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تمهيد

ال�صورة والوعي بالعالمة التجارية والت�صورات هي العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف اختيار املوقع الذي
ت�ستهدفه اال�ستثمارات اخلارجية .تتخذ ال�شركات قرارات موقع اال�ستثمار بنا ًء على حجم املعلومات
املتوفرة لديها حول املنطقة ومدى ا�ستيعاب العرو�ض املتاحة يف املنطقة  .بنا ًء على ذلك ،ف�إن عمليات
ترويج اال�ستثمار عن�صر �أ�سا�سي من جذب اال�ستثمار �إلى املنطقة ،وخري دليل على ذلك النمو ال�سريع
يف �أعداد وكاالت ترويج اال�ستثمار.
تقوم وكاالت ترويج اال�ستثمار يف الدول واملناطق بعدد من املهام التي تهدف يف املح�صلة �إلى عالقة
ربحية م�شرتكة تقوم على حتقيق املنفعة االقت�صادية للم�ستثمر وحتقيق منافع اقت�صادية للمجتمع �أو
ال�سكان املحليني يف الدولة �أو املنطقة من خالل:
•خلق فر�ص عمل لل�سكان و�أفراد املجتمع املحلي.

•
• •زيادة عوائد الدولة ال�ضريبية �أو حتى على م�ستوى املنطقة كنتيجة لربح امل�ستثمر من اال�ستثمار
يف املنطقة.
• •تعزيز قدرة املنطقة �أو الدولة على ت�صدير الناجت املحلي �إلى الأ�سواق اخلارجية وبالتايل زيادة
النقد الداخل للدولة من العمالت ال�صعبة مقابل تخفي�ض ا�سترياد الدولة �أو املنطقة بالعملة
ال�صعبة.
• •نقل وتوطني التكنولوجيا يف الدولة �أو املنطقة لتعزيز التكامل االقت�صادي بني القطاعات لل�صناعات
الأولية على وجه اخل�صو�ص.
• •رفع م�ستوى مهارة ومعرفة �أبناء املجتمع املحلي من خالل انخراطهم يف العمل يف امل�شاريع
اال�ستثمارية اجلديدة وتعر�ضهم ب�شكل مبا�شر للخربات الأجنبية.
• •دفع عجلة الطلب على املوارد املرتبطة بامل�شاريع اال�ستثمارية واملتوفرة يف الدولة �أو املنطقة.
تهدف هذه الوثيقة �إلى عر�ض الأهمية املرتبطة بعمليات ترويج اال�ستثمار يف جذب اال�ستثمارات وت�أثري
تلك العمليات على قرار امل�ستثمرين باال�ستثمار يف املنطقة .عالوة على ذلك ،ت�ضم الوثيقة دلي ًال عملي ًا
يهمت 1

لتنفيذ املهام التي تت�ضمنها عمليات ترويج اال�ستثمار الناجحة بنا ًء على التجارب الناجحة يف �سياق
ترويج اال�ستثمار اخلارجي.
ومبعزل عن م�صدر اال�ستثمار �سواء اخلارجي (من خارج الدولة �أو املنطقة) �أو الداخلي ،تنطبق
املنهجية التي �ستطرحها هذه الوثيقة يف الأداء الفعال لعمليات ترويج اال�ستثمار يف املنطقة.
ترتبط هذه الوثيقة باملنطقة حيث �سيتم التطرق �إلى عالقة اجلهة امل�س�ؤولة عن ترويج اال�ستثمار
يف املنطقة (البلدية) مع اجلهة املحلية �أو الوطنية (هيئة اال�ستثمار الأردنية) لتوحيد اجلهود وخلق
التناغم يف العالقات والواجبات.
باالعتماد على التجارب والدرا�سات ال�سابقة حول الأداء الفعال لعمليات ترويج اال�ستثمار ،ميكن توزيع
تلك العمليات �إلى �أربعة مناطق رئي�سية:
•

•
•

•

•ال�ن�ط��اق اال��س�ترات�ي�ج��ي والتنظيمي :وه��ي املهام والعمليات التي من �ش�أنها ت�أ�سي�س البيئة
اال�ستثمارية كعمليات و�ضع ال�سيا�سات املتعلقة بالأعمال ،وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية يف ا�ستهداف
اال�ستثمارات والقطاعات االقت�صادية امل�ستهدفة .كما تندرج عمليات ت�شكيل الوحدة امل�س�ؤولة عن
ترويج اال�ستثمار يف املنطقة حتت هذا النطاق.
•نطاق توليد الفر�ص :ويت�ضمن املهام والواجبات التي يقوم بها �أفراد وحدة اال�ستثمار للرتويج
وتوليد الفر�ص من امل�ستثمرين وال�شركات امل�ستهدفة.
•نطاق الت�سهيالت :وي�ضم هذا النطاق مهام �أفراد الوحدة يف ت�سهيل الإجراءات وتقدمي اخلدمات
للم�ستثمرين وال�شركات التي تبدي درجة مرتفعة من االهتمام يف اال�ستثمار داخل املنطقة كزيارة
املنطقة و�إ�صدار الت�أ�شريات واحلجوزات.
•نطاق خدمات اال�ستثمار :وهي تلك الأعمال التي ترتبط بخدمة امل�ستثمرين �أو ال�شركات التي
اتخذت القرار باال�ستثمار يف املنطقة ومتابعة طلبات تلك املجموعة ومراقبة امل�شاريع املنفذة لتوثيق
ق�ص�ص النجاح ال�ستخدامها يف عمليات الرتويج الحق ًا �أو عمليات تعزيز الفر�ص يف القطاعات
االقت�صادية التي تت�شابك مع امل�شاريع املنفذة.
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النطاق

االستراتيجي والتنظييم
النطاق االستراتيجي والتنظييم
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هيئ�ة االستثمار األردني�ة

يقوم الأردن بت�شجيع اال�ستثمارات بهدف حتقيق التنمية االقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة ،والنفاذ �إلى
الأ�سواق العاملية ،وتعزيز التناف�سية ،وا�ستحداث فر�ص عمل ذات قيمة م�ضافة عالية ،ومتويل امل�شاريع
التنموية.
وانطالق ًا من هذا التوجه ،يوفر الأردن عدد من احلوافز والت�سهيالت للم�ستثمرين املحتملني التي
ت�شمل توفري املناخ اال�ستثماري .وقد �أدخلت احلكومات الأردنية املتعاقبة عدد ًا من الإجراءات اجلادة
ملراجعة وتعزيز الأطر القانونية االقت�صادية واملالية التي تنظم العملية اال�ستثمارية بهدف اغتنام
الفر�ص املتاحة لزيادة النمو االقت�صادي وتعزيز التنمية االقت�صادية يف خمتلف املحافظات يف اململكة.
يقف الأردن اليوم على م�شارف املرحلة اجلديدة من الأطر الت�شريعية الناظمة لال�ستثمارات من خالل
�إقرار قانون اال�ستثمار الأردين رقم ( )30للعام  .2014حيث ي�شكل هذا القانون نقلة نوعية يف جمال
تطوير البيئة اال�ستثمارية يف اململكة .فبعد �إزالة العقبات املختلفة التي كانت تواجه اال�ستثمارات يف
الأردن ،قام القانون بتوحيد كافة الهيئات املعنية باال�ستثمارات من خالل �إيجاد نقطة مرجعية واحدة
لال�ستثمارات وهي هيئة اال�ستثمار الأردنية .كما مينح القانون اجلديد �صالحيات �إ�ضافية للنافذة
اال�ستثمارية لتب�سيط الإجراءات املتعلقة ب�إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية �إلى درجة �أكرب ،الأمر الذي ميكن
الهيئة من مواكبة �أف�ضل املمار�سات واتباع �أعلى املعايري الدولية يف جمال تب�سيط الإجراءات املتعلقة
باال�ستثمار.

