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 تقرير وتوصيات

 ورشة العمل حول 

 ”زيادة تدفقات اإلستثمار األجنبي املباشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي“

، أنقرة، الجمهورية التركية3300أكتوبر  30 -سبتمبر  03  

 ملنظمة والتجاري  االقتصادي للتعاون  الدائمة للجنة والعشرين الثامنة الدورة عن الصادر للقرار وفقا .0

 اإلسالمية للدول  والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز نظم ،(COMCEC)  اإلسالمي التعاون 

لدعم  التركية وكالةال مع بالتعاون  ، (IDB)للتنمية اإلسالمي البنكمجموعة و  )سيسريك(، ومكتب تنسيق الكومسيك،

 تحضيري  كحدث م،3300 أكتوبر 30 - سبتمبر 03 الفترة في تركيا، - أنقرة في عمل ورشة (ISPAT)وترويج اإلستثمار 

 في األعضاء للدول  املباشر األجنبي اإلستثمار تدفقات زيادة" موضوع حول  النظر وجهات لتبادل الوزارية للجلسة

 .م3303 أكتوبر 21-18 في ستعقد التي للكومسيك، والعشرين التاسعةالدورة خالل" اإلسالمي التعاون  منظمة

وحضر ورشة العمل ممثلون عن الوكاالت واملؤسسات الوطنية و الوزارات املسؤولة عن ترويج ودعم  . 3

 اإلستثمار في الدول األعضاء التالية:

 جمهورية أفغانستان .0

 جمهورية أذربيجان .3

 جمهورية بنغالديش الشعبية .0

 جمهورية ساحل العاج .4

 جمهورية إندونيسيا .5

 جمهورية كازخستان .6

 دولة الكويت .7
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 ماليزيا .8

 اململكة املغربية .9

 سلطنة عمان .03

 اململكة العربية السعودية .00

 جمهورية السنغال .03

 جمهورية توغو .00

 الجمهورية التركية .04

 اإلسالمي، التعاون  ملنظمة العامة األمانةعن كل من  ممثلون  العمل ورشة حضر ذلك، إلى باإلضافة .0 

 واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز للتنمية، اإلسالمي البنك ومجموعة الكومسيك، تنسيق ومكتب

 اإلسالمي واملركز (،ICCIA، الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )(سيسريك) اإلسالمية للدول  والتدريب

 (.ICDT) التجارة لتنمية

  العمل ورشة حضر كما .4
ً
 األمم منظمةو  ،(WIPA) االستثمار ترويج لوكاالت العاملية الرابطة من خبراءأيضا

 لالقتصاد أزمير وجامعتي ،(UNCTAD) والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤتمرو  ،(UNIDO) الصناعية للتنمية املتحدة

 .ينتالتركي بيلكنت و

 االفتتاحية الجلسة

 دائرةاملدير العام لسعادة السفير محمدو دودو لو،  تفضل الكريم، القرآن من بينات آيات تالوة بعد .5

 الدين أكمل الدكتور  األستاذ معالي رسالة بقراءة اإلسالمي التعاون  ملنظمة العامة األمانة في االقتصادية الشؤون

 مدير سلجوق كوتش،  السيدكذلك فقد قام كل و . أوغلو إحسان
ً
حسين  والسيد الكومسيك، تنسيق مكتب في ا

 والبروفيسور  (،(ICIEC) الصادرات وائتمان االستثمار لتأمين اإلسالمية للمؤسسة التنفيذي الرئيس مستشارجاما، 

 لورشة العمل.وترحيبية لمات وبيانات إفتتاحية بإلقاء ك، )سيسريك( أنقرة ملركز العام املدير الباي؛ صافاش

اإلقتصادي اإلستثمار األجنبي املباشر في النمو  دور  أهمية على االفتتاحية بياناتهم في املتحدثون  أكد .6

 تواضعةامل اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء بلدانال حصة والتنمية في البلدان األعضاء. كما أشار املتحدثون الى

تدفقات  وخاصة ،التدفقات هذه زيادة ضرورة على واوشدد العالم في املباشر األجنبي االستثمار تدفقات مجموع في

 على التعرف فيهذا الصدد، أكد املتحدثون على أهمية ورشة العمل  فيالبينية بين الدول األعضاء. و اتاإلستثمار 

