
سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة والخامس والعشرون - سبتمبر/ أيلول 2015 - السنة الرابعة عشر

    خرائط فر�ص اال�ستثمار 

      واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة



اأهداف  »ج�سر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�شع �شريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأو�شاع القت�شادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

الدولية وجتارب االآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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دورًا  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  لعبت   

القت�شادي  الن�شاط  م�شتوى  حت�شني  يف  حموريًا 

الدول  من  العديد  يف  النمو  م�شتويات  وتعزيز 

تنموية  اأداة  املن�شاآت  هذه  �شكلت  فقد  املتقدمة، 

فاعلة يف رفع م�شتويات الت�شغيل وزيادة اإنتاجية 

و�شاعدت  الإنتاجية،  الطاقة  وزيادة  العمل 

الت�شديرية  القدرة  زيادة  يف  اأي�شًا  املن�شاآت  هذه 

الإنتاجية  القطاعات  ملختلف  والتناف�شية 

الدور  هذا  انعك�س  وقد  واخلدمية،  ال�شلعية 

على  اإيجابًا  املن�شاآت  هذه  تلعبه  الذي  املحوري 

املجالت القت�شادية  الدول يف  منو وتقدم هذه 

هذه  باتت  النامية،   الدول  ويف  والجتماعية. 

الأطراف  من  العديد  اهتمام  حمط  املن�شاآت 

فاعلة  تنموية  كاأداة  كبرية  اأهمية  على  وحازت 

الفقر  ومواجهة  العمل  فر�س  خلق  جمال  يف 

كل  الدول  هذه  عمدت  فقد  وعليه،  والبطالة. 

ح�شب مواردها واإمكانياتها اإىل الرتكيز على هذه 

املن�شاآت باعتبارها اآلية منا�شبة وفاعلة لت�شجيع 

جناحات  حققت  التي  الذاتي  التوظيف  �شيا�شة 

متتالية يف كثري من الدول، بالإ�شافة اإىل قدرتها 

-كونها  العاملة  للأيدي  الكبرية  ال�شتيعابية 

كثيفة  الإنتاج  اأ�شاليب  على  الغالب  يف  تركز  

حجم  وانخفا�س  العمل  لعن�شر  ال�شتخدام 

ال�شتثمار  فيها وتدين تكلفة خلق فر�س العمل 

املن�شاآت  اأ�شبحت  وقد  الكبرية.  باملن�شاآت  مقارنة 

لتطوير  حا�شنة  ت�شكل  واملتو�شطة  ال�شغرية 

خرائط فر�ص اال�ستثمار واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة

اأوًل: مقدمة

         اإعداد  د. اإيهاب مقابله

املهارات الريادية والإدارية والفنية والإنتاجية 

وتفتح  فيها،  وللعاملني  لأ�شحابها  والت�شويقية 

جماًل وا�شعًا اأمام رواد الأعمال لتحويل اأفكارهم 

اإنتاجية  الإبداعية والبتكارية اإىل م�شروعات 

حقيقية قائمة تت�شف باجلدوى وال�شتمرارية، 

يف  العمل  على  الطلب  تقليل  يف  ي�شاهم  قد  مما 

املوازنة  على  ال�شغوط  وتقليل  العام  القطاع 

العامة.

املنشآت  قطاع  وتطوير  تنمية  إن 
تبني  يتطلب  واملتوسطة  الصغيرة 
الفكر القائم على إيجاد مشروعات 
تقليدية  غير  ابتكارية  إبداعية 
وذات  عالية  مضافة  قيمة  ذات 
مستوى عالي من اجلدوى على كافة 

املستويات. 

ويف هذا الإطار، ل بد من الإ�شارة اإىل   

واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  قطاع  تنمية  اأن 

التي  الكثرية  للتحديات  حلوًل  ايجاد  يتطلب 

تعمل  اإجراءات  واإتباع  املن�شاآت،  هذه  تواجه 

على تعزيز م�شتوى ثقة رواد الأعمال املبادرين 

القطاع،  بهذا  واحلرفيني  العمل  عن  والعاطلني 

ولكن  الفئات،  هذه  خماوف  تقليل  على  وتعمل 

كيف ومن امل�شئول؟  اإن ت�شجيع  فئات معينة من 

اجلدد،  اخلريجني  الأعمال،  )رواد  امل�شتثمرين 

احلرفيني  امل�شتثمرين،  �شغار  البيوت،  ربات 

العمل  جمال  يف  النخراط  على  وغريهم( 

ال�شغرية  املن�شاآت  قطاع  يف  وال�شتثمار  احلر 
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للدخل  املدرة  والن�شاطات  والأعمال  واملتو�شطة 

ال�شتثمارية  الأفكار  من  جمموعة  توفري  يتطلب 

املجدية التي تعرب عن فر�س ا�شتثمارية حقيقية، 

البتكار  وم�شتوى  متيزها  مدى  على  والرتكيز 

الناجمة  امل�شافة  القيمة  وحجم  فيها،  والإبداع 

اأ�شبح  الذي  التقليد  عن  ابتعادها  ودرجة  عنها، 

جتنب  يحاولون  الذين  امل�شتثمرين  ل�شغار  ملجاأ 

وقد  ي�شت�شعرونها   التي  املخاطرة  واأ�شكال  اأنواع 

من  بد  ل  الآخر،  اجلانب  ويف  موجودة.  تكون  ل 

للقيام  وتهيئتهم  الأعمال  رواد  متكني  على  العمل 

امل�شروع، كما يجب  بالأعمال واإمتام كافة مراحل 

وبنية  منا�شبة  ا�شتثمارية  بيئة  ذلك  يرافق  اأن 

حتتية ت�شهل عملية القيام بالأعمال وال�شتثمار. 

املرحلة  اإمتام  اأن  اإىل  اخلرباء  من  كثري  وي�شري 

من  يعترب  بكفاءة  امل�شروع  حياة  دورة  من  الأوىل 

اأهم مقومات النجاح وال�شتمرارية لهذه املن�شاآت.

من  العديد  بداأت  املنطلق،  هذا  ومن   

بالعمل  �شواء  حد  على  والنامية  املتقدمة  الدول 

واملوؤ�ش�شي  الفني  الدعم  اأ�شكال  على تقدمي كافة 

ال�شتثمارية  الفر�س  من  قائمة  لتوفري  واملايل 

و�شغرية  ميكروية  وم�شروعات  منزلية  لن�شاطات 

ا�شتخدام  على  عملت  حيث  وكبرية،  ومتو�شطة 

مفهوم خرائط فر�س ال�شتثمار اأو ما ا�شطلح على 

اأ�شبحت  التي  ال�شتثمارية«  »اخلرائط  ت�شميتها 

ال�شتثمار  وترويج  حتفيز  جمال  يف  فاعلة  اأداة 

وم�شتوياته،  اأحجامه  بكافة  والأجنبي  املحلي 

نحو  التوجه  حتفيز  يف  ت�شاعد  تنموية  واأداة 

تعترب  لذا  واملتو�شطة.  ال�شغرية  امل�شروعات 

متعددة  تنموية  اأداة  ال�شتثمار  فر�س   خرائط 

ال�شغرية  املن�شاآت  تنمية  جهود  تدعم  الأغرا�س 

واملتو�شطة، وتعمل على ت�شجيع وترويج ال�شتثمار 

املحلي والأجنبي، وت�شاعد يف النخراط يف العمل 

بع�س  قبل  من  املتوقعة  املخاطر  وتقلل  احلر، 

الختللت  معاجلة  يف  وت�شاعد  امل�شتثمرين، 

الهيكلية يف هيكل ال�شتثمارات والإنتاج. وتقوم فكرة 

القطاعات  حتديد  على  ال�شتثمارية  اخلرائط 

يف  ال�شتثمار  جناح  ومتطلبات  الواعدة  واملن�شاآت 

ال�شغرية  املن�شاآت  يف  كان  �شواء  القطاعات  هذه 

اأو يف املن�شاآت الكبرية.  ويقدم اجلزء  واملتو�شطة 

القادم من الدرا�شة عر�شًا حول خماطر ال�شتثمار 

واحلاجة اإىل خرائط ا�شتثمارية �شاملة.

امل�شروعات   يف  ال�شتثمار   خماطر  ثانيًا: 

فر�ص  وخرائط  واملتو�سطة  ال�سغرية 

اال�ستثمار 

باأحجامه  ال�شتثماري  امل�شروع  مير   

التي  املراحل  من  بعدد  تاأ�شي�شه  عند  املختلفة 

غالبًا ما يطلق عليها مراحل عمر امل�شروع اأو دورة 

الريادي  اأو  امل�شتثمر  يكون  وقد  امل�شروع،  حياة 

لعدد  عر�شة  املراحل  هذه  من  مرحلة  كل  يف 

قطاع  يلعبه  الذي  الكبير  الدور  إن 
في  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 
التنمية االقتصادية واالجتماعية يحتم 
توفير  على  العمل  اجلهات  كافة  على 
من  والتي  القطاع  هذا  منو  متطلبات 
أهمها توفر خرائط استثمارية شاملة 
أداة  وتعتبر خرائط االستثمار  ودقيقه. 
تدعم جهود  األغراض  متعددة  تنموية 
واملتوسطة،  الصغيرة  املنشآت  تنمية 
وتعمل على تشجيع وترويج االستثمار 
احمللي واألجنبي، وتساعد في االنخراط 
في العمل احلر، وتقلل اخملاطر املتوقعة 
وتساعد  املستثمرين،  بعض  قبل  من 
في  الهيكلية  االختالالت  معاجلة  في 

هيكل االستثمارات واإلنتاج. 
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من  عدد  يظهر  الإطار،  هذا  ويف   

