
 

 

تصميم استراتيجية تسويق 

في   تنافس ي لتوليد األستثمار 

 العراق
 

                                                                                       

 غازي راض ي العبودي  الدكتور 

 

 

 

 

 

 

 

 رمجلة حوار الفك

 ورقة عمل

 (2008( ايلول)5العدد)
 

  



   

1 
 

hewarelfikr@gmail.com 

 

يتها يعتبر تصميم استراتيجيه للتسويق التنافس ي األستثماري في العراق من اولى املهام التي تنهض بمسؤول           

بهدف الترويج وجذب األستثمار  2006( لسنة  13الهيئة الوطنية لألستثمار املؤسسة بموجب القانون رقم ) 

األجنبي للعراق بأعتباره األرض الخصبة للمشاريع األستثمارية في جميع القطاعات األقتصادية والصناعية 

من ثقة املستثمر بالقوانين واألجراءات لحماية والزراعية والسياحية والخدمية وايجاد البيئة املناسبة التي تؤ 

األستثمار وتعريفه على القطاعات األستثمارية في العراق وتقييم هذه األستراتيجية لتطويرها بما يتالءم مع 

 وظائف ومسؤوليات الهيئة، وتكون على ثالث مراحل نناقشها كما يلي :

 

 املرحلة األولى

 تسويق أألستثمار

وهي مرحلة الترويج لجذب األستثمارات األجنبية الذي يعتمد على مدى القدرة في ايجاد ارضية الثقة التي تجعل      

املستثمر مطمئنا على مستقبل استثماراتة وتطويرها والترويج ألعتبار العراق املنطقة الخصبة لألستثمارعن 

 طريق :

ر بشكل يؤدي الى تحقيق اهدافها املحددة في ضوء واجباتها وضع نماذج لألنشطة الترويجية لهيئة األستثما .1

 وهيكليتها الواردة في القانون . 

ربط ستراتيجية الترويج األستثماري بخطة التنمية األقتصادية بحيث تكون ملبية لألحتياجات التنموية خالل  .2

 الفترة من خالل : 

 اولويات املفاضلة املستهدفة.تحديد األهداف التنموية الوطنية حسب   -

 تحديد اهداف ومهام هيئة األستثمار وتنسيقها مع أهداف جذب األستثمار األجنبي للقطاعات املستهدفة. -

 تحديد أهداف استقطاب األستثمار األجنبي املباشر استنادا الى اهداف التنمية الوطنية. -

تحليل نقاط القوة والضعف املهمة في ستراتيجية الترويج األستثماري لتحديد السياقات الداعمة للنجاح   -

 وتجاوز الثغرات .  
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لتشجيع املستثمرين  2006( لسنة 13األستفادة من ) املناخ الجاذب ( الذي اوجده قانون األستثمار رقم )  .3

 لضمانات واألمتيازات التي وفرها القانون منها ما يلي :العرب واألجانب لدخول رؤوس اموالهم  من خالل ا

 

 أمكانية اعادة تصدير رأس املال املستثمر بما فيه الفوائد التي تحققت من أألستثمار.   -

 تداول األسهم في سوق العراق لألوراق املالية. -

 نة. منح الحق في استئجار األراض ي للمشروع األستثماري ملده ال تزيد عن خمسين س -

 منع املصادرة  أو التأميم  للمشروع األستثماري . -

 السماح باألقامة في العراق مع حق الدخول والخروج للمستثمرين والعاملين األجانب.  -

 السماح للعاملين األجانب بالتحويل الخارجي لألموال العائدة لهم .  -

 دة عشر سنوات.منح املشروع األستثماري حق األعفاء من الضرائب والرسوم مل -

 اعفاء املوجودات الثابتة وقطع الغيار املستوردة للمشروع األستثماري من الرسوم الكمركية.  -

تسهيل انجاز معامالت املشاريع األستثمارية بسهولة وازالة العقبات التي تعترضها    وتقليص اجراءات املراجعة  -

ت املعنية داخل مبنى هيئة األستثمار وبتخويل كامل من بأستخدام اسلوب النافذة الواحدة بتجميع كافة الجها

 اداراتهم .

