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ولكن ستثمار، لال عدة هيئات وطنية للترويج(. تدير تونس TIA) "الهيئة التونسية لالستثمار"إلى هيئة الترويج لالستثمار في تونس في هذه المذكرة إلى  تشير الدالالت 2

، والذي تركز عليه ةاالقتصادي النصف الثاني من الدراسة االستقصائية الرقمية لمنظمة التعاون والتنمية مألتالوحيدة التي الجهة هيئة االستثمار التونسية هي  كانت

 هذه. اتيةمذكرة السياسال

 الرئيسية والنتائج الملخص

الموجز السياساتي هذا المناقشات التي تجري في ورشة العمل اإلقليمية حول "إدماج األدوات والحلول الرقمية في أنشطة هيئات  يواكب

حاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تبرنامج االالترويج لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا"، التي نظمها 
، بالتعاون مع شبكة هيئات الترويج لالستثمار التابعة 2021تشرين األول/أكتوبر  14في  1منطقة البحر المتوسطفي  االستثمارلدعم 

لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. تجمع ورشة العمل الممارسين في هيئات الترويج لالستثمار من منطقة الشرق األوسط وشمال 

لتبادل الممارسات واألدوات الرقمية  اإلمارات العربية المتحدة(، إستونيا والمملكة المتحدة ودبي)التي تشمل  إفريقيا والدول النظيرة

المحددة المعتمدة، باإلضافة إلى التحديات والفرص التي تواجهها هيئات الترويج لالستثمار في أنشطة الرقمنة. ويحدد هذا الموجز 

حول الترويج لالستثمار نقاًطا للمناقشة، استناًدا إلى نتائج الدراسة االستقصائية التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

والرقمنة. تم ملء الدراسة االستقصائية عبر اإلنترنت من قبل هيئات الترويج لالستثمار من مصر واألردن والمغرب وفلسطين وليبيا 

دولة من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وذلك  36، وكذلك من قبل هيئات الترويج لالستثمار من 2021في صيف  2وتونس

وجرى تحديث الموجز عقب انعقاد ورشة العمل ليشمل النقاط الرئيسية المشتركة بين منطقة الشرق األوسط  هدف إجراء تحليل مقارن.ب

 وشمال إفريقيا وهيئات الترويج لالستثمار النظيرة.

شمال إفريقيا وهيئات الترويج تشمل النتائج المستخلصة من الدراسة االستقصائية والمناقشات التفاعلية بين منطقة الشرق األوسط و

 لالستثمار النظيرة ما يلي:

  تستخدم العديد من هيئات الترويج لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األدوات الرقمية لدعم المستثمرين في

االستثمار )أي دعم جميع مراحل عملية االستثمار، من الترويج لالستثمار )أي استهداف المستثمرين وجذبهم( إلى تيسير 

وقد وسعت نطاقها مؤخًرا. كما أدخلت بعض الهيئات أدوات لتقديم خدمات الرعاية الالحقة بعد إنشاء المشروع.  بدء العمليات(

الشرق األوسط وشمال إفريقيا األدوات الرقمية للعمليات الداخلية، لكنها منطقة وتستخدم هيئات الترويج لالستثمار في 

 يمثل تحديًا.دارة عالقات العمالء إلعلى االستخدام المتسق  الحظت أن الحفاظ

  يبدو أن هيئات الترويج لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تستخدم األدوات الرقمية في نطاق أنشطة أوسع

هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وقد يعكس هذا التقدم المحرز في تسهيل اإلجراءات النطاق المعتمد في من 

حيث يمكن أن تكون الخطوات الالزمة لالستثمار طويلة ومرهقة. وبالمقارنة مع دول  المناطقاإلدارية على المستثمرين في 

ات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا برقمنة معظم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، قامت نسبة أكبر من اقتصاد

 إجراءات االستثمار وتأسيس األعمال.
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 مقدمة

مع إغالق المكاتب . 19-تعتبر الرقمنة السريعة للوكاالت والخدمات الحكومية أحد أكبر التحوالت التي تسارعت وتيرتها بفعل جائحة كوفيد

ً  االجتماعاتحضور والقيود المفروضة على  بسرعة من أجل توفير الخدمات الحالية للمواطنين ف ، اضطرت الحكومات إلى التكي  شخصيا

والشركات عن بُعد، فضالً عن تقديم مساعدات جديدة بشكل آمن وعلى نطاق واسع. شهدت هيئات الترويج لالستثمار، التي تحتل موقع 

ى اإلنترنت، باإلضافة إلى الحاجة الصدارة في جذب األعمال التجارية وتأسيسها وتوسيعها، تحواًل في طريقة عملها مع انتقال العمليات إل

شهدت األطراف التي تتمتع بخدمات رقمية  الملحة المتجددة لتقديم أفضل دعم للشركات والترويج لالستثمار في خضم أزمة اقتصادية.

