساسي يتمثل في ضرورة التأكد من اإلجابة على كل طلب استفسار 

عن املعلومات يقدمه كل مستثمر. هذا ويتجاهل ما يزيد عن نصف 
، وبالنسبة  وسطاء ترويج االستثمار كال من طلبات استفسارGIPB  متاماً 

للطلبات األخرى فيتم اإلجابة على طلب واحد من كل طلبني .

أوروبا و أسيا الوسطى:  دول أوروبا وأسيا الوسطى غير األعضاء في منظمة 
 ECA: التعاون االقتصادي والتنمية

في ضوء ما توصل إليه  GIPB 2009  و GIPB 2012 يعاني املستثمرون • 
من صعوبة االتصال مبعظم وسطاء ترويج االستثمار في أسيا الوسطى، 

ومن تضارب وعدم استدامة هؤالء الوسطاء في اإلجابة على طلبات 
استفسار املستثمرين. وميكن فهم تأثير ندرة موظفي الوسطاء الذين 

يتحدثون اللغة اإلجنليزية في ضوء معرفة أن معظم تدفقات االستثمارات 
األجنبية املباشرة تصل إليهم من من خالل منطقة أوروبا وأسيا الوسطى، 

مما ميثل تأثيراً سلبياً على خفض تنافسية وسطاء ترويج االستثمار في 
منطقة أسيا الوسطى بالنسبة ملعظم االستثمارات األجنبية املباشرة 
العاملية، مبا في ذلك األنشطة املستهدفة ذات القيمة املضافة العالية.

وعلى نحو مغاير لذلك، هناك العديد من وسطاء ترويج االستثمار بالدول 
األوروبية غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ضمن أقوى 

مقدمي خدمات التيسير في العالم. ويرقى أداء وسطاء ترويج االستثمار 
في أجزاء من أوروبا الشرقية ، مثل البلطيق وجنوب شرق أوروبا والقوقاز، 

إلى مستويات مرتفعة متاثل معدل مستويات أداء وسطاء منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية. ومت تصنيف خمسة وسطاء لترويج االستثمار من 
هذه املنطقة ) قبرص ، تركيا، استونيا، صربيا، سلوفاكيا( ضمن أفضل 

مقدمي خدمات تيسير االستثمار لعام 2012 ..  ويتم بجدية األخذ في 
االعتبار هؤالء الوسطاء بشأن كافة االستفسارات ألنواع أنشطة “ البحث 

عن كفاءة االستثمار األجنبي املباشر، والبحث عن األسواق،  والبحث عن 
املوارد،” في دول االحتاد األوروبي أو في الدول القريبة منه، التي متثل أكبر 

مصدراً لتدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة . ويشكل هؤالء الوسطاء 
منافسة مباشرة بالنسبة لالستثمار األجنبي املباشر في مواجهة وسطاء 

الترويج  مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذين يبدو أنهم كانوا باعثاً 
لهم في حتقيق هذا التميز في األداء.

    LAC: أمريكا الالتينية والكاريبي

ميكن تقسيم أمريكا الالتينية إلى ثالث مناطق فرعية تشمل أمريكا • 
الوسطى واملكسيك، والكاريبي، وأمريكا اجلنوبية. وبالرغم من توفر أداء 

مقارن كلي لتلك املناطق الفرعية، يتعامل العديد من وسطاء ترويج 
االستثمار بأمريكا الوسطى حالياً مع طلبات االستفسار مبستوى مماثل 

لوسطاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، مع قيامهم بتقدمي إجابات 
شاملة على نحو منتظم بشكل يتفق مع طبيعة نشاط كل عمل، مع 
أداء متابعة فاعلة. وبشكل عام، تتسم منطقة الكاريبي بالضعف في 

التعامل مع طلبات االستفسار، بالرغم من قيامها باتخاذ خطوات هامة 
في تواجدها على شبكة االنترنت منذ عام 2009 حيث أصبح لدى ثالثة 

عشر وسيطاً من بني خمسة عشر وسيطاً موقعاً إلكترونيا قوياً.