البلدان األعضاء في خلق بيئة إستثمارية قادرة، وأعربوا عن الحاجة  تواجه التي املشتركة والتحديات العقبات أهم

 .املمارسات وأفضل والخبرات املعرفة ادلتب خالل من املهم املجال هذا في بينهم فيما التعاون  تعزيزالى 
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 العمل جلسات

قدم ممثلون عن وكاالت ومؤسسات وطنية لترويج ودعم اإلستثمار في الدول األعضاء، وكذلك ممثلون عن  .7

 الجوانباملفاهيم و  مختلف حول  عروضاوبعض األكاديميين،  ،ذات صلة وأخرى تابعة للمنظمة دولية مؤسسات

، واإلقليمية العاملية املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في االتجاهات( ( 0بمواضيع جلسات العمل، وهي: ) املتعلقة

( 0، )اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في املباشر األجنبي االستثمار جذب في والتحديات القضايا( 3)

 الحلول : األمام إلى الطريق( 4، )اإلسالمي التعاون  منظمة بلدانفي  والدروس املمارسات وأفضل القطرية، التجارب

كما  .اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التنمية جهود في املباشر األجنبي االستثمار دور  تعزيز إلى الرامية واملبادرات

 .التوصيات وصياغة لختامل األخيرة العمل جلسة خصيصت تم

 واإلقليمية العاملية املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في الجلسة األولى: االتجاهات

 حول "الوضعفي هذه الجلسة، قدم الدكتور أموت أونال، باحث في سيسريك،  .8
ً
 لالستثمار الحالي عرضا

 لدول  املرض ي غير األداء على أونال الدكتور  أكد". وفي عرضه، اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في املباشر األجنبي

والى تركز  البلدانهذه  بين التجانس عدمأن  إلى مشيرا املباشر  األجنبي االستثمار جذب في اإلسالمي التعاون  منظمة

 لخلق معينة تدابير اتخاذ إلى الحاجة على أيضا وشدد .فقط منها قليل عدد في املباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 .املباشر األجنبي االستثمار من املزيد جذب إلى اتيةمو  بيئة

 بعنوان "، UNCTDفي  االقتصادية الشؤون ةموظفوقدمت السيدة نيقوال موس ى،  .9
ً
 األولي النهجعرضا

 أهمية على موس ى السيدة ركزت ،عرضها في". اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان بين فيما املباشر األجنبي لالستثمار

مساهمة  على أيضا أكدتو  .املباشر األجنبي االستثمار تشجيع الستراتيجية الرئيسية األولوية باعتبارها البيانات جمع

 ةالداخل املباشر األجنبي االستثمار تدفقات زيادة في غرينفيلد املباشر األجنبي االستثمار مشاريع اإلعالن عن

  .اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان وإلى من ةوالخارج

 االستثمار تدفقات في االتجاهات ورقة بعنوان "، لالقتصاد أزميرالبروفيسور هاكان يتكينار، جامعة  قدم .03

 بلدان إلى املباشر األجنبي االستثمار من املزيد لجذب به القيام يجب الذي ما: واإلقليمي العاملي املباشر األجنبي

 التعاون  منظمةتلك الخاصة ببلدان و  العاملية املشاكل على الضوء ورقةال لقيحيث ت". اإلسالمي التعاون  منظمة

 ثقة انخفاض على خاص بوجه شدد الصدد، هذا في. املباشر األجنبي االستثمار من املزيد جذب في اإلسالمي

 .الرئيسية العوائق من واحدة باعتبارها املستثمرين
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 ICDT)وقدم السيد محمودو بوكار صال، مدير الدراسات واألبحاث، املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  .00
ً
(، عرضا

حيث ". فاقال و  الراهن الوضع: اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في املباشر األجنبي االستثمار بعنوان "

 تعوق  التي الرئيسية والعقبات االقتصادية التنمية في املباشر األجنبي واالستثمار التجارة أهمية على الضوء سلط

 ليتم املقترحة االستراتيجيات بعض أيضا وذكر. اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في املباشر األجنبي االستثمار تنمية

 .اإلسالمي التعاون  منظمة دول  إلى املباشر األجنبي االستثمار تدفقات من املزيد لجذب تطويرها

 منظمة في األعضاء البلدان في املباشر األجنبي االستثمار جذب في والتحديات القضاياالجلسة الثانية: 

