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بنما
استثمر في

مرحًبا بكم في بنما، الدولة 
الصغيرة التي تربط العالم بأسره 

بصفتها المركز التجاري األساسي 
في أمريكا الوسطى، وكونها 
تتبوأ المكانة الُمثلى لتطوير 
االستثمارات المستدامة ذات 

التأثير المجتمعي.

اعُتبرْت بنما دائمًا نقطة 
استراتيجية للحركة واالستدامة، 

حيُث توفر فرًصا رائعة لمختلف 
أنواع األنشطة. منذ أْن نشأْت بلدنا 
بموقعها الذي أنشأته المحيطات 
قبل 3 ماليين سنة، لنكون بمثابة 

الجسر بين أمريكا الشمالية 
والجنوبية، أصبحنا موضعًا ال 

غنى عنه لعبور شعوب القارة 
وتجارتها. لعبْت بنما باحتراف 

دورًا رئيسًا في المشهد العالمي 
لتجارة السلع والتبادل الثقافي 

الذي يبرز في الموانئ الضخمة، 
وذلك قبل فترة طويلة من انتشار 

مصطلح »العولمة«، كانت بنما 
بالفعل عاماًل مهًما، عالوة على 

تطوير اقتصاد الخدمات، وتسهيل 
الفرص للقيام بأعمال تجارية 

وتشكيل تحالفات استراتيجية، 
وفتح أبوابنا لكل ما يجلب 

المنفعة على العالم بأسره.

بمرور الزمن وبفضل موقعنا 
الجغرافي الفريد من نوعه، لعبنا دورا 

أساسيا في مجال النقل العالمي. 
وباكتشاف بحر الجنوب، ترسخَّ وضعنا 
بصفتنا المسافة األقصر بين إسبانيا 

والمحيط الهادئ. كنا موطنا ألول 
خط سكة حديد عابر للقارات في 

العالم، وأتاح ذلك لنا، بالتوازي مع 
حفر و إنشاء قناة بنما التي تم 
افتتاحها في عام 1914، تطوير 

قدرتنا على النقل متعدد الوسائط. 
ومع إخالصنا لهدفنا، نواصل تعزيز 

وتوسيع مهمتنا في ربط العالم، 
من خالل توسعة قناة بنما، لضمان 

عبور البضائع البحرية لمدة 100 
عامًا أخرى؛ في الوقت الذي ترفع 
وتعزز فيه الصالة الجديدة بمطار 

توكومين الدولي قدرتنا كمركزًا 
لألمريكتين، وذلك من شأنه أن يسمح 

بتنقل ماليين األشخاص براحة وأمان 
إلى أكثر من 90 مدينة في أمريكا، 

وأوروبا، والشرق األوسط.

باإلضافة إلى امتالكنا وسائل نقل 
جوى وبحري ممتازة، فإننا نربط برًا بين 

أمريكا الوسطى، والواليات المتحدة، 
وكندا، بفضل الطريق السريع للبلدان 
األمريكية، وهو ما يعزز كون مسارنا 

مركزًا إقليميًا للتجارة.

استثمر في بنما

كارمن خيثيال بيرجارا م.

PROPANAMA المدير التنفيذي

هيئة جذب االستثمارات
وتنمية الصادرات
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وتتكامل هذه البنية التحتية مع البنية 
الرقمية بامتياز، نظًرا ألن ٪100 من 
حركة اإلنترنت اإلقليمية، و٪97 من 

حركة الصوت، و٪90 من نقل البيانات، 
تمرُّ من خالل بنما عبر ثمانية كابالت 
ألياف بصرية والتي تستفيد بدورها 

من وجود أضيق خصر في القارة وهو 
ما يتيح لنا أن نصبح طريقًا افتراضيًا 

للمعلومات واالتصاالت.

الستكمال هذه البنى التحتية 
المذهلة، نقدم العديد من األنظمة 

التحفيزية في مجال، الضرائب، 
والعمالة، والهجرة، وتتمتع بها 
بالفعل مئات الشركات التي تم 

تأسيسها في 17 منطقة حرة خاصة 
وتعمل على مستوى الدولة، وأكثر 

من 170 شركة متعددة الجنسيات تقع 
مقارها اإلقليمية في بنما. وتستفيد 

هذه الشركات من الموقع، والمرافق، 
والحوافز، والقوى العاملة المحترفة 

وأفضلية الوصول إلى 60 دولة، وأكثر 
من 1.5 مليار مستهلك، جميعها 

عوامل توفرها اتفاقيات التجارة 
الحرة البالغ عددها 23 اتفاقية، في 

مشروعات مثل منطقة كولون الحرة، 
وبنما باسيفيك، ومدينة المعرفة .

وأدْت احترافيتنا في تحريك التجارة 
العالمية وربط المنطقة من بنما 

المكان المثالي لتأسيس استثماراتك 
إلعادة البناء على النحو األمثل 

reconstruirmejor#. وبوجودك في بنما 
أنت في دولة تخلو فعلًيا من الكوارث 

الطبيعية، وتتمتع بمزايا متعددة 
مثل االستقرار، واألمن السياسي 

واالقتصادي؛ مركز مصرفي ومالي 
على مستوى عالمي؛ استخدام الدوالر 

األمريكي كعملة محلية؛ خدمات طبية 
بمستوى عالمي وبأحدث التقنيات؛ 

مناخ عمل ممتاز ونوعية حياة ال مثيل 
لها.

باإلضافة إلى ربط األراضي، 
والمحيطات، واألفراد، والشركات، فنحن 
أحد أسرع االقتصادات نمًوا في العالم، 

استثمر في بنما

بمتوسط معدل نمو سنوي يزيد عن 5٪ 
خالل الـ ١٥ أعوام األخيرة

م  ُيتيح لنا عملنا بمجال الخدمات أْن نقدِّ
للشركات المكان المثالي للتعافي على 

أفضل وجه recuperarmejor#، إضافة 
إلى المزايا والخبرات الممكن تقديمها؛ 

خاصة اآلن بعد أْن أصبحت سالسل 
اإلمداد العالمية إقليمية بشكل متزايد 

مع وجود العديد من الفرص للتنمية 
المستدامة، وذلك من خالل توسيع 

عملياتها، وإعادة تمركزها، وتعزيزها، 
بالقرب من األسواق المستهدفة.

ندعوكم للتوقف لدقيقة واحدة للتعرف 
على جميع الفرص التي تستطيع 

بنما تقديمها. فنحن على يقين أننا 
سنصبح الِوجهة المثالية ألعمالك في 

المستقبل. نحن حًقا المكان األنسب 
للتواصل والتعافي على أفضل وجه.

مرحبا بكم في بنما!
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استثمر في بنما
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بنما
 باألرقام

75,517  كم

4,2 مليون نسمة )2020(

2,033,258 شخص )2020(

 52,9 مليار دوالر أمريكي )قيمة إسمية 2020(

%9.9 )المتوقع في عام 2021 مقارنة ب 2020(

17.9 % ) نمو حقيقى في عام 2020 مقارنة ب 2019(

%3 ) نمو حقيقي في 2019 مقارنة ب 2018(

12,373 دوالر أمريكي )2020(

الزراعة: 2,7%

الصناعة: 5,7%

الخدمات: 73,7%

ــــــ %1,6 )2020 مقارنة ب 2019(

%18,5) سبتمبر 2020(

%7,1 )أغسطس 2019(

1,726 مليار دوالر أمريكي  )2020(

8,077 مليار دوالر أمريكي  )2020(

 المساحة

عدد السكان

القوى العاملة

إجمالي الناتج المحلي

 معدل النمو إلي الناتج
المحلي اإلجمالي

 
 
 نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي

 مساهمة القطاعات
 المختلفة بالناتج المحلي
اإلجمالي

معدل التضخم

معدل البطالة الكلي

 

الصادرات

 الواردات

المصدر: البنك الدولي

أهاًل بكم في 
بنما، البلد الذي 
يربط المحيطات، 

والقارات، 
واألشخاص، 

واألفكار، 
والمعلومات، 
والمنتجات، 
والخدمات. 

البطل 
التاريخي في 

تهيئة التجارة 
العالمية، 

بشعبه المنفتح، 
والمبدع، 

وعالمّي الطابع. 
تعد بنما اليوم 
الرهان األمثل 

كي تحقق 
استثماراتك أكبر 
قدر من النجاح. 

مؤشر التنافسية العالمية: 61,6 )2019(

استثمر في بنما
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بنما
االستثمار في

على الرغم من صغر مساحتها والتي ال تتعدى 75 ألف كيلومتر مربع وال يزيد عدد 
سكانها على 4 مليون نسمة، إال أن موقعها االستراتيجي بإالضافة إلى مجموعة 
من العوامل التاريخية، والسياسية، واالقتصادية، عالوة على طبيعتها المتميزة، 

جعلت كل هذه العوامل من بنما قبلة األمل بأمريكا الالتينية.

وفقا للبنك الدولي، وعلى الرغم من 
التباطؤ المفاجئ بسبب جائحة كوفيد ــــ 

19، ستبلغ الزيادة بالناتج المحلي اإلجمالي 
في بنما %9.9 عام 2021، ويعد هذا النمو 

هو األسرع في أمريكا الوسطى، وأكبر من 
متوسط النمو في أمريكا الجنوبية ومنطقة 

الكاريبي.

ال تأتي هذه التوقعات الواعدة من فراغ. فلقد 
شهدت بنما تقدما اقتصاديا ملحوظا بالعقد 

الماضي، وضاعفت نصيب الفرد من الدخل في 
تلك الفترة. اليوم، تتمتع بنما بواحد من أكثر 

االقتصادات ازدهارا في المنطقة، بمعدل 
نمو سنوي بلغ %6 بين عامي 1992 و 2019، 
وكذلك أعلى دخل للفرد في أمريكا الالتينية.

تساهم العوامل التاريخية في االستقرار 
االقتصادي والتشريعي للدولة. ترتب على 
إنشاء قناة بنما من قبل الواليات المتحدة 

استخدام الدوالر كعملة متداولة، مما منح 
البالد استقرارا اقتصاديا متميزا، لم يسيطر 

فقط على التضخم على مدار 120 عاما 
الماضية، ولكنه سّهل المعامالت الدولية 

أيضا.

وفي المجال السياسي، فإن الديمقراطية 
التي تأسست منذ أكثر من ثالثين عاما، والتي 

تسمح بتغيير الحكومة عن طريق االنتخابات 
الشعبية كل خمس سنوات، قد منحت البالد 

االستقرار واألمان التشريعي الضروريين 
الزدهار األعمال التجارية. 

