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– بسكرة–جامعة محمد خيضر 
كمية العموـ االقتصاديةوالتجارية و عموـ التسيير 

قسـ العموـ االقتصادية 
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 أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في العموـ االقتصادية
 تخصص نقود وتمويؿ 

 :األستاذ المشرف:                                                          إعداد الطالب

 ساكر محمد العربً/قرٌد عمر                                                                            أ د

: لجنة المناقشة

 مرغاد لخضر   أستاذ التعميـ العالي       جامعة بسكرة         رئيسا/ د.أ
 ساكر محمد العربي  أستاذ التعميـ العالي       جامعة بسكرة          مقررا/ د.أ
 بف الطاىر حسيف أستاذ التعميـ العالي       جامعة خنشمة         ممتحنا/ د.أ
 برحومة عبد الحميد  أستاذ التعميـ العالي       جامعة المسيمة        ممتحنا/ د.أ
 خوني رابح   أستػػػػػاذ محاضػػػر أ        جامعة بسكرة          ممتحنا/ د
 سماي عمي   أستػػػػػاذ محاضرأ           جامعة المدية          ممتحنا/ د

 

 تحسٌن مناخ اإلستثمار األجنبً كآلٌة لتفعٌل تنافسٌة

 االقتصاد الجزائري
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 2014/2015السنة الجامعية 

 

 

 إهداء
 

. إلى الوالدين الكريمين، أطال اهلل في عمرهما

. إلى زوجتي، ابني، ابنتي، إخوتي األعزاء

رحمه  إلى روح عمي األستاذ الدكتور قريد جمال الدين
 .اهلل
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 شكر و تقدٌر

 

هلل الذي أعاننً على إنجاز هذا الحمد و الشكر 

.البحث  

 

ستاذ الدكتورلألأتوجه بالشكر الجزٌل   
ساكر محمد العربً الذي تفضـل باإلشراف على 

بحثنا هذا ، وعلى نصائحه وتوجٌهاته القٌمة 

.التً أفادنً بها،  فله منً كل االحترام والتقدٌر  
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 رقم انصفحت فيرس المحتويات

 VI-I فيرس المحتويات

 VII قائمة الجداوؿ

 IX قائمة األشكاؿ

 ز- أ مقدمة 

 01 أساسيات اإلستثمار األجنبي المباشر:الفصؿ األوؿ

 02 تمييد

 03 مفاىيـ عامة حوؿ اإلستثمار:     المبحث األوؿ

 مفيـو اإلستثمار:           المطمب األوؿ
 03 

 03 اإلستثمار تعريؼ:أكال

 06 عناصر اإلستثمار:                ثانيا

 08 اإلستثمار والمضاربة:           المطمب الثاني

 10 اإلستثمار- مجاالت-أنواع :           المطمب الثالث

 16 محددات اإلستثمار:           المطمب الرابع

 21 مفيـو وأشكاؿ اإلستثمار األجنبي المباشر :     المبحث الثاني

 21 ماىية اإلستثمار األجنبي المباشر:           المطمب األوؿ

 25 أنواع اإلستثمارات األجنبية المباشرة:           المطمب الثاني

 25 االستثمار المشترؾ:                 أكال

 29 االستثمارات المممككة بالكامؿ لممستثمر األجنبي:                 ثانيا

 31 االستثمار في المناطؽ الحرة :                ثالثا

 33 االستثمار في مشركعات البنية األساسية المحكلة :                رابعا

 34 نظريات اإلستثمار األجنبي المباشر           :           المطمب الثالث

 35 نظرية دكرة حياة المنتج:                أكال

 37                ثانيا نظرية عدـ كماؿ األسكاؽ

 39 نظرية المكقع:                ثالثا

 40 نظرية الحماية:                ربعا

 40 التطور التاريخي لإلستثمار األجنبي مباشر     :           المطمب الرابع

 45 ماىية وأنواع االستثمار األجنبي غير المباشر: المطمب الخامس

 46 االستثمار األجنبي غير المباشر مف منظكر التحميؿ االقتصادم الكمي:                أكال

 49 اإلستثمار األجنبي غير المباشر مف المنظكر الجزئي:                ثانيا
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 57 الشركات المتعددة الجنسيات كرافد لئلستثمار األجنبي المباشر :     المبحث الثالث