 اإلسالمي التعاون 

 االستثمار لتأمين اإلسالمية للمؤسسة التنفيذي الرئيس مستشارحسين جاما،  في هذه الجلسة قدم السيد .03

 بعنوان "تحديات (، (ICIEC) الصادرات وائتمان
ً
 منظمة في األعضاء البلدان في املباشر األجنبي االستثمار جذبعرضا

 إلى املباشر األجنبي االستثمار تدفقات في الحديثة االتجاهات في عرضه جاما السيد أبرز ". حيث اإلسالمي التعاون 

 من الكثير إلى حاجة هناك وأن متدنية التدفقات هذه أن وأكد اإلسالمي، التعاون  منظمة في األعضاء البلدان

 التي الرئيسية التحديات بعض الى أيضا أشارو  .التدفقات هذه لزيادة الدول  هذه تتخذها أن ينبغي التي الجهود

 تختلف التحديات هذه وحيث أن .املباشر األجنبي االستثمار تدفقات من املزيد جذب في األعضاء البلدان تواجه

 سياسة مع وخصائصه احتياجاته مواءمة إلى يحتاجملثل هذه التدفقات  مضيف بلد كل أن أكد املعني، للبلد تبعا

 .املباشر األجنبي االستثمار جذب في ثابتة

 املباشرة واالستثمارات االستثمار لحوافز العامة املديرية، العام املدير نائبوقدم السيد مراد أليجي،  .00

 بعنوان "تركيا جمهورية في االقتصاد وزارة الخارجية،
ً
 عرضه، في". وتركيا في االستثمار مناخ إصالح برنامج، عرضا

 بيئة لخلق الرئيسية والجوانب املباشر األجنبي االستثمار لجذب الحكومية السياسات دور  على أليجي السيد ركز

الذي يتم  االستثمار مناخ إصالح برنامج على املشاركون  طلعحيث أ .تركيا في للمستثمرين بالنسبة أفضل استثمارية

 على الضوء تسليط خالل منعرض عليهم بإختصار الخبرة التركية في هذا املجال و  تركيا في 3333 عام منذ تنفيذه

 .االستثمار بيئة لتحسين التنسيق مجلس جهود

 بعنوان "وقدمت البروفيسورة سالين  .04
ً
 االستثمار جذب كيفية سايك، جامعة البيلكنت التركية، عرضا

وفي  .الصلة ذات األدبياتو  األكاديمية الدراسات إليها توصلت التي النتائج على العرض ركز". حيث املباشر األجنبي

 املثال سبيل ، علىذلك في بما املباشر، األجنبي االستثمار على تؤثر التي املحددة العوامل أهمية على شددتعرضها، 

 .الكلي االقتصاد ومخاطر األسعار عاملو  ،واملوارد الطبيعية ،السياس ي االستقرار الحصر، ال
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 االستثمار ترويج لوكاالت العاملية لرابطةل التنفيذي الرئيس ،برونزاتو كارلوس السيدكما قدم  .05

(WIPA)،أطلع وفي عرضه، ". ربعةاأل ساسية األ  والتحديات جاالتامل: املباشر األجنبي االستثمارجذب  " بعنوان عرضا 

 .االستثمار تشجيع وكاالت بين التعاون  تعزيز في الرابطة دور  على خاص بشكل املشاركين برونزاتوالسيد 

 ستثمارفي اإل  املؤسسات تؤثر هل" بعنوان ورقة ،)سيسريك( أنقرة مركز في باحث ن،تنت جيم الدكتور  قدمو  .06

 االستثمار لتدفقات املحددة العوامل في الورقة تنظر ."والوسطى الشرقية أوروبا بلدان من أدلة املباشر؟ األجنبي

 ومدى يةاتاملؤسس العوامل دور  تفحص نهاأ سيما وال. والشرقية الوسطى أوروبا بلدان في اإلجمالية املباشر األجنبي

 والتصنيع السلع الرئيسية) رئيسية قطاعات ثالثة في املباشر األجنبي االستثمار تدفقات محدداتإختالف  وكيفية

 .والشرقية الوسطى أوروبا بلدان في( والخدمات

 0 -اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في والدروس املمارسات وأفضل القطرية، التجارب :الجلسة الثالثة