زيارات المواقع لى الرقمية إالتسويق عبر اإلنترنت واألحداث أكثر تطوراً فوائد استراتيجيات الرقمنة، إذ أصبحت األدوات الرقمية من 

، ضرورية بالنسبة لهيئات الترويج لالستثمار من أجل 19-االفتراضية، فضالً عن بوابات المستثمرين الرقمية ومراكز معلومات كوفيد

ونصف واآلن بعد عام لوصول إلى عدد أكبر من المستثمرين الحاليين والمحتملين. اوسائل أكثر كفاءة لالنهوض بمهامها، فضالً عن السماح 

العديد من االضطرابات مؤقتة. فتستمر سياسات الحكومات أو الشركات في العديد من البلدان في تقييد السفر تبدو ، لم تعد الجائحةمن بدء 

ً عبر الحدود  ، وتنظر كل من الوكاالت الحكومية والشركات في فعالية التكلفة لنقل المزيد من العمليات عبر وحضور األحداث شخصيا

إلى أي  أعمقهيئات الترويج لالستثمار التفكير في بلورة استراتيجيات الرقمنة الخاصة بها، والنظر بشكل  يفرض ذلك علىت. اإلنترن

  الستثمار وتيسيره رقميًا.لترويج اليكون مستقبل سمدى 

إن اجتذاب الشركات ومساعدتها بشكل أفضل أمر حيوي لتحفيز االستثمار الضروري، وذلك من أجل دعم االنتعاش االقتصادي من 

إلى تفاقم التحديات  19-يكون هذا األمر أكثر إلحاًحا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث أدت أزمة كوفيدوقد . ةالمستمر الجائحة

آثار مدمرة. انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى  نفي بعض البلداوالتي نجم عنها  ،صادية الملحةاالجتماعية واالقت

االستثمار  لدعمعاون والتنمية االقتصادية تمة الظحاد األوروبي ومنتبرنامج االاقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، التي يغطيها 
مقارنة بعام  2020في عام  4٪27بنحو ، 3)االقتصادات المحورية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا( وسطمنطقة البحر المتفي 

٪ الذي لوحظ في اقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، لكنها ال 51. ويمثل ذلك نسبة أقل من االنخفاض المذهل البالغ 2019

بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة حالياً، من حيث القيمة . )OECD, 2021[1](تزال تمثل انخفاًضا كبيًرا في التمويل 

 (.1)الشكل  2011المطلقة وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، أدنى مستوياتها منذ عام 

                                                           
عاون والتنمية الت ظمةاد األوروبي ومنحتبرنامج االتشير االقتصادات المحورية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى االقتصادات الثمانية المستفيدة من  3

 ، وتشمل: الجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.المتوسط البحر منطقةاالستثمار في  لدعماالقتصادية 

 .بسبب البيانات المحدودة ال يشمل هذا الرقم لبنان 4

  الشرق األوسط وشمال إفريقيا ليست دائًما معقدة منطقة إن أنواع األدوات الرقمية التي تقدمها هيئات الترويج لالستثمار في

المستثمرين. هناك أيًضا تباين كبير في المهارات الرقمية  دعمللحلول عالية التقنية ال ضرورة لمن الناحية التكنولوجية؛ ف

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس جزئيًا التطورات الرقمية الوطنية المختلفة. منطقة لهيئات الترويج لالستثمار في

 عت جائحة كوفيد طقة الشرق األوسط وشمال هيئات في منالل الرقمي لهيئات الترويج لالستثمار. فأفادت جميع التحو   19-سرَّ

زادت من استخدامها لألدوات الرقمية خالل األزمة، وأنها تخطط لتوسيع نطاق استخدامها لألدوات والعمليات بأنها  إفريقيا

الرقمية في المستقبل، بما في ذلك عرض الفرص المحتملة وتيسير اإلجراءات على المستثمرين. ويؤدي توسيع نطاق الرقمنة 

هيئات الترويج لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على إعادة تقييم استراتيجياتها وطبيعة  بدوره إلى حث

 الخدمات المقدمة.

  هيئات في منطقة الشرق األوسط السيتطلب تحقيق هذه التحوالت الرقمية موارد ودعًما سياسيًا أوسع نطاقاً. فأفادت معظم

والتنسيق مع الوكاالت  ثقافة الشركاتالتي تواجه إدماج األدوات الرقمية تَكُمن في تغيير  بإن أكبر التحديات وشمال إفريقيا

في ورشة العمل إلى أهمية تثقيف الموظفين بشأن فوائد األدوات المشاركة الحكومية األخرى. وأشارت الهيئات النظيرة 

 الرقمية، وتأمين الدعم السياسي للرقمنة.

 أن الجائحة ثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وهيئات الترويج لالستثمار النظيرة على اتفقت هيئات الترويج لالست

لهذه األدوات أن تحل محل جميع أنشطة هيئات الترويج لالستثمار. ولكنه ال يمكن  األدوات الرقمية ضرورية  تجعلقد 

فيمكن أن توفر الرقمنة فرًصا لهيئات الترويج لالستثمار للوصول إلى المزيد من المستثمرين، فضالً عن إجراء العمليات 

المجاالت التي يمكن أن  ات فيبلورة االستراتيجيبشكل أكثر كفاءة، ولكن اعتماد األدوات الرقمية له أيًضا تكاليف، ويتطلب 

 تكون فيها أكثر فاعلية.
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فشهدت جميع االقتصادات المحورية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، باستثناء مصر، نمًوا سلبيًا  كما توقف النشاط االقتصادي.