امل�ستوى املركزي  /احلكومة املركزية
 هيئة اال�ستثمار الأردنية.م�ستوى البلدية
 -وحدة التنمية  /وحدة اال�ستثمار.
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تعترب هيئة اال�ستثمار الأردنية املظلة الكربى التي حتتوي عمليات ترويج اال�ستثمار يف مناطق اململكة
حيث تقوم الهيئة بت�سويق املناطق واقرتاح ا�ستثمارات وم�شاريع يف خمتلف مناطق اململكة طبق ًا لنقاط
القوة لتلك املناطق .وتقوم الهيئة ب��أداء مهام ترويج اال�ستثمار على م�ستوى اململكة ككل من خالل
الرتويج للمملكة بوجه عام وتزويد امل�ستثمرين الراغبني باملعلومات املتوفرة حول احلوافز اال�ستثمارية
التي تقدمها اململكة يف �سبيل جذب اال�ستثمارات ودعم االقت�صاد املحلي.

وحدة االستثمار /التنمية المحلية
على مستوى البلدية

ميكن النظر �إلى وحدة اال�ستثمار /التنمية املحلية على م�ستوى البلدية ك��أداة فاعلة م�ساندة لهيئة
اال�ستثمار الأردنية من خالل امل�شاركة الفاعلة يف مهام ترويج اال�ستثمار على نطاق البلدية ،حيث ميكن
�أن تتخذ تلك امل�شاركة الفاعلة عدة �أدوار منها:
• •�إع ��داد الن�شرات الإح�صائية اخلا�صة بالبلدية والتي ت�برز ال��واق��ع االقت�صادي واالجتماعي
والدميوغرايف للمنطقة.
•

•جمع وتبويب املعلومات املتعلقة بالأداء االقت�صادي يف املنطقة.

• •اقرتاح الأفكار اال�ستثمارية بنا ًء على حاجة املنطقة وما تتمتع به املنطقة من مزايا ميكن ا�ستغاللها
يف م�شاريع ا�ستثمارية كامل�ساحات الزراعية وتوفر مياه الري �أو توفر الآثار واملزارات ومراكز اجلذب
�أو الأهمية اللوج�ستية يف عبور الركاب والب�ضائع� ،أو توفر العامل الب�شري امل�ؤهل بكلف تناف�سية.
• •ا�ستقبال طلبات امل�ستثمرين التي يتم حتويلها من هيئة اال�ستثمار الأردنية ومتابعة امل�ستثمرين
املهتمني يف �إقامة امل�شاريع يف املنطقة.
•

•امل�شاركة ب�إعداد الن�شرات الت�سويقية للمنطقة.

• •امل�شاركة يف احلمالت الرتويجية التي تنظمها هيئة اال�ستثمار الأردنية كممثل للمنطقة ممن يدرك
�أهمية املنطقة.
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• •متابعة وحفظ وحتليل متطلبات امل�ستثمرين يف املنطقة وتزويد الهيئة بها �أثناء مراجعة ال�سيا�سات
وو�ضع التو�صيات بخ�صو�ص رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة من الوحدة للم�ستثمرين.
يف �سبيل حتقيق �أهداف ترويج اال�ستثمار يف املنطقة ،يجب على القامئني عىل املنطقة حتديد الأهداف
املرجوة من جذب و�إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية يف املنطقة كخلق فر�ص العمل �أو نقل وتوطني التكنولوجيا
�أو زي��ادة تكاملية القطاعات االقت�صادية يف املنطقة حيث تكون تلك الأه ��داف حم��ددة لتطوير
ا�سرتاتيجية عمل للوحدة .ت�شكل املحاور واملهام التالية م�س�ؤوليات الوحدة يف النطاق اال�سرتاتيجي
والتنظيمي لرتويج اال�ستثمار:
 .1وضع األهداف

تعتمد فاعلية خطط ترويج اال�ستثمار يف املنطقة بدرجة كبرية على مدى و�ضوح الأه��داف املرجوة
والفر�ضيات امل�ستخدمة ك�أ�سا�س لتلك الأهداف .يقع عاتق و�ضع الأه��داف واال�سرتاتيجيات لوحدة
ترويج اال�ستثمار يف البلدية على عاتق رئي�س البلدية واملجل�س املحلي من خالل م�ساهمة وحدة ترويج
اال�ستثمار يف توفري البيانات للرئي�س واملجل�س حول واقع املنطقة .يجب الأخذ يف عني االعتبار املفا�صل
التالية عند و�ضع الأهداف لوحدة ترويج اال�ستثمار:
• •حتديد الأهداف على النطاق الكلي للبلدية من حيث تن�شيط الناجت املحلي الإجمايل وذلك من
خالل دفع العجلة االقت�صادية يف البلدية .ي�ضاف �إلى ذلك� ،أهداف البلدية يف خلق فر�ص العمل
للمجتمع املحلي ورفع كفاءة املوارد الب�شرية ونقل املهارات وترويج اال�ستثمارات امل�ساندة.
• •موائمة القطاعات االقت�صادية امل�ستهدفة جلذب اال�ستثمارات مع نقاط القوة للبلدية وحتديد ما
�إذا كانت اال�ستثمارات امل�ستهدفة من�ش�آت جديدة �أو تو�سعات لال�ستثمارات التي ميكن جذبها.
• •حتديد احلوافز اال�ستثمارية املمكنة و�أهداف تلك احلوافز وفيما �إذا �ستعتمد تلك احلوافز على
طبيعة اال�ستثمار �أم �ستكون متاحة جلميع اال�ستثمارات على اختالف طبيعتها .يجب التنويه �إلى �أن
حزمة احلوافز التي �أطلقتها هيئة اال�ستثمار الأردنية هي ما ميكن للبلدية االعتماد عليها يف ترويج
اال�ستثمار كون الهيئة هي املرجعية الوحيدة التي متتلك ال�صالحية يف هذا اخل�صو�ص .فيما ميكن
للبلدية و�ضع احلوافز على نطاق امل�شاريع بالت�شارك مع اال�ستثمارات امل�ستهدفة كتوفري الأرا�ضي
ب�أ�سعار مناف�سة �أو ت�سهيل الإجراءات على نطاق البلدية.
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 .2توفير البي�انات

تقوم وحدة اال�ستثمار /التنمية املحلية يف البلدية ب�إعداد الدرا�سات والأبحاث املكتبية وامليدانية
للمنطقة من خالل جمع املعلومات بهدف حتديد القطاعات االقت�صادية امل�ستهدفة يف عمليات ترويج
اال�ستثمار يف املنطقة .ت�شمل تلك البحوث والدرا�سات �إعداد ملخ�صات تنفيذية حول واقع املنطقة مبا
ي�ضمن �شرح نقاط قوة املنطقة ح�سب القطاع االقت�صادي املحدد.
يقوم كادر الوحدة �ضمن مهمة البحوث املكتبية بجمع املعلومات املتوفرة يف قواعد البيانات كدائرة
الإح�صاءات العامة والهيئات الر�سمية كالوزارات ،وهيئات التنظيم والهيئات الدولية كمجموعة البنك
الدويل وذلك يف �سبيل احل�صول على �إح�صاءات و�صفية للمنطقة ،بحيث ت�ضم تلك الإح�صاءات و�صف
ال�سكان وامل�ساكن والو�صف الدميوغرايف للمجتمع كمعدل الدخول وم�ستوى التعليم والتخ�ص�صات
العلمية واملهنية ل�سكان املنطقة و�أعداد ال�شركات العاملة يف املنطقة وتفا�صيل الغايات لتلك ال�شركات،
يت�ضمن ذلك قاعدة البيانات لدى البلدية واملتوفرة لدى رخ�ص املهن ال�صادرة .كما يقوم فريق الوحدة
ب�إعداد ملخ�ص لو�صف املنطقة ح�سب البيانات التي مت جمعها وذلك بهدف ت�ضمينها لأية وثائق ميكن
�إعدادها للرتويج للمنطقة كالربو�شورات والن�شرات امل�صاحبة حلمالت الرتويج.