استثمر في بنما

 خطوة آمنة
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النمو المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021

المصدر: التوقعات اإلقتصادية العالمية، يونيو 2021، البنك الدولي.

أمريكا الجنوبية

أمريكا الوسطي

بيلسي

بنما

السلفادور

هندوراس

جواتيماال 

كوستاريكا  

نيكاراجوا

كاريبي

جمهورية الدومينيكان 

5,2

4,8

1,9

9,9
4,1

4,5

3,6

4,7

5,5

2,7

0,9

استثمر في بنما
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تميزت بنما بدعم قطاع الخدمات التنافسي لجميع األنشطة 
المتعلقة بالقناة، مثل الخدمات اللوجستية، والنقل، والخدمات 

المالية، واالتصاالت والتجارة. إن ما بدأ منذ 150 عاما ببناء أول 
خط سكة حديد عابر للقارات في العالم، وتم تدعيمه الحقا ببناء 

قناة بنما، تحول إلى شبكة من الطرق الجوية والبحرية وحتى 
ثمانية كابالت اتصاالت بحرية، والتي مجتمعة حولت بنما لواحدة 

من أفضل الدول على مستوى العالم في مجال االتصاالت، ولم 
يسبق لشعار )جسر العالم( و )قلب الكون( أن كان أكثر مالئمة 

كما هو اآلن. 

مثلما تأثرت بنما بشكل كبير بالنموذج الغربي والذي حدد شكل 
عملتها ونمط حياتها وأيضا وجود نسبة كبيرة من شعبها ثنائي 

اللغة )اإلسبانية ـــــ اإلنجليزية(، حصدت أيضا عالقات وثيقة مع 
الجانب الشرقي من الكوكب، حيث أن لها شركاء أقوياء مثل 
الصين. وال يتعلق األمر فقط بكون هذا البلد يمثل ثاني أكبر 
العمالء من حيث حجم التجارة في قناة بنما. ألن هناك روابط 
اجتماعية قوية، فنتيجة لبناء خط السكة الحديد العابر للبرزخ 

وقناة بنما، بدأت في التشكل منذ ما يقرب من 150 عاما، 
مستعمرة ممتدة من الصينيين والتي تمثل اليوم جزءا فاعال 

في الواقع البنمي. 

هناك خمسة عوامل تجعل من بنما 
المكان األمثل لالستثمار األجنبي: 

موقعها االستراتيجي، االتصالية العالية 
المتولدة حول قناة بنما ــــ والتي ساعدت 
أيضا في تطوير مركز الخدمات الجوية ــــ، 
ونظام قانوني وضريبي مالئم للمستثمر، 

وأيضا المستوى المرتفع للحياة وأمن 
المواطنة. 

إن بنما بلدا صغيرا، وعدد سكانه ال يزيد 
على 4 ماليين نسمة. ومع ذلك فهو 

بمثابة منصة كي تركز وتدير العديد من 
الشركات عملياتها من هناك إلى باقي 

أنحاء القارة.

ومن ناحية أخرى، فإن شبكة معاهدات 
التجارة الحرة التي وقعتها بنما تعد األكثر 

اتساعا في كل اإلقليم: 23 اتفاقا تجاريا، 
يمنحوننا معاملة تفضيلية في 56 دولة.

1,5 ملياراتصالية 

استثمر في بنما

مستهلك  ال مثيل لها
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على الرغم من الضغوط الكبيرة التي 
يتحملها االقتصاد العالمي، تواصل بنما 
توفير بيئة مزدهرة ومستقرة لألعمال، 
وذلك بفضل نظامها الضريبي المالئم، 

وسياستها التجارية، عالوة على إطار 
تنظيمي يسّهل من تنويع اقتصادها.

دعمت حكومة بنما سياسات لجذب 
الشركات األجنبية وتحفيز االبتكار، 

من خالل إنشاء سلسة من المناطق 
 )ZEE( االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

)انظر صفحة 46(

بمجموع 20 منطقة حرة، يعمل بها أكثر 
من 100 شركة، تقدم بنما مزايا أخرى 
من حيث التكاليف والفوائد، باإلضافة 

 أوسع شبكة من االتفاقات
.التجارية بالمنطقة

23
 اتفاقا تجاريا

56
دولة بمعاملة تفضيلية

1.5
مليار مستهلك محتمل.

لتلك المرتبطة مباشرة بالعمل، بداية 
من الحوافز واإلعفاءات على عمليات 

االستيراد والتصدير، وخدمات ذات 
تكلفة منخفضة، والوصول بشكل 

مباشر لبرامج تنمية المواهب والقوى 
العاملة المدربة. )انظر صفحة 48(.

استقطب النظام الخاص لمقر 
 )SEM( الشركات متعددة الجنسيات

أكثر من 170 شركة من هذه النوعية 
لبنما. ) انظر صفحة 51(. في عام 
2019، سنت بنما قانونا للشراكة 

 )APP( بين القطاعين العام والخاص
كحافز لالستثمار الخاص، والتنمية 

المجتمعية وتوفير فرص العمل. )انظر 
صفحة 42(.

نظام ضرائبي
 جذاب

 أسباب وجهية
 :لالستثمار في بنما

- الموقع االستراتيجي

- اتصالية ال مثيل لها.

- استقرار اقتصادي وسياسي.

- نظام تشريعي وضرائبي 
مناسب.

- مستوي معيشة مرتفع.

- أمن المواطن.

استثمر في بنما

كندا

الواليات المتحدة

المكسيك

جواتيماال

السلفادور هندوراس

كولومبيا

تشيلي

بيرو

نيكاراجوا كوستاريكا

كوبا  جمهورية
الدومينيكان

 ترينيداد
وتوباجو

 االتحاد
األوروبي

 منظمة
 التجارة الحرة

األوروبية

إسرائيل كوريا الجنوبية

سنغافورة

أوروبا

أمريكا الشمالية

جنوب امريكا

آسيا
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أدت هذه العوامل التاريخية إلى أن تتمتع بنما وخاصة 
عاصمتها بجودة حياة ُتحسد عليها من قبل أولئك الذين 
يأتون للقيام بأعمال تجارية بها. سمحت القوة الشرائية 

المرتفعة في مدينة بنما بتنمية البنية التحتية الحضرية 
والتي وضعت العاصمة بين أكثر عواصم أمريكا الالتينية 

حداثة. تمنحها ناطحات السحاب طابعا مميزا يجذب 
أنظار الزائرين في حين أنها ال تعدو أن تكون سوي مجرد 

انعكاس لنشاط نابض بالحياة. 

تنتشر المطاعم الراقية ومراكز الترفيه الليلية في 
مختلف أقطاب التنمية في المدينة. باإلضافة إلى ذلك، 

ال تزال المشاركة الكبيرة من مختلف الجنسيات في 
االقتصاد الوطني سارية بوجود األحياء اليونانية واإليطالية 
والفرنسية واألمريكية والكاريبية والباكستانية والصينية 

والتركية واإلسرائيلية ، من بين العديد من المستعمرات 
األخرى، مما يمنح المدينة طابًعا عالميا، وتسمح لك بتجربة 

األطباق الممتازة في المطاعم التي تجلب الوصفات 
األصلية لبلدانها على أيدي الجيل الثالث والثاني وحتى 

األول من المهاجرين، ألن الهجرة إلى بنما ال تتوقف.

فيما يتعلق بالتعليم، تحظى الدولة بمدارس ذات 
معايير دولية وأيضا بعض المدارس يتم فيها التدريس 
باللغة األصلية ، مثل الماندرين واليونانية واإليطالية، 

والفرنسية والعبرية واإلنجليزية، بحيث ال يعاني أطفال 
المديرين التنفيذيين من مشاكل التأقلم عند وصولهم 

إلى بنما.

توفر المدينة أيًضا األمن لسكانها، كونها واحدة من 
أقل معدالت السرقة وعنف الشوارع في المنطقة 

بأكملها، وفًقا لبرنامج Infosegura التابع لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 
عات سكنية كبيرة وجميلة للعيش في  مع وجود مجمَّ

رفاهية وراحة وهدوء، ويوجد بالمدينة أيًضا مراكز 
تسوق حديثة الطراز، حيث يجد المسؤولون التنفيذيون 

العالمات التجارية العالمية التي يختارونها وموقًعا 
مثالًيا لقضاء عطلة نهاية األسبوع سواء في شواطئ 

البحر الكاريبي و المحيط الهادئ، الواقعة على بعد 
بضعة كيلومترات، أو الغابة االستوائية المطيرة، التى 

تتاخم المدينة بكل خصوبتها.

 مثير لإلعجاب
نمط حياة

استثمر في بنما
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يتسم االقتصاد واألسواق 
بالديناميكية، وإذا كان قد تم إنشاء 

مقرات مصانع الشركات الكبيرة في 
الماضي على بعد مسافات كبيرة، 

ففي الوقت الحالي، تسببت الزيادة 
في تكاليف العمالة، وال سيما النقل 

البحري، في إعادة تلك المصانع 
عت جائحة  ألماكن أكثر قربا. سرَّ

COVID-19 من هذه العملية.

وبالتالي، فقد حان الوقت العتبار بنما 
فرصة فريدة لتقريب المسافات. 

فوجود مصانع اإلنتاج الخاصة بكم 
أكثر قربا، يمّكن الشركات من 

التحكم بشكل أفضل في العمليات، 
مع تقليل كلفة النقل، ويمكنها من 

إنشاء سلسلة توريد أكثر قوة وأقل 
عرضة للتوقفات.

في مواجهة مثل هذا 
المنعطف، سنت بنما )في 

31 أغسطس 2020( القانون 
رقم 159، المعروف باسم 

EMMA، لتسهيل تزويد 
الشركات متعددة الجنسيات 

بالخدمات المتعلقة 
بالتصنيع.

وبالمثل، ستصبح بنما 
مركزا لتصنيع المنتجات، 

وتجميعها، وصيانتها، 
وتكييفها، وتطويرها 

لالستخدام التجاري الداخلي 
وللتصدير، إلى جانب تخزين 
المكونات وتوزيعها. )انظر 

صفحة 52(

تقريب 

المسافات

:أنظمة تفضيلية
- مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة.

 - مناطق حرة.
 - نظام خاص لقر الشركات متعددة 

الجنسيات.
 - قانون للشراكة بين القطاعين العام 

والخاص.
 - قانون الحدائق الزراعية.

- قانون تسهيل خدمات التصنيع 
)EMMA(

- بنما الباسيفيك.