)d Bank, Worl 5انكماش أكثر حدة من جميع المناطق الناشئة والنامية األخرى، مع متوسط 2020في إجمالي الناتج المحلي في عام 

ً معدالت البطالة والدين العام  ازدادتكما . 2021]1[( بشكل كبير، مما جعل المنطقة أكثر عرضة للصدمات الداخلية والخارجية.  ارتفاعا

 ,OECD)النمو ودعم االستقرار االقتصادي على المدى الطويل  إطالقلذلك فإن زيادة االستثمار الخاص أمر بالغ األهمية إلعادة 

جهوًدا متضافرة تُبذَل على نطاق الحكومة، تضطلع هيئات الترويج لالستثمار بدور رئيسي في الترويج ذلك في حين سيتطلب . 2021]2[(

مع هذه المهمة الجريئة، والميزانيات المقيدة في كثير من األحيان، فإن ألسواقها، ودعم المستثمرين، وتشجيع إصالحات مناخ األعمال. 

قد توفر الرقمنة فرصة للوكاالت ليكون لها تأثير أكبر بتكلفة منخفضة. تعزيز كفاءة وفعالية أنشطة هيئات الترويج لالستثمار أمر أساسي. 

طرح األسئلة التالية: إلى أي مدى تُعتبر على الهيئات أيًضا كما . بسهولةرقمنة جميع أنشطة هيئات الترويج لالستثمار  ال يمكنولكن 

ل االستراتيجية والثقافة التنظيميةالمطلوبة من حيث  التغي راتما هي و الرقمنة هدفاً استراتيجياً؟  .؟للتحقيق هذا التحو 

ال إفريقيا أدنى مستوياتها منذ . بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق األوسط وشم1الشكل 
 2011عام 

 

هي بيانات أولية. يشمل إجمالي منطقة الشرق األوسط  2020: االقتصادات الناشئة والنامية. إن بيانات تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لعام EMDEsمالحظة: 

لمجموع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باستخدام بيانات الدولة المستمدة من  2020عام وشمال إفريقيا بيانات لالقتصاديات المحورية الثمانية. يتم تقدير بيانات 

 قاعدة بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومن مواقع المصادر الوطنية.

صادرة عن صندوق النقد الدولي وإحصاءات االستثمار الدولي المباشر الصادرة المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استناًدا إلى قاعدة بيانات ميزان المدفوعات ال

النقد الدولي )إجمالي الناتج عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )تدفقات االستثمار األجنبي المباشر( وقاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق 

 المحلي(.

 لالستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في التحول الرقميشرعت معظم هيئات الترويج 

تركيًزا متجدًدا على الرقمنة، فإن معظم هيئات الترويج لالستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا قد شرعت  تطلبت الجائحةفي حين 

 ً العديد منها ذكرت وشمال إفريقيا اختالفًا كبيًرا، لكن  الشرق األوسطالست التي تم استقصائها في هيئات الل الرقمي. تختلف في التحو   مسبقا

لترويج لالستثمار )الستهداف المستثمرين وجذبهم( وتيسير االستثمار )لدعم دخول لأنها تستخدم مجموعة من األدوات واإلجراءات الرقمية 
، تقوم هيئات الشرق 6عاون والتنمية االقتصاديةمعظم هيئات الترويج لالستثمار التابعة لمنظمة الت على غرار(. األنشطةوتوسيع  السوق

األوسط وشمال إفريقيا بالعديد من أنشطة التسويق والترويج رقميًا، على سبيل المثال، من خالل مواقع الويب التفاعلية بلغات متعددة، 

تستخدم معظم هيئات الترويج لالستثمار في  (.2االجتماعي، والكتيبات الرقمية حول قطاعات محددة )الشكل  وسائل التواصلوحمالت 

( ال CRMمنطقة أيًضا األدوات الرقمية داخليًا لدعم إدارة استفسارات المستثمرين، على الرغم من أن أنظمة إدارة عالقات العمالء )ال

                                                           
٪ باستثناء االنخفاضات المذهلة في لبنان 5.2في االقتصادات المحورية الثمانية، وبنسبة  2020٪ في عام 10.3تقلص نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تقدر بـ   5

 .)World Bank, 2021[2](٪ 6.7، بنسبة الجائحةن وليبيا. وتقلص النمو في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي ثاني أكثر المناطق الناشئة والنامية تضرًرا م

  2021and Moore de Crombrugghe)[6]( تم إجراء جميع المقارنات مع هيئات الترويج لالستثمار التابعة لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استناًدا إلى 6