1

جمع البيانات

البحوث املكتبية

البحوث امليدانية

حتليل املنطقة

الفر�ص  نقاط القوة

3

�إعداد ملخ�صات املنطقة
حتديد القطاعات

5

2

�إعداد املخرجات

قواعد البيانات

4

الن�شرات
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ت�ضم البيانات واملعلومات التي تندرج حتت مظلة البيئة اال�ستثمارية للمنطقة العنا�صر الأ�سا�سية
التالية:
الدخول �إلى الأ�سواق
••املحلي ،املنطقة ،العاملي
••اتفاقيات التجارة احلرة

العمالة
••توفري العمالة  /تكلفة العمالة
••النظام التعليمي
••مهارات اللغة
••ال�صحة العامة
••املهارات املهنية  /م�ؤ�س�سات
التدريب املهني
••ثقافة العمل

الظروف املعي�شية

املنافع

••ال�سكن
••املناخ
••البيئة االجتماعية (العادات
والتقاليد)
••تكاليف املعي�شة

••مياه ،طاقة ،انرتنت� ،صرف
�صحي
••توفرها ،تكلفتها ،كفائتها،
واعتماديتها

العقار
••�أرا�ضي ،مباين ،مكاتب
••توفرها وكلفتها
••التملك

املوارد الطبيعية و�سال�سل
التوريد Supply Chain

••توفر املواد اخلام واملوارد
الطبيعية
••القطاعات ال�صناعية �أو
اخلدمية املكملة
••�سهولة توريدها وتكلفتها

النظام ال�ضريبي
••ن�سبة ال�ضريبة
••احلوافز
••الإعفاءات

البنية التحتية واملوا�صالت
••الطرق
••املوانىء
••املطارات
••�سكك حديدية

الظروف العامة للقيام ب�أن�شطة جتارية
••احلالة الأمنية واال�ستقرار
••اال�ستقرار املايل للدولة
••تقبل امل�ستثمر الأجنبي
••االحتكار
••القوانني والأنظمة
••التمويل واالعفاءات
••خماطر الت�سهيالت و�سعر ت�صريف العمالت
••�سهولة بدء الن�شاط التجاري (�إقامة امل�شروع)  /احل�صول على
الرتاخي�ص
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••االلتزام بحقوق امللكية الفكرية و�سهولة ت�سجيلها
••احل�صول على االئتمان وال�ضمانات احلكومية
••حماية امل�ستثمرين وقوانني واجراءات حل النزاع
••�إنقاذ العقود
••الف�ساد
••ت�صفية الن�شاط التجاري

بالإ�ضافة �إلى البحوث املكتبية ،تقوم الوحدة بالبحوث اال�ستق�صائية امليدانية وذلك عرب جتهيز مناذج
ا�ستبيانات يتم توزيعها على �سكان وزوار املنطقة جلمع املعلومات منهم �أو عرب �إجراء تلك البحوث
حا�سوبي ًا من خالل ا�ستهداف ال�سكان املتفاعلني مع �صفحة البلدية .ت�شمل البحوث امليدانية مقابالت
مع امل�ستثمرين و�أ�صحاب الأعمال القائمة يف املنطقة بهدف التق�صي عن متطلبات تلك الأعمال �سواء
على امل�ستوى التنفيذي �أو الإجرائي وو�ضع نبذة حول �أداء امل�شاريع القائمة من حيث حجم الأعمال
والت�شابكات االقت�صادية يف املنطقة وت�أثري تلك الت�شابكات على توفر املوارد يف املنطقة .تقوم الوحدة
بتبويب البيانات التي مت جمعها وحفظها يف قواعد البيانات ليتم مراجعتها وحتديثها دوري ًا من خالل
�إ�ضافة التعديالت واال�ستثمارات التي مت جذبها يف القطاعات املختلفة.
 .3إعداد المخرجات

تقع م�س�ؤولية �إعداد املخرجات حول واقع البلدية على عاتق كادر وحدة اال�ستثمار /التنمية املحلية يف
البلدية حيث يقوم الكادر بتجميع البيانات و�إعداد امللخ�صات لتلك البيانات على �شكل وثائق عر�ض
ت�شرح واقع البلدية من حيث قابليتها ال�ستقبال اال�ستثمارات اخلارجية .ت�ضم وثائق العر�ض ال�صور
واخلرائط املكانية للبلدية التي تعزز من البيانات والإح�صائيات الو�صفية التي ت�ضمنتها الوثيقة ك�أن
حتتوي على �صور للمواقع التاريخية التي ت�ضمها البلدية يف معر�ض احلديث عن الأهمية التاريخية
للبلدية �أو �صور للمدن ال�صناعية �أو �شبكات النقل والتزويد عندما تتعلق الوثيقة ب�شرح الواقع ال�صناعي
واللوج�ستي للبلدية وخ�صو�ص ًا موقع البلدية على طرق التجارة الرئي�سية يف اململكة.
امليزة التناف�سية للبلدية

فر�ص جذب
اال�ستثمار

م� �ي ��زة ت�ن��اف���س�ي��ة
م��رت �ف �ع��ة وف��ر���ص
جذب مرتفعة
م� �ي ��زة ت�ن��اف���س�ي��ة
منخف�ضة وفر�ص
جذب مرتفعة

م� �ي ��زة ت�ن��اف���س�ي��ة
م��رت �ف �ع��ة وف��ر���ص
جذب منخف�ضة
م� �ي ��زة ت�ن��اف���س�ي��ة
منخف�ضة وفر�ص
جذب منخف�ضة
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يقوم كادر وحدة اال�ستثمار /التنمية املحلية ب�إعداد م�سودة ملا ميكن �أن تت�ضمنه املخرجات من معلومات
و�صور ،وكذلك التن�سيق للح�صول على �صور احرتافية للمواقع التي يتم اختيارها ل�ضمها للمخرجات
التي ت�شرح واقع البلدية وحت�ضري اخلرائط بالتعاون مع املركز اجلغرايف امللكي �أو دائرة الأرا�ضي يف
حال تطلب الأمر .قد ي�ستدعي �إخراج الوثائق التعاقد مع م�صممي جرافيك بغية احل�صول على وثائق
عر�ض احرتافية حيث يتولى كادر الوحدة التن�سيق مع امل�صممني لإخراج م�سودات للعر�ض على رئي�س
البلدية واملجل�س البلدي للموافقة.
 .4التحليل القطاعي

يتولى كادر وحدة اال�ستثمار /التنمية املحلية يف البلدية م�س�ؤولية حتليل موائمة واقع البلدية ونقاط
القوة املتوفرة مع متطلبات القطاعات االقت�صادية وال�صناعية وذلك للو�صول �إلى قائمة موجزة من
القطاعات ال�صناعية التي ميكن ا�ستهدافها بنا ًء على نتائج التحليل .تكون القائمة املوجزة على القائمة
الأ�سا�سية عند ا�ستهداف اال�ستثمارات اخلارجية وال يعني ذلك �إهمال القطاعات الأخرى.
يقوم كادر الوحدة بتحليل القطاعات االقت�صادية وال�صناعية وفق ًا للأهمية االقت�صادية وامليزة
التناف�سية للبلدية حيث ت�ستهدف البلديات ذات النزعة الزراعية والتي ت�ضم �أغلب نقاط القوة
على املجال الزراعي اال�ستثمارات يف قطاع الزراعة .يو�ضح ال�شكل التايل �أحد الأدوات التي ميكن
ا�ستخدامها للو�صول �إلى القائمة الرئي�سية من الن�شاطات االقت�صادية وال�صناعية التي يجب الرتكيز
عليها خالل عمليات جذب اال�ستثمارات للبلدية.
ت�ضاف مدى موائمة القطاعات االقت�صادية التي مت حتليلها مع �أهداف جذب اال�ستثمارات للبلدية
على ال�شكل حيث يقوم كادر الوحدة بتحليل القطاع امل�ستهدف مع الأهداف التي ي�ضعها املجل�س البلدي
ورئي�س البلدية ،كخلق فر�ص العمل لأبناء املجتمع املحلي وزيادة التكامل االقت�صادي �أو رفع فر�ص
التو�سعة للقطاعات القائمة على ال�شكل من خالل متثيل لتك املوائمة بحجم دائرة تو�ضح مدى املوائمة.
ويو�ضح ال�شكل يف ال�صفحة املقابلة مثا ً
ال عملي ًا للتحليل القطاعي:
ي�ضم امللحق رقم ( )1القطاعات ال�صناعية ح�سب الت�صنيف ال�صناعي الدويل املوحد جلميع الأن�شطة
االقت�صادية  -التنقيـح  4وال�صادر عن الأمم املتحدة(.)1
(1) https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf

 10دليل ترويج اال�ستثمار يف البلديات

امليزة التناف�سية للبلدية
النقل والتخزين
فر�ص جذب
اال�ستثمار
الت�شييد

�أن� � ��� � �ش� � �ط � ��ة
الإق � � � ��ام � � � ��ة
واملبيت

م ��دى م��وائ �م��ة ال �ق �ط��اع مع
�أه � ��داف ج ��ذب اال��س�ت�ث�م��ار
للبلدية
مرتفعة
متو�سطة
منخف�ضة
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نطاق

توليد الفرص

نطاق توليد الفرص
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الترويج

يعترب الرتويج من الأعمدة الرئي�سية لن�شاط ترويج اال�ستثمار يف املنطقة حيث تنبع �أهمية الرتويج من
واقع ارتباط ت�صور امل�ستثمرين عن املنطقة كموقع جاذب لال�ستثمارات مع ال�صورة والعالمة التي
ميكن للرتويج اال�ستثماري �أن يعك�سه خالل ن�شاطات الرتويج .يهدف الرتويج �إلى خلق الوعي لدى
امل�ستثمرين ب�أن املنطقة املروجة متتلك القوة التناف�سية القادرة على خلق قيمة م�ضافة ال�ستثماراتهم،
وكذلك حمو �أي �صور مغلوطة عالقة يف �أذهان امل�ستثمرين حول نقاط ال�ضعف يف املنطقة والتي ت�شكل
عوامل ف�شل لال�ستثمار اخلارجي.
على الرغم من تنوع �أدوات الرتويج امل�ستخدمة يف و�ضع املنطقة على خريطة اال�ستثمار ،ت�شكل املوارد
املطلوبة يف الرتويج من العنا�صر الهامة خالل حتديد الأدوات امل�ستخدمة .يتم بناء اخلطط الرتويجية
للمنطقة بنا ًء على طبيعة املنطقة والأه��داف التي يطمح ترويج اال�ستثمار يف املنطقة �إلى حتقيقها.
تو�ضح الأدوات والطرق التالية الأ�شكال العامة للرتويج وامل�ستخدمة يف ترويج اال�ستثمار:
• •حمالت الدعاية العامة :وذلك عرب الإع�لان يف و�سائل الدعاية املختلفة كاجلرائد واملجالت
والإذاع ��ات املرئية وامل�سموعة �أو على لوحات الطرق وامل�ط��ارات واخلطوط اجلوية �أو املواقع
الإلكرتونية على ال�شبكة العنكبوتية .تقوم وح��دات ترويج اال�ستثمار ع��اد ًة با�ستهداف املجالت
والن�شرات املتخ�ص�صة بالقطاعات امل�ستهدفة لن�شر الر�سالة املتعلقة بقدرة املنطقة على ا�ست�ضافة
اال�ستثمارات يف تلك القطاعات كنوع من الإعالن املوجه عو�ض الإعالن العام.
• •طباعة املن�شورات� :إن �إعداد وتوزيع املن�شورات خالل املنا�سبات املرتبطة بحمالت ترويج اال�ستثمار
من الو�سائل الأ�سا�سية يف الرتويج اال�ستثماري للمنطقة ،حيث يقوم كادر ترويج اال�ستثمار ب�إعداد
ن�شرات حمدثة من وثائق العر�ض (ب�شكل ورق��ي �أو �إلكرتوين) للتوزيع خالل م�ؤمترات ترويج
اال�ستثمار �أو املعار�ض التقنية املتعلقة بالقطاعات ال�صناعية امل�ستهدفة كمعار�ض ال�صناعات
اال�ستخراجية واملناجم عن ا�ستهدافها كقطاع �صناعي متخ�ص�ص .يجدر التذكري ب�أهمية احلفاظ
على الن�شرات حمدثة �أو ًال ب�أول وبالأخ�ص فيما يتعلق بالت�شريعات واحلوافز التي ت�ؤثر �إيجاب ًا على
البيئة اال�ستثمارية للمنطقة .كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن ،وح�سب التجارب العاملية ،وثائق العر�ض
امللخ�صة تعد �أكرث نفع ًا من التقارير الطويلة التي حتتوي املعلومات التف�صيلية للمنطقة.
���������������� 13

•

•

•

•

•

•�إقامة م�ؤمترات اال�ستثمار :وتعترب �أحد الركائز يف �أدوات الرتويج اال�ستثماري للمنطقة حيث
تهدف �إلى تعريف امل�ستثمرين املدعوين ببيئة اال�ستثمار يف املنطقة و�شرح الواقع للمنطقة كخيار
لإقامة اال�ستثمارات .ت�شري التجارب الناجحة يف هذا الإطار �إلى جناح امل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف
القطاعات مقابل امل�ؤمترات العامة وغري املعتمدة على قطاع �صناعي معني .كما تعترب تلك امل�ؤمترات
املتخ�ص�صة التي تنجح بجذب ا�ستثمارات م�ؤ�شر جن��اح ال�سرتاتيجية ا�ستهداف القطاعات
املتخ�ص�صة.
•امل�شاركة يف معار�ض اال�ستثمار وم�ؤمترات الأعمال :تدور هذه الطريقة �أو الأداة حول م�شاركة
وحدة ترويج اال�ستثمار يف املنطقة يف املعار�ض املتخ�ص�صة يف جذب اال�ستثمارات ،وتعد امل�شاركة
مب��ؤمت��رات الأع�م��ال من الأن�شطة ال�ضرورية لبناء منظومة و�شبكة االت�صاالت لوحدة ترويج
اال�ستثمار حيث يكون الهدف من امل�شاركة التعرف على ال�شركات وبناء خطوط ات�صال معها متهيد ًا
ال�ستهدافها الحق ًا خالل �أن�شطة ترويج اال�ستثمار.
•حمالت الربيد املبا�شر :ال تهدف حمالت الربيد املبا�شر لل�شركات وامل�ستثمرين �إلى الرتويج بعينه
و�إمنا ك�أداة جلمع املعلومات وحتقيق اال�ستخبارات ال�سوقية لتحديد �شركات م�ستهدفة �ضمن ترويج
اال�ستثمار.
•حمالت االت�صال الهاتفي املبا�شر :ت�ستهدف هذه احلمالت امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية للتعريف
باملنطقة وتعترب الو�سيلة الأكرث كفاءة عند و�ضع التكلفة كمعيار وعند ا�ستهداف �شركات بعينها
جلذب اال�ستثمارات للمنطقة.
•ت�صميم وتطوير املوقع الإلكرتوين �أو �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي للوحدة :يهدف
املوقع الإلكرتوين للوحدة �إلى تطوير �إدراك امل�ستثمرين اخلارجيني حول املنطقة من خالل عر�ض
الو�سائل عرب موقع �إلكرتوين �ضمن ال�شبكة العنكبوتية مما يتيح للم�ستثمرين املهتمني الدخول �إلى
املوقع وا�ستعرا�ض نقاط القوة للمنطقة والعرو�ض واحلوافز اال�ستثمارية املتاحة .ميكن للموقع خلق
الفر�ص من خالل ت�سويق املوقع �إلكرتوني ًا عرب املواقع الأخرى و�شركات االت�صاالت ال�ستهداف
م�ساحة �أكرب من امل�ستثمرين امل�ستهدفني وبالأخ�ص القطاعات امل�ستهدفة.
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استهداف المستثمرين والشركات

بعد و�ضع الأهداف و�صياغة اخلطط لوحدات ترويج اال�ستثمار ،تبد�أ الوحدة ب�سل�سلة طويلة من الأن�شطة
التي ت�ستهدف حتديد ال�شركات وامل�ستثمرين و�إن�شاء وتنمية العالقات مع تلك ال�شركات وامل�ستثمرين.
يف هذا الإطار ،تنق�سم هذه املرحلة �إلى ق�سمني رئي�سيني:
•حتديد ال�شركات وامل�ستثمرين امل�ستهدفني.