والزالت أمريكا اجلنوبية بشكل كلي منذ GIPB 2006 على طريق حتقيق 
حتسينات تيسيرية منتظمة، مع استمرار بقاء بعض جوانب الضعف 

الواضح.  فأوالً ، مازال أداء املنطقة بشأن التعامل مع طلبات االستفسار 
منخفضاً بشكل يقترب من مستوى أداء الكاريبي. ثانياً، تعاني نصف 

املواقع اإللكترونية في هذه املنطقة الفرعية من قصور وضعف حاد جلودة 
احملتوى ، كما ال تقدم 25% من تلك املواقع اإللكترونية  املعلومات باللغة 

اإلجنليزية.

    MENA: الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال أقريقيا هي املنطقة الوحيدة التي • 
تشهد حتسينات جماعية منذ عام 2009 للمواقع اإللكترونية والتعامل 

مع طلبات االستفسار .. وفي حالة  تكرر التغيرات النسبية ألداء املنطقة 
في عام 2012 في تقرير GIBP القادم ، فإنه ميكن للمنطقة اللحاق وجتاوز 

منطقة أوروبا وأسيا الوسطي، كما ميكن أن نرى بعض من وسطاء ترويج 
االستثمار بها ضمن أقوى مقدمي خدمات تيسير االستثمار في العالم.

وتتمثل أحد العوامل الدافعة لتحسينات املواقع اإللكتروني في منطقة 
“ الشرق االوسط وشمال أفريقيا “ في أحد البوابات اجلديدة لشبكة 

االنترنت في شمال أفريقيا، التي مت تصميمها لترويج الصناعات غير 
التقليدية من خالل توفير معلومات مدققة جيداً عن أنشطة األعمال. 

وتعتبر التحسينات التي شهدتها املنطقة أكثر من متواضعة، ولكن ما 
يثير االهتمام أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كانت املنطقة 
الوحيدة التي أظهرت حتسينات بالرغم من اإلضطرابات السياسية على 
امتداد املنطقة املستمرة بالتزامن مع تقييم 2011.  وميكن بالطبع أن 
تكون أثرت تلك األحداث على قدرات بعض وسطاء ترويج االستثمار في 

اإلجابة بشكل جيد على طلبات االستفسار عن املعلومات ..  ولم يتضح 
بعد معرفة تأثير احلكومات اجلديدة واألولويات اجلديدة على الوسطاء في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعلى جهودهم في  مواصلة 
نشاط االستثمار األجنبي املباشر. هذا وميكن أن تساعد املستويات املرتفعة 

من االستثمار األجنبي املباشر اجلهود املبذولة ملواجهة املشكالت املتجذرة 
مثل ارتفاع نسبة بطالة الشباب ، وهو أمر يقتضي من وسطاء ترويج 

االستثمار مزيداً من الفاعلية.

 SA: جنوب أسيا

تتكون هذه املنطقة من ثمانية وسطاء لترويج االستثمار.  وحقق مجلس • 
بنجالديش لالستثمار أفضل ممارسات للموقع اإللكتروني . واتسم أداء كافة 

وسطاء ترويج االستثمار في التعامل مع طلبات االستفسار بالضعف 
التام ، حيث أخفق أحد الوسطاء في الرد على طلب استفسار بشأن نشاط 

عمل زراعي، وأخفق ستة أخرون في الرد على طلب استفسار بشأن نشاط 
السياحة .. وهذه النتائج تتماثل بشكل كبير مع نتائج 2009 ، مما يوضح 
رسوخ وجتذر مذهل للمشكالت في منطقة تضم بعض من وسطاء ترويج 

االستثمار لديهم أطول مدة خدمة في هذا النشاط.

هذا ومت تأسيس ثالثة من وسطاء ترويج االستثمار في املنطقة كمجالس 
لالستثمار تتولى مبهام تنظيم االستثمار األجنبي املباشر، وعقب ذلك فقط 

مت إضافة مهمة ترويج االستثمار األجنبي املباشر إلى املهام املنوطة بها. 
هذا ويتخذ أثنني أخرين من الوسطاء مقراً  لهما داخل اإلدارات الوزارية . 

وأوضحت دراسات مجموعة البنك الدولي أن اجلهات التنظيمية والوحدات 
الفرعية الوزارية تواجه حتديات خاصة بشأن حتقيق تسييرات استثمار 

جيدة10  – وهو أمر يثير االهتمام.