استثمر في بنما
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 ذات تأثير اجتماعي
استثمارات مستدامة

ـــــ19 في نقطة تحول على المستوى العالمي. حان الوقت لنسأل  تسببت جائحة كوفيدـ 
أنفسنا عما إذا كنا سنواصل القيام باألشياء كما كنا نفعل من قبل أو أن نرسم مساًرا 
جديًدا أكثر استدامة وإنسانية. لقد وضعت بنما، كدولة، مخطًطا حول نوع المستثمر 

الذي تبحث عنه ألمتها وتم استيعابه في مفهوم الشركات من النوع ب.

استثمر في بنما



15

 ذات تأثير اجتماعي
استثمارات مستدامة

تمثل الشركات من النوع B نقلة نوعية في 
طريقة ممارسة األعمال التجارية. تحول هذا 

المفهوم ــــــ الذي ظهر في بداية القرن 
بالواليات المتحدة ــــــ بسرعة إلى تيار عالمي 

من الشركات الملتزمة بتحسين العالم الذي 
نعيش فيه.

يتمثل الهدف الرئيسي من نموذج الشركة 
B في دعم التغيير اإليجابي على المستوى 

االجتماعي، واالقتصادي أو البيئي، مع 
االستمرار في تحقيق النمو واألرباح وإيجاد 

فرص العمل التي توفرها الشركات التقليدية.

 ،B نشأت الفكرة في عام 2006 في مختبر
وهي شركة تأسست في 2006 على يد جاي 
كوين جلبرت، بهدف تهيئة الظروف الالزمة 

حتى تزدهر الشركات المسؤولة عن البيئة 
والمجتمع الذي تعمل فيه.

كما يؤكد كوين، في الماضي كان يتم 
تأسيس منظمات المجتمع المدني، ولكن 

اآلن يتم تأسيس شركات تنص لوائحها ليس 
فقط على توليد األرباح لحملة أسهمها، 

ولكن قبل كل شيء، إحداث تأثير إيجابي على 
محيطها.

إن الشركات من نوع B ُتولد وتتطور في إطار 
نموذج وهو: هدفها داخل المجتمع. وبالتالي 

فإن األرباح المالية ليست السبب الوحيد 
لوجودها. يتمثل النجاح الحقيقي لهذه 

الشركات في الدمج بين نموذجها التجاري 
وأرباحها مع التأثير على المجتمع والبيئة 

بطريقة قابلة للقياس والتوسع.

صاغت بنما أهدافها التنموية ضمن هذا 
اإلطار، وتحفز بشكل خاص الشركات التي 

تتوافق مع المفاهيم األساسية لنوع 
الشركاتB ، أي الشركات المستدامة التي 

تولد تأثيرا اجتماعيا إيجابيا، وتسهم في 
خدمة الدولة عن طريق نقل المعرفة 

والتكنولوجيا، أو في تحسين نوعية الحياة 
لمواطنيها. 

الشركات من 
B نوع

 تساهم في تحسين
 جودة الحياة لمواطنيها،

 ومورديها، والمجتمع
.الذي تعمل به

 تثري المعرفة
 واالبتكار

.التكنولوجي

 تحقق
 استثمارات
.مستدامة

 ُتحدث تأثير
 اجتماعي

.إيجابي

استثمر في بنما
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استثمر في بنما
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طرق بحرية

طرق جوية

تواصل من خالل االتصاالت

بنما
مركز لوجستي

تعتبر بنما مرادف لالتصال. ولهذا، تم االعتراف بها اليوم على الصعيدين 
اإلقليمي والعالمي كأفضل مركز للتوزيع التجاري واألنشطة اللوجستية، وذلك 

بفضل قيام الدولة باستثمار كبير ومتواصل على مر السنيين في البنية التحتية 
من الدرجة األولى وأيضا االنشطة اللوجستية المتميزة. 

استثمر في بنما

من أفضل بلدان العالم اتصااًل
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لقد تجاوزت القناة بعد توسعتها توقعات العبور بكثير وأعادت أيضا تأكيد ريادتها 
البيئية في الصناعة البحرية. يتيح التقدم الذي تم إحرازه من خالل توسعة القناة 
تحقيق وفورات كبيرة في المياه وكذلك تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، 

نظرا ألن المسار يوفر لعمالئه اآلن مسافة سفر أقصر وقدرة تحميل أكبر.

استثمر في بنما
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قناة بنما
مركز لوجستي متعدد الوسائط في األمريكتين.

بطول 8 كيلومترات، يربط الممر المائي التاريخي بين المحيطات عددًا كبيرًا 
من الموانئ الهامة في المحيط األطلسي والهادئ، ولهذا فهو يستحوذ 

على %6 من حجم التجارة البحرية في العالم. 

ألكثر من 100 عام خلت، مّثلت قناة بنما أول وأشهر أصول 
مركز الخدمات اللوجستية في بنما. إن الممر األسطوري 

بين المحيطات والذي يصل البحر الكاريبي بالمحيط 
الهادئ من خالل أضيق نقطة في برزخ بنما، يربط بين 
أكثر من 1900 ميناء في جميع أنحاء العالم، من خالل 
180 طريقا بحريا تخدم أكثر من 170 دولة. وإذا ترجمنا 

ذلك ألرقام، فسنجد أنه في عام 2020 فقط، على سبيل 
المثال، تم تسجيل عبور 13,369 سفينة، أو ما يعادل 

474,5 مليون طن من البضائع.

180
طريق بحري 

13369
عبور في 2020

باإلضافة إلى ذلك، وابتداًء من عام 2016، 
أضافت األهوسة الجديدة في كوكولي، وأجوا 

كالرا، حارة مرور ثالثة لعمليات التشغيل في 
القناة، والتي تسمح بعبور سفن من نوعية 

NEOPANAMAX. ضاعفت هذه التوسعة للقناة 
التجارية البحرية فرص االتصال والتبادل بين 

البلدان واألسواق. 

170
دولة تستخدم القناة

474.5 مليون
 طن من البضائع سنويًا

استثمر في بنما
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أمريكاالالتينية ببنما

تتمتع األراضي البنمية بشريط ساحلي ذو أهمية كبيرة، 
بالمحيط الهادئ والبحر الكاريبي. منحت هذه الميزة الدولة 

فرصة فريدة لتطوير شبكة ممتدة من الموانئ الوطنية.

ونتيجة لذلك، تمتلك بنما حاليا خمسة من أكبر عشرة موانئ 
بالمنطقة. من بين هذه الموانئ، يجب أن نبرز إثنين لهما 

أهمية قصوى وهما: بالبوا، وكريستوبال، الواقعين في 
المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، على التوالي، لكونهما 
األكثر نشاطا في أمريكا الالتينية. والثالثة األخرون الذين 

يشغلون المنصة فهم: محطة بنما الدولية، محطة مانثانّيو، 
ومحطة كولون.

هذه الموانئ ليست مخصصة لمناولة البضائع في 
الحاويات فقط، بل أيضا لمجموعة متنوعة من أنواع 

أخرى من نقل البضائع والركاب، للسوق المحلي 
والدولي على حد سواء.

يسمح هذا التفرد بأن يمر من خالل الموانئ البنمية :

- عدد 11 خًطا مالحًيا دولًيا تقدم خدمات من بنما.

- وأكثر من 7.7 مليون TEU) وحدة مكافئة لعشرين 
قدما( بالعام. 

تقع أهم موانئ 

استثمر في بنما
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 شحن واستالم البضائع
 مباشرة إلى

تقدم خدمات من بنما 

سنويا

الوصول إلي

بالبوا وكريستوبال
 هما أكبر موانئ أمريكا

الالتينية نشاطا

استثمر في بنما

152 ميناء في 54 دولة

 1920 ميناء

أكثر من 11 خًطا مالحًي

أكثر من 7.7 مليون TEU ) وحدة 
مكافئة لعشرين قدم(
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محطة جوية عالمية المستوى
يعرف أيضا باسم مركز األمريكتين، لكونه مقر العمليات الرئيس لشركة الخطوط الجوية 

البنمية ) Copa Airlines(، يشتهر مطار توكومين دوليا بأنه مجمع مهم ومركز اتصال 
للرحالت المتجهة من وإلى أهم الوجهات في أمريكا الشمالية، وأمريكا الوسطى، 

وأمريكا الجنوبية، والكاريبي. 

تعتبر بنما أيضا واحدة من الدول التي تتمتع بأفضل اتصال 
جوي في العالم، وهو ما يعزز ويجعل نظام الخدمات 

اللوجستية أكثر تنافسية. يعد مطار توكومين الدولي، 
والذي يقع على بعد 20 كيلومتر من وسط العاصمة 

البنمية، أحد أهم المحطات الجوية بالقارة األمريكية، 
وذلك نظرا لكثرة الوجهات التي يخدمها حول العالم، 

وحجم حركة المرور، وتعبئة الركاب، التي يتم تسجيلها 
سنويا. في نهاية عام 2019، وقبل انتشار جائحة كوفيد 

ـــــ 19، كانت تنطلق من المطار رحالت جوية ألكثر من 90 
مدينة في 38 دولة بأمريكا، وأسيا، وأوروبا، وكان عدد 

الركاب يتجاوز سنويا 12 مليون شخص. واآلن هو في طور 
التعافي.

مطار توكومين الدولي

يقع الجزء األكبر من هذه الوجهات داخل القارة 
األمريكية، نظرا ألن المحطة الجوية الدولية تعتبر 

المركز الرئيسي لعمليات شركة الخطوط الجوية 
البنمية )Copa Airlines( وهي أيضا مركز االتصال 
الرئيسي للتحالف الجوي المعروف باسم تحالف 

ستار )star Alliance( ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي. يحظى المطار بصالتين، وأكثر من 50 بوابة 

للصعود، والتي يعمل فيها 21 شركة طيران دولية 
بنشاط، باإلضافة إلى شبكة واسعة من الحانات، 

والمطاعم، والمحالت التجارية. لهذا، أصبح أحد أكثر 
المطارات راحة، وحداثة، وتنافسية في المنطقة 

برمتها. 

استثمر في بنما
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بنما
في طليعة حركة التنقل

مترو بنما هي شركة حكومية مزدهرة، وتقوم بتوصيل 500,000 راكب 
في المنطقة الحضرية، ويضع الدولة في طليعة حركة التنقل في 
القارة، كونه المترو الحضري األول والوحيد في أمريكا الوسطي. 

تعد شبكة المترو الحديثة ببنما إحدى 
أعظم الُبنى التحتية والتي تجعل الحياة 

أكثر سهولة، والتي تعمل بالعاصمة 
البنمية منذ عام 2014. يبلغ عدد 

محطات الخطان األول والثاني بمترو 
بنما 31 محطة، ولديهما أسطوال يضم 

40 قطارا، بعدد يتراوح بين ثالثة إلى 
خمسة عربات، ويقدمان خدمة نقل 

سريعة وفعالة.