مية االقتصادية بشأن الترويج وإلى ردود هيئات الترويج لالستثمار التابعة لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على الدراسة االستقصائية لمنظمة التعاون والتن

 .2021بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو  ملئهالالستثمار والرقمنة، والتي تم 
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وتتبع جميع المعلومات  الءبرنامج إدارة عالقات العم إلىالموظفين  ضمان دخولأشارت الهيئات إلى صعوبات في و، تُستخدم باستمرار
معظم الهيئات عن تقديم بعض الدعم الرقمي للعمالء، وهي فئة واسعة يمكن أن تشمل االتصاالت  أفادتكما . )OECD, 2019[4]( المناسبة

وجية الرقمية األساسية )مثل نموذج االتصال عبر اإلنترنت الذي تستخدمه جميع الهيئات تقريبًا( أو حلواًل أكثر تعقيًدا من الناحية التكنول

 )تديره تونس وقيد التطوير في األردن(. بوت()تشات صطناعيالذكاء اال على القائم المحادثةروبوت مثل 

تقدم العديد من هيئات الشرق األوسط وشمال إفريقيا أيًضا أدوات رقمية هادفة إلى تيسير االستثمار، أي إلنشاء مشروع وتوسيع نطاقه. 
خريطة  2017(، في عام GAFIالمناطق الحرة )على سبيل المثال، قدمت هيئة الترويج لالستثمار المصرية، الهيئة العامة لالستثمار و

 تفاعلية رقمية هادفة إلى مساعدة المستثمرين المحتملين في اختيار الموقع. كما تقدم معظم الهيئات نوًعا من البوابات اإللكترونية حيث

اق وفعالية هذه البوابات. تعلن المراكز يمكن للمستثمرين إكمال إجراءات معينة رقميًا لالستثمار أو إنشاء شركة، على الرغم من اختالف نط
( أنها توفر جميع إجراءات االستثمار عبر اإلنترنت من خالل منصتها الرقمية. كما أنها توفر معلومات CRIالمغربية ) لالستثمارالجهوية 

( للمستثمرين بتقديم طلبات TIA) تفاعلية حول النماذج المطلوبة وأوقات االنتظار المقدرة لإلجراءات. وتسمح هيئة االستثمار التونسية

تمتلك مصر أيًضا بوابة إلكترونية حيث يمكن للمستثمرين  حوافز، باإلضافة إلى تأسيس األعمال التجارية عبر اإلنترنت.الترخيص وال

ردن الموافقات تأسيس األعمال التجارية وتسجيل أسماء الشركات، فضالً عن التصديق على المساهمين وتعديل هيكل الشركة. ويسه ل األ

 اإللكترونية المتعلقة بتوظيف العمالة األجنبية والمحلية، وإصدار التراخيص للمشاريع السياحية والزراعية. وتشمل الخدمات اإللكترونية
زيارة وتسجيل المشاريع. تدعم هيئتان أيًضا الرعاية لل( طلبات الحصول على تصاريح PIPAالتي تقدمها هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية )

 والمغرب )الوكالة المغربية لالستثمار وتنمية الصادرات (  JICنيةهيئة االستثمار األرد)الالحقة للمستثمرين؛ فيسمح كل من األردن 

(AMDIE) .للمستثمرين بتقديم دعاوى التظلم رقميًا  

من أنشطة الترويج لالستثمار وتيسيره  أوسعوشمال إفريقيا تستخدم األدوات الرقمية لمجموعة بشكل عام، يبدو أن هيئات الشرق األوسط 

المقام  مقارنة بهيئات الترويج لالستثمار التابعة لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، والتي أفاد معظمها باستخدام األدوات الرقمية في
به هيئات منطقة الشرق األوسط وشمال  التي تتمس ك(. قد يعكس هذا الهدف 2والبحوث )الشكل األول ألنشطة التسويق والتنظيم الداخلي 

حيث يمكن أن تكون خطوات االستثمار طويلة ومرهقة. في  المناطقإفريقيا منذ وقت طويل، المتمثل في توضيح اإلجراءات وتيسيرها في 

شمال إفريقيا إلى أن نسبة أعلى من اقتصاداتها قامت أيًضا برقمنة معظم الواقع، تشير هيئات الترويج لالستثمار في الشرق األوسط و
٪ من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية التي شملتها 49٪ مقارنة بـ 67اإلجراءات لالستثمار وتأسيس األعمال التجارية في بلدانها )

  الدراسة االستقصائية(.