الت�شاوؤلت حول ما ميتلكه رواد الأعمال و�شغار 

املهارات  من  العمل  عن  والعاطلني  امل�شتثمرين 

ال�شابقة.  املرحلة  لإمتام  اللزمة  والقدرات 

هل  املتاحة؟  الفر�س  ا�شتك�شاف  ي�شتطيعوا  هل 

اللزمة؟   والبيانات  املعلومات  لديهم  تتوفر 

رواد  من  الكثري  اإحجام  اأن  التجارب  اأثبتت  لقد 

اإىل  الولوج  عن  العمل  عن  والعاطلني  الأعمال 

قطاع ال�شتثمار  يف املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 

عند  العالية  باملخاطرة  �شعورهم  نتيجة  هو 

بينها  واملفا�شلة  ال�شتثمارية  الأفكار  اختيار 

وعند تنفيذها. ولذا ت�شري الكثري من الدرا�شات 

اإىل اأن اإمتام هذه املرحلة بنجاح يعترب من اأهم 

الريادية  املن�شاآت  وا�شتمرارية  جناح  مقومات 

ال�شغرية واملتو�شطة، وت�شري الدرا�شات كذلك اإىل 

اأن �شلمة حتديد الأفكار ال�شتثمارية وتقييمها 

الأ�شا�س  يعترب  ال�شتثمارية  الفر�س  لتحديد 

ال�شليم.  ال�شتثماري  القرار  لتخاذ  ال�شحيح 

الأفكار  م�شادر  اأهم    )1( رقم  ال�شكل  ويبني 

اال�ستثمارية.

والإدارية     والفنية  التحديات–املالية  من 

من  كل  اإمتام  توؤخر  اأو  تعيق  وغريها-التي 

امل�شروع  حياة  دورة  وتعرف  املراحل.  هذه 

تنفيذ  مراحل  من  “جمموعة  عن  عبارة  باأنها 

امل�شروع والتي عادة ما تكون مت�شل�شلة، ويحدد 

احتياجات  ح�شب  املراحل  هذه  وعدد  ا�شم 

امل�شروع  حياة  دورة  وتعرف  امل�شروع”.  اإدارة 

الذي  الزمن  عن  يعرب  “م�شطلح  باأنها  كذلك 

وحتى  فكرته  ظهور  منذ  امل�شروع  ي�شتغرقه 

اإجنازه، وتتكون من عدة مراحل، وهذه الدورة 

ن�شاط  عن  النظر  بغ�س  عامة  طبيعة  ذات 

ما  اإىل  وا�شتنادًا  وحجمه”.  ومدته  امل�شروع 

اإىل  امل�شروع  عمر  مراحل  البع�س  يق�شم  �شبق، 

ال�شتثمار،  قبل  ما  مرحلة  هي  مراحل  اأربعة 

ومرحلة  امل�شروع،  وبناء  ال�شتثمار  ومرحلة 

الت�شغيل ومرحلة التقييم والتطوير. 

اإطار  يف  الأهم  وهي  الأوىل-  املرحلة   

التي  املرحلة  فهي  الورقة-  هذه  يف  مو�شوعنا 

هذه  وت�شتمل  امل�شروع،  فكرة  اختيار  فيها  يتم 

املرحلة على عدة خطوات مير بها الريادي اأو 

�شاحب امل�شروع ال�شغري واملتو�شط وهي حتديد 

مل�شروعات  ال�شتثمارية  الأفكار  من  قائمة 

اأو  امل�شتثمر  ومهارات  وكفاءات  اإمكانات  تلءم 

للأفكار    اأويل  تقييم  اإجراء  ثم  ومن  الريادي، 

الأبعاد  العتبار  بعني  الأخذ  مع  وغربلتها 

ذلك  ويلي  والدينية.  والعائلية  الجتماعية 

درا�شة  باإعداد  تتمثل  جدية  اأكرث  خطوة 

جدوى تف�شيلية للأفكار ال�شتثمارية واختيار 

ا�شتثمارية  فر�شًا  تعك�س  التي  الأفكار  تلك 

ثم  ومن  والنمو،  لل�شتدامة  قابلة  حقيقية 

و�شع خطة العمل اأي البدء بعملية ال�شتثمار 

وبناء امل�شروع وحتويله اإىل واقع.

هناك فرق بني فكرة املشروع وفرصة 
املشروع. فكرة املشروع يجب أن تكون 
إنتاج  شكل  على  للترجمة  قابلة 
احتياجات  تشبع  خدمة  أو   سلعة 
من  وللتأكد  املستهدفة.  الفئة 
من  بد  ال  فرصة  تشكل  الفكرة  أن 
تقييمها وفقاً ملعايير تعكس الهدف 
املنفعة  )معايير  االستثمار  من 
فكرة  كل  ليس  الربحية(.  أو  العامة 

استثمارية تعتبر فرصة جيدة!!!!
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على  وبالعتماد  املنطلق،  هذا  ومن   

التحليل ال�شابق الذي يربط بني كل من عملية 

اإمتام املرحلة الأوىل من عمر امل�شروع وم�شتوى 

ورواد  امل�شتثمرين  نظر  وجهة  من  املخاطرة 

واملعلومات،  البيانات  نق�س  وم�شاألة  الأعمال 

توفري  يف  يكمن  الناجعة  احللول  اأحد  اأن  نرى 

ال�شامل  مبفهومها  ال�شتثمار  فر�س  خرائط 

القطاعات  من  قائمة  اإعداد  مبداأ  يتعدى  الذي 

يعر�س  بل  الواعدة،  ال�شتثمارية  وامل�شروعات 

امل�شروعات  هذه  جناح  ومتطلبات  مقومات 

وا�شتمراريتها  .

عن  احلديث  اإن  نرى  �شبق،  ملا  واإ�شافة   

الأعمال  بيئة  وحت�شني  القت�شادي  التنويع 

ال�شتثمار  وجذب  املحلي  ال�شتثمار  وزيادة 

نسبة كبيرة من رواد األعمال أو أصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة ال ميتلكوا 
بكفاءة  املشروع  حياة  دورة  مراحل  كافة  إلمتام  الالزمة  واخلبرة  واملعرفة  املهارات 
مخاطر  من  ويزيد  االستثمارية  القرارات  رشادة  مستوى  في  يؤثر  وهذا   وفاعلية. 

االستثمار ويزيد من  أهمية خرائط فرص االستثمار لكافة األطراف.

�شكل  رقم )1(: م�شادر الأفكار ال�شتثمارية
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اإىل  يقودنا  ال�شادرات  وت�شجيع  الأجنبي 

التي  الهيكلية  الختللت  اإ�شلح  اأهمية 

جهودًا  يتطلب  وهذا  القت�شاد،  منها  يعاين 

بكافة  واخلا�س  العام  القطاعني  من  فاعلة 

اخلا�س  القطاع  اأ�شبح  فقد  لذا،  مكوناتهما.  

التنموية  اجلهود  كافة  بدعم  مطالبًا 

والتنويع  النمو  معدلت  دفع  اإىل  الرامية 

يف  ال�شتثمار  زيادة  خلل  من  القت�شادي 

جناح   ولكن  القت�شادية.  القطاعات  خمتلف 

مقومات  توفر  اإىل  يحتاج  القطاع  هذا  جهود 

وال�شتقرار  ال�شتثمار  ببيئة  تتعلق  عديدة 

التي  املقومات  اإىل  اإ�شافة  القت�شادي، 

لل�شتثمار  القت�شادية  باجلدوى  تتعلق 

وعليه،  وال�شتمرارية.  العائد  ومعدلت 

املخاوف  جميع  اإزالة  على  العمل  بات  فقد 

املرافقة لعملية ال�شتثمار واملتعلقة مبخاطر 

ال�شتثمار وارتفاع تكاليف ا�شتك�شاف الفر�س 

وهذا  ملحة،  �شرورة  الواعدة  ال�شتثمارية 

اأهم  تبني  ا�شتثمارية  خرائط  اإعداد  يتطلب 

م�شتوى  على  املجدية  ال�شتثمارية  الفر�س 

القطاع وم�شتوى املحافظة والقت�شاد ككل.

ثالثًا: مفهوم خرائط فر�س ال�شتثمار 

واأهدافها واأهميتها

ال�شتثمار  فر�س  خارطة  ُتعرف   

والفر�س  الأفكار  قائمة  تو�شح  “وثيقة  باأنها 

ال�شتثمارية الكامنة يف بلد اأو مدينة اأو قطاع 

ومقومات  متطلبات  كافة  اإىل  بالإ�شافة  معني، 

جناح عملية حتويل هذه الأفكار والفر�س اإىل 

وحتدد  الواقع،  اأر�س  على  حقيقية  م�شروعات 

والقومية  القت�شادية  اجلدوى  الوثيقة 

واملالية لقائمة امل�شروعات املدرجة، كما حتدد 

ال�شتثمارية”.  للفر�س  اجلغرايف  التوزيع 

ويعرفها البع�س باأنها “دليل جغرايف وت�شريعي 

واإجرائي للم�شتثمر املحلي والأجنبي ي�شاعد يف 

اتخاذ قرار ال�شتثمار”.  وميكن اأن تعرف اأي�شًا 

القت�شادية  املوارد  كافة  تو�شح  “وثيقة  باأنها 

والأطر  التحتية  والبنيات  املتاحة  والب�شرية 

املوؤ�ش�شية املتوفرة، كما حتدد الو�شائل والتدابري 

الكلية واجلزئية اللزمة  املطلوبة وال�شيا�شات 

كذلك  وحتدد  ال�شتثمارية،  املن�شاآت  لإجناح 

يف  الأخذ  مع  امل�شروعات  لهذه  الدقيقة  املواقع 

العتبار عاملي الزمان واملكان وامليزات الن�شبية 

لكل موقع”. 