 تنسيق مجلس الدولية، األعمال تعاون  مدير يوكوب ساقورتا ويروسو، السيد في هذه الجلسة، قدم .07

 على الضوء تسليط بعد ".االستثمارية والفرص أداء إندونيسيا " بعنوان عرضا ،(BKPM) اندونيسيا في االستثمار

 االستثمار تنسيق مجلس مبادراتو  سياسات عن املعلومات بعض ويروسو السيد قدم اندونيسيا، في االستثمار بيئة

 التنمية وتوسيع لتسريع رئيسيةال خطةال عن تفاصيل قدم وأخيرا، .اندونيسيا في (BKPM) االستثمار لتعزيز

 .إندونيسيا في االقتصادية

 االستثمار" بعنوان عرضا لالستثمار العامة السعودية الهيئة الكبير في املشرف السيف، صالح السيد وقدم .08

 في السعودية العربية اململكة قصة عرضيقدم الحيث  ".نجاح قصة السعودية، العربية اململكة في املباشر األجنبي

 سلطيو  ،(لالستثمار العامة السعودية الهيئة) لالستثمار العامة الهيئة خالل من املباشر األجنبي االستثمار جذب

 باشرم جنبيأ ستثماركإ أمريكي دوالر مليار 053 من أكثر وجذب تعزيز إلى الرامية واألنشطة السياسات على الضوء

 .املاضية الست السنوات خالل السعودية السوق  إلى

 عرض ،(ISPAT)لدعم وترويج اإلستثمار  التركية الوكالةفي  مشروع مدير اردم، احسان أحمد السيد وقدم .09
ً
 ا

 الترويج أنشطة علىعرضه  في الضوء سلط حيث". ISPAT حالة: املمارسة في االستثمار وتيسير تشجيع" بعنوان

التي  الحديثة اتلالستثمار  األمثلة بعض تقديم خالل من لدعم وترويج اإلستثمار التركية لوكالةل الرئيس ي والدعم

 .للوكالة املؤسس ي الدعم خالل من مؤخراجذبت 

 -اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في والدروس املمارسات وأفضل القطرية، التجارب :الجلسة الرابعة
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 الصادرات وتنمية االستثمــار يجلترو العـامة املديرية ،اســـــتثمــار تـــــرويـــج تنفيذي الهنائي، فيصل السيد قدم .33

(PAIPED)، التي الخدمات على العرض ركزحيث  ".االستثمار ترويج مجال في عمان سلطنة تجربة" بعنوان عرضا 

 تقدمها التي والحوافز الحزمالعرض كذلك  وأبرز . املباشر األجنبي االستثمار لزيادة للمستثمرين PAIPEDتقدمها 

 .املباشر األجنبي االستثمار لزيادة الهدف لنفس للمستثمر الحرة واملناطق الصناعية املناطق

 تجربة" بعنوان عرضا ،(MIDA) املاليزية االستثمار تنمية هيئةفي  مدير الرحمن، عبد مأرح السيد وقدم .30

موجزا  وسردا (MIDA) هيئةال مهام عن موجزة معلومات تقديم بعد ".املباشر األجنبي االستثمار جذب في ماليزيا

 االستراتيجية هجانامل الرحمن عبد السيد أبرز  املاضية، العقود مدى على ماليزيا في االقتصادية لتنميةحول ا

 النظام نهج أخرى، أمور  بين من تشمل، والتي (MIDA) املاليزية االستثمار تنمية هيئة اعتمدتها التي الرئيسية

 لجذب ةتزايداملو  ةرتفاعملا الضريبية الحوافز تقديم عن بعيدا لتحركبا لحكومةل سمحي سوف والذي اإليكولوجي

 .املباشر األجنبي االستثمار

 األجنبي االستثمار دور  تعزيز إلى الرامية واملبادرات الحلول : األمام إلى الطريق :الجلسة الخامسة

  اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في التنمية جهود في املباشر

  ،(ICRIC) واملعلومات اإلسالمية البحوث دائرة مركز العام، املدير فخري، مهدي السيد قدم   .33
ً
الغرفة  ممثال

 منظمة بلدان إلى املباشر األجنبي االستثمار تدفقات" بعنوان عرضا ،(ICCIAاإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )

 األجنبي االستثمار إحصاءات على التركيز خالل منحيث أنه و  ".منها واالستفادة لزيادتها طرائق: اإلسالمي التعاون 