•
• •بناء العالقات اال�سرتاتيجية وال�صالت مع امل�ستهدفني.
 .1تحديد الشركات والمستثمرين المستهدفين

ينطوي هذا اجلزء على و�ضع قائمة مركزة من ال�شركات وامل�ستثمرين املحتملني والتي ميكن لكادر
الوحدة التعامل معها .يعتمد اختيار ال�شركات وامل�ستثمرين على عدد من العوامل كحجم ن�شاط ال�شركة
امل�ستهدفة وحجم ا�ستثماراتها يف اخلارج و�إمكانياتها فيما يتعلق بالتو�سع عاملي ًا.
يقوم ك��ادر الوحدة مبراجعة قواعد البيانات
لل�شركات العاملة يف القطاعات امل�ستهدفة
وتقييم تلك ال�شركات على حم��اور التقييم �أو
العوامل امل ��ؤث��رة يف خيار ال��وح��دة ا�ستهداف
ال�شركة �أو امل�ستثمر.
تتيح ه��ذه العملية تركيز ج�ه��ود ال��وح��دة يف
ا�ستهداف واالت�صال مع ال�شركات امل�ستهدفة
على وج��ه اخل�صو�ص ودون القيام ب�أن�شطة
ا�ستهداف ال�شركات وامل�ستثمرين على نطاق
قاعدة البيانات الكاملة وبالتايل حتقيق فر�ص
جناح �أعلى.

قاعدة بيانات
ال�شركات العاملية
العاملة يف
القطاع امل�ستهدف
ال�شركات وامل�ستثمرين
ممن يحققون معايري
التقييم
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من اجلدير بالذكر يف هذا اجلانب تتطلب هذه الأن�شطة توفر املوارد الب�شرية لإمتام عمليات االت�صال
الأويل مع ال�شركات وامل�ستثمرين .يرافق ذلك االحتمالية القائمة بعدم وجود تخطيط لدى ال�شركات
�أو امل�ستثمرين امل�ستهدفني لإقامة اال�ستثمارات خالل فرتة االت�صال ولذلك ينظر لهذه املرحلة على
�أنها مرحلة ت�أ�سي�سية لتوليد الفر�ص ورفع الوعي لدى امل�ستثمرين وال�شركات ب�أهمية املنطقة واحلوافز
اال�ستثمارية املرتبطة ب�إقامة اال�ستثمارات فيها.
ميكن لوحدات ترويج اال�ستثمار ا�ستهداف �أن�شطة معينة �ضمن القطاع امل�ستهدف كن�شاط الت�صنيع
و�إقامة امل�صانع يف املنطقة دون �أن�شطة �أخرى كتواجد الإدارات العامة لتلك ال�شركات �أو املقار الإقليمية
للم�ستثمرين دون الأن�شطة الأخرى كاملخازن وامل�ستودعات.
تتيح �شبكة الإنرتنت زيارة العديد من املواقع التي ميكن ا�ستخدامها يف بناء قواعد بيانات ال�شركات
امل�ستهدفة حيث يوفر موقع ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة وع�بر ن��اف��ذة اخل��رائ��ط اال�ستثمارية على الرابط
 https://www.investmentmap.org/الكثري من املعلومات حول بيانات اال�ستثمار اخلارجي للدولة
م�صنفة ح�سب القطاع بالإ�ضافة �إلى ال�شريك الرئي�سي يف القطاع امل�ستثمر يف الدولة.
كما ميكن الو�صول �إلى عدد من قواعد بيانات ال�شركات العاملية عرب مراجعة امللحقيات التجارية
للبعثات الدبلوما�سية وقواعد بيانات اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات العاملية كاالحتادات الإقليمية والدولية
للقطاعات ال�صناعية والعديد من الأدلة املجانية املتوفرة على ال�شبكة العنكبوتية مثل:
• http://www.world-businessdirectory.com
• https://www.europages.com/
• http://www.localdatabiz.com
• http://reaach.com
• https://yellow.place
• https://www.company.com
�إ�ضافة �إلى ما ذكر ،ت�ضم ال�شبكة العنكبوتية العديد من املواقع مدفوعة الثمن والتي حتتوي على
�سجالت لل�شركات العاملية مع نبذات خمت�صرة لبع�ض ال�شركات مثل املواقع التالية:
https://www.fdiintelligence.com/
http://www.hoovers.com/
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•
•

http://www.spoke.com/
https://www.globaldatabase.com/
https://uniworldonline.com/

•
•
•

االتصال األولي

عند حتديد القائمة املخت�صرة من ال�شركات �أو امل�ستثمرين املحتملني ،يقوم كادر الوحدة ب�إجراء
االت�صال الأويل (االت�صال البارد) للت�أ�سي�س ل�شكل العالقة املحتملة مع امل�ستثمر حيث يكون الرتكيز
خالل هذه املرحلة من االت�صاالت على تو�ضيح ميزات املنطقة �أو املوقع واحلوافز املرتبطة ب�إقامة
اال�ستثمارات فيها والإمكانيات املتاحة للوحدة وطبيعة عملها لت�سهيل �إقامة اال�ستثمار يف املنطقة دون
الرتكيز على �إعداد عرو�ض �أكرث عمق ًا للم�ستثمرين حيث ال ميكن حتديد مدى اهتمام امل�ستهدفني
وجديتهم خالل هذه املرحلة .يجب على كادر الوحدة حتديث ر�سائل التوا�صل املتعلقة بعنا�صر اجلذب
ك�إقامة م�شاريع البنية التحتية يف املنطقة �أو �إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية يف القطاع كق�ص�ص جناح
لتعزيز الر�سالة كما يجب �إنهاء الر�سالة خالل االت�صال الأويل ب�س�ؤال امل�ستهدفني حول رغبتهم
باحل�صول على تفا�صيل املنطقة عرب الربيد للت�أكد من �شرح واق��ع املنطقة ب�شكل دقيق ومف�صل
لل�شركات وامل�ستثمرين امل�ستهدفني.
ينبغي �أن تقوم الوحدة ومن خالل ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن �إجراء تلك االت�صاالت بتحديد �آليات التوا�صل
مع امل�ستهدفني والنتائج املتوقعة لالت�صال كي ال يت�سرب الإحباط �إلى كادر الوحدة نتيجة الردود
ال�سلبية التي ميكن احل�صول عليها .يجب تذكري كادر الوحدة ب�أن النتائج املتوقعة ال ميكن احل�صول
عليها ب�شكل مبا�شر وعرب �س�ؤال امل�ستهدف حول خمطط التو�سع اخلارجي يف املنطقة �أو البلدية و�إمنا
من خالل بناء عالقة متينة مع امل�ستهدفني والأ�شخا�ص القائمني على اتخاذ القرار لإقناعهم مبيزات
�إقامة اال�ستثمار يف املنطقة.
ت�سبق عملية االت�صال الأويل مع امل�ستهدفني عملية جمع معلومات �أكرث عمق ًا حول طبيعة امل�ستهدف
ومراكز عمله اجلغرافية حيث تتيح تلك املعلومات لكادر الوحدة فهم ًا �أدق لطبيعة ال�شركة امل�ستهدفة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سيكون فهم الكادر لطبيعة عملهم وتفا�صيل احتياجاتهم حمل تقدير من قبل
امل�ستهدفني مما ي�سهل عمليات بناء العالقات مع وحدة ترويج اال�ستثمار وب�شكل يتيح تف�صيل العرو�ض
مبا يوافق جوانب عمل ال�شركات وامل�ستثمرين امل�ستهدفني.
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يعتمد جناح االت�صال الأويل مع امل�ستهدفني على عدد من العوامل املرتبطة بالكيفية التي يقوم كادر
الوحدة بتبنيها خالل االت�صاالت .تندرج مهارات االت�صال �ضمن اهم العوامل التي تقود للنجاح خالل
هذه املرحلة وعليه يجب الرتكيز على املهارات وال�صفات التالية لكادر الوحدة خالل االت�صال الأويل:
•
•
•
•

•التهذيب وعلى ر�أ�س ذلك التعريف بالنف�س وبوحدة اال�ستثمار.