فر�س  خرائط  اأن  البع�س  يفهم  قد   

لكافة  �شاملة  تكون  اأن  يجب  ال�شتثمار 

اأن  اإل  القت�شاد،  كامل  وتغطي  القطاعات 

خارطة  اأعداد  ميكن  حيث  خاطئ  الفهم  هذا 

املثال،  �شبيل  )على  معني  لقطاع  ا�شتثمارية 

ال�شناعات  لقطاع  ال�شتثمار  فر�س  خارطة 

البل�شتيكية(،  ال�شناعات  قطاع  اأو  التحويلية 

ملنطقة جغرافية  ا�شتثمارية  وقد تعد خارطة 

معينة �شواء كانت مدينة اأو اإقليم )على �شبيل 

التي  ال�شتثمارية  اخلارطة  درا�شة  املثال، 

ملحافظات  للتخطيط  العربي  املعهد  نفذها 

  - العربية  الدول  جتارب  تقييم  إن 
الهاشمية  األردنية  اململكة  منها 
وجمهورية مصر العربية، وجمهورية 
السودان،  وجمهورية  العراق، 
السعودية  العربية  واململكة 
وسلطنه عمان وسوريا وليبيا-  في 
فرص  خرائط  وتنفيذ  إعداد  مجال 
وذلك  بات ضرورة ملحة  االستثمار  
بهدف تعديل اخللل إن وجد، وتعميم 
تبادل  خالل  من  الناجحة  التجارب 
هذا  في  والعملية  العلمية  اخلبرات 

اجملال.
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والتف�شيل على العمل على تقدمي قائمة بالفر�س 

ال�شتثمارية الواعدة موزعة قطاعيًا وجغرافيًا، 

مقومات  واإبراز  الأعمال  بيئة  وعر�س  وحتليل 

وحمفزات ال�شتثمار وامليزة الن�شبية يف املنطقة 

واملعلومات  البيانات  كافة  وتوفري  الدرا�شة،  قيد 

اللزمة للم�شتثمر املحلي والأجنبي.

وتكت�شب خرائط فر�س ال�شتثمار اأهمية   

اأجلها،  من  تعد  التي  اأهدافها  طبيعة  من  كبرية 

احلديث  عند  جليًا  �شتت�شح  التي  �شموليتها  ومن 

وات�شاع  خمرجاتها  ومن  اإعدادها،  منهجية  عن 

)القطاع  املخرجات  هذه  من  امل�شتفيدين  �شريحة 

العام، البنوك وموؤ�ش�شات التمويل، رواد الأعمال، 

والتجارة،  ال�شناعة  غرف  ال�شتثمار،  هيئات 

موؤ�ش�شات متكني ال�شباب واملراأة، قطاع التعاونيات 

تنموية   اداة  كونها  من  اأهميتها  وتربز  وغريه(. 

املحلية  ال�شتثمارات  وترويج  حتفيز   يف  ت�شاعد 

اأجل  من  الأجنبية  ال�شتثمارات  وا�شتقطاب 

توظيفها يف قطاعات اقت�شادية ذات قيمة م�شافة 

ال�شكل  اأنظر  امل�شاعف،  ملفهوم  وفقًا  وذلك  عالية 

رقم )2(. وتربز اأهمية خرائط فر�س ال�شتثمار  

كذلك من كونها تقدم فر�س ا�شتثمارية مل�شروعات 

تلئم كافة الفئات امل�شتهدفة، وت�شاهم يف تنويع 

ال�شتثمارات  توجيه  ويف  الإنتاجية  القاعدة 

والأجنبية  املحلية  العالية  امل�شافة  القيمة  ذات 

تتلءم  متنوعة  اقت�شادية  اأن�شطة  لإقامة 

وامليزات الن�شبية والتناف�شية التي تتميز بها كل 

التخوف  من  تقليل  يف  وت�شاهم  منطقة،  اأو  دولة 

املخاطرة،  ومتجنبي  امل�شتثمرين  �شغار  لدى 

وت�شاهم يف ت�شجيع القطاع اخلا�س لتوطني اأكرب 

ن�شبة ممكنة من ال�شتثمارات املحلية. 

خرائط  جناح  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر   

على  يعتمد  اأهدافها  حتقيق  يف  ال�شتثمار  فر�س 

اإعدادها  عملية  يف  وال�شفافية  الدقة  م�شتوى 

ثم  ومن  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  ال�شمال 

ال�شتثمارية  واخلارطة  اجلنوب،  ملحافظات 

كما  ال�شودان(.  جمهورية  يف  اخلرطوم  لولية 

معني  لقطاع  ال�شتثمارية  اخلارطة  ربط  ميكن 

اأو منطقة معينة بفرتة زمنية معينة. 

خارطة فرص االستثمار  تطرح قائمة 
االستثمارية  والفرص  األفكار  من 
قطاع  أو  مدينة  أو  بلد  في  الكامنة 
معني، وتبني متطلبات ومقومات جناح 
والفرص  األفكار  هذه  حتويل  عملية 
أرض  على  حقيقية  مشروعات  إلى 
االقتصادية  اجلدوى  وحتدد  الواقع، 
والقومية واملالية لقائمة املشروعات 
اجلغرافي  التوزيع  وحتدد  املدرجة، 
األدوار  وتوزع  االستثمارية،  للفرص 
وتعتبر  العالقة”.  ذات  اجلهات  بني 
أداة تنموية  خرائط فرص االستثمار 

وتخطيطية وترويجية.

ال�شتثمار  فر�س  خرائط  وت�شاعد   

هيئات ال�شتثمار واجلهات الأخرى ذات العلقة 

يف ترويج ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر ويف حتفيز 

ا�شتثمارات  اإىل  وحتويلها  املحلية  املدخرات 

القطاعات  اإبراز  يف  وت�شاهم  حقيقية،  حملية 

الكلي  امل�شتويني  على  الأولوية  وذات  الواعدة 

على  اخلرائط  هذه  وت�شتمل  واجلزئي. 

قطاعات  كافة  تغطي  �شاملة  ومعلومات  بيانات 

اتخاذ  عملية  تي�شري  يف  وت�شاعد  القت�شاد، 

القرار ال�شتثماري للم�شتثمر املحلي والأجنبي 

على حد �شواء، كما تعترب اأداة لزيادة ال�شتثمار 

واملتو�شطة  وال�شغرية  امليكروية  املن�شاآت  يف 

التنمية  عملية  دفع  بهدف  معدلته  وتعزيز 

اأهداف  والجتماعية.وت�شتمل  القت�شادية 

خرائط فر�س ال�شتثمار التي تت�شف بال�شمول 
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و�شلمة املنهجية املتبعة، وعلى حجم ودقة 

امل�شتخدمة،  واملعلومات  البيانات  و�شمولية 

العلقة،  ذات  الأطراف  تعاون  م�شتوى  وعلى 

الدرا�شات  لإعداد  اللزم  التمويل  توفر  وعلى 

الورقة  هذه  من  القادم  اجلزء  ويبني  اللزمة. 

مراحل اإعداد خرائط فر�س ال�شتثمار .

اإعداد  ومراحل  منهجية  رابعًا: 

خرائط فر�ص اال�ستثمار

خرائط  اإعداد  عملية  متر   

مت�شل�شلة  مراحل  بعدة  ال�شتثمار  فر�س 

ملنهجية  وفقًا  العملية  هذه  وتتم  ومرتابطة، 

درا�شة  طبيعة  على  تعتمد  ودقيقة  وا�شحة 

ونطاقها  املطلوبة  ال�شتثمار  فر�س  خارطة 

اإعداد  عملية  وحتتاج  والقطاعي.  اجلغرايف 

)الأولية  البيانات  من  الكثري  اخلرائط  هذه 

والثانوية( واملعلومات واإىل تعاون كبري من قبل 

كافة الأطراف ذات العلقة. وت�شم اجلهات ذات 

العلقة مبثل هذه الدرا�شات هيئات ال�شتثمار، 

والتجارة  وال�شناعة  التخطيط  ووزارات 

والتنمية املحلية، وهيئات الإح�شاءات، وقطاع 

بتمويل  اخلا�شة  التمويلية  واملوؤ�ش�شات  البنوك 

العمل  وموؤ�ش�شات  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املن�شاآت 

�شكل رقم )2(: اأهمية ومربرات خرائط فر�س ال�شتثمار
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الريادي والوزارات املعنية بالقطاعات الرائدة 

والواعدة التي تركز عليها هذه اخلرائط. 

ال�شتثمارية.  الفر�س  خارطة  حُتددها  التي 

ال�شتثمار  فر�س  خرائط  اإعداد  عملية  وتبنى 

على فكرة حتليل �شل�شل القيمة وبناء العناقيد 

ملراحل  عر�شًا  يلي  وفيما  املتكاملة،  ال�شناعية 

اإعداد خرائط فر�س ال�شتثمار.

فر�س  خرائط  اإعداد  مراحل  خام�شًا: 

اال�ستثمار

اإعداد  مراحل   )3( رقم  ال�شكل  يبني   

مع  املختلفة،  ال�شتثمار  فر�س  خرائط  درا�شات 

�شرورة الإ�شارة اإىل اأنه قد يقوم بع�س املتخ�ش�شني 

يقوم  بينما  بع�شها،  مع  املراحل  هذه  بع�س  بدمج 

مرحلة  بتجزئة  املتخ�ش�شني  من  الآخر  البع�س 

ما اإىل عدة مراحل. وحتى يتم فهم هذه املراحل 

بو�شوح ل بد من حتديد:

	 ،نطاق اخلارطة اجلغرايف )البلد، املدينة 

القرية، احلي(.

	 م�شروعات( امل�شتهدفة  امل�شروعات  حجم 

منزلية اأم ميكروية اأم �شغرية اأم متو�شطة 

اأو كبرية اأو جميعها( .