(2009) و جريفن  10وايت ، أورتيجا، و جريفن (2011) ، 
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     SSA: أفريقيا جنوب الصحراء

قيًمت  GIPB  منذ نشأتها في عام 2006 ، منطقة » أقريقيا جنوب • 
الصحراء» بأنها أضعف منطقة بالنسبة خلدمات  اتيسير االستثمار على 

نحو كلي، حيث يقدم 75% من ستة وأربعني وسيطاً لترويج االستثمار 
بها خدمة ضعيفة للغاية إلى املستثمرين . ويتجه هؤالء الوسطاء إلى 
التركيز بشكل أكبر على التيسيرات اإلدارية مثل مساعدة املستثمرين 
في احلصول على التصاريح  والتراخيص املطلوبة للمشروعات اجلديدة، 

بالرغم من التساؤالت املثارة  في مسوح أجريت على املستثمرين عن 
فعالية هؤالء الوسطاء في هذا الصدد. وتتطلب التيسيرات اإلدارية 

مهارات للعاملني مختلفة للغاية، ومعرفة بترويج االستثمارات األجنبية 
املباشرة الفاعلة. ويتضح هذا الضعف الشديد لهؤالء الوسطاء في املعدل 
  APIX وحققت .GIPB املنخفض للغاية في اإلجابة على طلبات استفسار

 السنغالية متيزاً  ألنها وسيط ترويج االستثمار الوحيد في 

» أفريقيا وجنوب الصحراء» الذي أجاب على طلبني لإلستفسار عن 
معلومات في عام 2012 ، كما أجاب ثمانية وسطاء أخرين على 

استفسار واحد على األقل،  أما الوسطاء الباقني ) 37 وسيطاً( فتجاهلوا 
اإلجابة على االستفسارين. 

ويوجد بعض التباين في األداء داخل املنطقة ، حيث يحرص وسطاء ترويج 
االستثمار بشكل عام في بشرق وجنوب أفريقيا على أن يكون لديهم مواقع 

إلكترونية أكثر تطوراً  .. والزال 25% من الوسطاء بغرب ووسط أفريقيا 
ال يتوفر لديهم مواقع إلكترونية،  والعديد منهم ال ميكن الوثوق  في 

الوصول إليهم من خالل الهاتف أو البريد اإللكتروني. وتعتبر العديد من 
دول غرب ووسط أفريقيا ضمن الدول التي يعرفها عالم النشاط التجاري 

بدرجة ضئيلة للغاية، مما يشكل ضرورة بالغة على وسطاء ترويج االستثمار 
في هذه املنطقة في القيام بتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواقع 

اإللكترونية. فعلى سبيل املثال، ميكن للوسطاء في هذه املنطقة - بإعتبار 
املوارد احملدودة - النظر في إعداد شراكات مع غرف التجارة، وجمعيات 

القطاع واستشاريوا القطاع اخلاص الذين لديهم توجه لإللتزام بتطوير 
نشاط العمل. وميكن لوسطاء ترويج االستثمار في االقتصادات التي 

يتم فيها التحدث باللغة اإلجنليزية القيام بدور حيوي في خدمات تيسير 
االستثمار األجنبي من خالل توفير البيانات الرئيسية باللغة اإلجنليزية وهي 

اللغة الدولية لنشاط العمل. 

إمكانية حتقيق حتسينات كبرى بالرغم من املوارد احملدودة. 

بالرغم من معدل اإلنخفاض في التعامل مع طلبات االستفسار خالل الفترة بني 
2009 إلى 2012 ، قام 10% من وسطاء ترويج االستثمار في العالم ببعض 

التحسينات في أدائهم خلدمة تيسير االستثمار. وكان من أبرز هؤالء وسطاء 
ترويج االستثمار في مالي واملغرب واليمن وجمهورية الدومنيكان. ومت حتقيق 

هذه اخلطوات الرئيسية  لتعزيز حتسينات التعامل مع طلبات االستفسار وأيضاً 
مع املواقع اإللكترونية. وبخالف التحسينات التي متت في تلك الدول األربعة ، 

فإن كافة التحسينات الكبيرة األخرى مت القيام بها لتعزيز التعامل مع طلبات 
االستفسار أو املواقع اإللكترونية. 