هيئات الترويج لالستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ليست دائًما معقدة من الناحية التكنولوجية إن أنواع األدوات الرقمية التي تقدمها 

)مثل أدلة المستثمرين عبر اإلنترنت أو الخدمات اإللكترونية األساسية مثل استمارة التسجيل عبر اإلنترنت(؛ على الرغم من أن الحلول 

و األدوات القائمة على الذكاء االصطناعي( ليست مطلوبة دائًما لدعم المستثمرين عن بُعد. هناك عالية التقنية )مثل الواقع االفتراضي أ

بعضها  تأيًضا تباين كبير في المهارات الرقمية التي تتمتع بها هيئات الترويج لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. فاستفاد

إن وجود أداة رقمية ال كما ، بينما عانى البعض اآلخر من فجوات رقمية أوسع. الجائحةالرقمي قبل  تواجدهامن التمويل من أجل زيادة 

 يعني ضمان فعاليتها. فيمكن لبوابات اإلنترنت التي يتم تحميلها ببطء، أو التطبيقات المعرضة لالنهيار أن تردع المستثمرين، في حين أن

أشارت هيئات الترويج و ير األمان التي وضعتها الشركات الدولية ستتلقى القليل من حركة االرتياد.المواقع اإللكترونية التي ال تمتثل لمعاي

تتطلب عمالً كبيًرا، بما في ذلك تدريب  قدلالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى أنه حتى األدوات الداخلية البسيطة 

 قع االستثمار.الموظفين والمواكبة، مثل تحديث أدلة فرص موا
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 . تستخدم هيئات الشرق األوسط وشمال إفريقيا مجموعة من األدوات الرقمية2الشكل 

 اللوحة أ: كنسبة مئوية من إجمالي هيئات الترويج لالستثمار

 
 اللوحة ب: حسب هيئات الترويج لالستثمار الفردية

 

التي تستخدمها من أجل الترويج وجذب االستثمار األجنبي المباشر؟". تدل المتوسطات على االتجاهات مالحظة: ُسئلت هيئات الترويج لالستثمار "ما هي األدوات الرقمية 

ة التعاون والتنمية العامة فقط. تشير متوسطات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى ست هيئات ترويج لالستثمار مستجيبة فقط، كما تشير متوسطات دول منظم

 ة ترويج لالستثمار.هيئ 35االقتصادية إلى 

 .2021المصدر: الدراسة االستقصائية حول الترويج لالستثمار والرقمنة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

تتمتع هيئات الترويج لالستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا بطموحات عالية في مجال الرقمنة، لكنها تواجه العديد 

 من التحديات

ع أدت إلى  19-أزمة كوفيد أنمن ضرورة استخدام األدوات الرقمية. فأفادت جميع هيئات الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ت الجائحةسر 

في البداية إلى توجيه أنشطة هيئات  الجائحة تزيادة استخدامها لألدوات الرقمية في أنشطة الترويج، وبشكل كبير بالنسبة لمعظم الهيئات. أد

ثمار نحو دعم الشركات القائمة للتغلب على اآلثار المباشرة لألزمة، أي التركيز على الرعاية الالحقة بدالً من اجتذاب الترويج لالست
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 مستثمرين جدد. وقامت العديد من الهيئات، بما في ذلك في تونس ولبنان، بإنشاء بوابات إلكترونية تحتوي على معلومات أساسية للمستثمرين
ومع استمرار األزمة، بدأت العديد من الهيئات أيًضا في تحويل أحداث . )OECD, 2020[5]( وتوافر تدابير الدعم حول القيود الحكومية

عبر اإلنترنت، فعقدت قمم افتراضية وندوات عبر اإلنترنت حول االستثمار. كما أدخلت هيئات  بحضور شخصي إلى أحداثالترويج 

الترويج لالستثمار خدمات رقمية جديدة. فطور األردن تطبيق الهاتف المحمول للمساعدة في التواصل عن بعد مع المستثمرين. وأفادت 

واألردن بتطوير خرائط تفاعلية على  السلطة الفلسطينيةع، وتقوم كل من مصر والمغرب عن بدء الزيارات االفتراضية الختيار المواق

  اإلنترنت.

توسيع نطاق استخدامها لتخطط جميع هيئات الترويج لالستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، التي شملتها الدراسة االستقصائية، 

نشطة التي بدأت هيئات الشرق األوسط وشمال إفريقيا برقمنتها، أفادت جميع تماشياً مع نطاق األو لألدوات والعمليات الرقمية في المستقبل.

وذلك بهدف  ،السمعةالهيئات تقريبًا أنها تخطط لتوسيع نطاق األدوات الرقمية ألنشطة الترويج، بما في ذلك استهداف االستثمار وبناء 
فرص االستثمار التي حول الرقمية المستخدمة لزيادة الوعي األدوات  عنللحصول على أمثلة  1المربع إبراز الفرص المحتملة. انظر 

خطط لتوسيع نطاق  اعتمادهاتعتمدها الهيئات النظيرة. كما أشارت جميع الهيئات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تقريبًا إلى 

تشمل  .مستثمرين، فضالً عن الرعاية الالحقةتسهيل اإلجراءات اإلدارية على ال وذلك من أجلتيسير االستثمار، بهدف األدوات الرقمية 

الرقمية )مع جميع إجراءات االستثمار لإلجراءات الواحدة  المحطاتاألمثلة على األدوات الرقمية الهادفة إلى التيسير والرعاية الالحقة 

 التي استغلت بها األساليبالرقمية لربط المستثمرين بالموردين. تتجاوز هذه األنواع من األدوات  المطابقةالمركزية والرقمية(، ومنصات 