	 ،الأعمال )رواد  امل�شتهدفة  الفئات 

ال�شيدات  الفقراء،  اجلدد،  اخلريجني 

اأو  امل�شتثمرين  كبار  البيوت،  وربات 

جميعهم(.

	 فر�س )خارطة  امل�شتهدفة  القطاعات 

ا�شتثمارية �شناعية اأو جتارية اأو خدمية 

وغريها(.

في  االستثمار  فرص  خرائط  جناح  إن 
مستوى  على  يعتمد  أهدافها  حتقيق 
الدقة والشفافية في عملية إعدادها 
وسالمة املنهجية املتبعة، وعلى حجم 
ودقة البيانات واملعلومات املستخدمة، 
ذات  األطراف  تعاون  مستوى  وعلى 
الالزم  التمويل  توفر  وعلى  العالقة، 

إلعداد الدراسات الالزمة.

فر�س  خرائط  اإعداد  عملية  وتنطلق   

ال�شتثمار من درا�شة الواقع القت�شادي بكافة 

اأبعاده وموؤ�شراته، وحتديد نقاط القوة ونقاط 

ا�شتنادًا  التنموية  التحديات  واأهم  ال�شعف 

العام  القطاعني  واآراء  العميق  التحليل  اإىل 

الواقع  درا�شة  من  النتهاء  وبعد  واخلا�س. 

الإنتاجية  القطاعات  وحتديد  القت�شادي 

وا�شحة  �شورة  تت�شكل  والواعدة،  الرئي�شية 

القت�شادية  واملقومات  الإمكانيات  حول 

بوفرة  املتعلقة  تلك  �شواء  والكامنة  القائمة 

واملالية  والطبيعية  القت�شادية  املوارد 

قادرة  ن�شبية  ميزة  متنحها  والتي  والب�شرية 

بيئة  درا�شة  ويتم  ال�شتثمار،  جذب  على 

مفادها  حقيقة  من  انطلقًا  وذلك  ال�شتثمار 

الأفكار  وحتويل  املتوفرة  املوارد  ا�شتثمار  اأن 

ال�شتثمارية اإىل م�شروعات حقيقية لن يكون 

جاذبة  ا�شتثمارية  بيئة  تتوفر  مل  اإذا  �شهًل 

�شهلة  الأعمال  اأن�شطة  ممار�شة  فيها  تكون 

بالإ�شافة  معقولة،  بالأعمال  القيام  وتكاليف 

اإىل توفر دعائم ال�شتثمار الأ�شا�شية من بنية 

توفر  اإىل  اإ�شافة  لوج�شتية،  وخدمات  حتتية 

خمتلف مدخلت الإنتاج، وتوفر الطلب املحلي 

للم�شروعات  الربحية  ُيحقق  مبا  واخلارجي 
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ملراحل  مف�شًل  عر�شًا  يلي  وفيما   

ت�شرح  التي  ال�شتثمار  فر�س  خرائط  اإعداد 

املنهجية التي يتبعها املعهد العربي للتخطيط 

يف هذا املجال.

املرحلة الأوىل: درا�شة الواقع القت�شادي 

الجتماعي وُمقومات ال�شتثمار 

ت�شتمل هذه املرحلة على و�شف عام   

املختلفة.  وموؤ�شراته  بقطاعاته  للقت�شاد 

وت�شتمل جمالت التحليل والدرا�شة موؤ�شرات 

الإنتاج والأ�شعار، والإنفاق والدخل، والتنمية 

من  كل  وموؤ�شرات  العمل،  و�شوق  الب�شرية 

القطاعي  والتوزيع  الإنتاج  وبنية  الفقر، 

املختلفة  ومكوناته  الكلي  والطلب  واجلغرايف، 

ال�شكاين  والتوزيع  اخلارجية  التجارة  وهيكل 

الإنفاق  ومتو�شط  ال�شتهلكي  والنمط 

وواقع  للدولة،  العامة  واملالية  وال�شتهلك 

وم�شادره  الكلي  والعر�س  املحلي،  ال�شتثمار 

واملوارد القت�شادية والب�شرية املحلية املتاحة 

البنوك  وقطاع  ال�شوق  وحجم  الطلب  وفجوات 

وم�شادر التمويل املختلفة، وموؤ�شرات ال�شتقرار 

والبنية  املايل،  وال�شوق  املختلفة،  القت�شادي 

التحتية واخلدمات العامة وغريها من املوؤ�شرات 

املنطقة                   اأو  البلد  تخ�س  التي  واجلزئية  الكلية 

�شكل رقم )3(: مراحل اإعداد خرائط فر�س ال�شتثمار
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موؤ�شرات  اإىل  اإ�شافة  الدرا�شة،  القطاع قيد  اأو 

وموؤ�شرات  والبيئية  الجتماعية  التنمية 

املرحلة  ال�شيا�شي. كما يتم يف هذه  ال�شتقرار 

الكلية  القت�شادية  اخلطط  ا�شتعرا�س 

والربامج  وال�شيا�شات  القطاعية  واخلطط 

اأو  باملنطقة  اخلا�شة  احلكومية  وامل�شروعات 

القطاع قيد الدرا�شة.

جميع  جمع  وبعد  الإطار،  هذا  ويف   

يتم  والثانوية،  الأولية  واملعلومات  البيانات 

البيانات  لتحليل  الو�شفي  التحليل  اأ�شلوب  اإتباع 

قيد  القطاع  اأو  القت�شاد  واقع  وا�شتخل�س 

القوة  نقاط  حتليل  ا�شتخدام  وميكن  الدرا�شة. 

 )SWOT analysis( وال�شعف والفر�س والتحديات

قيد  املنطقة  اأو  املعني  للقطاع  اأو  للقت�شاد 

العوامل  حتليل  ا�شتخدام  كذلك  وميكن  الدرا�شة. 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والقانونية 

والتكنولوجية والبيئية يف املنطقة املراد حتليلها 

ا�شتثماريًا، )حتليل البيئة اخلارجية غري املبا�شرة 

املرحلة  هذه  نهاية  ويف   .)PESLTE Analysis

القت�شاد  لواقع  دقيق  حتليل  اإىل  التو�شل  يتم 

واخلروج مبا يلي:

	 بكافة العام  القت�شادي  الأداء  م�شتوى 

اأبعاده وموؤ�شراته.

	 القت�شادي للواقع  دقيق  و�شف 

اأو  املنطقة  اأو  للقت�شاد  والجتماعي 

على م�شتوى القطاع.

	 حتليل دقيق لواقع القطاع اأو القطاعات

قيد الدرا�شة.

	 الب�شرية للموارد  دقيق  حتديد 

والقت�شادية والطبيعية املتوفرة التي قد 

تعك�س ميزة ن�شبية للمنطقة اأو القطاع.

	 ال�شوق وفجوات  والعر�س  الطلب  حجم 

املحلية  الأ�شواق  اإىل  الدخول  وفر�س 

واخلارجية.

	 حول مبدئي  وت�شور  الرائدة  القطاعات 

التدخل  وجمالت  الواعدة  القطاعات 

واال�ستثمار.

إن أية مشروعات استثمارية مقترحة 
معينة  جغرافية  منطقة  لتنمية 
عميقة  دراسة  من  تنطلق  أن  يجب 
وأن  لالحتياجات،  دقيق  وحتديد  للواقع 
وحجم  االستهالك  منط  مع  تنسجم 
االعتبار  بعني  تأخذ  وأن  فيها،  السوق 
وما  واالقتصادية  البشرية  مواردها 
تدعم  نسبية  ميز  من  فيها  يتوفر 

االستثمار واستمراريته.

وتنتهي هذه املرحلة بالو�شول اإىل �شورة   

املتاحة  واملوارد  الرائدة  القطاعات  حول  �شاملة 

مرتكزات  اإىل  والو�شول  ا�شتغللها  ميكن  والتي 

قيد  القطاع  اأو  املنطقة  اأو  للبلد  الن�شبية  امليزة 

الدرا�سة.

املرحلة الثانية: تقييم البيئة ال�شتثمارية 

وحتليل  قيا�س  املرحلة  هذه  يف  ويتم   

والبدء  الأعمال  ممار�شة  �شهولة  مدى 

بالن�شاطات القت�شادي وذلك من خلل بيانات 

ومن  والدولية.  والإقليمية  القطرية  التقارير 

العلقة  ذات  القطرية  التقارير  على  الأمثلة 

تقرير جاذبية ال�شتثمار الذي ت�شدره املوؤ�ش�شة 

ال�شادرات،  وائتمان  ال�شتثمار  ل�شمان  العربية 

هذا  يف  املتخ�ش�شة  الدولية  التقارير  ابرز  اأما 

الأعمال  اأن�شطة  ممار�شة  تقرير  فهو  املجال 

احلاجة  حال  ويف  الدويل.  البنك  عن  ال�شادر 

اإىل درا�شة بيئة الأعمال ومدى �شهولة ممار�شة 



12

اأن�شطة الأعمال يف مدينة اأو منطقة معينة، 

ا�شتبانات  ا�شتخدام  اإىل  اللجوء  ميكن 

بدقة  ت�شميمها  يتم  الهدف  بهذا  خا�شة 

ملا  واإ�شافة  املوؤثرة.  العوامل  كافة  لتغطي 

�شبق، يتم يف هذه املرحلة حتليل موؤ�شرات 

والجتماعي  القت�شادي  ال�شتقرار 

بال�شتثمار  العلقة  ذات  وال�شيا�شي 

معوقات  اإىل  اإ�شافة  وا�شتمراريته، 

واملناف�شة  بال�شوق  املتعلقة  ال�شتثمار 

ويف  وغريها.   الفني   والدعم  والتمويل 

نهاية هذه املرحلة يتم حتديد مدى �شهولة 

ال�شتثمارية  امل�شروعات  وتنفيذ  اإمتام 

ال�شتفادة  ميكن  التي  املقدمة  واحلوافز 

املتوقعة. كما تت�شمن هذه  واملعوقات  منها 

املرحلة عر�شًا لنقاط القوة وبيان لأف�شل 

املطلوبة  الإ�شلحات  وطبيعة  املمار�شات 

واجلهات  الإ�شلحات  هذه  اإجراء  واآليات 

امل�شئولة.  