 
ومع ذلك، ليس من الضروري أن تكون التحسينات كبيرة لكي تصبح مؤثرة ، 

خاصًة أن الوسيط يعمل بشكل وثيق مع مجموعة من أفضل مقدمي اخلدمة، 
و ال تتاح له فرصة كبيرة للنمو. هذا وقد قامت InvestHK – على سبيل املثال- 
بتحسينات طفيفة لكال من املوقع اإللكتروني و التعامل مع طلبات االستفسار 
وكان ذلك  كافياً في أن تصبح واحدة من أكثر مقدمي خدمات تيسير االستثمار 

فعالية في العالم وأقوى مقدم خلدمات تيسير االستثمار في شرق أسيا في 
GIPB 2012 ، كما ال تزال InvestHk واحدة ضمن أكثر مقدمي خدمات 

 التحسني على نحو منتظم منذ تقرير GIPB  األول في عام 2006 
) انطر مربع 4(.

وجتدر اإلشارة إلى أن جناح أثنني من ضمن األربعة وسطاء ترويج االستثمار االبرز في 
حتقيق حتسينات هما من أقل الدول منواً ، وأن قيام وسيط أخر من اليمن بتحقق 

حتسينات في اإلجابة على طلبات االستفسار في خضم اإلضطرابات السياسية 
التي تشهدها املنطقة بأسرها منذ عام 2011 ، يعد دليالً ثبوتياً بأنه ميكن 

ألي وسيط ترويج استثمار حتقيق امتياز في خدمات تيسير االستثمار من خالل 
التركيز الصحيح وبالرغم من املوارد احملدودة.

8 الفصـل األول نظــرة عامة



مربع  InvestHK : 4   بهوجن كوجن : حيث اجلودة ال تعرف حدوداً 

In�   واحملرك وراء مكانة  kaizen Kong’s Hong Invest   نحن دائما فى حالة من العمل املستمر“ : تعكس هذه العبارة األساس الفلسفي للتحسينات املستمرة  لـ “
vestHK املتميزة  كأفضل مقدم  خلدمة التحسينات بشكل دائم  .واستمدت ممارسة التطوير املستمر  ”Kaizen“  شهرتها من نشاطها مع شركة  تويوتا للسيارات . 
   (kaizen)إلى هذا التوجه InvestHK   بأنها توجه ملمارسة التفكير العميق املستمر للعمليات التنظيمية  مع مواصلة عملية التحسينات. وتنسب Kaizen    وتًعرف

-  الفضل في اخلطوا ت الواسعة  واملنتظمة  التي قامت بإتخاذها حيث واصلت تقدمها من مقدم “ متوسط“ خلدمات تيسير لالستثمار في  GIPB  2006  إلى  مقدم 
 . 2012  GIPB  2009 ، ثم  لتصبح  في النهاية واحدة من أفضل  وسطاء ترويج االسثثمار » أفضل املمارسات« في  GIPB  جيد“ خلدمات تيسير االستثمار في “

ويوضح  » اندروا  دافيز«  املدير العام املشارك لترويج االستثمار مدى أهمية هذا الدافع :   » نحن على درجة من اجلودة  تتفق فقط مع ما توضحه نتائجنا األخيرة، لذلك  
نسعى دائماً  للحصول على فرص جديدة، وعلينا أن نكون  كمؤسسة على استعداد لالستفادة من تلك  الفرص«.  وتتسم ممارسةinvestHk   للتقييم والتحسني الذاتي 
املستمر بشمولية واسعة،  من خلل ااالعتماد على رؤية العاملني من كافة املستويات، واألطراف املعنية ذات املصلحة، مع إعطاء أولويًة للعمالء. ويوضح  » شارلز أن جي« 

املدير العام املشارك لترويج االستثمار : » نحن مؤسسة يقودها السوق ولسنا مؤسسة يقودها املنتج،  فعلينا أن نتكيف مع أوضاع السوق، مع تلبية كافة اإلحتياجات 
املتغيرة لعمالئنا«. ونظراً ألن الشركات املتعددة اجلنسيات لديها موارد داخلية تكفل لها دخول سوق هوجن كوجن بأقل عناء، لذلك يتمثل التأثير األكبر لـ investHk  في دعم 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة األجنبية .. فمن خالل موارد قليلة،  تضيف املشاريع الصغيرة واملتوسطة  قيمة مرتفعة نسبياً ميكن لـ InvestHK  تقدميها في الصناعة وفي 
عالقات وانشطة احلكومة مع تلك الشركات األجنبية. ومتثل تلك املشاريع الصغيرة و املتوسطة قطاع سوقي يتسم بالتنوع الرائع والديناميكية، وأدت عملية التحسينات 
املستمرة الذاتية إلى قدرتها في حتقيق موائمة ذكية للخدمات التي تقدمها مبا يتفق مع احتياجات تلك املشاريع، وتعديل أولوية قطاعات عملها، وإعادة تنظيم فرق عمل 