 Location. اجراء تحليل موضوعي لنقاط الجذب في القطاعات األستثمارية كمواقع مضيفة )تدقيق املوقع)4

Audit    ليمكن التعرف عليها بوضوح  وتحديد األولويات املتفقة مع هذه املعطيات ووضع التوقعات الحالية

 املستقبلية الجاذبة في كل قطاع للمديات القصيرة واملتوسطة والطويلة.و 

.التحديد الجغرافي للدول التي تستهدفها خطة التوجه التسويقي لألستثمار اقليميا ودوليا مرتكزة على عدد 5

ذه الشركات النشطة ومناطق تمركز رؤوس األموال التي يمكن جذبها للقطاعات األستثمارية على ان تخضع ه

 الخطط للتدقيق والتطوير بصورة مستمرة.

. تقدير التخصيصات املالية الالزمة ملوازنة هيئة األستثمار التي تغطي كلفة الترويج والتسويق باستخدام 6

 اسلوب التخطيط املالي للمدى القصير بالتركيز على :
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 ة قياسا باألنشطة األخرى .األنفاق على طرق األعالن الترويجي ملا يشكل هذا النشاط من كلفة عالي •

 اقامة املعارض التجارية واملعارض النوعية واألشتراك في املعارض األقليمية والعاملية. •

 املشاركة في املؤتمرات واللقاءات الدولية املتعلقة باألنشطة األستثمارية. •

الواسعة والتعاقد مع املكاتب استقدام الخبراء األجانب من اصحاب األختصاص والخبرة املهنية  •

 األستشارية.

تطوير مواقع الشبكة األلكترونية لهيئة األستثمار واستخدام العاملين من ذوي املهارات في هذا التخصص  •

 في الهيئة .

ايجاد مصادر تمويلية لتغطية هذه النفقات خارج املوازنة العامة للدولة عن طريق بناء عالقات مع  •

نى بهذا النوع من األنشطة وكذلك اقامة عالقات شراكة مع بعض الجهات في الداخل والخارج منظمات مانحة تع

 كغرف التجارة وغرف الصناعة وبعض منظمات املجتمع املدني.  

 املرحلة الثانية

 األسس املعيارية للمنافسة

لألستثمار في العراق  يتم تحليل األتجاهات بعد األنتهاء من املرحلة األولى وانجاز الخطة التسويقية الترويجية  

األقليمية والعاملية لألستثمار األجنبي ودراسة التقرير السنوي الذي يصدره مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  

) انكتاد ( حول التدفقات األستثمارية العاملية  لتحديد قدرة العراق التنافسية على الجذب األستثماري في 

ت التنموية واملعرفة التحليلية للضغوط واملؤثرات املرتبطة بأوضاع العراق التي تحدد مسار القطاعا

قراراملستثمر األجنبي ليمكن تحديد املساحة التنافسية التي يؤثر فيها العراق من األستثمار املتاح باألعتماد على 

دات كل قطاع تنموي وبالتالي على اساس اسلوب ) القياس املعياري( التي تبدأ من القياس النسبي التنافس ي لوح

 خطة التنمية الوطنية معتمدة على العوامل التالية:

توفر الفهم الشامل للخصائص الجاذبة التي يتميز بها العراق عن الدول األقليمية املنافسة املقبولة لدى  •

 املستثمرين األجانب املحتملين حتى ضمن قائمة األختيارالقصيرة لديهم . 
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يت العوامل الخاضعة للتقييس الجاذب لألستثمار املحفزة باتجاه القطاعات املتنافسة في البيئة تثب •

 األستثمارية بجمع البيانات عن الوحدات املكونة لها بدرجة من املعقولية ألستنباط املعايير. 