املرحلة الثالثة:حتديد القطاعات الواعدة 

الت�شابكية  العلقات  وبيان  اأداءها  وتقييم 

بينها 

بالعتماد  املرحلة  هذه  تنفيذ  يتم   

الواقع  –درا�شة  الأوىل  املرحلة  نتائج  على 

ببيئة  املتعلقة  الثانية  املرحلة  ونتائج  العام–، 

الأعمال وحمفزات ال�شتثمار. ويف هذه املرحلة، 

القطاعات  باأهم   دقيقة  قائمة  حتديد  يتم 

التي يجب الرتكيز عليها والتي ي�شكل  الواعدة 

ال�شتثمار فيها مطلبًا تنمويًا وفر�شة حقيقية. 

على  بالعتماد  القطاعات  هذه  حتديد  ويتم 

وانطلقًا  والتناف�شية،  الن�شبية  امليزة  مفهوم 

والب�شرية  والطبيعية  القت�شادية  املوارد  من 

واحتياجات  رغبات  على  وبناًء  املتوفرة، 

امل�شتهلك املحلي والأجنبي والنمط ال�شتهلكي 

وهيكل  الإنتاج  هيكل  وعلى  ال�شرائية،  والقوة 

التنموية  اخلطط  اأولويات  وعلى  الطلب، 

م�شتوى  وعلى  املنطقة،  اأو  البلد  م�شتوى  على 

وم�شتوى  واخللفية  الأمامية  الروابط  متانة 

التكامل بني القطاعات واملن�شاآت القائمة، وعلى 

ال�شادرات  من  لكل  واجلغرايف  ال�شلعي  التوزيع 

التجاري  التبادل  واتفاقيات  وامل�شتوردات 

واآليات تعظيم ال�شتفادة منها. ويف هذا الإطار، 

الأولوية  ذات  القطاعات  تن�شجم  اأن  من  بد  ل 

مع  ال�شتثمار  فر�س  خرائط  عليها  تركز  التي 

والربامج  للدولة  التنموية  اخلطة  اأولويات 

التنموية املنبثقة عنها.  ويف نهاية هذه املرحلة 

القطاعات  ت�شم  قائمة  اإىل  التو�شل  يتم 

القيمة  �شل�شل  وحتليل  درا�شتها  �شيتم  التي 

اإىل  اإ�شافة  لها،  املكملة  واملنتجات  ملنتجاتها 

منها   بكل  اخلا�شة  ال�شناعية  العناقيد  حتليل 

�شرنى  كما  لها،  التابعة  الفرعية  القطاعات  اأو 

لحقًا.

جناح خرائط فرص االستثمار يتطلب 
أن تشتمل مراحل إعدادها على حتليل 
سهولة  ومدى  األعمال،  لبيئة  دقيق 
ممارسة األعمال، واحلوافز املقدمة التي 
واملعوقات  منها  االستفادة  ميكن 
املتوقعة، إضافة لنقاط القوة وبيان 
ألفضل املمارسات املوجودة وطبيعة 
إجراء  وآليات  املطلوبة  اإلصالحات 
هذه اإلصالحات واجلهات املسئولة.   
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القيمة  �شل�شل  بناء  الرابعة:  املرحلة 

للقطاعات  ال�شناعية  العناقيد  وحتليل 

الواعدة

ابرز  من  اأن  اإىل  التجارب  ت�شري   

معوقات النمو املتوازن يف القطاعات الإنتاجية 

هو  ال�شتثمارية  امل�شروعات  م�شتوى  وعلى 

�شل�شل  اأو  هياكل  اأو  بعناقيد  ارتباطها  عدم 

وتزيد  الإنتاجية  قدراتها  من  تعزز  متكاملة 

وتكامليتها وتعزز فر�س منوها.  تناف�شيتها  من 

ال�شناعية  العناقيد  مفهوم  اأ�شبح  فقد  لذا، 

اخلطط  اإعداد  مراحل  خلل  �شيوعًا  اأكرث 

هذه  وبداأت  النامية،  الدول  يف  القت�شادية 

العناقيد  ا�شرتاتيجية  با�شتخدام  الدول 

ال�شناعية من اأجل تعزيز فر�س النمو و�شمان 

الكفاءة  ورفع  ال�شتثمار  وزيادة  ال�شتمرارية 

مايكل  واأ�شار  التناف�شية.   وتعزيز  الإنتاجية 

اأ�شلوب لزيادة التناف�شية  اأف�شل  اأن  بورتر اإىل 

والقطاعي  اجلزئي  امل�شتوى  على  الرتكيز  هو 

حمفز،  ا�شتثماري  مناخ  توفري  على  والعمل 

كما اأ�شار اإىل اأن اأف�شل بيئة عمل ميكن خلقها 

واأحجامها  الوا�شع  مبفهومها  للم�شروعات 

ال�شناعية.  العناقيد  بيئة  هي  املختلفة 

ويعتمد حتليل بورتر للقدرة التناف�شية للقطاع 

يف  العناقيد  تخطيط  اأن  اأ�شا�س  على  ال�شناعي 

بورتر  مايكل  تناول  وقد  الناجحة،  ال�شناعات 

عليه  يطلق  اأ�شبح  ما  وهو  التناف�شية،  حمددات 

ما�شة بورتر. وتتكون املا�شة من خم�شة اأركان 

الإنتاج،  عنا�شر  ظروف  هي:)1(  رئي�شية 

الداعمة  ال�شناعات   )3( املحلي،  الطلب  ظروف   )2(

واملكملة، )4( ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة وهيكلها وطبيعة 

الدور احلكومي حيث تلعب  املحلية، )4(  املناف�شة 

احلكومة دور بارز يف التاأثري على العوامل ال�شابقة، 

)5( عامل ال�شدفة.

جغرافية  “جتمعات  باأنها  العناقيد  وتعرف   

اأو عاملية ملجموعة من املوؤ�ش�شات  اإقليمية  اأو  حملية 

البع�س  ببع�شها  واملت�شلة  املرتبطة  واملن�شاآت 

نظامًا  متثل  يجعلها  الذي  الأمر  معني،  جمال  يف 

ودعم  لت�شجيع  اللزمة  الأن�شطة  من  متكامًل 

كذلك  وتعرف  املختلفة”.   مب�شتوياتها  التناف�شية 

قطاع  يف  تتمركز  التي  املن�شاآت  من  “جمموعة  باأنها 

وتوزيع  باإنتاج  وتقوم  حمدد،  جغرايف  وموقع  معني 

املتكاملة،  اأو  املرتابطة  املنتجات  من  جمموعة 

وتواجه حتديات مت�شابهة، كما اأنها متتلك يف الغالب 

وبرامج  �شيا�شات  اأ�شبحت  وقد  الفر�س”.  نف�س 

فرع  على  الرتكيز  على  تعمل  ال�شناعية  العناقيد 

التحويلية  ال�شناعات  )من  معينة  �شناعة  فروع  من 

الزراعية  ال�شناعات  ثم  الغذائية  ال�شناعات  اإىل 

املكونة  امل�شروعات  ت�شبح  بحيث  املثال(  �شبيل  على 

له نظام متكامل مرتابط، وهذا ي�شاعد على حتديد 

تواجهه.  التي  والعقبات  الفرع  هذا  احتياجات 

اإ�شافة ملا �شبق، فاإن منو الفرع الذي مت الرتكيز عليه 

�شيعمل على ظهور م�شاريع جديدة ذات علقة، الأمر 

ويعزز  ال�شناعية  القاعدة  تنويع  يف  ي�شاعد  الذي 

مبداأ التخ�ش�س والتكامل.

ويتكون العنقود ال�شناعي يف الغالب من �شتة   

مكونات، كما هو مبني يف  ال�شكل رقم )4(. وتقوم هذه 

الواعدة  القطاعات  حتديد  عند 
فرص  خرائط  عليها  ستركز  التي 
االستثمار ال بد من مراعاة أمور عدة 
التنموية  اخلطط  أولويات  أهمها 
النسبية،  امليزة  مفهوم  للدولة، 
البشرية  املوارد  ونوعية  حجم 
واالقتصادية املتوفرة، حجم السوق 
ومنط االستهالك، التشريعات احملفزة 

والبنية التحتية.  
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بع�شها  مع  والت�شال  والعمل  بالتن�شيق  املكونات 

من خلل روابط اأمامية وخلفية ت�شاعد يف زيادة 

العناقيد  عمل  اآلية  وتقوم  العنقود.  كفاءة 

هي:  رئي�شية  مبادئ  اأربعة  على  ال�شناعية 

منطقة  يف  وجودها  اأي  اجلغرايف  الرتكز   )1(

جغرافية معينة جتمع فيها مقومات تكوين وجناح 

من  كل  يقوم  اأن  مبعنى  التخ�ش�س   )2( العنقود، 

اإنتاج  يف  بالتخ�ش�س  للعنقود  املكونة  املن�شاآت 

وتقدمي �شلعة اأو خدمة، )3( البتكار، وهذا يعني 

اأطرافه  م�شتوى حيوية العنقود و مدى ا�شتجابة 

من  التعاون   )4( اجلديدة،  للبتكارات  املختلفة 

خلل ما ترتبط به من علقات اأمامية وخلفية.