الهيئات الرقمنة تقليديًا، في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، أي كوسيلة لدعم التسويق 

رقمية سهلة االستخدام الدوات األنطاق  وس عتأو  اعتمدتفي هذا االتجاه منذ فترة، حيث  كانت بعض الهيئات النظيرة تتحركو .والتواصل

 (.1 المربعلدعم المستثمرين في التأسيس والتشغيل )

 األدوات الرقمية التي اعتمدتها هيئات الترويج لالستثمار النظيرة عن. أمثلة 1المربع 

 فرص االستثمارأدوات التوعية حول 

  Estonian Investment Agency االستثمار اإلستونيةهيئة 

لى إن إستونيا رائدة في مجال الحلول الرقمية للترويج لالستثمار. فتقدم هيئة االستثمار اإلستونية العديد من األدوات الرقمية الرامية إ

تشار االستثمار اإللكتروني الذي يوفر عروض إعالم المستثمرين المحتملين بالفرص والمعلومات المتعلقة بحالة السوق، بما في ذلك مس

شركة والتقدم بطلب للحصول على  تأسيسمة آلية ومصممة خصيًصا مع معلومات عن المواقع والقطاعات، باإلضافة إلى إجراءات قي  

لمستثمرين بمقارنة موقع سيسمح لاالستثمار حسب الجاذبية جديد لتصاريح. تعمل هيئة االستثمار اإلستونية أيًضا على تطوير نموذج 

بيئة األعمال في إستونيا مع تلك الموجودة في الدول األوروبية األخرى من خالل منصة تفاعلية رقمية. وسيتمكن المستثمرون من 

إلى  تحديد أهمية العناصر المختلفة في جاذبية الموقع، بما في ذلك الموارد البشرية والبنية التحتية. وأشارت هيئة االستثمار اإلستونية

 أن هذا سيكون أيًضا بمثابة مصدر مهم للبيانات حول أولويات المستثمرين.

 Business Sweden بيزنس سويدنمنظمة 

موقعًا من المواقع المهجورة  150خريطة تفاعلية الختيار المواقع عبر اإلنترنت، مع الترويج لحوالي  Business Sweden منظمة وفرت

وغير المبنية. ويتضمن كل موقع معلومات محددة مثل نوع الملكية وحجمها وتفاصيل البنية التحتية والقطاعات المناسبة، فضالً عن 

محددة، باإلضافة ال أماكن تواجد التكتالت الصناعيةإلنترنت أيًضا معلومات حول الصور المرفقة. تتضمن الخريطة التفاعلية عبر ا

إلى الخصائص السكانية، ومجموعة المواهب، وعدد العمالء المحتملين الذين يمكن الوصول إليهم ضمن أقطار مختلفة، وأوقات القيادة 

 من المواقع.

 أدوات لدعم تيسير االستثمار والرعاية الالحقة

 Dubai FDI بي لتنمية االستثمارمؤسسة د

المحطة الواحدة لإلجراءات وهي  (،Invest in Dubaiدبي" ) ي"استثمر ف 2021أطلقت مؤسسة دبي لتنمية االستثمار في أوائل عام 

ية وتسجيل للموافقات الخاصة بالتراخيص التجار ةاإللكترونيإمكانية تقديم الطلبات من أجل تأسيس األعمال. وتشمل الخدمات المتاحة 

االسم التجاري. ويوفر الرد اآللي على استبيان موجز معلومات عن توافر خيارات الترخيص الفوري والتكاليف حسب النشاط ونوع 

 تحتوي على معلومات حول المتطلبات. بكل منهمالشركة. كما تدعم المنصة المستثمرين من خالل إعداد صفحة ويب خاصة 

 Invest Lithuania استثمر في ليتوانيا
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ن في هيئات الترويج لالستثمار باالطالع على جميع االتصاالت يدارة عالقات العمالء يسمح للممارسإلنظام  Invest Lithuaniaأنشأت 

والمستثمرين، بما في ذلك حمالت التسويق التلقائية والدعم المخصص. كما يسمح للهيئة بتتبع أي مشاكل أثناء  Invest Lithuaniaبين 

" السالمةفحوصات المشروع. ويوفر النظام أيًضا تذكيرات لمستشاري االستثمار إلجراء "  حولفضالً عن معلومات عملية االستثمار، 

 عمالئهم لدعم جودة خدمة العمالء. مع

 . )Invest Lithuania ،)[6]de Crombrugghe and Moore, 2021، مؤسسة دبي لتنمية االستثمار، Business Sweden، هيئة االستثمار اإلستونيةمصدر: ال

 

شكل يدفع التوسع في الرقمنة هيئات الترويج لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى إعادة تقييم استراتيجياتها وخدماتها )ال
(. فأفادت خمس هيئات من أصل ستة من هيئات الترويج لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، التي شملتها الدراسة 3

مثل هيئات الترويج لالستثمار التابعة  .إلى ذلك سيقودهاأو  أدى إلى مراجعة طريقة عملهاقد تطوير األدوات الرقمية  أن، االستقصائية