•و�ضوح وح�سن ا�ستخدام لغة التوا�صل.
•تدوين تفا�صيل الطرف الآخر.

•تو�ضيح فهم الكادر حول ال�شركة �أو امل�ستثمر امل�ستهدف من خالل �شرح املعلومات التي قد مت
جمعها حول امل�ستهدفني.
• •ال�صدق يف نقل الر�سالة حول مزايا املنطقة وحوافز اال�ستثمار واالبتعاد عن التجميل واملبالغة غري
املرتبطة بالواقع.
• •الت�أكد من �إمكانية �إجراء املكاملة وطلب موعد ميكن �إمتام املكاملة فيه.
• •ا�ستنباط مدى اهتمام امل�ستهدفني يف م�ضمون الر�سالة والت�أكد من تدوين املفا�صل الرئي�سية
للمكاملة.
ينبغي على كادر الوحدة �إعداد �سجل للم�ستهدفني واحلالة التي و�صلت اليها االت�صاالت مبا يف ذلك
�سجالت املواعيد حيث ي�سهم ذلك مب�أ�س�سة العمل و�ضمان حتديث ال�سجل دوري ًا مبا يتم االتفاق عليه
مع امل�ستهدفني حيث ميكن خالل االت�صال الأويل حتديد موعد الحق ملناق�شة التفا�صيل وبالتايل
�ستكون من مهام كادر الوحدة املتابعة على ال�سجل وتدوين املواعيد على جدول مواعيد خم�ص�ص
لذلك الغر�ض.
رعاية الفرص

ت�شري التجارب الناجحة يف جمال جذب اال�ستثمار �إلى �ضرورة رعاية الفر�ص املتولدة خالل البحث
واالت�صال الأويل وذلك الرتباط �إقامة اال�ستثمارات برعاية الفر�ص دون �أن تكون مرحلة االت�صال
الأويل �سبب ًا مبا�شر ًا يف اختيار ال�شركات وامل�ستثمرين امل�ستهدفني املنطقة لإقامة ا�ستثماراتهم.
بنا ًء على نتائج االت�صال الأويل ،ميكن تنويع �أ�شكال الرعاية للفر�ص املتولدة ح�سب درجة اهتمام
امل�ستهدفني فقد يوافق امل�ستهدفون على ح�ضور عر�ض مبا�شر من كادر الوحدة حول املنطقة ومزايا
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اال�ستثمار واحلوافز املتاحة وفر�ص اال�ستثمار املمكنة يف املنطقة وبالتايل يتطلب ذلك �إعداد عر�ض
مرئي للم�ستثمر ال�ستعرا�ض مفا�صل العر�ض ب�شكل تف�صيلي .وعلى اجلانب الآخر ،ميكن للم�ستثمرين
الأقل اهتمام يف الوقت الراهن احل�صول على ن�شرة دورية عن املنطقة مما ي�ضمن �إبقاء العالقة
الودية التي مت ت�شكيلها خالل مرحلة االت�صال الأويل للبناء عليها عند ر�ؤية اهتمام �أعلى من طرف
امل�ستثمرين.
ت�ستعر�ض هذه الوثيقة �شكلني رئي�سيني من �أ�شكال رعاية الفر�ص على �أن تقوم الوحدة بالتنويع بني
هذين ال�شكلني وابتكار �أ�شكل �أخرى مبا ي�ضمن بقاء امل�ستهدفني على اطالع دوري بالتطورات احلا�صلة
على املنطقة واحلوافز اال�ستثمارية املتاحة.
العرض المرئي المباشر

يف حال موافقة امل�ستثمر امل�ستهدف على ح�ضور عر�ض مرئي حول واقع اال�ستثمار يف املنطقة �أو البلدية
يعني ذلك بال�ضرورة ح�صول وحدة اال�ستثمار على فر�صة �أعلى لرتجمة اهتمام امل�ستثمر امل�ستهدف
�إلى ق�صة جناح ،ونظر ًا لأهمية تلك الفر�صة ،يجب على الوحدة �إعداد عر�ض مرئي يركز على نقاط
القوة وميزات اال�ستثمار يف املنطقة وعلى واجبات و�صالحيات الوحدة يف ت�سهيل �إجراءات امل�ستثمرين
املحتملني.
تنق�سم العرو�ض املرئية التي ميكن للوحدة �إعدادها �إلى ثالثة �أجزاء رئي�سية:

 .1واقع املنطقة �أو البلدية والقطاعات الواعدة
ي�ضم هذا اجلزء من العر�ض تفا�صيل املنطقة من حيث الواقع االقت�صادي والقطاعات الواعدة يف
املنطقة ومبا ي�شمل �صور ًا ت�ضفي بعد ًا مكاني ًا للمنطقة ويكون الرتكيز على فر�ص اال�ستثمارات يف
املنطقة ككل.
 .2ميزات اال�ستثمار يف املنطقة
ي�شمل هذا اجلزء من العر�ض ميزات وحوافز اال�ستثمار يف املنطقة �أو البلدية من حيث �سهولة �إقامة
اال�ستثمارات و�سهولة الو�صول للأ�سواق وت�سجيل ال�شركات �أو احل�صول على الرتاخي�ص بالإ�ضافة �إلى
احلوافز املادية واملعنوية التي توفرها املنطقة للم�ستثمرين ك�إعفاءات مالية وت�صاريح العمل وما �شابه
ذلك.
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� .3صالحيات وواجبات وحدة ترويج اال�ستثمار
ي�شكل هذا اجلزء ال�شرح املتعلق بوحدة اال�ستثمار من حيث الت�سل�سل الوظيفي للوحدة و�شرح خمت�صر
عن واجبات الوحدة و�صالحياتها وارتباطها مع مراكز خدمات امل�ستثمرين كالوزارات والهيئات .كما
ميكن �أن ي�شمل العر�ض ق�ص�ص جناح للوحدة يف جذب ا�ستثمارات قائمة على �أر�ض الواقع و�شهادات
امل�ستثمرين ال�سابقني على كفاءة وح�سن خدمات الوحدة.
ينبغي �أن ي�سبق العر�ض مقدمة للتعريف عن مقدم العر�ض واحلديث باملوا�ضيع العامة كنوع من تقنيات
ك�سر اجلمود خالل اللقاءات وكذلك للتهيئة لنقل الر�سالة للح�ضور.
�إن ح�صول الوحدة على فر�صة العر�ض املبا�شر للم�ستثمرين املحتملني تعد جما ًال للقيام بالزيارات
امليدانية للمنطقة للم�ستثمرين للوقوف على واقع املنطقة ب�شكل ملمو�س حيث ميكن مرافقة امل�ستثمرين
�إلى املواقع ال�سياحية يف املنطقة ال�ستعرا�ض فر�ص امل�شاريع ال�سياحية �أو الرتتيب لزيارة املدن ال�صناعية
يف املنطقة ال�ستعرا�ض فر�ص اال�ستثمارات ال�صناعية.
ً
تزويد المستهدفين بالبي�انات المحدثة دوريا

تقع م�س�ؤولية بقاء العالقة مع امل�ستهدفني ودي��ة وح��ارة على عاتق وح��دة اال�ستثمار وبالأخ�ص مع
امل�ستثمرين الذين �أبدوا اهتمام ًا �أقل من �أن يقبلوا العر�ض املرئي �أو امل�ستثمرين الذين ال ميتلكون
خطط ًا حالية للتو�سع و�إقامة ا�ستثمارات خارجية جديدة .يف �سبيل �ضمان بقاء قوة العالقة ،يقوم
كادر الوحدة ب�إعداد ن�شرة دورية حول واقع اال�ستثمار يف املنطقة والفر�ص املتاحة وتزويد ال�شركات
وامل�ستثمرين املتواجدين على القائمة املخت�صرة من امل�ستهدفني بتلك الن�شرة.
ميكن �أن يخ�ص�ص كادر الوحدة ن�شرات خم�ص�صة ل�شركات وم�ستثمرين حتتوي على تفا�صيل �إ�ضافية
حول القطاع �أو ال�صناعة التي تهم تلك ال�شركات ك�أن حتتوي الن�شرة على �أبرز اال�ستثمارات اجلديدة
يف املنطقة يف قطاع ال�صناعات اال�ستخراجية والتعدين لإر�سالها لل�شركات وامل�ستثمرين يف قطاع
التعدين� ،أو �أن ت�ضم الن�شرة املخ�ص�صة التعديالت التي تقر على ت�شريعات ترويج اال�ستثمار يف املنطقة
لأحد القطاعات املتخ�ص�صة كال�صناعة �أو الزراعة.
ينبغي �أن يتم حتديث �سجل �أو قائمة ال�شركات وامل�ستثمرين امل�ستهدفني دوري ًا لتدوين �آخر التحديثات
والتطورات على حم�صلة االت�صاالت اجلارية خالل مرحلة رعاية الفر�ص املتولدة.
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الزيارات الميداني�ة األولية