تنبع اأهمية العناقيد ال�شناعية من   

كونها ت�شاعد يف: )1( زيادة فر�س التخ�ش�س 

وتق�شيم العمل،)2( حتقيق وفورات خارجية 

اأو  ت�شويق  وكلء  بظهور  املتعلقة  كتلك 

تكاليف  )3(تقليل  متخ�ش�شني،  موردين 

تركز   )5( الت�شدير،  فر�س  زيادة  الإنتاج،)4( 

والب�شرية،)6(  والتكنولوجية  الفنية  اخلربات 

 )7( احلجم،  وفورات  من  ال�شتفادة  فر�س  زيادة 

جذب ال�شتثمارات الأجنبية وحفز ال�شتثمارات 

املحلية، )8( رفع القدرات الإنتاجية والتناف�شية 

لأطراف العنقود، )9( زيادة القدرة على ا�شتك�شاف 

فر�س ا�شتثمارية جديدة تعمل على تقوية بنية 

العناقيد وتعزز مبداأ التكامل وال�شمولية.

�شكل رقم )4(: مكونات العنقود ال�شناعي
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والو�شول  املرحلة  هذه  اإمتام  اأجل  ومن   

اخلا�شة  ال�شناعية  للعناقيد  الكامل  البناء  اإىل 

�شل�شل  حتليل  يتم  الدرا�شة،  قيد  بالقطاعات 

يف  اإنتاجها  يتم  التي  املنتجات  وم�شارات  القيمة 

ت�شل  حتى  اإنتاجها  حلظة  من  القطاعات  هذه 

القيمة  �شل�شلة  وتعرف  النهائي.  امل�شتهلك  اإىل 

يتم  خللها  من  التي  الن�شاطات  “جمموعة  باأنها 

العملء.  اإىل  واإي�شالها  اخلدمة  اأو  ال�شلعة  تكوين 

هذه  جميع  لت�شخي�س  عمل  اإطار  عن  عبارة  وهي 

تكاليف  على  تاأثريها  كيفية  وحتليل  الن�شاطات 

الإنتاج وعلى القيمة املقدمة اإىل امل�شرتين”. وتقوم 

الفكرة على حتليل كافة امل�شارات الواردة يف �شل�شلة 

ال�شعيفة  وامل�شارات  القوية  امل�شارات  وبيان  القيمة 

موجودة،  تكون  اأن  املفرت�س  من  التي  وامل�شارات 

وبناء على نتائج هذه التحاليل يتم ا�شتك�شاف اأوجه 

بناء عليه اقرتاح  ال�شناعي، ويتم  العنقود  ال�شعف يف 

جمموعة من امل�شروعات التي تعالج هذا ال�شعف. 

فعلى �شبيل املثال، ت�شمنت درا�شة اخلارطة   

الأردنية  اململكة  يف  اجلنوب  ملحافظات  ال�شتثمارية 

للتخطيط  العربي  املعهد  اأعدها  التي  الها�شمية  

اململكة  يف  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  ل�شالح 

ول�شل�شل  الزراعية  ال�شناعات  لقطاع  دقيقًا  حتليًل 

ال�شناعات  القطاع  هذا  منتجات  ملختلف  القيمة 

الإنتاج  لكل  القيمة  �شل�شلة  ومنها  الزراعية 

الفواكه  وال�شتوية،  ال�شيفية  )اخل�شروات  النباتي 

احليواين  والإنتاج  وغريها(،  والزيتون  واحلم�شيات 

احلمراء،  واللحوم  الألبان،  ومنتجات  )احلليب 

وغريها(.  والبي�س  واللحمة،  البيا�شة  والدواجن 

ويبني ال�شكل رقم )5( �شل�شلة القيمة ملنتج الزيتون. 

�شكل رقم )5(: �شل�شلة القيمة ملنتج الزيتون
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ال�شل�شلة  هذه  حتليل  �شمل  وقد   

والن�شاطات  العمليات  لكافة  دقيقًا  �شرحًا 

حتى  الزيتون  قطف  من  ابتدءًا  تتم  التي 

اأ�شكاله  بكافة  النهائي  امل�شتهلك  اإىل  و�شوله 

زيتون، منتجات غذائية  زيت  )زيتون خملل، 

ذات  الن�شاطات  كافة  بيان  م�شنعة(. كما مت 

الت�شنيع  بعمليات  تتعلق  والتي  العلقة 

الزيتون  اإنتاج  لن�شاط  املرافق  الزراعي 

اأخرى  القطاع بقطاعات  وكذلك علقة هذا 

كقطاع النقل والتوزيع وقطاع اإعادة التدوير 

الت�شويق  وقطاع  العامة  التجارة  وقطاع 

القيمة  ل�شل�شلة  التحليل  نهاية  ويف  وغريه. 

تبني  فقد  الزيتون،  وزيت  بالزيتون  اخلا�شة 

بنجاح  تكتمل  ال�شناعي  العنقود  بنية  اأن 

ملحظة  الزراعي)مع  الت�شويق  عملية 

فح�شب  الزيتون  منتجات  ت�شوق  لن  اأنها 

املنتجات  جميع  بت�شويق  تقوم  اأن  ميكن  بل 

العبوات  توفر  وعند  واحليوانية(،  النباتية 

وم�شتلزمات التعبئة والتغليف للإنتاج املوجه 

�شواء،  حد  على  واخلارجي  املحلي  لل�شوق 

واحلفظ.  للتربيد  خمازن  توفر  اإىل  اإ�شافة 

املن�شاآت  من  املتكاملة  املنظومة  هذه  اإمتام  اإن 

يعمل على زيادة القيمة امل�شافة لقطاع اإنتاج 

الزيتون والقطاع الزراعي، ويزيد من الدخل 

وي�شاهم  ال�شتثمار،  على  وي�شجع  الزراعي 

املناطق  يف  العمل  فر�س  من  املزيد  خلق  يف 

جمموعة  تقدمي  مت  وقد  للزيتون.   املنتجة 

من امل�شروعات املقرتحة ا�شتنادًا اإىل م�شارات 

ال�شناعي  العنقود  ومكونات  القيمة  �شل�شلة 

ا�شتملت  ال�شناعة  من  الفرع  بهذا  اخلا�س 

على م�شروع اإنتاج الزيتون املكبو�س ملوا�شفات 

ال�شوق املحلي والأ�شواق العربية والأوروبية، 

و م�شروع جمع الزيت غري ال�شالح لل�شتهلك 

اإعادة  وم�شروع  الت�شنيع،  يف  وا�شتخدامه 

الأ�شمدة  لإنتاج  الزيتون  خملفات  تدوير 

ت�شويق  �شركة  وم�شروع  والطاقة،  والأعلف 

جمال  يف  اإنتاجية  تعاونية  وجمعية  زراعي، 

اإنتاج الزيتون والزيت واملنتجات ذات العلقة، 

خا�شة  مبوا�شفات  الزيتون  زيت  اإنتاج  وم�شروع 

للأ�شواق العربية والأوروبية. 

ول بد من الإ�شارة هنا اإىل ان املقرتحات   

فح�شب،  مقرتحة  م�شروعات  �شكل  على  تكن  مل 

واإمنا مت بيان اأن جناح حماولت حفز ال�شتثمار 

وزيادة  القطاعات  من  وغريه  الزيتون  قطاع  يف 

فعالية �شل�شلة القيمة بالن�شبة لإنتاج الزيتون 

املوؤ�ش�شات  من  م�شاندة  جهود  يرافقه  اأن  بد  ل 

اأ�شحاب  نقابة  ت�شمل  والتي  بالقطاع  املعنية 

وجمعية  الأردنية،  الزيتون  ومنتجي  املعا�شر 

ووزارة  والفواكه،  اخل�شار  وم�شدر  منتجي 

الزراعة، وموؤ�ش�شة الإقرا�س الزراعي و�شركات 

العام  والحتاد  املتخ�ش�شة  الزراعي  الت�شويق 

للمزارعني وغرف ال�شناعة وموؤ�ش�شات التمويل، 

ووزارة  الأردنيني،  الزراعيني  املهند�شني  ونقابة 

حماية  وجمعية  العامة،  والأ�شغال  البلديات 

التمويل  م�شادر  توفر  من  بد  ل  كما  امل�شتهلك. 

التحتية،  البنية  وتوفر  معقولة،  وبتكلفة 

وتوفر نظام نقل و�شحن فعال، وخمازن التربيد، 

كافة  على  وا�شتقرار  ناظمة  وت�شريعات 

الداعمة  واملن�شاآت  ال�شناعات  اأما  الأ�شعدة. 

�شناعة  واملبيدات،  الأ�شمدة  �شناعة  فت�شمل 

التوزيع  وقطاع  والتغليف،  التعبئة  اأدوات 

والتخزين والنقل، موؤ�ش�شات الرتويج والت�شويق 

الزراعي.

وتلخي�شًا لهذه املرحلة ومكوناتها ، من   

املتوقع اأن يكون قد مت النتهاء من حتليل �شل�شل 

بالقطاعات  اخلا�شة  املنتجات  لكافة  القيمة 

الرتابطية  العلقات  وحتليل  الدرا�شة،  قيد 
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ومنتجات  الدرا�شة  قيد  القطاع  منتجات  بني 

وخدمات القطاعات ذات العلقة،  وبيان اأوجه 

وبالتايل  ال�شوق،  وفجوة  الإنتاج  يف  الق�شور 

قائمة باأهم الأفكار ال�شتثمارية التي ت�شاعد 

يف اكتمال �شل�شل القيمة والعنقود ال�شناعي. 