كل منها في جذب  تحديد أهم الدول املنافسة اقليميا ودوليا وحصر القطاعات التنموية لديها ومدى قدرة •

األستثمار على اساس التحليل القطاعي بموجب بيانات مقارنة  موثوقة وتحديد الخصائص التي  تميز العراق 

 وتشكل نقاط جذب لديه بجدولة متقابلة مع القطاعات املنافسة.

قياس اولوية دراسة املؤشرات التي تم تحديدها املؤثرة في قرار املستثمر األجنبي للتعرف على اتجاهاته ل •

 القطاعات الجاذبة.

استخدام اسس التصنيف الدولي للقطاعات  أو التصنيف على اساس النشاط بشكل متسق وموحد  •

 للمساعدة في التحليل وتسهيل املقارنة التنافسية.  

يذ تحديد الجداول الزمنية للترويج األستثماري بحيث يمكن معها استنتاج املعايير الزمنية الالزمة لتنف  •

 خطط الجذب على اساس األنشطة املستهدفة ضمن القطاعات الصناعية.

دور هيئة األستثماراملحوري في التسويق الترويجي لجذب التدفقات األستثمارية املستندة على الخطة  •

 ة. املعيارية التنافسية والقدرة في الجذب التدفقي األستثماري األضافي في املجاالت الحديثة للقطاعات التنموي

 - 1ايجاد التقييس املعياري التنافس ي في توفير الفرص الجاذبة لألستثمار ضمن املديات الزمنية القصيرة )  •

 سنة( وتحديد القطاعات واملكونات القطاعية املستهدفة. 10 - 6سنة( والطويلة )  5 - 3سنة ( واملتوسطة )  2

 

 املرحلة الثالثة

 تدقيق وتعديل استراتيجية التسويق

هذه املرحلة تعاد قراءة الستراتيجية التي حددت في ضوء املقارنة املعيارية التنافسية عن الخصائص املميزة في 

للعراق وقطاعاته األستثمارية الجاذبة املقرراستخدامها في الترويج داخل سوق املستثمرين في املديات القصيرة 

 لتي ترتكز على الوسائل املهمة التالية: واملتوسطة والطويلة واجراء التعديالت الضرورية الالزمة ا

ان تكون البرامج ضمن ستراتيجية بناء األنطباع العام للفكر األستثماري بأتجاه الترويج للسوق العراقية   •

 األستثمارية للوفاء بمتطلبات املستثمرين املحتملين .
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ذب استثماراتها الى نشاط توجيه جزء من الترويج الى شركات مستهدفة في الدول ذات األولوية  لغرض ج •

 محدد ضمن قطاع اقتصادي معين في العراق.

مستلزمات الخطة الترويجية اعالميا كاملطبوعات والنشرات والكراسات التي يرغب بقراءتها املستثمرون  •

 املستهدفون واألشتراك في املعارض التجارية الدولية بشكل يلفت النظر.

دراسة استخدام التقنيات لتكون منسجمة مع املناطق الجغرافية الجاذبة لألستثمار الذي يكون من خالل  •

البحث مع الخبراء األختصاصيين في القطاعات التنموية والتحاليل التفصيلية للمعلومات املتوفرة في تلك 

 القطاعات .  

لترويج في ضوء القدرة الى التوجه األستثماري تحديد املسارات التي تتطلب التوسع او التقليص في قنوات ا •

 لكل نشاط في مواضع التركيز.

كلفة األنشطة الترويجية وقدرة املوازنة السنوية لهيئة األستثمارعلى تغطيتها وامكانية ايجاد املصادر  •

 التمويلية األضافية.

لها الستراتيجية وتحديث مراجعة الجداول الزمنية لألنجاز في ضوء األختبارات الفرضية التي تخضع  •

 الجداول على اساسها .

التقويم املستمر للعالقات التي تنشئها هيئة األستثمار مع األطراف األخرى خاصة الدول املانحة والسفارات  •

العربية واألجنبية واملصارف واملكاتب األستشارية لغرض تحويل هذه العالقات الى شراكات تؤدي الى انتاج الترويج 

 ري وتسويقة.األستثما

 

 

 