قطاعاتها، والتعاقد مع العاملني املتخصصني.وصرح  دفيز: » يجب علينا معرفة طبيعة ما نتحدث عنه« .. فمعرفة منتجك )مقترح قيمة قطاع بعينه( والوثوق به ميثالن 
أمران أساسيان، حيث ال ميكنك بيع  شئ ما وأنت ال تثق فيه.وأبلغت الشركات التي تلقت مساعدات من  InvestHK منذ تأسيسها في يوليو 2000 –  مراكزها التجارية عن 

تأثيرات هامة تتمثل في استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 7 بليون دوالر ، وما يزيد عن خمسة وعشرين الف فرصة عمل مت إتاحتها.

ويضع هذا » التنظيم على أساس القطاع« فرق عمل 
القطاع في موضع مثالي لفهم واستمرار الوقوف 

على اجتاهات العمالء احلديثة، فعلى سبيل املثال، ميُكًن 
استخدام شبكات التواصل االجتماعيLinkedln  و 

Flicker و Twitter من القيام بتواصل أفضل مع 
العمالء احملتملني، وأجهزة اإلعالم، واملروجني في كل 
بقاع العالم. ويوضح السيد/ Ng “  في نهاية يوم 

العمل بأن هذا هو نشاط الشعب .. الشعوب تشتري 
الشعوب“ . وبغض النظر عن التغييرات التي قد تطرأ، 

يظل هناك أحد الثوابت املستمرة في InvestHK ال 
يتغير وهو ضرورة أن يكون طاقم العاملني من أفضل 

وأذكى العناصر، وأن تتوفر لهم معرفة متخصصة 
 NG  /وتوجه رئيسي نحو العمالء. ويوضح السادة

و ديفيز ، بأنهما بذال جهوداً لبناء هذه الفريق من 
العاملني من خالل فهم خلصائص كافة العاملني .. 

ويضم طاقم العاملني عناصر مختلفة من املوظفني 
العموميني يتم استقطابهم والتعاقد معهم من خالل 

آليات التوظيف احلكومية املعتادة، ومن غير املوظفني 
العموميني يتم استقطابهم والتعاقد  معهم من 
سوق العمل املفتوح .. وهو مايعني أنهم ميكنهم 

توظيف مجموعة قوية ذات عناصر مختلقة من 
العاملني الذي يعلمون النظام احلكومي جيداً، وميكنهم 

مساعدة املستثمرين في إمتام اإلجراءات املتعلقة 
بفاعلية، ومن العاملني األخرين الذين قدموا  بخبرات 

ومهارات للصناعة من قطاع خاص أكثر تخصصاً. وعند 
توزيع واستغالل تلك املوارد البشرية على نحو صحيح 

فهذا يعني التجمع القوي من منظور املستثمر.

 املصدر : http://www.investhk.gov.hk ,site Web InvestHK  . ملحوظة : سعر حتويل (1) دوالر هوجن كوجن = 
0.128466  دوالر امريكي.
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من خالل الشراكة مع

إدارة مناخ اإلستثمار مبجموعة البنك الدولي : 

تساعد إدارة مناخ اإلستثمار مبجموعة البنك الدولي احلكومات على تنفيذ إصالحات لتحسني بيئة نشاط العمل ، وتشجيع 

واحملافظة على اإلستثمارات، مما يؤدي إلى تعزيز األسواق املتنافسة والنمو وفرص العمل املتاحة.  وتقدم مجموعة البنك 

الدولي ) مؤسسة التمويل الدولية ، والوكالة الدولية لضمان االستثمار، والبنك الدولي(  التمويل الالزم ، ويعمل ما يزيد عن 

خمسة عشر جهة مانحة من الشركاء في مبادرة  “ اخلدمات اإلستشارية لإلستثمار األجنبي “ جلهات مانحة متعددة.
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