للدولة،  التنموية  الأولويات  �شمن  تدخل  اأنها 

اللزمة  التمويلية  الفر�س  عن  البحث   )2(

لنجاح امل�شروعات املقرتحة، )3( الرتويج للأفكار 

الأعمال  رجال  لدى  ال�شتثمارية  والفر�س 

مع  ال�شراكات  واإبرام  الإنتاجية  وال�شركات 

الرتويج   )4( اخلا�س،  والقطاع  العام  القطاع 

وجذب امل�شتثمرين الأجانب واإبرام ال�شراكات مع 

امل�شتثمرين املحليني.

 املرحلة اخلام�شة : حتديد الأفكار  ال�شتثمارية 

وتقييمها وا�شتك�شاف الفر�س ال�شتثمارية  

بالعتماد  املرحلة  هذه  اإمتام  ويتم   

حتليل  خلل  ومن  ال�شابقة  املرحلة  نتائج  على 

الفرع  اأو  بالقطاع  اخلا�شة  ال�شناعية  العناقيد 

حتديد  ثم  ومن  القيمة  �شل�شل  م�شارات  وتتبع 

تعزيز  اأجل  من  تدخل  اإىل  حتتاج  التي  امل�شارات 

ال�شل�شلة.  حلقات  بني  والرتابط  التكامل  م�شتوى 

حتليل  نتائج  على  الفر�س  قائمة  تعتمد  كما 

الإنتاجية  القطاعات  بني  الت�شابكية  العلقات 

املقرتحة  امل�شروعات  ت�شمل  وقد  امل�شتهدفة. 

م�شروعات جديدة، وم�شروعات تو�شعة مل�شروعات 

قائمة، وم�شروعات ا�شتكمال وم�شروعات حتديث 

ولغاية  انه  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  وهنا  وغريها. 

فر�س  هناك  اأن  القول  ميكننا  ل  املرحلة  هذه 

بعد  اإل  امل�شروعات  لهذه  حقيقية  ا�شتثمارية 

تقييمها ب�شكل علمي ودقيق وعلى كافة امل�شتويات 

ومن كافة اجلوانب ال�شوقية والفنية والتمويلية 

واملالية والقومية والقانونية والبيئية وغريها. 

الأفكار  تقييم  عملية  وتعرف   

اللزمة  املعايري  و�شع  “عملية  باأنها  ال�شتثمارية 

التي ميكن من خللها التو�شل اإىل اختيار البديل 

مقرتحة  بدائل  عدة  بني  من  املنا�شب  امل�شروع  اأو 

والذي ي�شمن حتقيق الأهداف املحددة وا�شتنادًا 

لكي يتم تطوير العناقيد الصناعية 
بتحويل  يسمح  الذي  بالشكل 
مشاريع  إلى  االستثمارية  الفرص 
فإن  الواقع،  أرض  على  حقيقية 
ذات  التنموية  املؤسسات  عمل 
عملية  يدمج  أن  يجب  العالقة 
القيمة  وسالسل  العناقيد  تطوير 
من  عملهم  استراتيجيات  ضمن 
خالل تشكيل إطار مؤسسي جديد 
اإلنتاجية«  العناقيد  تطوير  »هيئة 
اإلنتاجية،   العناقيد  تطوير  هدفه 
االختناقات  حل  على  تعمل  بحيث 
القطاعات  مختلف  تواجهها  التي 
هذه  تضم  أن  ويجب  االستثمارية.  
التخطيط،  وزارة  عن  ممثلني  الهيئة 
ووزارة الصناعة، ووزارة الطاقة، وهيئة 
ووزارة  الزراعة،  ووزارة  املوارد،  تنمية 
السياحة  ووزارة  العالي،  التعليم 
واآلثار ، ووزارة النقل، ووزارة األشغال. 
ممثلني  الهيئة  تضم  أن  ميكن  كما 
التنموية  واملؤسسات  الهيئات  عن 

األخرى.

اإعداد  عملية  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر   

بهذا  تنتهي  ل  ال�شتثمار  فر�س  خرائط 

الن�شاطات  من  الكثري  هناك  اأن  حيث  املرحلة، 

درا�شة   )1( وت�شمل  بها  القيام  يجب  التي 

ال�شوق  درا�شات  واإجراء  ال�شتثمارية  الفر�س 

والتاأكد  واملالية  الفنية  اجلدوى  ودرا�شات 
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عملية  اأو  طريقة  وهي  علمية”.  اأ�ش�س  اإىل 

�شيتحقق  الذي  النفع  مدى  على  للتعرف 

مالية،  ملقايي�س  وفقًا  امل�شروع  خلل  من 

وقومية،  وبيئية  واجتماعية  واقت�شادية، 

امل�شروعات  بني  املفا�شلة  على  ت�شاعد  كما 

عملية  تتم  وحتى  املتوفرة.  والبدائل 

ل  �شروط  ثمة  فاإنه  دقيق،  ب�شكل  التقييم 

جميع  معرفة    )1( وهي:  توفرها  من  بد 

التف�شيلية  املعرفة    )2( امل�شروع،  مراحل 

املرحلة  من  امل�شروع  وم�شتلزمات  ملتطلبات 

الأوىل حتى املرحلة النهائية، )3(  قابلية 

بالقيمة  للقيا�س  امل�شروع  م�شتلزمات 

حجم  حتديد  على  القدرة    )4( النقدية، 

الإنتاج واإمكانية ت�شريفه، )5(  القدرة على 

النقدية،  بالقيم  وامل�شروع  خمرجات  قيا�س 

والفر�س  امل�شروعات  على  الإطلع    )6(

عملية  يف  للم�شاعدة  البديلة  ال�شتثمارية 

املعلومات  توفر   )7( والختيار،  املفا�شلة 

م�شتويات  �شمولية   )8( اللزمة،  والبيانات 

من  كل  م�شتوى  على  التقييم  لت�شمل  التقييم 

اجلغرافية  واملنطقة  والقطاع  القت�شاد 

و�شاحب امل�شروع.

بالأفكار  قائمة  باإعداد  املرحلة  هذه  وتنتهي 

القطاعات  ح�شب  ال�شتثمارية  والفر�س 

املوقع  ح�شب  الفر�س  وقائمة  الإنتاجية، 

ال�شوق  ح�شب  الفر�س  وقائمة  اجلغرايف، 

امل�شتهدف، وقائمة الفر�س ال�شتثمارية ح�شب 

وقائمة  ال�شوقية،  وح�شته  امل�شروع  حجم 

الفر�س ح�شب الفئات امل�شتهدفة.

تطوير  مقومات  حتديد  ال�شاد�شة:  املرحلة 

الفر�س ال�شتثمارية وحتويلها اإىل ا�شتثمارات 

حقيقية

مراحل  اأهم  من  املرحلة  هذه  تعترب   

حتدد  كونها  ال�شتثمار  فر�س  خرائط  اإعداد 

مقومات حتقيق هذه اخلرائط لأهدافها، اإ�شافة 

اأ�شاليب  اأنها تقدم مقرتحات تتعلق باأف�شل  اإىل 

احلوافز  باأهم  ومقرتحات  ال�شتثمار،   ترويج 

الأعمال  بيئة  لتح�شني  ومقرتحات  املطلوبة، 

الإنتاجية  بالن�شاطات  البدء  �شهولة  وزيادة 

بغر�س  تتعلق  ومقرتحات  الأعمال،  وممار�شة 

املناطق  يف  املبادرين  كفاءة  ورفع  املبادرة  روح 

تقييم  املرحلة  هذه  يف  يتم  كما  الدرا�شة.  قيد 

وتقدمي  لل�شتثمار  الناظمة  الت�شريعات 

ال�شتثمار.  جاذبية  زيادة  �شاأنها  من  مقرتحات 

ت�شتمل هذه املرحلة كذلك على طروحات تتعلق 

وخدمات  التمويل  على  احل�شول  فر�س  بزيادة 

املوؤ�ش�شات  دور  لتفعيل  واآليات  الفني،  الدعم 

والأجنبية،  املحلية  احلكومية وغري احلكومية 

اإىل  بالو�شول  تتعلق  مقرتحات  على  اإ�شافة 

والإ�شلحات  واخلارجية  املحلية  الأ�شواق 

بهذه  املعنية  املوؤ�ش�شات  ومنظومة  املطلوبة 

مقومات  يبني   )6( رقم  ال�شكل  الإ�شلحات. 

جناح خرائط فر�س ال�شتثمار. 

االستثمار  خارطة  مساهمة  إن 
في حتفيز االستثمار وإزالة مخاوف 
املوارد  وذوي  املستثمرين  صغار 
مخاطر  عن  الناجمة  احملدودة 
االستثمار يتطلب إضافة إلى تقدمي 
بيان  املقترحة  املشروعات  قائمة 
والبيئية  والفنية  املالية  اجلدوى 
وهذا  املشروعات.  لهذه  والقومية 
تفصيلية  جدوى  دراسات  يتطلب 

لكل من هذه املشروعات.
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مكونات  �شياغة  ال�شابعة:  املرحلة 

خارطة فر�س ال�شتثمار 

تلخي�س  على  املرحلة  هذه  تنطوي   

منهجية  تبنتها  التي  ال�شابقة  املراحل  لنتائج 

هذا  ويف  ال�شتثمار.  فر�س  خرائط  اإعداد 

�شاملة  درا�شة  اأي  اإن  القول  ميكننا  الإطار 

بد  ل  ال�شتثمارية  للفر�س  خارطة  لإعداد 

اأن ت�شتمل على )1( درا�شة الواقع القت�شادي 

الدرا�شة.  قيد  املنطقة  اأو  للبلد  والجتماعي 

للبلد  والب�شرية  القت�شادية  املوارد   )2(

الن�شبية.          وامليزة  الدرا�شة  قيد  املنطقة  اأو 

البلد  يف  الأعمال  لبيئة  دقيق  تقييم   )3(

باأهم  وقائمة  الدرا�شة  قيد  املنطقة  اأو 

من  بال�شتفادة  وذلك  املطلوبة  الإ�شلحات 

البنية  تقييم   )4( الدولية.  املمار�شات  اأف�شل 

املنطقة  يف  العامة  اخلدمات  وم�شتوى  التحتية 

الإنتاجية  القطاعات  قائمة   )5( الدرا�شة.  قيد 

البلد  الن�شبية  امليزة  واأبعاد  والواعدة  الرائدة 

اأو املنطقة قيد الدرا�شة. )6( درا�شة واقع واأداء 

القطاعات الواعدة والرائدة وبيان نقاط القوة 

وبناء  القيمة  �شل�شل  حتليل   )7( وال�شعف. 