لو لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، فإن تقدم المؤتمرات واالجتماعات عن بُعد يقلل من عدد الرحالت الخارجية التي يقوم بها ممث

سيستأنف السفر عبر الحدود بالمستويات  حد أي إلىولم يتضح بعد الستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. هيئات الترويج ل

كما هو الحال مع هيئات الترويج لالستثمار التابعة لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ال يبدو أن و. الجائحةالسابقة مع انحسار 

مصر وتونس بأنهما تراجعان معايير التوظيف. كما أن الرقمنة  إفادةؤثر على أعداد الموظفين، على الرغم من اعتماد األدوات الرقمية ي

 تحث على مراجعة أدوات الرصد والتقييم بهدف تحسين تقييم تأثير أنشطة هيئات الترويج لالستثمار.

يف( التواصل مع المستثمرين يكيفت )أو تخطط لتك أنهاالرقمنة أيًضا طبيعة الخدمات المقدمة للمستثمرين. فأفادت أربع هيئات  تغي ر

 أنها، وأفادت جميعها باستثناء ليبيا نسبة مماثلة من الهيئات التابعة لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية( بذلك)كما أفادت  واستهدافهم
( بأنها تعمل على الرقمنة الكاملة GAFIالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ) لمستثمرين. على سبيل المثال، أفادتلتيسير الوات ف أدتكي  

( أيًضا على PIPIEAمحافظة. وتعمل هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعية الفلسطينية ) 12في  الموجودة لمراكز خدمات المستثمرين

يبدو أن عدًدا أقل من هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يفكر في إجراء تغييرات وعبر اإلنترنت.  لإلجراءاتاحدة تطوير محطة و

 جوهرية على خدماتها نتيجة للرقمنة.

 الرقمنة القرارات االستراتيجية لهيئات الترويج لالستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا تغيّر. 3الشكل 

 

 
في المستقبل(؟ تدل هل سيؤثر عليها لهيئة الترويج لالستثمار )سواء في الماضي القريب أو  االستراتيجيةمالحظة: هل أثر تطوير األدوات الرقمية على القرارات 

مستجيبة فقط، كما تشير متوسطات دول  المتوسطات على االتجاهات العامة فقط. تشير متوسطات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى ست هيئات ترويج لالستثمار

 هيئة ترويج لالستثمار. 35منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى 

 .2021المصدر: الدراسة االستقصائية حول الترويج لالستثمار والرقمنة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

ا سهالً. فتختلف تحديات الرقمنة بشكل كبير عبر هيئات منطقة الشرق األوسط وشمال لن يكون تحقيق هذه التحوالت في مجال الرقمنة أمرً 

بما في ذلك البنية ، ، والسياق القطريإفريقيا التي شملتها الدراسة االستقصائية، مما يعكس التطورات الرقمية المختلفة، والتكوين المؤسسي

األكثر ضمن التحديات  البروز. وكان االفتقار إلى الخبرة واالفتقار إلى المهارات أو التدريب المناسب يميل إلى التحتية الرقمية الوطنية

6%

3%

9%

6%

43%

23%

77%

34%

46%

49%

83%

17%

17%

33%

33%

50%

67%

67%

83%

83%

83%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

آخر

تقليل عدد العاملين

مراجعة معايير التوظيف

تقليص عدد المكاتب بالخارج

التقليل من تنظيم المعارض

مراجعة استراتيجية تحديد أولويات االستثمار األجنبي المباشر

تكييف التواصل مع المستثمرين واستهدافهم 

مراجعة طبيعة الخدمات المقدمة للمستثمرين

تيسير االستثمار  تكييف أدوات خدمة المستثمرين 

تكييف أدوات الرصد والتقييم

تقليص عدد الرحالت الخارجية

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية



 

   8 

 

  
  

التي صنفت هذه القضايا على أنها من بين ) منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةدول ، على غرار هيئات الترويج لالستثمار التابعة لأهمية

أفاد نصف هيئات الترويج و. وتعد زيادة المهارات الرقمية للموظفين أمًرا ضروريًا ألي استراتيجية رقمية .التحديات الثالثة األولى(

التكنولوجيا المكلفة ال تمثل تحديًا كبيًرا، بينما ذكر النصف اآلخر أن التكنولوجيا المكلفة أو تخصيص الموارد هو التحدي  بأنلالستثمار 

إلى اختالفات ربما يشير مما لتحدي الرئيسي الذي أبلغت عنه هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ا ذلكاألكبر. في المتوسط، كان 

المتطلبات الحكومية لنطاقات الويب، إذا كان مسموًحا  حسبفي أنواع األدوات الرقمية التي تتبعها الهيئات. قد تكون التكلفة أيًضا عامالً 

أشارت هيئات الترويج لالستثمار و ، وتكاليف االمتثال لمتطلبات األمان.ومع أي جهاتالخدمات  اقد علىلهيئات الترويج لالستثمار بالتع

تكون  قدفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا أيًضا إلى أن إدارة وصيانة األدوات الرقمية )مثل تحديث النماذج اإلدارية وفرص االستثمار( 

 ب موارد بشرية ومالية كافية.أكثر تكلفة من التنفيذ األولي، مما يتطل

على عكس هيئات الترويج لالستثمار التابعة لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، صنفت معظم هيئات الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

التحديات التي تعترض دمج األدوات الرقمية.  أكبرصعوبة تغيير ثقافة الشركة وضرورة التنسيق مع الوكاالت الحكومية األخرى على أنها 

ويشير هذا إلى أن تبني الحلول الرقمية يتطلب أكثر من مجرد شراء أدوات محددة. اعتمدت العديد من أنشطة الترويج والتيسير على 

معتادين على استخدام  غيرن من هيئات الترويج لالستثمار والمخضرم الممارسون يكون، وقد الحضوريةاألحداث الشخصية واالجتماعات 

أن إقناع الموظفين بفوائد األدوات الرقمية يمثل تحديًا، وشددت إلى أفادت هيئات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  .الخدمات الرقمية

الترويج لالستثمار العديد على أن األدوات الرقمية ال ينبغي أن تحل محل أنشطة هيئة الترويج لالستثمار الرئيسية. كما أشارت بعض هيئات 

ر إلى أن الثقة في األدوات الرقمية واإللمام بها يختلفان من منطقة إلى أخرى؛ وقد يتوقع بعض المستثمرين تجربة أقل رقمية، والبعض اآلخ

 قد يعطي قيمة أكبر لإلجراءات الرقمية.

ضريبية والمالية أن تقوم الهيئات األخرى برقمنة إجراءاتها. فتتطلب أيًضا خدمات الرقمنة مثل إنشاء شركة أو ملء النماذج لتلقي الحوافز ال 

بنية يتطلب نقل اإلجراءات الداخلية عبر اإلنترنت، داخل الوكاالت وفيما بينها، دعًما حكوميًا أوسع. فتحتاج الحكومات إلى االستثمار في ال

رعة للمكاتب الحكومية. كما هو مذكور أعاله، يجب تجهيز ل الرقمي، بما في ذلك اإلنترنت عالي السالتحتية الرقمية لدعم هذا التحو  

قد المواقع اإللكترونية للتعامل مع كميات هائلة من حركة االرتياد، وجعل األمن المعلوماتي أولوية لحماية بيانات الحكومة والمستثمرين. 

ة، على جاذبية الخدمات الرقمية التي تقدمها هيئة يؤثر التصميم وتجربة المستخدم، وهما المكونان األساسيان للشركات الرقمية الناجح

يصعب استخدامها أو تبدو  التي بطيئة أوالتي تكون ، رديئة الجودةالترويج لالستثمار، مقارنة بالهيئات األخرى. إن األدوات الرقمية 

 .على الرغم من أنها مصممة لمساعدتهممعرضة للسرقة اإللكترونية، قد تردع المستثمرين 

تساعد خدمات الرقمنة  قدالفرص الضائعة.  باإلضافة إلىأن عدم مواكبة االتجاهات الرقمية ينطوي على مخاطر كبيرة، لجائحة ت اكشف

بتكلفة إجمالية خدمات أكثر وأفضل للمستثمرين هيئات الترويج لالستثمار في الوصول إلى المزيد من المستثمرين، وتقديم الموجهة 

منة الناجحة للخدمات تتطلب تفكيًرا استراتيجيًا حول أين يمكن إضافة القيمة، نظًرا للقيود الرقمية التي تواجهها منخفضة. ومع ذلك، فإن الرق

 الهيئات والبلدان المختلفة.

 المراجع

 

De Crombrugghe, A. and S. Moore (2021), Investment Promotion and the Digital Economy: A 

Comparative Analysis of Investment Promotion Practices Across the OECD, OECD, 

https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Investment-Insights-Investment-Promotion-

Digital-Economy-OECD.pdf. 

[6] 

OECD (2021), FDI in Figures April 2021, OECD, Paris, https://www.oecd.org/investment/FDI-

in-Figures-April-2021.pdf. 

[1] 

OECD (2021), Middle East and North Africa Investment Policy Perspectives, OECD 

Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/6d84ee94-en. 

[3] 

OECD (2020), Investment in the MENA region in the time of COVID-19, OECD Policy 

Responses to Coronavirus (COVID-19), http://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/investment-in-the-mena-region-in-the-time-of-covid-19-da23e4c9/. 

[5] 

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

OECD, http://www.oecd.org/investment/investment-policy/mapping-of-investment-

promotion-agencies-med.htm. 

[4] 



 

   9 

 

  
  

World Bank (2021), MENA Economic Update April 2021: Living with Debt: How institutions 

can chart a path to recovery in the Middle East and North Africa, World Bank, Washington 

DC, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35275/9781464816994.pdf. 

[2] 

 
  



 

   10 

 

  
  

 

 

https://www.oecd.org/mena/eu-oecd-mediterranean-investment 