من ناحية أخرى، فإن الخط الثالث وهو قيد اإلنشاء 
اآلن، ُيعد أحد أكثر المشروعات التي يتم الترويج لها 

طموحا في البالد. هو عبارة عن قطار ضواحي سوف 
يصل وسط مدينة بنما بمحافظة شرق بنما، وبالتالي، 
سيستفيد قطاٌع عريض من سكان بنما بشكل مباشر 

. ليست هذه سوى البداية، آلن الخطة الرئيسية لمترو 
بنما تشمل ما يصل لتسعة خطوط في المجمل 

واستثمار ما يزيد على عشرة مليارات من الدوالرات 
حتى عام 2035. 

استثمر في بنما
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القناة األرضية التي تربط المحيط 
األطلسي بالمحيط الهادئ

تعد جزءا هاما جدًا ضمن مركز الخدمات اللوجستية البنمي، وتشكل جزءًا من منصة 
االتصال الحديثة التي تقدمها الدولة. باإلضافة إلى ذلك، يتمتع خط سكك حديد 

بنما بقيمة تاريخية، ألنه يعد أول خط سكة حديد عابر للقارات في العالم، وُيصنف 
كاألعجوبة الهندسية األعظم في منتصف القرن التاسع عشر.

إلى جانب قناة بنما، تمتلك الدولة أيضا نظام سكك حديد 
مواز، والذي يعمل كقناة أرضية لنقل البضائع بين موانئ 
الكاريبي والمحيط الهادئ. ُتعرف باسم سكك حديد بنما، 

وتم افتتاحها في يناير عام 1855. واليوم، ُتدار من قبل 
صاحبة االمتياز وهي شركة قناة بنما للسكك الحديدية، 

 Mi-jack و Kansas southern وهي عبارة عن اتحاد شركتي
products، والتي فاز في نهاية عقد التسعينات بامتياز 

مدته 50 عاما إلعادة بناء وتشغيل خط السكة الحديد. 

يتمثل الدور الرئيسي للسكة الحديد في 
العمل كوصلة نقل لشحن الحاويات. عالوة 

على ذلك، تؤدي مهمة سياحية، حيث أنها 
تقدم خدمة النقل للمسافرين، مما يتيح 

لهم التمتع بعبور فريد من نوعه وسط 
الغابة البنمية الوارفة على طول طريق 

قناة بنما. 

سكك حديد بنما

استثمر في بنما
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توفر طرق بنما
 اتصاال أرضيا ممتازا

إجماال، تمتلك األراضي البنمية شبكة طرق تبلغ مساحتها 
تقريبا حوالي 15137 كم، ومنها:

- 6351 كم طرق معبدة.
- 8786 كم طرق لم يتم تعبيدها بعد.

هذا ال يشمل المناطق المحيطة بمدينتي بنما وكولون 
والتي يوجد بهما ما يقرب من 81 كم تخص طرق االمتياز.

يبدأ الجزء الذي يعبر بنما، من طريق الوحدة األمريكية، من 
معبر كانوواس، على الحدود مع كوستاريكا، وحتى قرية 

يافيزا، في غابة دارّيين. ويعد الطريق األهم داخل منظومة 
الطرق البنمية، وهو ضروري للتجارة الدولية، ألنه يربط 

الدولة مباشرة بأمريكا الوسطى، وأمريكا الشمالية، حتى 
يصل لكندا.

تحتل بنما المرتبة الثالثة 
في أمريكا الالتينية، من 

حيث جودة البنية التحتية 
للطرق. 

يتكون هيكل الطرق في بنما بشكل أساسي من طريق الوحدة األمريكية، 
ــــ كولون،  والممران الشمالي والجنوبي لبنما، والطريق السريع بنماـ 

والطريق العابر للبرزخ، عالوة على الطرق األخرى المتقاطعة والتي توفر 
الوصول للمراكز الحضرية الرئيسية. 

لمزيد من المعلومات:
 https://propanama.gob.pa/es

 https://hubpanama.com
 info@hubpanama.com

5000-Teléfono: )507( 501

استثمر في بنما
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بنما
المركز الرقمي

ترتكز استراتيجية تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )TIC( للسنوات 
العشر القادمة على تحالف بين القطاعين العام، والخاص، واألكاديمي، والذي 

يهدف لتحويل بنما إلى مركًزا لالبتكار الرقمي. 

االتصال الرابح

استثمر في بنما
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واستنادا إلى ذلك، تم وضع خريطة للبرامج والمشروعات التي تم تنسيقها، 
لتعزيز العالقات العنقودية والموارد الكافية. وبالتالي، سيصبح قطاع 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قادرا على المنافسة على الصعيد الدولي.

 الموهبة
الشخصية

 البنية المادية
واالجتماعية

موارد مالية  إطار قانوني
وتنظيمي

ترتكز استراتيجية مركز بنما الرقمي
على أربعة دعائم

استثمر في بنما
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سنت بنما قوانين لتشجيع استخدام التكنولوجيا، وجذب 
الشركات، وتعزيز البحث والتطوير. من بينها، المرسوم 

التنفيذي رقم 455، والذي يمنح االستمرارية لالستراتيجية، 
من أجل الوصول للهدف المنشود وهو تطوير منصات 

جديدة تعزز االقتصاد الرقمي. هذا مفيد للغاية، ألنه 
يساعد الدولة في توليد القيمة في مواجهة المتطلبات 

الجديدة للصناعة.

يتبني هذا المرسوم بعض المبادرات الهامة، وهي: 
- وضع جدول زمني وخطة عمل إلنشاء مركز إقليمي 

لتبادل البيانات.

- تسهيل االبتكار المالي، مع دمج التكنولوجيا المالية 
المعروفة عالميا باسم FINTECH وإنشاء معايير منظمة 
لما يسمي SANDBOX )بيئة خاضعة للرقابة تشرف عليها 

هيئة تنظيمية يتم فيها تخفيف اللوائح(

- تحديث اآلليات واللوائح الضريبية حول االقتصاد الرقمي 
ومنصات التجارة االلكترونية.

اإلطار القانوني 
والتنظيمي

يدعم المرسوم التنفيذي رقم 455 
استراتيجية مركز بنما الرقمي ويعزز من 

تنمية االقتصاد الرقمي.

البنية التحتية

OPTIC: المرصد البنمي لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

يتسم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
بالتطور التكنولوجي المستمر، وهو ما يتطلب 

تجديد الُبنى التحتية. ومع وضع ذلك في االعتبار، 
تم تأسيس أحد المشروعات الرائدة االستراتيجية 

في مركز بنما الرقمي وهو: المرصد البنمي 
لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. والذي يمثل 

وحدة تقنية للبحث، والتي تسعى لدمج الدراسات، 
واألبحاث، والخبرات الموجودة حاليا في هذا 

المجال. ويهدف إلى توفير معلومات موْثقة 
ومفْصلة، وضرورية لصياغة السياسيات العامة 

التي تدعم وُتساهم في اتخاذ القرارات المتعلقة 
باالستثمار في القطاع الخاص. 

تتمثل مهمة المرصد البنمي لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت OPTIC في استيعاب تطور 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنظوراتها. 
إنه مشروع دولة يسهم في التحول الرقمي 

لبنما، مما يسمح لها بالعمل كمجموعة 
عنقودية تكنولوجية بطريقة مدروسة وفعالة. 

استثمر في بنما



29

أطلقت حكومة بنما برنامجًا جديدًا ُيسمي تأشيرة 
اإلقامة القصيرة للعمل عن بعد، والذي يهدف لجذب 

السائحين )لإلقامة الممتدة( والرقميين الرْحل الذين 
يمكنهم العمل عن بعد من بنما. بمجرد التقدم بطلب 

للحصول على هذه التأشيرة، ستتاح الفرصة لكل من 
العاملين عن بعد، والعاملين لحسابهم الخاص، ورواد 

األعمال الرقميين من كل انحاء العالم للعمل من 
المواقع الخالبة في بنما، جنبا إلى جنب مع الشواطئ 
الساحرة، وناطحات السحاب، والحياة الليلية، والشوارع 
النابضة بالحياة، والمساحات ذات الطراز الكولونيالي. 

يصلح البرنامج فقط للسائحين الذين تكون وظائفهم 
أو خدماتهم فعالة في الخارج، أو يقومون بها لصالح 
شركات بالخارج. أيضا، يمكن ان يتقدم للبرنامج مكن 

يعملون لحسابهم الشخصي ويقدمون خدمات للخارج 
أو الذين لهم مصدر دخل يتأتى من الخارج. وهذا يعني، 

أن األشخاص الذين يعملون محليا في بنما أو يأتي 
دخلهم من خالل تقديم خدمات للشركات البنمية لن 

يتمكنوا من التقدم إلى هذا البرنامج.

 لمتابعة الرقميين الرحل
مشروعات

يجب على المتقدمين استيفاء بعض 
الشروط، بما في ذلك: 

- أن يبلغ دخل الفرد من مصدر أجنبي أكثر 
من 3000 دوالر في الشهر ) أو 4000 دوالر 

شهريا في حالة األسرة(.

- التمتع بتأمين طبي.

- إمالء نموذج الطلب.

- تقديم خطاب من الشركة األجنبية التي 
يعمل الشخص لحسابها أو عقد من الشركة 
التي يقدم لها خدمات احترافية في الخارج.

- إرفاق إقرار كتابي موثق بعدم قبول عرض 
عمل في األراضي البنمية.

أتاحت الحكومة الوطنية منصة على 
اإلنترنت لمعالجة التطبيقات بكفاءة 

وسرعة. يسمح البرنامج بإقامة تصل إلى 18 
شهرا، مع فترة أولية مدتها 9 أشهر، قابلة 

للتجديد 9 أشهر أخرى.

تأمل بنما في جذب سياحة العمل عن بعد

استثمر في بنما
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من بنما لجميع أنحاء العالم
مركز للغذاء 

مع تقارب أكثر من 140 طريقا بحريا و89 طريقا جويا بالدولة من وإلى العالم، تعتبر بنما 
هي أفضل موقع إلنشاء مركز غذاء عالمي. ويعد وضع قانون تحفيزي جديد إلنشاء الحدائق 

الزراعية بمثابة العمود الفقري إلستراتيجية تهدف لتحقيق هذا الهدف. 

استثمر في بنما
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صدر القانون الجديد رقم 196 والخاص 
بإنشاء الحدائق الزراعية في فبراير 2012. 

وعلى الرغم من أن العمل ال يزال جاريا بشأن 
تنظيمه، إلى أن قطاع الصناعات الزراعية 
الموجه إليه القانون، منخرط بنشاط في 

نقاشات حول إمكانيات التوسع والتطور التي 
يشجعها اإلطار القانوني الجديد. شارك آالن 
وينستيد من شركة Simply Natural، وهي 

شركة رائدة في التحول في مجال الصناعات 
الزراعية البنمية، في مناقشات القانون. 

يقول وينستيد« من بين أهم الجوانب، تجدر 
اإلشارة أن تمويل المشروعات يحتوي على 

ضمانات لسداد القروض المدعومة من 
الدولة، وجاري العمل على إنشاء مكتب 

لتوحيد اإلجراءات البيروقراطية، مما يسهل 
ويسرع عملية التصدير«.

ُتفهم كلمة الحدائق الزراعية على أنها 
ُبني تحتية ذات موقع استراتيجي، ولكن 

األمر في الحقيقة أكبر من ذلك، فهي تعد 
بمثابة همزات وصل لسالسل اإلمداد بين 

المنتجين الزراعيين، ورجال األعمال، ومراكز 
األبحاث، والدولة، وبعض الالعبين األخرين، 

لتحويل اإلنتاج الزراعي والحيواني وتنشيط 
أقطاب التنمية. يأمل وينستيد قائال » إن 

شركة Simply Natural تنتج وتصدر وترغب 
في االنضمام إلى منتجين أخرين لتشكيل 

تكتل من الالعبين في مجال الصناعات 
الزراعية. تمتعنا بنموذج أعمال ناجح، ولكن 

اآلن، مع وجود أساس قانوني داعم، فإن 
الفرص تتزايد«.

 

استثمر في بنما

االتحاد هو
 سر النجاح
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الصناعات الزراعية
“» تعتبر الصناعات الزراعية محورا هاما للقدرة التنافسية الصناعية، ويتضح تأثيرها على االقتصاد 
من خالل حقيقة أن أكثر من %50 من الصناعة الوطنية مرتبط باألغذية وأكثر من %35 من صادرات 

البالد هي صناعات زراعية« . لورينتينو كورتيثو كوهين، رئيس جمهورية بنما

تهدف استراتيجية دولة بنما إلى وضع قطاعها الزراعي 
 Simply والحيواني بين رواد االبتكار التكنولوجي. قامت شركة

Natural بإدخال وتبني تكنولوجيا اسرائيلية إلنتاج المانجو، 
واألفوكادو، وفاكهة التنين، والليمون، وبعض الفواكه األخرى، 

سواء بالحقول المفتوحة أو بداخل صوب زراعية. شركة أخرى 
ملتزمة بالمسار الجديد، هي Urban Farms والتي تبتكر في 
مجال المحاصيل العمودية في بيئات خاضعة للرقابة. يشرح 

دافيد بروينثا، المدير التنفيذي للشركة، الجوانب التي يؤثر فيها 
القانون على وجه التحديد قائال: » في حالتنا، تساعدنا التعريفة 

الجمركية المنخفضة الستيراد المعدات)%3(، ألن نشاطنا يتطلب 
ُنظم وآالت حديثة جدا ال ُتنتج هنا، وكذلك خصم الخسائر من 

ضريبة الدخل، عالوة على حوافز ضريبة أخرى«.

بنما

تقوم Urban Farms بتسويق الخضر الورقية، 
واألعشاب العطرية، التي ُتزرع في بيئات خاضعة 

للرقابة، والتي يتم تعبئتها كخلطات سالطة جاهزة 
 Urban Farms لألكل. على الرغم من وجود مصانع

في المناطق الحضرية، إال أنها ملتزمة باألطر 
القانونية. يشرح رجل األعمال قائال: » نقوم بشراء 

جزء من منتج خلطاتنا من منتجين بالخارج. نفكر في 
كيفية تنظيم سلسلة لإلمدادات معهم، وتطوير 

المنتجات وان نستفيد جميعا«. 

االبتكار التكنولوجي أمر حتمي

لورينتينو كورتيثو كوهين، رئيس جمهورية بنما، يتحاور مع بيرونيكا ثاباال لومباردي، ممثلة بنك التنمية األمريكي في بنما.

استثمر في بنما
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تأمل بنما، من خالل قانون الحدائق الزراعية الجديد 
هذا، في تطوير 20000 ألف هكتار من المحاصيل التي 
من شأنها أن تسمح بصادرات سنوية بقيمة مليار دوالر 

أمريكي. وفقا لوينيستيد، فإننا حاليا قد حققنا فقط 
%10 من هذا الهدف، لكن لدينا كل ما يؤهلنا للوصول 

إليه، بل وتجاوزه. » الموقع الجغرافي، واالتصال 
بالطرق التجارية البحرية والجوية، قرب المزروعات 

من المراكز اللوجستية للتجهيز والتصدير، كل هذه 
األسباب تجعل منتجنا يذهب من الحقل إلى األسواق 
في أوروبا، وأمريكا الشمالية، في غضون من 11 إلى 

15 يوما، في الوقت الذي يتأخر فيه جيراننا األكبر حجما 
ما بين 18 و20 يوما«. إن اقتصاًدا قائما على الدوالر، 

بدون مخاطر تقلب العملة، وصناعة حديثة، تأخذ بأعلى 
المعايير من بداية مراحل اإلنتاج، البد وأن ينتهي به 

المطاف بكسب الرهان. 

رهانات بنما عالية

ـــ الحيواني  يعد الُمنِتج الزراعيـ 
جزًءا هاما من استراتيجية 

مركز الغذاء. ويجب عليه إدخال 
تكنولوجيا مبتكرة في عمله. 
بينما يجب دمج المستثمر في 
الحديقة الزراعية في سلسة 

اإلمداد.

لمزيد من المعلومات حول القانون 
رقم 196 الخاص بإنشاء الحدائق 

الزراعية، ادخل هنا: 
https://propanama.gob.pa/es/

Agroparques

استثمر في بنما

وتمتلك كل أسباب النجاح
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السياحة
تعتبر بنما هي الوجهة األكثر جاذبية في المنطقة لالستثمار السياحي: فهي تتمتع 

ـــــ محاطة بثراء طبيعي وتنوع  ــــ الحديثة، وعالمية الطابعـ  بموقع متميز، وعاصمتهاـ 
ثقافي ال مثيل لهما، وتكثر بها الشواطئ. وعالوة على ذلك، فإنها تقدم حوافز ضريبية 

معتبرة لجذب مستثمرين جدد.

قطاع استراتيجي

استثمر في بنما
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ألكثر من عقد من الزمان، كانت بنما 
واحدة من أكثر الوجهات غير المكتشفة 
المرغوبة في العالم، وذلك ألنها تجمع، 
في إقليم واحد، عدًدا كبيًرا ومتنوًعا من 

مناطق الجذب السياحي.

فمن ناحية، تكثر بها الشواطئ الخالبة 
والرائعة، سواء بالبحر الكاريبي أو 

بالمحيط الهادئ، فضال عن محمياتها 
الطبيعية الجميلة، والتي تتميز 

بكونها موطنا لواحد من أكبر البيئات 
المتنوعة في كوكبنا فيما يخص النباتات 
والحيوانات. ومن ناحية أخرى، تعد مدينة 

بنما الحديثة مركزا تجاريا وماليا هاما، 
وتقدم في الوقت ذاته لزائريها رموزا 

تاريخية ومعمارية قيمة، مثل قناة بنما، 
والمركز التاريخي لحي سان فيليبي، 

تراهن بنما على سياحة 
مستدامة بمستوى عالمي

ليس كافيا أن تكون جوهرة السياحة في أمريكا الوسطي. اآلن، تسعي الدولة ألن يتم 
االعتراف بها كوجهة سياحية مستدامة على مستوي عالمي، وذلك بفضل الثراء، 

والتنوع االستثنائي لتراثها الطبيعي، والثقافي، فضال عن جودة خدماتها.

إن الرؤية التي 
تقدمها هذه الخطة 
االستراتيجية هي أن 

يتم االعتراف ببنما 
كوجهة سياحية 

مستدامة بمستوي 
عالمي، وذلك بفضل 

الثراء والتنوع 
االستثنائيين لتراثها 
الطبيعي والثقافي، 

فضال عن جودة 
خدماتها. 

وأطالل بنما القديمة، ومتحف األحياء 
البحرية، وهو أول مبني من تصميم 
المعماري الشهير فرانك جيري في 

أمريكا الالتينية.

اآلن، تتجه الدولة للمزيد وتتقدم نحو 
سياحة مستدامة وواعية، بفضل 

خارطة طريق لضمان حصول الزوار 
على أفضل تجربة: الخطة الرئيسية 

للسياحة المستدامة 2020 ـــ 2015. 
عالوة على ذلك، ومن أجل تحقيق 

هذه األهداف، عززت هيئة السياحة 
في بنما قدرتها على العمل من خالل 

المجلس األعلى للسياحة وصندوق 
الترويج السياحي، وهما ابتكاران 

يمثالن دعًما كبيرا لتحويل بنما لوجهة 
سياحية مستدامة بمستوي عالمي. 

استثمر في بنما
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ظهور اتحاد جديد

يسعي هذا النموذج إلى تشجيع التعلم، واالكتشاف، والفضول، والبحث، من أجل 
جذب نوعية جديدة من الزوار أكثر وعيا ببيئتهم وتوضيح امتالك الدولة لعدد ال 

نهائي من الخبرات التي يمكن أن تقدمها. 

بمرور الوقت يتزايد عدد السائحين المهتمين 
بالحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية 

للوجهة التي يزورونها، وأيضا رفاهية 
المجتمعات المحلية. واتباعا لهذا النهج، 
اهتمت بنما بإيجاد منتجات موجهة لهذا 

الهدف وجذبها إلى البالد. ولهذا، تم إنشاء 
تحالف السياحة، والحماية، والبحث، لتعزيز ودعم 
التنمية السياحية التراثية المستدامة في بنما، 

استرشادا بالخطة الجديدة الرائدة للسياحة 
المستدامة. 

حاليا، تجتمع القطاعات والتجمعات المشاركة 
في تحالف السياحة، والحماية، والبحث للتراث 

الطبيعي والثقافي لكل مجتمع، لدراسته، 
والحفاظ عليه. يساعد هذا في تطوير وتعزيز 

األنشطة السياحية الجديدة والمحفزة، المتعلقة 
بالثروة التراثية البنمية. 

ترتكز الفكرة على الرهان على التمايز لزيادة 
القدرة التنافسية لبنما كوجهة سياحية، وتجديد 

الخبرات السياحية التي تستهدف مسافرين 
واعيين. 

تساعد الخطة الرائدة للسياحة 
ــــ 2025  المستدامة 2020ـ 

على تعزيز استراتيجية جذب 
االستثمارات، خاصة في إيجاد 
خبرات أكثر ثراًء فيما يتعلق 
بالتراث الطبيعي والثقافي 

لبنما.

 من أجل تنمية السياحة التراثية 
المستدامة

استثمر في بنما
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من أجل مزيد من االثراء الستراتيجيتها، 
سنت حكومة بنما القانون 122، بهدف دعم 

استثمارات وتمويل المشروعات السياحية 
الجديدة. اجتذب هذا القانون بالفعل خمسة 

مشروعات عمالقة في مجال الضيافة، والتي 
سيتم إنشائها في وجهات بنمية خالبة مثل 

بوكاس ديل تورو، وشيريكي، وأرخبيل الس 
بيرالس، ووبنتا تشامي، بقيمة اجمالية تزيد 

على 371 مليون دوالر.

تنمية األنشطة السياحية

للمزيد من المعلومات: من ناحية أخرى، يقدم التشريع ائتمانا 
ضريبيا للمستثمر يقضي بأن يكون 

أول من يحصل على األسهم والسندات 
التي ُتصدرها الشركة السياحية. سيتم 

منح هذا الحافز حتى 31 ديسمبر 2025 
للمستثمرين غير المرتبطين بالشركة 

السياحية التي تصدر األدوات المالية 
المذكورة. 

تجذب حوافز تشجيع األنشطة 
السياحية استثمارات جديدة

استثمر في بنما

www.atp.gob.pa 
inversiones@atp.gob.pa

Teléfono: )507( 526-7000

https://www.atp.gob.pa
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تسير الدولة بخطى حثيثة في التحول في مجال الطاقة عن طريق توليد طاقة 
متجددة، من أجل تنويع مصادرها، وتحسين جودتها، وسعرها، وتوزيعها. تشمل 

االستراتيجية أيضا مكافحة التغير المناخي واالحتباس الحراري.

تنمية

من خالل األمانة الوطنية للطاقة )SNE(، تروج بنما لخطة 
جديدة للطاقة على المستوي الوطني، والتي ترتكز على 

إزالة الكربون، ودعم الالمركزية، ودمقرطة، ورقمنة، 
نموذج الطاقة في البالد، بهدف توجهيه نحو مصادر 
الطاقة المتجددة، لتقليل اعتمادها على المشتقات 

البترولية والرهان على توليد الطاقة النظيفة.

تمتلك بنما أكبر مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح في 
أمريكا الوسطى والكاريبي، والتي تقع في مدينة 

بينونيمه، في محافظة كوكولي، على بعد 150 كم شرق 
العاصمة البنمية. نظرا لحجمها، وأهميتها، تعتبر اآلن 

أكبر استثمار في الطاقة المتجددة في البالد وهي معيار 
للصناعة على المستوي اإلقليمي. تمتلك مزرعة الرياح 

الطاقة
في بينونيمه 106 من توربينات الرياح وتصل قدرة توليدها 

إلى 270 ميجاوات، وهو ما يشكل من %6:7 من الطاقة 
الكهربائية التي يحتاجها السوق البنمي. 

تعمل الدولة أيضا على تعزيز االستراتيجية الوطنية للنقل 
الكهربائي، وهي مبادرة لدعم النقل منخفض االنبعاثات 

والمساهمة في الوفاء بالتزامات بنما المتعلقة بالمناخ. 
تقترح االستراتيجية تدابير محددة في أربعة مجاالت 

أساسية وهي: الحوكمة، واللوائح، والقطاعات االستراتيجية 
والتعليمية، وإنشاء إطار قانوني ال يشجع على استخدام 
المركبات التي تستخدم الوقود األحفوري، بل يحفز على 
إدخال المركبات الكهربائية للسوق، من أجل النقل العام 

والخاص )الفردي والجماعي(.

استثمر في بنما
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يحّول بنما إلى مركز 
للطاقة.

بفضل خريطة الطريق الوطنية للتحول 
الستخدام النقل الكهربائي، ستستوفي بنما 

كل الشروط، كي تصل إلى األهداف التالية 
بحلول 2030:

- من 10: 20 % من السيارات الخاصة ستصبح 
كهربائية.

- 25:40 % من السيارات الخاصة المباعة في 
هذا العام ستكون كهربائية.

- %15:35 من األتوبيسات ستكون كهربائية.

- %25:50 من الحافالت العامة ستكون 
كهربائية.

في نهاية عام 2019، ُأفتِتح في بنما أول مصنع 
للغاز الطبيعي المسال في أمريكا الوسطي. 

والذي أنشأته شركة AES بنما، بإجمالي 
استثمارات بلغت 1,150 مليار دوالر، ويسمح 

المصنع الجديد بتصدير، وتوزيع هذا النوع من 
الهيدروكربون إلى كل بالد أمريكا الوسطي 

وأيضا إلى شمال كولومبيا. كما سّهل لبعض 
محطات توليد الطاقة األخرى في المنطقة، 

والتي كانت تعمل باستخدام زيت الوقود 
أو الديزل، أن تتحول تدريجيا الستخدام الغاز 

الطبيعي، وهو أقل كلفة، عالوة على أنه صديق 
للبيئة. 

بهذا الشكل، تدشن بنما مرحلة جديدة، ال تتحول 
فيها فقط إلى أصغر بلد يمتلك مصنًعا للغاز 

الطبيعي المسال في العالم، من بين 36 دولة 
تمتلك مصانع مماثلة، بل تبرز أيضا كمركز 

يساهم في تطوير الطاقة في اإلقليم، ويساعد 
الدول األخرى في اإلقليم على تنويع مصادر 

طاقتها، على المدي البعيد، وأن تقلل من 
اعتمادها على مشتقات البترول.

كي تصبح بنما مركز للطاقة، تم 
تطوير خطة لدمج قطاع الكهرباء مع 
التخطيط الهيدروكربوني والطاقة 

المتجددة في البالد. 

مصنع للغاز الطبيعي 
المسال 

استثمر في بنما
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 صناعتها 
الدوائية

بنما تعزز

حددت سلطات البلد المجاالت والعمليات الضرورية الالزمة لتسهيل 
إنشاء شركات األدوية الدولية في بنما.

استثمر في بنما
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تعمل حكومة بنما على تحويل البالد 
إلى مركز إقليمي إلنتاج وتوزيع األدوية. 

يسير المشروع جنًبا إلى جنب مع خطة 
العمل، التي وضعها الرئيس لورنتينو 

كورتيثو وفريقه، لمضاعفة االستثمار في 
مجال االبتكار إلى ثالثة أضعاف بمساعدة 

الشركات الخاصة.

إن دخول نظام EMMA الجديد حيز التنفيذ، 
والذي يزيد من تسهيل إنشاء شركات 

مخصصة للتصنيع ، يمهد الطريق ألن يصبح 
مركز الدواء البنمي حقيقة واقعة.

كانت العملية تتطور شيًئا فشيًئا. والدليل 
على ذلك هو الشركات المرموقة في هذا 

القطاع من االقتصاد والتي تم تأسيسها 
بالفعل في الدولة والتي كان نجاحها 
نموذًجا يحتذى به، في تصميم برنامج 

حوافز بأهداف واضحة. من بينها، يجدر 
تسليط الضوء على اإلنجازات المهمة 
التي حققتها شركة األدوية العالمية 
GlaxoSmithKline )GSK(: وهي إحدى 

الشركات التي تعتبر رائدة عالمًيا في 
صناعة األدوية والصحة، وأول من أنشئت 

مصنعًا لألدوية في بنما، وذلك بفضل مزايا 
النظام اللوجستي البنمي والتسهيالت 

الرائعة التي تقدمها الدولة.

باإلضافة إلى مصنع اإلنتاج، بقدرة إنتاجية 
تبلغ ستمائة وخمسين مليون قرص بانادول 

الهدف الرئيسي 
من هذه المبادرة 
هو إنشاء شركات 

في بنما لديها 
القدرة على 

إنتاج األدوية 
المكافئة، ليتم 

تصنيعها على 
األراضي البنمية 

وتوزيعها في 
جميع أنحاء 

منطقة البحر 
الكاريبي وأمريكا 

الجنوبية.

سنوًيا، أنشأت GSK، على أرض بنما، 
منذ عام 2017، مقرها الرئيسي لقسم 

األدوية ألمريكا الوسطى ومنطقة البحر 
الكاريبي، وتمتلك في نفس الوقت 

مركزا ألبحاث اللقاحات والدراسات. قامت 
الشركة البريطانية مؤخًرا بتوسيع 

مصنعها المتطور جدا والموجود في 
العاصمة البنمية، وحصلت على معدات 
جديدة بأحدث التقنيات الصناعية ونفذت 

عملية تحديث لمناطق العمل المختلفة. 
أدي كل هذا إلى زيادة انتاجيتها بشكل 

كبير وبالتالي عززت التزامها باقتصاد 
البالد وتنميته، من خالل اختيارها له 

كمركز لصناعتها الدوائية.

بناًء على هذا النموذج الناجح، أجرت 
سلطات وزارة التجارة والصناعة ووزارة 

الصحة ومستشارية الجمهورية دراسات 
مهمة بالتعاون مع األمم المتحدة. 
في الوقت نفسه، تم تعزيز عالقات 

التعاون مع الدول الرائدة في صناعة 
األدوية، مثل الهند، التي تعد أكبر مورد 
للمواد المكافئة في العالم. إن الهدف 

من إنشاء مركز لألدوية في بنما هو 
توسيع أنشطة التوزيع الحالية ودمج 

تصنيع المنتجات الدوائية، باإلضافة إلى 
بحث وتطوير منتجات جديدة ومبتكرة. 
يتوافق هذا مع الدور الذي تلعبه بنما 

كمركز لوجستي ومركز إنساني ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

سيؤدي تعزيز مركز 
األدوية في بنما 

إلى أن تصبح صناعة 
األدوية أكثر إنتاجية. 

األمر، الذي يؤكد 
من جديد، أن البلد 

مكان مثالي لمزيد 
من الشركات العابرة 

للقارات لالستثمار 
والتطور والنمو.

استثمر في بنما
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 بين القطاعين
العام والخاص
في عام 2019، تم إنشاء نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي 

يسمح بتوليد مجموعة من المشروعات االستثمارية االجتماعية واالقتصادية 
الكبيرة، والتي تهتم الدولة بتعزيزها بالتعاون مع القطاع الخاص.

استثمر في بنما

الشراكة



 المشروعات ذات األهمية 
االجتماعية واالقتصادية التي 

تسعى بنما لتعزيزها من خالل 
الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص توجد ضمن قطاعات مثل:

- الطرق

- الطاقة

- االتصاالت

- المباني العامة

- الموانئ
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ما هي، 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص )PPP( هي طرق 
لربط رأس المال بين القطاعين العام والخاص، مع دمج 

الخبرات، والمعرفة، والمعدات، والتقنيات، والقدرات 
التقنية، والمالية. وتهدف إلى تعزيز إنشاء، وتطوير، 
وتحسين، وتشغيل، وصيانة البنية التحتية العامة، أو 

لتوفير الخدمات العامة.

يحكمها عقد طويل األجل، يتم تنفيذه بين المؤسسة 
الحكومية المهتمة بتطوير المشروع وشركة القطاع 

الخاص التي تتعهد بتنفيذه. عندئذ يكون المستثمر 
مسؤواًل، كلًيا أو جزئًيا، عن إنشاء واستغالل وتشغيل 

وصيانة األصول العامة، ويحاول دائًما تجنب أي مخاطر 
قد تنشأ أثناء التنفيذ.

استثمر في بنما

وكيف تعمل؟
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إنجازات عظيمة
مْكن إطالق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنما، حتى اآلن، من 

إعادة تنشيط حوالي 130 مشروًعا وأكثر من 4000 وظيفة على الصعيد 
المحلي، ناهيك عن أنه في المستقبل يوجد أكثر من 2 مليار دوالر لالستثمار 

في تطوير أعمال جديدة.

هناك نوعان من الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، وذلك وفقا لنموذج 

التمويل الخاص بهم. وهم:
ذاتية التمويل: وهي تلك التي يتم فيها 

استرداد جميع تكاليف المشروع مع اإليرادات 
التي يتلقاه مقاول الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، والذي يتعهد بتوفير البنية 

التحتية أو الخدمة العامة.
ثنائية التمويل: تلك التي تتطلب موارد مالية 

من الدولة، لضمان االستدامة االقتصادية 
للمشروع بشكل كلي أو جزئي من مدة سريان 

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

لتنفيذ خطة الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص، تلقت 

الحكومة البنمية مشورة 
الكيانات المالية الدولية الهامة، 

من أجل دمج أفضل الممارسات، 
والدروس المستفادة من البلدان 
األخرى التي لديها بالفعل نظام 

الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، من بينها البنك الدولي، 

وبنك امريكا الوسطى للتكامل 
االقتصادي، وبنك التنمية ألمريكا 

الالتينية ، وبنك التنمية للبلدان 
األمريكية.

استثمر في بنما
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»أشعر بالتفاؤل، ألن قوانين مثل 
هذه ستؤدي إلى ازدهار اقتصادنا 
مرة أخرى، وأن نبدأ مرة أخرى في 

رؤية تلك االستثمارات الوطنية، عالوة 
على، تلقي استثمارات جيدة من الخارج 

والتي ستبدأ في خلق فرص عمل ».

 لورينتينو كورتيثو كوهين، رئيس 
جمهورية بنما.

هذه بعض االعتبارات التي يجب مراعاتها، من أجل 
امكانية التقدم للحصول على عقد شراكة بين 

القطاعين العام والخاص، كما هو منصوص عليه 
في القانون 93 بتاريخ 19 سبتمبر 2019:

- تسري العقود بحد أقصى 30 عاًما قابلة للتمديد 
لمدة 10 سنوات أخرى. 

- ال يجوز أن تقل االتفاقيات عن 15 مليون دوالر، 
باستثناء تلك التي يتم تطويرها بمبادرة من 

المحليات.

- ال يتنازل هذا النموذج من التعاقد عن السيطرة 
أو ينقل ملكية المشروع لصاحب االمتياز. 

 - لن تتمكن البنوك الوطنية مثل، بنك بنما 
الوطني، وصندوق االدخار، وبنك التنمية الزراعي 

والحيواني، والبنك الوطني للرهن العقاري، سوي 
من تمويل ما يصل إلى ٪25 فقط من االستثمار 

في مشروعات من هذا النوع.

- تحظر مشاركة األشخاص والشركات المتورطة 
في وقائع فساد.

 
- فرض حظر مدته 10 سنوات على الشركات التي 
تتأخر في دفع غرامات عدم تنفيذ العقود قبل أن 

تتمكن من العودة للمشاركة. 

- إذا دعت الحاجة ألي تحكيم، فسيكون في بنما 
ووفقا للقوانين البنمية وباللغة اإلسبانية. 

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ماهي،ـ ومن يستطع التقدم لها؟ 

استثمر في بنما
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أنظمة خاصة

لالستثمار 
أصبحت بنما المقر اإلقليمي بامتياز للشركات المرموقة متعددة الجنسيات، والتي 

تأسست في بلدنا بعد ان جذبتها المزايا العظيمة التي تقدمها بنما في مجاالت الضرائب 
والهجرة والعمل. تزيد القوانين التي أنشئت بفضلها مناطق اقتصادية ونظم استثمارية 

خاصة يوميا من ضخ رأس المال األجنبي.

استثمر في بنما
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إن نجاح هذه المنطقة ال يمكن انكاره: فاليوم لديها أكثر 
من 300 شركة مؤسسة، ثمانية منها مدرجة في قائمة 

Fotune 500 المرموقة، وأدرجت 16 أخرى في قائمة 
 Dell، M3، Fedex، VF ،فوربس العالمية 2000. من بينها

corp، Pepsico، Cemex. يمتلك المعهد الوطني للتعليم 
والتدريب من أجل التنمية البشرية )INADEH( مركزا 

لتدريب الكوادر البشرية وفقا الحتياج الشركات. 

بالنسبة إلى بنما، تتمتع هذه المنطقة الخاصة بأهمية 
كبيرة، ألنها تشجع كل يوم على إنشاء صناعات جديدة 

في البالد، من خالل تزويدها بأنظمة ومزايا أكثر تيسيًرا، 
بما في ذلك الضرائب وحوافز العمل.

ـــ باسفيك بنماـ 

منطقة اقتصادية خاصة
يعد هذا التجمع التجاري والسكني، الذي يقع بالقرب من مدينة بنما، أحد أكبر 

المشاريع المختلطة في جميع أنحاء أمريكا ويوفر مزايا اقتصادية متعددة نظًرا 
لموقعه االستراتيجي.

إن هذا المركز اللوجستي فريد من نوعه. فهو يوجد في 
وسط غابة استوائية دائمة الخضرة وعلى بعد دقائق 
قليلة من المحيط الهادئ، تم تطويره من قبل شركة 

London & Regional الشهيرة، وهي واحدة من أكبر 
الشركات العقارية في أوروبا، ولها استثمارات وتطورات 

ومصالح تجارية هامة في أكثر من 10 دول.

تحتوي المنطقة االقتصادية الخاصة في بنما باسيفيك 
والتي تبلغ مساحتها 1400 هكتار، على أنشطة تجارية 

مختلفة، مثل التصنيع، والتخزين، وعمليات الشحن 
الجوي، والمكاتب التجارية. تضم أيضا مطاًرا دولًيا، فضال 

عن مجمع سكني عالي المستوي والذي روعي في 
بنائه االشتراطات البيئية المستدامة.

استثمر في بنما
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مدينة المعرفة
مركز االبتكار والصناعات اإلبداعية

إن مدينة المعرفة عبارة عن مشروع مبتكر ومدعاة للفخر 
للدولة، ألنه دليال على أسوة حسنة وهي: أن بناء عالم 

آخر هو حقيقة ممكنة. إنه مجتمع يعمل فيه بالتساوي 
رجال األعمال، والعلماء، والمفكرون، والفنانون، وقادة 
المجتمعات المختلفة، العديد من الهيئات ومنظمات 

المجتمع المدني، والذين لديهم هدف مشترك هو: تطوير 
المبادرات التي تولد تغييرا اجتماعيا. 

يقع المركز الرئيسي للمدينة والذي تبلغ مساحته 120 
هكتاًرا في مدينة كاليتون، على بعد دقائق قليلة من وسط 

العاصمة البنمية، أمام أهوسة ميرافلوريس الخاصة بقناة 
بنما مباشرًة. أكثر من 200 مبنى، تم بناؤها منذ أكثر من 80 
عاًما لغرض آخر، بمسطحاتها الخضراء الرائعة، كانت مناسبة 

لمجمع حديث للتكنولوجيا، والعلوم، واألعمال. هدفها 

هو تصميم نظام بيئي مناسب للتخيل، والبحث، والتعلم، 
والتعليم، والتجريب، واالختراع، واإلبداع، واإللهام. فيه، يمتلك 

المستثمرون كل ما يحتاجونه لتطوير معاملتهم التجارية، 
وريادة األعمال والصناعات اإلبداعية في بيئة تسمح لهم 

بمشاركة المعرفة، والبنية التحتية، وحتى المشروعات.
 

توفر مدينة المعرفة بيئة عمل فريدة من نوعها، مع 
مساحات خضراء واسعة محاطة بالطبيعة، باإلضافة إلى 

مناطق ترفيه في الهواء الطلق، والتي تعتبر مثالية 
للمشي، والجري، وركوب الدراجات. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
الشركات التي يتم تأسيسها تحظي بمكتسبات عديدة من 

اجل التطوير الجيد لمشروعاتها. على سبيل المثال، فإن 
أنشطتها، وعملياتها، ومعامالتها، وإجراءاتها وتحويالتها 
للممتلكات المنقولة وغير المنقولة معفاة من الضرائب 

بنسبة 100٪.

استثمر في بنما
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لجنة أفالم بنما

لجنة األفالم في بنما هي الكيان التابع لوزارة 
التجارة والصناعة والمسؤول عن تزويد صانعي 

األفالم حول العالم بخدمات ضرورية لتلبية 
احتياجات اإلنتاج الخاصة بهم. كما أنشأت أيًضا 

برنامج حوافز األفالم في بنما، والذي يقدم 
لشركات اإلنتاج استرداًدا نقدًيا بنسبة 25 ٪ من 

تكاليف األعمال التي يتم انتاجها في البالد. بما 
في ذلك، إيداع المبلغ المسترد بالكامل مقدًما، 

في عهدة شركة السندات، حتى ال يتوقف 
المشروع.

لهذا السبب، اختار العديد من صانعي األفالم 
بنما كأفضل موقع للتصوير، إلنتاج سواء 

أفالم عالمية شهيرة أو حتى مشروعات إنتاج 

يعد التصوير في بنما استثماًرا آمًنا ومربًحا، حيث تقدم الدولة للمنتجين والمخرجين السينمائيين 
العالميين، وللمسلسالت التلفزيونية، وبرامج الواقع، وغيرها من المنتجات السمعية والبصرية 

كل الدعم والخدمات الالزمة لهم، من أجل اختيار بنما كموقع مثالي لمشروعاتهم

هوليوود الضخمة في مدنها القديمة ذات 
الطابع الكولونيالي ومحمياتها الطبيعية 
الخصبة. من بينها الجزء الثاني من فرقة 

االنتحار، التي تضم فريق عمله نجوما 
كبار للفن السابع، مثل األسترالية مارجوت 
روبي واإلنجليزي إدريس إلبا. باإلضافة إلى 

Quantum of Solace، وهو فيلم للعميل 
السري األسطوري جيمس بوند، وهو أحد 

أهم سالسل األفالم في العالم، والذي قام 
ببطولته البريطاني دانيال كريج.

هذان مثاالن فقط على العديد من األفالم 
التي تم إنتاجها. عالوة على أخرى كثيرة جدا 

في الطريق!

استثمر في بنما

حلقة الوصل لصناعة السينما في 
المواقع البنمية الخالبة
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الهدف الرئيسي من منطقة التجارة الحرة 
بكولون )ZLC( هو تعزيز التجارة الدولية في إطار 

المزايا الضريبية، حيث يتم توجيه معظم األنشطة 
إلى تجارة الجملة. 

تقع منطقة كولون الحرة )ZLC( على بعد 45 دقيقة فقط من 
مدينة بنما، وهي المنطقة الحرة الرئيسية في نصف الكرة 

الغربي وأحد المراكز اللوجستية الرئيسية إلعادة التوزيع 
متعدد الوسائط على مستوى العالم. تعتبر »واجهة العالم« 

، حيث يمكن للشركات التي تعمل هناك أن تقيم عالقات 
تجارية مع أكثر من 165 دولة. عندما في العمل عام 1948، 

لم يكن بها سوى 10 شركات فقط في مساحة ال تتعدى 35 
هكتاًرا. اآلن، هذه المنطقة التجارية الحرة مقسمة إلى تسعة 

قطاعات مختلفة ، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1064 هكتار 
وتوجد بها أكثر من 3000 شركة قائمة.

في واجهة العرض الضخمة هذه نجد تمثيال للشركات 
 Sony Corportion، LG Electronics:العالمية المرموقة  مثل

 Panama ، Samsung Electronics Panama ، Bristol
 Laboratories ،May’s Zona Libre ، Pioneer Int’l Latin America

والعديد من الشركات األخرى. 

ألكثر من 70 عاًما، اعُتِبر هذا السوق التجاري بمثابة المركز التجاري الرئيسي 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، باإلضافة إلى كونه مصدر فخر وطني 

وركيزة مهمة لالقتصاد البنمي.

بعض المزايا والحوافز 
المقدمة للشركات التي يتم 

تأسيسها في المنطقة الحرة 
:)ZLC( بكولون

- ٪0 ضريبة على أرباح العمليات 
الخارجية. 

- ٪0 معدل الضريبة على الواردات 
وإعادة تصدير البضائع.

- تسهيالت الهجرة للمستثمرين، 
والمديرين التنفيذيين األجانب، 

وكذلك لعائالتهم.

- تكاليف إيجار منخفضة لألراضي، 
والمباني، والمساحات األخرى.

استثمر في بنما

منطقة كولون الحرة
واجهة عرض العالم
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تمتلك بنما 20 منطقة حرة 
في جميع انحاء البالد.

تعمل باألراضي البنمية حاليا 12 منطقة حرة بنشاط وتوجد ثمان مناطق 
أخرى قيد التطوير. تشكل كلها جزءا من نظام خاص لالستثمار المتكامل، 

يهدف لجذب الشركات متعددة الجنسيات التي تساهم في تنمية البالد 
وخلق فرص العمل وجلب العمالت الصعبة. تسمح االستراتيجية للدولة 

باالنضمام إلى االقتصاد العالمي للسلع والخدمات. الهدف هو تطوير 
جميع البنى التحتية، وخدمات الدعم، والتنظيم اإلداري، الالزمة كي يتم 
تأسيس شركات في بنما يمكنها تطوير أنشطة ضمن صناعات محددة 
مثل التصنيع الخفيف، والتجميع، ومعالجة المنتجات النهائية أو شبه 

المصنعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات، واللوجستيات، واالبتكار في 
التكنولوجيا، والصحة، والبحوث، والتعليم، والخدمات البيئية، من بين أمور 

أخرى.

تم تنظيم المناطق الحرة في بنما بموجب القانون رقم 32 الصادر في 
5 أبريل 2011. والذي يؤسس لمجموعة من المزايا في مجال الضرائب، 

والهجرة، والعمل، مما يجعل تنميتها جذابة للغاية للمستثمرين، بما في 
ذلك: اإلعفاء من ضريبة الدخل في التأجير والتأجير من الباطن للمباني 

والمؤسسات، وعرض تصريح اإلقامة الدائمة كمستثمر.

 1. Global Logistics. Quebrada grande, 
Bugaba, Chiriquí.

 2. Las Cabras, Pesé, Herrera.
 3. Cobol Due, La Arena, Herrera
 4. Eurofusión, Capira, Panamá Oeste.
 5. Export Pacific, Arraiján, Panamá 

Oeste.
 6. Espanam, Veracruz, Panamá Oeste.
 7. Albrook, Panamá Metro, Panamá
 8. Marpesca, Panamá Metro, Panamá.
 9. Panexport, San Miguelito, Panamá.
 10. Z1T1, Panamá Metro, Panamá.
 11. BPOS, Panamá Metro, Panamá.
 12. La Innovación, Pedregal, Panamá.
 13. Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, Panamá Metro, Panamá.
 14. Del Istmo, 24 de Diciembre, Panamá.
 15. Panapark, 24 de Diciembre, Panamá.
 16. De las Américas, Pacora, Panamá.
 17. Framorco, Pacora, Panamá.
 18. Chilibre, Chilibre, Panamá.
 19. Davis, Colón, Colón.
 20. Maritime Investor, Colón, Colón.

ZONAS FRANCAS

المناطق الحرة هي مناطق محددة ضمن الجغرافيا 
الوطنية، ُتنظم بموجب قوانين خاصة بالضرائب، والجمارك، 
والتجارة الخارجية، بهدف تطوير مختلف األنشطة الصناعية 

والتجارية.

استثمر في بنما
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SEM

مقر الشركات متعددة الجنسيات

El régimen especial SEM permite el establecimiento de يسمح نظام 
SEM الخاص بتأسيس الشركات العابرة للقارات التي تعمل في األراضي 

البنمية، كشركة أجنبية مسجلة في بنما، أو كشركة بنمية مملوكة 
لشركة عابرة للقارات، هدفها تقديم الخدمات لشركتها األم أو الشركات 

التابعة لها في بلدان أخرى. 

ُصْمم هذا النظام للشركات التي تعمل في المجاالت والصناعات 
التالية:

- الخدمات اللوجستية.
.I+D+i تطوير المنتجات -
- المعالجة االلكترونية.

- خطط البناء والتصميم.
- اإلدارة المالية لمجموعات األعمال.

- االستشارات، والتسويق، والخدمات المساعدة لمجموعات األعمال. 
- اإلشراف اإلداري للعمليات اإلقليمية.

يقع مقر الشركات متعددة الجنسيات 
في وزارة التجارة والصناعة. هناك، 

تقوم إدارة الشركات متعددة الجنسيات 
بإصدار التراخيص، والتأشيرات، 

والشهادات الجمركية، من بين خدمات 
أخرى، براحة تامة من خالل نافذة 
موحدة، حتى يتمكنوا من تنفيذ 

اإلجراءات المختلفة بسهولة وكفاءة 
أكبر. وبالطبع، يحصلون أيًضا على حوافز. 

من بينها، يقدم لهم سعر مخفض 
لدفع ضريبة دخل بنسبة 5 ٪ فقط 

في جمهورية بنما، مقابل الخدمات 
المقدمة.

 شركة متعددة الجنسيات مسجلة تحت 170
)SEM( قانون مقر الشركات متعددة الجنسيات

أنشئ في عام 2007 من خالل إطار تنظيمي قوي، والذي يقدم فوائد عظيمة للشركات 
متعددة الجنسيات التي ترغب في إنشاء مقر رئيسي في بنما.

استثمر في بنما

أوروبا

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية

أستراليا

آسيا
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EMMA نظام

الشركات متعددة الجنسيات لتقديم 
الخدمات المتعلقة بالتصنيع

وضعت الحكومة البنمية مؤخًرا هذا النظام الجديد للشركات متعددة 
الجنسيات. تم بناء النموذج على نفس نمط نظام SEM، لكنه يركز على نوع آخر 

من الشركات: شركات التصنيع.

تم إنشاء هذا النظام الخاص بموجب 
القانون الذي صدر في أغسطس 

2020، لتعزيز إنشاء مراكز لوجستية 
للتصنيع الخفيف وإعادة التغليف في 

بنما. يمكن أن تتقدم لهذا البرنامج 
الشركات المتخصصة في:

- تصنيع، وتجميع، وصيانة، وإعادة 
تصنيع، وتكييف المنتجات، 

والمعدات.

- تطوير المنتجات، واألبحاث، أو 
ابتكار المنتجات أو العمليات الحالية، 

والتحليل أو االختبارات المعملية 
المتعلقة بخدمات التصنيع.

- واألنشطة اللوجستية مثل تخزين 
وتوزيع المكونات الالزمة لتقديم 

الخدمات المتعلقة بالتصنيع.

بالنسبة للشركات التي تعمل في 
بنما بالفعل بترخيص من برنامج مقر 

 )SEM( الشركات متعددة الجنسيات
يمكن أن يتم إصدار ترخيص لها لتقديم 

خدمات التصنيع، من خالل إجراء أسرع 
من وزارة التجارة والصناعة، عالوة على 

المزايا التي تتعلق بالهجرة، والعمل، 
والضرائب والتي يقدمها البرنامج.

ُيقْنن النظام الجديد إنشاء مراكز التعليم 
الفني لتدريب الموارد البشرية البنمية. 

وبالتالي، فهو ال يوفر مكاًنا مناسًبا 
لالستثمار فحسب، بل يوفر أيًضا قوة عاملة 

ماهرة.

استثمر في بنما