من املتوقع �أن تغذي ن�شاطات رعاية الفر�ص املتولدة كالعرو�ض الأولية املبا�شرة �أو الن�شرات الدورية
اهتمام امل�ستثمرين امل�ستهدفني بحيث يبدي امل�ستثمرون رغبة �أكرب يف التعرف على املنطقة من خالل
زيارة ميدانية للمنطقة .يعترب كادر الوحدة وبالأخ�ص امل�س�ؤول عن االت�صاالت مع امل�ستثمر م�س�ؤو ًال
عن تنظيم زي��ارة امل�ستثمر املهتم من خالل تزويد امل�ستثمر مبقرتحات الإقامة وج��دول الزيارات
و�أجندات االجتماعات واللقاءات اجلانبية ح�سب طبيعة اال�ستثمار امل�ستهدف ك�أن يتم التوا�صل مع
الغرف ال�صناعية والتجارية لرتتيب لقاءات للم�ستثمر للح�صول على معلومات اعمق من القطاعات
امل�ستهدفة.
كما ويندرج حتت بند الرتتيب للزيارات امليدانية تزويد امل�ستثمر مبتطلبات احل�صول على ت�أ�شري
الزيارة للدولة ومعلومات حول النقل اجلوي واملطارات املتوفرة و�إمكانيات ال�سفر والتنقل و�أية معلومات
�إ�ضافية تتعلق باللغات الدارجة يف املنطقة و�إمكانيات الرتتيب ملرتجمني ومرافقني خالل الزيارة.
ميكن للوحدة التخاطب مع وزارة الداخلية لطلب ت�أ�شرية الزيارة للدولة كنوع من الت�سهيل املرتبط
بت�أكيد دور الوحدة يف ت�سهيل �إج��راءات �إقامة اال�ستثمارات عندما يتخذ امل�ستثمر امل�ستهدف قرار
اال�ستثمار يف املنطقة.
عند االتفاق مع امل�ستثمر على موعد للزيارة ،يجب على كادر الوحدة تزويد امل�ستثمر وقبل �أ�سبوع من
تاريخ الزيارة كحد �أدنى بجدول الزيارة و�أجندات االجتماعات التي مت الرتتيب لها مع اجلهات ذات
العالقة كهيئة اال�ستثمار الأردنية وبالتايل يتطلب ذلك ترتيب اللقاءات واملواعيد مع تلك اجلهات
وت�أكيدها عند ت�أكيد الزيارة من امل�ستثمر امل�ستهدف.
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نطاق

التسهيالت
نطاق التسهيالت
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ال ي�ضمن الرتويج ورعاية الفر�ص املتولدة �إقامة اال�ستثمارات ب�شكل مبا�شر دون �أن يكون للوحدة دور
فاعل يف الت�سهيالت التي ميكن م�ساعدة امل�ستثمرين املحتملني من خاللها حيث ترتبط الق�ص�ص
الواقعية لإقامة اال�ستثمارات بجودة وفاعلية الوحدة يف خدمة امل�ستثمرين امل�ستهدفني .يكون الهدف
من الت�سهيالت حتويل جميع الن�شاطات ال�سابقة �إلى ا�ستثمارات حقيقة يف املنطقة وذلك من خالل
حتقيق املحاور التالية:
 .1تحديد المسؤولية

تقوم الوحدة بتعيني �شخ�ص بعينه ليتولى الإجابة على اال�ستف�سارات الفردية للم�ستثمرين امل�ستهدفني
وا�ستكمال املراحل الالحقة كنوع من زي��ادة مدى انخراط الكادر يف امل�س�ؤوليات ودعم الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية جتاه جناح امل�شروع .يكون التعيني يف العادة مبني ًا على خربة موظفي الوحدة القطاعية
وبالتايل حتقيق توا�صل �أف�ضل مع امل�ستثمرين املهتمني حول القطاع بعينه كما وت�ؤثر ارتباطات املوظفني
مع امل�ؤ�س�سات الأخرى كالوزارات والغرف ال�صناعية والتجارية يف قرار تعيني امل�س�ؤول.
ت�أخذ هذه اخلطوة �أهميتها من واقع الرغبة يف بناء ج�سر من العالقة ال�شخ�صية بني الوحدة ممثلة
مبندوب امل�شروع وامل�ستثمر املهتم لتغذية ال�شعور الب�شري حول خ�صو�صية امل�شروع وامل�ستثمر ول�ضمان
متابعة تطور امل�شروع من خالل تقارير املندوب من كادر الوحدة الدورية والتحديثات التي يجريها
املندوب على قائمة امل�ستثمرين امل�ستهدفني ممن مت التوا�صل معهم يف مراحل �أولية.
 .2تحقيق متطلبات المستثمر

يعترب الفهم الدقيق ملتطلبات امل�ستثمر من الأركان الأ�سا�سية لنجاح جهود ا�ستقطاب اال�ستثمارات
للمنطقة ويكون ذلك من خالل الإع��داد اجليد وجمع املعلومات الدقيقة حول القطاع وطبيعة عمل
امل�ستثمر حيث يتطلب �إقامة مركز بحثي لتوفري معلومات حول احلالة التعليمية لأبناء املنطقة و�أعداد
اخلريجني من التخ�ص�صات املطلوبة للمركز.
ميكن �أن تقوم الوحدة ومن خالل املندوب امل�س�ؤول عن امل�ستثمر ب�إعداد وثيقة مبدئية للم�شروع
امل�ستهدف ت�شرح فيها متطلبات النجاح املتوقعة للم�شروع والعنا�صر املتوفرة يف املنطقة ك�أ�سا�سيات
لتوفر تلك املتطلبات .كما ت�ضم هذه الوثيقة معلومات حول ال�شركة �أو امل�ستثمر املهتم كالن�شاط واحلجم
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واالهتمامات وا�سرتاتيجيات النمو للتدليل للم�ستثمر املهتم خ�صو�صية العالقة .يخدم جمع املعلومات
لتلك الوثيقة التعرف على والت�أكد من �أهلية ال�شركة �أو امل�ستثمر املهتم قبل القيام ب�أية �إجراءات �أو
توفري احلوافز الت�شجيعية لإقامة اال�ستثمار.
 .3المحطة الواحدة لالستثمار

ميكن للوحدة �إقامة حمطة واحدة خلدمات امل�ستثمرين للت�سهيل عليهم خالل �إقامة اال�ستثمارات حيث
تتنوع اخلدمات التي ميكن للوحدة تقدميها للم�ستثمر كالدرا�سات الأولية وا�ستعجال طلبات الت�صاريح
لدى الهيئات الوطنية حيث ت�شري الدرا�سات ال�سابقة �إلى �أن �سرعة �إ�صدار املوافقات والت�صاريح
والرخ�ص لإقامة اال�ستثمار من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف قرار امل�ستثمرين� .إن �سرعة �إجناز الت�صاريح
واملوافقات ال تعتمد على كفاءة الوحدة فقط و�إمنا على عالقة الوحدة وارتباطها بالهيئات الوطنية
امل�س�ؤولة عن �إ�صدار تلك الت�صاريح واملوافقات ولذلك يتم متيكن الوحدة من خماطبة الهيئات ب�شكل
مبا�شر ال�ستعجال طلبات امل�ستثمرين.
 .4قاعدة بي�انات المستثمرين

تقوم الوحدة ب�إعداد قاعدة بيانات للم�ستثمرين الذين �أقاموا امل�شاريع اال�ستثمارية يف املنطقة حيث
تهدف تلك القاعدة �إلى م�شاركة املعلومات وحتديثها عرب كادر الوحدة لتعزيز كفاءة ومعرفة الكادر
يف املنطقة واال�ستثمارات القائمة والتعرف على ق�ص�ص النجاح املوثقة يف قاعدة البيانات لإجابة
امل�ستثمرين املحتملني اجلدد .كما تت�ضمن تلك القاعدة املعلومات الدورية الناجتة من ا�ستطالعات ما
بعد اال�ستثمار لدرا�سة العرو�ض وتعديلها مبا ي�ضمن ا�ستجابة �أف�ضل ملتطلبات امل�ستثمرين .ينبغي �أن
ت�شمل القاعدة جميع املعلومات حول املن�ش�أة واملفو�ض باالت�صال من طرف امل�ستثمر ونتائج ا�ستطالع
ر�أي وجترية امل�ستثمر بعد �إقامة اال�ستثمار.
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نطاق

خدمات المستثمرين

نطاق خدمات المستثمرين
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خدمات ما بعد إقامة االستثمار

تعرف خدمات اال�ستثمار باخلدمات التي تلي �إقامة اال�ستثمار يف املنطقة والتي تعد مدخ ًال هام ًا
للوحدة يف تعديل ت�شريعات ترويج اال�ستثمار �أو مراجعة ا�سرتاتيجيات الوحدة والقطاعات امل�ستهدفة
والو�سائل وامل�س�ؤوليات املرتبطة بالوحدة ب�شكل عام .تعنى م�س�ؤوليات الوحدة يف هذا النطاق بتعزيز
كفاءة الوحدة يف جذب ا�ستثمارات جديدة ودعم القائمة لتح�سني فر�ص التو�سع لها وحت�سني فر�ص
�إقامة امل�شاريع املرتبطة اقت�صادي ًا بامل�شاريع القائمة.
دعم نشاطات إعادة االستثمار

تكون الوحدة م�س�ؤولة عن متابعة امل�ستثمرين احلاليني من خالل اللقاءات الدورية ال�ستطالع ر�أي
امل�ستثمر حول جتربته يف اال�ستثمار يف املنطقة وبهدف العمل مع امل�ستثمر يف �إزالة �أية عقبات قد تظهر
يف طريق اال�ستثمار .تكون تلك العقبات مدخ ًال هام ًا يف تعديل طبيعة العرو�ض واحلوافز اال�ستثمارية
التي تقدمها املنطقة �أو مدخ ً
ال �إلى حت�سني �آليات عمل الوحدة واخلدمات التي تقدمها.
تطوير سالسل التزويد

تعنى الوحدة بتطوير خدماتها يف تعزيز اال�ستثمارات التي جنحت با�ستقطابها من خالل تزويد تلك
اال�ستثمارات مبعلومات جمعيات الأعمال والنقابات املرتبطة ب�سال�سل التزويد واملواد الأولية لتلك
امل�شاريع وذلك لت�أمني ميزات تناف�سية لال�ستثمارات القائمة كنوع من ت�سهيل الأعمال للم�ستثمرين .يتم
ذلك عرب جمع املعلومات حول املزودين للمواد الأولية واخلدمات و�إعداد قائمة بهم لدعم الرتابطات
االقت�صادية للم�ستثمر.
تطوير منتجات الحوافز

بالنظر �إلى جتارب امل�ستثمرين وح�سب ا�ستطالعات �آرائهم ،ميكن لكادر الوحدة �إعادة �صياغة نقاط
القوة للمنطقة واحلوافز اال�ستثمارية املتوفرة مبا ي�ستجيب لنقاط ال�ضعف يف ال�شكل احلايل للعرو�ض
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حيث ت�سهم تلك التجارب يف �إع��داد حوافز مبتكرة ت�سهم يف تذليل العقبات �أمام امل�ستثمرين .من
الأمثلة على تلك احلوافز توفر الكادر الب�شري امل�ؤهل للعمل يف اال�ستثمارات القائمة حيث ميكن للوحدة

المتابعة والتقييم

وبالتعاون مع وزارة العمل �إعداد حوافز جديدة لتدريب وت�أهيل �أبناء املنطقة يف جمال اال�ستثمارات
القائمة.
تكمن �أهمية املتابعة والتقييم لأعمال الوحدة يف �أهمية ا�ستقطاب اال�ستثمارات للمنطقة ب�شكل فعال
وبكفاءة مرتفعة حيث تعرب الفعالية والكفاءة عن توافق النتائج مع املوارد امل�ستغلة للح�صول على تلك
النتائج .ترتبط الكفاءة والفعالية بعمليات القيا�س والتقييم في�صبح من ال�ضرورة مبكان قيام الوحدة
ب�أعمال املتابعة والقيا�س والتقييم على املحاور التالية:
محور العمليات الداخلية

ت�ستهدف �أعمال املتابعة والتقييم على املحور الداخلي القيام مب�شاركة كادر الوحدة باملعلومات التي
ميكن جمعها لرفع م�ستوى كادر الوحدة يف خمتلف القطاعات حيث ت�ضم قاعدة بيانات امل�ستثمرين
خال�صة التجربة التي يوثقها املندوب من اال�ستثمار املقام يف املنطقة وتكون قاعدة البيانات متاحة
لأفراد الوحدة مبا يتيح للمندوبني الآخرين االطالع على جتارب اال�ستثمارات ال�سابقة عند الرد على
امل�ستثمرين اجلدد.
دعم المستثمرين وتطوير المنتجات

يتم تكليف ك��ادر الوحدة مبتابعة العقبات التي تظهر يف وج��ه امل�ستثمر وت�سجيل �أي��ة �شكاوي من
امل�ستثمر حول احلوافز التي مت عر�ضها ومل ت�ستجب لتوقعات امل�ستثمرين وتوثيق ذلك يف قاعدة بيانات
امل�ستثمرين للمتابعة وحل الإ�شكاليات .كما ويتم توثيق طلبات ورغبات امل�ستثمرين اجلديدة لت�سهيل
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عمل امل�شروع من خالل درا�سة عنا�صر العر�ض املتوفر يف املنطقة للمواد الأولية واخلدمات املطلوبة
للم�شروع مبا ينعك�س بالإيجاب على ر�ؤية امل�ستثمرين حول م�ستوى �أداء الوحدة.
المسؤوليات

ينبغي على الوحدة م�شاركة نتائج اال�ستثمارات املتحققة مع املجتمع املحلي ومن خالل �إ�صدار التقارير
ال�سنوية التي تلخ�ص جممل �أعمال الوحدة يف جمال ا�ستقطاب اال�ستثمارات واال�ستثمارات التي �أقيمت
فعلي ًا يف املنطقة .كما تت�ضمن م�س�ؤوليات الوحدة تزويد الهيئة بالتقارير حول اال�ستثمارات اخلارجية
املقامة يف املنطقة كنوع من توثيق وم�شاركة املعلومات للح�صول على فر�ص متولدة جديدة مرتبطة
بامل�ستثمر �أو القطاع �أو القطاعات املرتبطة اقت�صادي ًا.
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 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮوﯾﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر- اﻟﻨﻄﺎق اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ

- النطاق االستراتيجي
مراحل ترويج االستثمار

م�شروع م�ساندة الأعمال املحلية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف
الأردن وتنفذه منظمة  .FHI 360مت �إعداد هذا الدليل بدعم من ال�شعب الأمريكي
من خالل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي ة )� .(USAIDإن حمتوى هذا الدليل هو
م�س�ؤولية �شركة املجموعة املهنية (بي كي �إف الأردن)  وال يعك�س بال�ضرورة �آراء
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي ة )� (USAIDأو �آراء احلكومة الأمريكية .

دليــل ترويج االستثمار في البلديات