 العامة السياسة قضايا بعض فخري  السيدأبرز  اإلسالمي، التعاون  منظمة منطقة أنحاء جميع في الرئيسية املباشر

 .اإلسالمي التعاون  منظمة دول  إلى املباشر األجنبي االستثمار تدفقات جذب في مفيدة تكون  أن يمكن التي

 اليونيدو" بعنوان عرضا تركيا، في اإلقليمي للتعاون  اليونيدو مركز في دير امل يلماز، سليمان السيد وقدم .30

 حول قدرات ومؤهالت األجانب املستثمرين توقعات تطابق أن على العرض وأكد (".IMP) االستثمارات رصد ومنهاج

 منهاج يلماز السيد أبرز  السياق، هذا وفي .النامية البلدان من كثير في كبيرة مشكلة مثلت زالت ال املحليين املستثمرين

مشاركة و  والبحوث، لتحليل،ل اليونيدو وضعتها اإلنترنت شبكة على عاملية أداة هو والذي ،(IMP) االستثمارات رصد

 شركة 70333 حول  معمقة بيانات تستضيف التي أفريقيا، بلدا 09 عن البداية في وأطلقت االستثماراملعلومات حول 

  .املستهدفة البلدان فيتقريبا 

 وزيادة الكومسيك استراتيجية" بعنوان عرضا الكومسيك، تنسيق مكتب خبير، اوكور، أحمد السيد وقدم .34

 والليات الكومسيك استراتيجية على العرض ركزحيث  ".الكومسيك إقليم إلى املباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 (.PCM) املشروع دورة وإدارة العمل مجموعات: وهي االستراتيجية، هذه أدخلتها التي الجديدة
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 العمل ورشة نتائج

 واملشاكل والعقبات التحديات، .أ 

 واملشاكل والعقبات التحديات على الضوء وسلطوا املشاركون  شدد واملداوالت، العامة املناقشات خالل .35

 من املزيد جذب إلى الرامية جهودها في اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان تواجهمازالت  التي التالية

 :املباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 حيث يبدو  .لألمة التجارية والعالمة الصورة بناء إلى املوجهة وخاصة االستثمار، تشجيع قدرات كفاية عدم

 وإمكانات واحتياجات التنمية وخطط الرئيسية، بالسياسات على جهل يزالون  ال األجانب أن املستثمرين

 .اإلسالمي التعاون  منظمة دول  من العديد في االقتصادية القطاعات

 تسجيل جديدة، تجارية أعمال بدء لتسهيل الالزمة ستثمارلل  واملؤسسية القانونية األطر كفاءة عدم 

 .املنازعات تسوية آلية مع والتعامل املستثمرين وحماية العقود، إنفاذ التراخيص، مع والتعامل املمتلكات،

 اإلنتاجية القدرات لتعزيز الحديثة والتقنيات املهارات في واالستثمار التحتية البنية كفاية عدم. 

 واملصرفي املالي القطاعضعف و ( رسمي غير األحيان من كثير في) الخاص القطاع صغر حجم. 

 االقتصادي االستقرار وعدم والصراعات، عالية،الالسياسية  خاطرامل. 

 البلدان إلى املباشر األجنبي االستثمارتدفقات  حول  بها موثوق حديثة و  ومعلومات إحصاءات وجود عدم 

 .بينها وفيمااألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 التوصيات .ب 

املتعلقة  التوصياتمجموعة من  املشاركون  قدم واملشاكل، والتحديات العقبات من أعاله ورد ما ضوء في .36

للدول األعضاء  املباشر األجنبي االستثمارلجذب تدفقات  اتيةمؤ  بيئة خلق إلى تؤدي أن شأنها من التي بالسياسات

 على التوصيات هذهتم إقتراح و . الطويل املدى في تدفقاتهذه ال زيادة بهدف وذلك اإلسالمي تعاون ال منظمةفي 

 :التالي النحو علىي التعاونو  الوطني املستويين

 :الوطني املستوى  على
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 منالتي  ؤاتيةوامل الالزمة االستثمارية البيئة لخلق واضح وطني التزام ضمان األعضاء البلدان على يجب .0

 املالئمة الوطنية التشريعات خالل من ذلك دعم وينبغي .واألجنبي الوطني االستثمار وتشجع تعزز  أن شأنها

 .االستثمار تشجيع وكاالت ذلك في بما املؤسسية والليات واالستراتيجيات

 

 خالل من املباشر، األجنبي االستثمار من املزيد لجذب خصيصا موجهة ومتسقة متماسكة سياسات وضع .3

 على خاص بشكل التركيز مع األعمال، بيئة وتعزيز ،املناسب االستثمار إطار وتحسين تطوير منها أمور  جملة

 التحويل، قابلية االستثمارات،على  السيطرة  حرية مثل الهامة املباشر األجنبي االستثمار مؤشرات بعض

 .التجارية األعمال ملمارسة القانونية واألطر السياس ي واالستقرار املالية، األوراق سوق  وإصالحات

 

 منوذلك  املحتملين األجانب املستثمرينقبل  من جاذبيتها لتعزيز جهودها بذل األعضاء للبلدان ينبغي .0

: االقتصادية املحددات( 0) :، وهمااملباشر األجنبي االستثمار محددات من مجموعتين من مزيج تعزيز خالل

 والبنية املاهرة، العمالة التكلفة، منخفضة الخام املواد توافر مثل التقليدية االقتصادية العوامل وتشمل

 األجنبي لالستثمار إطار أو السياسات نحو واملوجهة املؤسسية العوامل( 3) الكافية؛ املادية التحتية

 تيسير) جنبيةاأل  شركاتال عمليات ةلجاعوم دخول  بشأن واملعايير القواعد مثل عوامل وتشمل: املباشر

 وسياسة التجارية السياسة مثل املحلية السوق  يةوهيكل أداءب الخاصة والسياسات ،(التجارية األعمال

 .الضريبية والسياسة الخصخصة،

 

 اهتمام إيالء واملؤسس ي القانوني االستثمار طارإل  ينبغي .4
ً
 الخاصة، لملكيةب عترافوباإل  لشفافية،ب خاص ا

 من والحد الشركات،مسؤولية و  وسيطرة التعاقد حريةو  والفكرية، الصناعية امللكية حقوق  وتأمين

 .الطويل املدى على البيئية والسياسات الضريبي واإلصالح والعامة، الخاصة االحتكارات

 

 مهارات وتعزيز ،الصناعية التنمية إلى تفض ي املادية وغير املادية التحتية لبنيةلمتكاملة  مرافق إنشاء .5

 التحتية البنى إلى خاص اهتمام إيالء وينبغي .التكنولوجية ترقيةى الال والسعي املحلية العاملة القوى 

 القدرة لتعزيز وذلك( ICTs) واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا والنقل الطاقة وخاصة األساسية،

 .للبالد التنافسية

 

 لتسهيالتبا املتعلقة والسياسات التدابير خالل من املالي والنظام الشركات قطاع بين الروابط تحسين .6

 حد أقص ى إلى الصالت،من خالل  و  كفاءة وأكثر وأعمق أوسع مال رأس أسواقو  الخاص، للقطاع االئتمانية

 املالي النظام وكفاءة قدرات تعزيز خالل من ذلك يتم أن وينبغي .الدولية املالية األسواق مع ممكن،
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 وكذلك املراجعة ومعايير الدولية واملحاسبة القانون  سيادة تشمل حديثة قانونية مالية أطر إقامة وتشجيع

 .العاملية املعايير تلبي التي الترتيبات واإلفالس الشركات حوكمة

 

 خالل من املباشر، األجنبي االستثمار وخاصة الحدود، عبر املالية املوارد تدفق لتيسير جهود بذل ينبغي .7

 ودعم والضمانات، االستثمار حماية وضمان املال رأس تحركات على املفروضة للقيود التدريجية اإلزالة

 أقل التجارية األنظمة تطوير الضريبية، والحوافز املخاطر، تمويل أنواع من وغيرها االستثماري  املال رأس

 ومناطق الحرة ةيوالتجار  الخاصة االقتصادية املناطق إنشاء وتشجيع املعالم، واضحة ملكية وحقوق  وطأة

 .الصادرات تجهيز

 

 وفي .املؤهلة العاملة اليد سوق  في منها الستفادةمن ا األجنبية الشركات لتمكين العمل سوق  ظروف تحسين .8

 املهرة والعمال الفنيين في الستثماروا البشرية املوارد قدرات لبناء االعتبار إيالء ينبغي الصدد، هذا

العاملة  القوة  تنقل وحرية العمل أسواق في واملرونة الشفافيةكذلك فإن  .واملدراء جيدا تدريبا واملدربين

 .األهمية من القدر نفسعلى  متطلباتهي 

 على مستوى التعاون في منظمة التعاون اإلسالمي

 الدول  بين متبادلة منفعة طابع ذات معاهداتو  ثنائية قليميةوإ األطراف تعددةم ستثمارإ اتيتفاقإ إبرام .0

 البينية اتاالستثمار  وتعزيز األموال رؤوس تدفق لتسهيل وذلك اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء

 .متضاربة تكون  ما غالباالتي  الوطنية االستثمار لسياسات السلبي التأثير ومنع والخارجية

 

 تشجيعمن بينها،  أمور، جملة خالل من البينية اتاالستثمار  لزيادة جديدة وأساليب طرائق واعتماد وضع .3

 إبرامو  اإلسالمي، التعاون  منظمة في اإلقليمي ودون  اإلقليمي الصعيدين على مشتركة استثمارية مشاريع

 مشاريع وتمويل وتعزيز والخبرات، املعلومات تبادل بهدف األعضاء الدول  من الصناعيين بين العقود

 املناطق في املتبادلة االستثمارات وتشجيع األعضاء، البلدان من الخاص القطاع من مستثمرين بين مشتركة

 .الخاصة الحرة والتجارية االقتصادية

 

 تشجيع وكاالت بين الفعال التواصل خالل من تنفيذها يتمل الخبرات تبادللبناء القدرات و  برامج تطوير .0

 .التعاون اإلسالمي منظمة بلدان في الوطني االستثمار
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 اإلسالمي البنك ،)سيسريك( أنقرة مركز سيما وال الصلة، ذات اإلسالمي التعاون  منظمة مؤسسات تشجيع .4

 التي األنشطةعلى القيام بتنفيذ  ،(ICCIAالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )و  ،(IDB) للتنمية

 تدفقات تعزيز بغية األعضاء الدول  بين املمارسات وأفضل والخبرات املعارف تبادل تسهيل على تركز

 .العالم بقية من املباشر األجنبي واالستثمار اإلسالمي التعاون  منظمة إقليم في املباشر األجنبي االستثمار

 

 التعاون  منظمة دول  في االستثمار بفرص املتعلقة توفير املعلوماتو  تبادلل االنترنت بوابة على إنشاء تشجيع .5

 الجديدة والتكنولوجيات واللوائح، والقوانين للتمويل والدولية اإلقليميةو الوطنية  املصادرو  اإلسالمي

 .الصلة ذات اإلسالمي التعاون  منظمة ومؤسسات( UNIDO) اليونيدو مع بالتعاون وذلك  والدراية

 

 فرص عن معلومات تشمل اإلسالمي، التعاون  منظمة بلدان في االستثمار حول  بيانات قواعد تطوير .6

 مواتية أعمال بيئة لتطوير األعضاء البلدان بين الخبرات تبادل، و الخ املحتملين، واملستثمرين االستثمار،

 .البينية اتاالستثمار  لتشجيع مناسبة تنظيمية أطرو 

 

 اإلسالمي البنك في الصلة ذاتالبرامج و  التسهيالت منواإلنتفاع  االستفادة إلى األعضاء الدول  ةدعو  .7

 لتنمية اإلسالمية واملؤسسة ،(ICIEC) الصادرات وائتمان االستثمار لتأمين اإلسالمية املؤسسة مثل للتنمية

 (.ITFC) التجارة تمويلالدولية ل اإلسالميةاملؤسسة و ( ICD) الخاص القطاع

 

 األجنبي االستثمار تدفقات وزيادة املال رأس حركة لتعزيز كومسيكلجنة ال استراتيجية أهمية بإبراز .8

 اإلسالمي التعاون  منظمة ومؤسسات األعضاء الدول  عملال ورشة شجعت الكومسيك، إقليم في املباشر

آلية و  العمل مجموعات وهي لالستراتيجية التشغيلية األدوات من واالستفادة على إستخدام الصلة ذات

 .لكومسيكاملقدمة ل املشاريع تمويل

 

------------------------------------------------------- 

 