الواعدة.     القطاعات  يف  ال�شناعية  العناقيد 

)8( بيان متطلبات تعزيز متانة واكتمال العناقيد 

ال�شناعية وزيادة �شل�شة م�شارات �شل�شل القيمة. 

)9( قائمة الأفكار والفر�س ال�شتثمارية ح�شب 

وح�شب  الفرعية  والقطاعات  الرئي�شي  القطاع 

امل�شتهدفة.  والفئات  احلجم  وح�شب  املنطقة 

�شكل رقم )6( : مقومات جناح خرائط فر�س ال�شتثمار
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)10( متطلبات جناح خرائط فر�س ال�شتثمار 

الفر�س  ترويج  اآليات  حول  ومقرتحات 

ي�شكل  وذلك  الأدوار  وتوزيع  ال�شتثمارية 

ومعايري  النتائج  لتنفيذ  متكاملة  عمل  خطة 

تقييم الأداء.

�شاد�شًا: خامته

وبالرجوع  التحليل،  هذا  ختام  يف   

امل�شروعات  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اإىل 

ميكننا  مراحلها،  كافة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 

اأن  ميكن  ال�شتثمار  فر�س  خرائط  اأن  القول 

ت�شاهم يف تذليل الكثري من التحديات والعقبات 

التي توؤثر يف معدلت تاأ�شي�س ومنو امل�شروعات 

فر�س  خرائط  وت�شاهم  واملتو�شطة.  ال�شغرية 

امل�شروع  حياة  دورة  تي�شري  يف  كذلك  ال�شتثمار 

عنا�شر  اأهم  املبادر  او  للم�شتثمر  تقدم  كونها 

ال�شتثمار  فكرة  وهي  األ  الأوىل  املرحلة 

يف  بارزًا  دورًا  تلعب  كما  اختيارها،   ومربرات 

اإزالة معظم املخاوف املرافقة لعملية ال�شتثمار 

تكاليف  وارتفاع  ال�شتثمار  مبخاطر  واملتعلقة 

الواعدة.  ال�شتثمارية  الفر�س  ا�شتك�شاف 

توجيه  يف  كذلك  ال�شتثمار  خرائط  وت�شاعد 

جهود الإبداع والبتكار باجتاه قطاعات واعدة 

�شبق،  ملا  وبالإ�شافة  والتو�شع.  للنمو  قابلة 

اأداة ت�شويقية  تعترب خرائط فر�س ال�شتثمار 

وترويجية لل�شتثمار املحلي والأجنبي.

الدور  ا�شتمرارية  �شمان  اإن   

الذي  والجتماعي-  القت�شادي  التنموي- 

يتطلب  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  تلعبه 

املن�شاآت  هذه  وتوزيع  هيكل  على  الرتكيز 

ور�شم  اخلطط  وو�شع  وجغرافيًا،  قطاعيًا 

املنا�شبة  الت�شريعات  و�شن  ال�شيا�شات 

اإيجاد  على  العمل  يتطلب  كما  لتطويرها، 

تقليدية  غري  ابتكارية  اإبداعية  م�شروعات 

ذات قيمة م�شافة عالية وذات م�شتوى عايل من 

اجلدوى على كافة امل�شتويات.  وتتطلب عملية 

الرتكيز  كذلك  املن�شاآت  هذه  وتطوير  تنمية 

امل�شروع )مرحلة  على كافة مراحل دورة حياة 

مرحلة  ال�شتثمار،  مرحلة  ال�شتثمار،  قبل  ما 

الت�شغيل، مرحلة التقييم والتو�شع والتطوير(، 

و�شمان �شلمة بذور ونواة كل من هذه املن�شاآت 

ل�شيما  ال�شتثمارية(  والأفكار  الأعمال  )رواد 

يف املرحلة الأوىل من دورة حياة امل�شروع.  

العربية  الدول  من  العديد  بداأت  ولقد   

تنموية  كاأداة  ال�شتثمار  خرائط  با�شتخدام 

ومن  النمو،  وحفز  ال�شتثمار  تعزيز  يف  ت�شاهم 

هذه الدول اململكة الأردنية الها�شمية وجمهورية 

وجمهورية  العراق،  وجمهورية  العربية،  م�شر 

و�شلطنه  ال�شعودية  العربية  واململكة  ال�شودان، 

عمان و�شوريا وليبيا، ولكن نتائج عمليات تنفيذ 

تقييم  من  لنتمكن  متوفرة  غري  اخلرائط  هذه 

وعلى  و�شفافية.  مبو�شوعية  التجارب  هذه 

للمجل�س  العامة  الأمانة  العربي، قامت  ال�شعيد 

خريطة  باإعداد  العربية  القت�شادية  الوحدة 

ال�شتثمارية  امل�شروعات  تت�شمن  ا�شتثمارية 

الأمانة  تلقت  اأن  وبعد  العربي.  امل�شتوى  على 

اإىل  بالإ�شافة  عربيًا  بلدًا   15 من  ردودًا  العامة 

املقرتحة  امل�شروعات  بلغ عدد  15 هيئة عربية، 

حوايل 3500 م�شروعًا )فر�شة ا�شتثمارية( تكاد 

�شنفت  وقد  العربي.  الوطن  اأنحاء  كافة  تغطى 

وجغرافيًا  قطاعيًا  بها  الواردة  امل�شروعات 

الحتاد  قام  كما  القت�شادي.  الن�شاط  وح�شب 

والزراعة  وال�شناعة  التجارة  لغرف  العام 

التحولت  حول  درا�شة  باإعداد  العربية  للبلد 

اجلديدة يف خارطة ال�شتثمار العاملية والعربية 

للأعوام 2014/2013.  
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اأخريًا ولي�س اآخرًا، ل بد من الإ�شارة   

اإىل اأن خرائط فر�س ال�شتثمار قد تختلف 

املقدمة  والتف�شيلت  البيانات  م�شتوى  يف 

هذه  فبع�س  املقرتحة،  امل�شروعات  حول 

امل�شروعات  باأ�شماء  قائمة  تقدم  اخلرائط 

هذه   اأن  اإىل  ت�شري  مبدئية  جدوى  ودرا�شة 

والتقييم.  الدرا�شة  ت�شتحق  امل�شروعات 

خرائط  بع�س  تقوم  الآخر،  اجلانب  ويف 

فر�س ال�شتثمار بتقدمي قائمة من الفر�س 

ال�شتثمارية مبينة كافة التفا�شيل اخلا�شة 

بهذه الفر�س مثل راأ�س املال وم�شادر التمويل 

املقرتحة والأ�شواق املقرتحة واملوقع الدقيق 

وغريها من املعلومات التي تعك�س دقة عالية 

يف تنفيذ دورة حياة امل�شروع.  

اأن  القول  من  بد  ل  النهاية،  ويف   

واأهمية  واأهداف  ملفهوم  ال�شابق  التحليل 

املف�شل  وال�شرح  ال�شتثمارية  اخلرائط 

ملنهجية ومراحل اإعداد هذه اخلرائط يوؤكد 

على دور هذه اخلرائط يف تنمية قطاع ريادة 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  وامل�شروعات  الأعمال 

ال�شتثمار  فر�س  زيادة  يف  دورها  اإىل  اإ�شافة 

والت�شغيل والإنتاج.  ولكن ل بد من القول اأي�شًا اأن 

�شروط  من  له  بد  ل  ا�شتثمارية  �شيا�شة  اأي  جناح 

اأهمها  )1( ت�شجيع النمو يف املناطق النائية والأقل 

مراعاة   )2( املتوازنة(،  التنمية  )�شيا�شة  حظا 

ال�شتثمارية  ال�شيا�شة  بني  ما  والتن�شيق  التناغم 

وبقية ال�شيا�شات القت�شادية ، بحيث ل تت�شارب 

هذه ال�شيا�شات مع بع�شها البع�س، )3( التنبه اإىل 

تنمية  يف  والأولوية  والتدرج  بالواقعية  اللتزام 

التنمية  حتقق  التي  القت�شادية  القطاعات 

الت�شريعات  تعدد  عدم  مراعاة   )4(  ، امل�شتدامة 

املعنية،  املوؤ�ش�شية  والأطر  لل�شتثمار  الناظمة 

القت�شادية  الإنتاجية  القاعدة  تنويع   )5(

الن�شبية  امليزة  ذات  القطاع  على  والرتكيز 

بقطاع  الهتمام   )6( الدولة،  يف  والتناف�شية 

زيادة  يف  لدورها  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شناعات 

بالتحليل  وبالتدقيق  الوظائف.  وخلق  الدخل 

خرائط  اأن  نرى  الورقة  اأجزاء  مدار  على  ال�شابق 

فر�س ال�شتثمار حتقق معظم هذه ال�شروط.
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قائمة اإ�شدارات  )) ج�شر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

ال�شغرية  واملن�شاآت  ال�شتثمار  فر�س  خرائط 

واملتو�شطة

د. بلقا�شم العبا�س

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

املائة والرابع والع�شرون

املائة واخلام�س والع�شرون

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm




