يداخهخ املستشبر اندكتىر /أميٍ رخب
مجهىرَخ يصر انؼرثُخ
دور انتشرَغ يف تسهُم ثُئخ االستثًبر
تغيخ أىسية التجابيخ التذخيعية التي يتخحىا السذخع في خمق مشاخ مالئؼ لجحب

االستثسارات األجشبية ،ويغيخ في ىحا الذأن أىسية تييئة البيئة التذخيعية السشاسبة لحلػ

برفة عامة ،فزالً عؽ إزالة السعؾقات القانؾنية أمام حخكة االستثسار.
ً
أوال :تهُئخ انجُئخ انتشرَؼُخ املُبسجخ.

تسثل أىؼ ركيدة لجحب االستثسار ىي تذيج بيئة قانؾنية قادرة عمى وضع إطار قانؾني

مشاسب تجخى في عمو االستثسارات السختمفة ،وذلػ يتظمب تحقيق عجة أمؾر:
 -1صُبغخ انتشرَؼبد املُظًخ نالستثًبر ثأسهىة واضح

ويسثل ذلػ الزابط أىؼ ضابط لجحب االستثسار ،ومؽ خاللو يؾضح السذخع بأسمؾب

واضح ومحجد حقؾق والتدامات السدتثسخ القادم لمجولة وبقجر التدام السذخع بحلػ يسكؽ أن
يكتدب ثقة السدتثسخ لجحبو ليحه الجولة وتفزيميا عمى غيخىا مؽ الجول .

ويتخيخ السذخع الؾطشي األسمؾب السالئؼ في صياغة التذخيع السشغؼ لالستثسار سؾاء

مؽ خالل أسمؾب الرياغة الجامجة ،أو السخنة ،أو بالتؾفيق فيسا بيشيسا تبعاً لمغاية التي
يبتغييا.

وتغيخ أىسية الرياغة السخنة لتذخيع االستثسار في مشح مداحة لمجيات السخترة

داخل الجولة في معالجة األوضاع السدتججة سؾاء كانت إجخاءات ىادفة لتحقيق سياستيا التي

اصجرت مؽ أجميا التذخيع ،أو لسعالجة حالة ضخورة تدتؾجب تجخميا بإجخاءات تعجل مؽ
سياستيا.

وبالشغخ إلى تعجد الجؾانب القانؾنية لالستثسار فقج ال يكتفي السذخع قانؾن لالستثسار

إنسا إصجار تذخيعات أخخى تداىؼ التي تدانج في تحقيق اليجف السشذؾد وىؾ خمق مشاخ

استثساري مشاسب.

ومؽ الزخوري أن يدسح التذخيع السشغؼ لالستثسار لمسدتثسخ أن يكف عمى مخكده

القانؾني بؾضؾح مؽ خاللو اطالعو عمى األدوات التذخيعية التي وضعتيا الجولة .

ومؽ أىؼ ما يشبغي الحخص عميو ىؾ عجم إقامة أي نؾع مؽ التفخقة في السعاممة بيؽ

السدتثسخ الؾطشي واألجشبي ومؽ خال ل ذلػ يسكؽ الؾصؾل لبيئة تذخيعية جاذبة.
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 -2تىحُد انتشرَؼبد املُظًخ نهُشبط االستثًبرٌ

تغيخ أىسية وجؾد "مجونة مؾحجة " تشغؼ القؾاعج التي يخزع ليا الشذاط االستثساري،

فاألمخ ال يقترخ عمى وضع قانؾن يشغؼ تستع السدتثسخ األجشبي بجسمة مدايا وضسانات يكفميا

لو القانؾن ألن ىحا القانؾن األخيخ قج ال يحيط بكافة جؾانب العسمية االستثسارية ،األمخ الحي
يفتح السجال أمام االجتياد بذأن ىحه الجؾانب ،لحا تبخز أىسية وجؾد مثل ىحه السجونة.

 -3احتفبظ انتشرَغ املُظى نالستثًبر ثقدر يٍ انثجبد.

إذا كان التذخيع ىؾ أداه الجولة السدتزيفة لالستثسار لمتعبيخ عؽ سياستيا االستثسارية

تجاه الخاغبيؽ في القجوم لالستثسار عمى أراضييا ،فسؽ السالئؼ أن تؾفخ ليؤالء بيئة مشاسبة

لحلػ تحفظ ليؼ تؾقعاتيؼ عشجما يتخحون قخارىؼ باالستثسار.

ومؽ ىشا تغيخ أىسية وجؾد نؾع مؽ " االستقخار الشدبي" بالذكل الحي يسكؽ أن يتخحه

السدتثسخ األجشبي مكياساً لزبط االحتساالت ولتقجيخ نتائج نذاطو االستثساري.

وقج تتخح سياسة الجولة صؾر مشيا:عجم السبالغة في تعجيل القؾانيؽ السشغسة لالستثسار

بحيث تكتدب صفو مؽ الثبات واالستقخار لفتخة زمشية طؾيمة ،أو عمى األقل تزع نرؾص

تحتفظ لالستثسارات القائسة بالسدايا والزسانات السسشؾحة ليا لحيؽ انتياء السذخوع

االستثساري.
ً
ثبَُب  :إزانخ املؼىقبد انقبَىَُخ أيبو حركخ االستثًبر.

تؾجج العجيج مؽ السعؾقات التي تعتخي التذخيعات السشغسة لالستثسار ،وىشا تكسؽ

أىسية وجؾد تذخيع يديل ىحه السعؾقات.
 -1املؼىقبد انضرَجُخ.

لكل دولة الحخية بساليا مؽ سيادة في فخض ما تخاه مؽ ضخائب أو رسؾم عمى مختمف

األشخاص الستؾاججيؽ عمى أرضييا وطشيؾن أم أجانب  ،لكؽ ال يتشاسب ذلػ مع سياسة دولة
تظسح لجحب االستثسار.

ليحا نجج الجولة الخاغبة في جحب االستثسارات تتجو لتؾفيخ السديج مؽ الحؾافد والسدايا

الزخيبية لمسذخوعات االستثسارية القائسة عمى أراضييا ،إال أن تؾفيخ الزسانات تغجو وسيمة

أىؼ لجحب االستثسار ،ويسكؽ لمسذخع أن يرل إلى ذلػ مؽ خالل :
 انقضبء ػهً يشكهخ االزدواج انضرَجٍ .

يعخف االزدواج الزخيبي بأنو" خزؾع السدتثسخ لمزخيبة عمى رأس السال السدتثسخ ألكثخ

مؽ مخة عؽ ذات الشؾع ونفذ السجة ".
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ومسا الشػ فيو أن االزدواج الزخيبي يسثل عائقاً كبي اًخ أمام حخكة رؤوس األمؾال
السدتثسخة  ،واالزدواج الزخيبي الجاخمي قج يكؾن مقرؾداً عشجما يبتغي السذخع الزخيبي

تحقيق أىجاف معيشة ،وقج يكؾن غيخ مقرؾداً وذلػ نتيجة عجم وجؾد تشاسق في التذخيع

الزخيبي أو خظأ مؽ السذخع ،ليحا يبجو في الحالة األخيخة الجور اليام لمسذخع في إعادة
ضبط مشغؾمة االستثسار.

وأن كان العالج األمثل إلشكاليو االزدواج الزخيبي اتفاق بيؽ الجولة السرجرة لالستثسار

والجولة السزيفة لو عمى خرؼ األخيخ مؽ إيخاد االستثسار ما دفعو السدتثسخ مؽ ضخائب

بالجولة السرجرة لو فى نغيخ قيام الجولة السرجرة لالستثسار بالتخفيف مؽ العبء الزخيبي
السفخوض عمى األنذظة االستثسارية السقامة بالخارج ،إال أن دور السذخوع الؾطشي يجئ في

السبادرة إلى خرؼ أيو مبالغ مؽ إيخاد االستثسار متى دفع كزخائب بالخارج.
 ػدو انتًُُس انفح ثني املستثًر انىطٍُ واألخُجٍ

إن كان ال يؾجج محاذيخ عمى ىحه التفخقة إال أن الجولة التي تدعي لجحب االستثسار تحاول

القزاء عمى الفجؾة في السعاممة بيؽ الؾطشييؽ واألجانب ألنيا تعؾق إقامة السذخوعات
االستثسارية األجشبية ،وتدداد اإلشكالية عشجما تفخض الجولة السزيفة ضخائب تراعجية بحدب
زيادة اإلنتاج ؛ فتكؾن الشتيجة ىي عدوف السدتثسخ عؽ زيادة اإلنتاج.

 ػدو وخىد تُسُق أو تؼبرض ثني انتشرَغ املُظى نالستثًبر وانتشرَغ
انضرَجٍ.

يبجو دور التذخيع ىام ومحؾرى في إزالة ذلػ العيب الحي يحج مؽ تجفق االستثسارات.
 -2املؼىقبد أيبو حركخ حتىَم رؤوش األيىال واألرثبح

يسثل عامل ىام لجحب رأس السال األجشبي إلى الجولة السزيفة ،وتتفاوت التذخيعات في
التدييالت السالية والشقجية التي تقجميا لألمؾال الؾافجة إلى أرضييا فتتجو بعزيا إلى الدساح

بتحؾيل رؤوس األمؾال دون قيج أو شخط مسا يعدز مخكدىا الجاذب لالستثسار ،او تزع بعض
القيؾد أو الذخوط ،أو قج يخمؾ تذخيعيا مؽ نرؾص تعالج مدألة تحؾيل رأس السال األجشبي،

واألمخ مخجعو في ذلػ إلى رغبتيا.

 -3املؼىقبد أيبو متهك املستثًر نهؼقبراد أو تقُُد يجبشرح انُشبط االستثًبري
ػهً أَشطخ حمددح

قيؾدا تعيق تسمػ السدتثسخ األجشبى العقارات فى
قج تتزسؽ التذخيعات السشغسة لالستثسار ً
الجولة السزيفة  ،أو تقيج مباشخة االستثسار فى أنذظة محجدة ؛ فتسشع بحلػ السدتثسخ األجشبى

مؽ الؾلؾج إلى بعض السجاالت .
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فعمى الخغؼ مؽ أن ىحه الجولة أو تمػ تسشح السدايا أو الزسانات لمسدتثسخ األجشبى ؛ إال

أن وجؾد أى مؽ ىاتيؽ العقبتيؽ تعيقان تجفق االستثسارات إلييا .

دراسخ األثر انتشرَؼٍ

يف فؼبنُخ وخىد انتشرَغ
مؽ األىسية قيام الجولة بتقييؼ األثخ التذخيعي كؾسيمة لمتأكج مؽ فعاليتو وجؾدتو  ،وىى وسيمة

تسكشيا مؽ الؾقؾف عمى مجى الحاجة السدبقة إلصجار تذخيع معيؽ،وتحجيج نؾعو ،وقياس

إيجابا عمى الجؾانب االقترادية واالجتساعية بالجولة.
مجى انعكاسو
ً
ويعج تقييؼ األثخ التذخيعي "أسمؾب مشيجي" لتحميل األثار السحتسمة إلصجار تذخيع معيؽ،

وتقييؼ الشتائج التي تتختب عميو.

ويختبط مجي نجاح التذخيع عمى الجراسة السدبقة التي أجخيت لحيؽ الؾصؾل إليو ،وثسة

مخاحل إذا أحدؽ اتباعيا ؛ كانت ضامشو لمؾصؾل إلى تذخيع جيج ،إال وىي:
ً
أوال :حتدَد املشكهخ انىت تتطهت انتدخم نتُظًُهب

فسؽ خالل ىحه السخحمة يسكؽ تحجيج األسباب التي تجفع إلصجار التذخيع مؽ خالل

اجخاء مذاورات لسعج التذخيع مع الجيات الستأثخة بالتذخيع السقتخح لبيان السذكالت  ،وتحجيج
الحمؾل السشاسبة لسعالجتو ،ودراسة الشتائج الستختبة عمى ىحا التذخيع.
ً
ثبَُب :حتدَد األهداف انىت َريً املشروع نتحقُقهب

وىي مخحمة تحجد فييا األىجاف مؽ التذخيع السقتخح بذكل واضح ،وانو الخيار

الؾحيج ،وال تؾجج وسائل بجيمة عشو  ،ويعبخ عؽ ىحه األىجاف بذكل واضح وبؾسيمة قابمة
لمتظبيق.
ً
ثبنثب :مجغ انجُبَبد وإخراء املشبوراد املىسؼخ.
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مخاحمة ىامة ومتقجمة في سبيل اعجاد التذخيع ،ففي ىحه السخحمة يتؼ إجخاء الجراسات وعقج

االجتساعات وإجخاء مذاورات مؾسعة مع الجيات الستأثخة بالتذخيع سؾاء جيات انفاذ القانؾن

أو الحؾار السجتسعي.
ً
راثؼب :انتأكد يٍ أٌ اصدار انتشرَغ هى اخلُبر انىحُد

ومؽ ىحه السخحمة يكؾن قج تحقق أن اصجار التذخيع ضخورة البج مشيا ،ففي ىحه السخحمة
يسكؽ تحجيج األداة التذخيعية السشاسبة ،وما إذا كانت أداة ججيجه أم تعجيل أدوات تذخيعية

سابقة ،والتحقق مؽ اندجاميا مع أحكام الجستؾر وعجم التعارض مع ادوات تذخيعية قائسة.
ً
خبيسب :انتقُُى انالحق نهتشرَغ.

وفي ىحه السخحمة يسكؽ متابعة نتائج تظبيق التذخيع بعج صجوره لتقييؼ جؾدتو في التظبيق،

وقياس مجى تحكيقو لألىجاف التي وضع مؽ أجميا ،فزالً عؽ تحجيج السعؾقات التي نتجت
عؽ تظبيقو ،ووضع الخظؾات لسعالجة ىحه السعؾقات إن وججت.
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