 57 مفيـو الشركات المتعددة الجنسيات ودوافع ظيورىا و خصائصيا: المطمب األوؿ

 57 مفيـك الشركات المتعددة الجنسيات: أكال 

 59 دكافع ظيكر الشركات المتعددة الجنسيات:                ثانيا

 65 خصائص الشركات المتعددة الجنسيات:                ثالثا

 71 دور الشركات المتعددة الجنسيات في النظاـ اإلقتصادي العالمي الجديد:           المطمب الثالث

 71 دكر الشركات المتعددة الجنسيات في تكريس العكلمة االقتصادية:                أكال

 73 دكر الشركات المتعددة الجنسيات في التقسيـ الدكلي الجديد لمعمؿ:                ثانيا

 74 التأثير عمى تكجيات االستثمار الدكلي:                ثالثا

 76 خالصة الفصؿ األوؿ           

 77 محددات مناخ االستثمار االجنبي وآثاره عمى الدوؿ النامية:  الفصؿ الثاني

 78 تمييد

 79 مفاىيـ أساسية حوؿ مناخ االستثمار: .      المبحث األوؿ

 79 ماىية مناخ االستثمار: المطمب األوؿ

 79 .مفيـك مناخ االستثمار:                أكال

 81 .أىمية مناخ االستثمار:                ثانيا 

 81 قياس مناخ االستثمار:                ثالثان 

 83 المناخ االستثماري في مختمؼ المدارس االقتصادية: المطمب الثاني

 83 أساس حرية التجارة:                أكال

 84 أساس التقدـ التقني:                ثانيا

 85 أساس التراكـ االستثمارم:                 ثالثا

 86 أساس الربحية المحققة:                رابعا

 88 مكونات مناخ االستثمار: المبحث الثاني

 88 البيئة السياسية : المطمب األوؿ

 89 عناصر البيئة السياسية:                أكال

 91 تقييـ المخاطر السياسية:                ثانيا

 97 إدارة الخطر السياسي كخطر البمد:                ثالثا

 99 البيئػة التشريعيػة: المطمب الثاني

 99 القيػكد القانكنيػة المتعمقة بنزع الممكية               :                أكالن 

 103 القيػكد القانكنيػة المتعمقػة بالضرائب:                ثانيان 

 106 القيػكدالقانكنيػة عمى الصرؼ األجنبي:ثالثا

 107 البيئػة االقتصادية :  المطمب الثالث
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 107 المؤشػرات الدالػة عمى قػكة االقتصاد :                أكالن 

 110 المؤشػرات الخاصػة بالسياسػة االقتصادية الكميػة:                ثانيا

 114 محػددات اقتصاديػة أخػرل:                ثالثا

 117 البيئػة الثقافية واالجتماعية:           المطمب الرابع 

 117 عناصر البيئة الثقافية:                أكالن 

 121 عناصر البيئة  االجتماعية:                ثانيا

 123 أثر االستثمار األجنبي المباشػر عمى اقتصاديات الدوؿ المضيفة: المبحث الثالث

 124 االستثمار األجنبي المباشػر والتكويف الرأسمالي في الدوؿ المضيفة: لمطمب األوؿا

أثر االستثمار األجنبي المباشػر عمى صادرات الدوؿ المضيفة و موازيف :           المطمب الثاني
 126 .مدفوعاتيا

 126 اثر االستثمار األجنبي المباشػر عمى صادرات الدكؿ المضيفة:                أكال

 130 أثر االستثمار األجنبي المباشػر عمى ميزاف المدفكعات:                ثانيان 

 134  دور االستثمار األجنبي  في نقػؿ التكنولوجيا:          المطمب الثالث

 135 مفيـك التكنكلكجيا:أكال 

 136 مفيػـك كأنكاع نقػؿ التكنكلكجيا:                ثانيا

 141 االستثمار األجنبي كعممية تدكيؿ أنشطػة البحث كالتطكير:                ثالثا

دور االستثمار األجنبي المباشػر في توفير فرص عمؿ جديدة في الدوؿ :           المطمب الرابع
 145 المضيفة

 150 خالصة الفصؿ الثاني

 151 إتجاىاتاإلستثمار األجنبي المباشر عمى الصعيد العالي :الفصؿ الثالث

 152 تمييد

قميميا في ظؿ األزمات المالية العالمية:      المبحث األوؿ  153 اتجاىات االستثمار األجنبي المباشر عالميا وا 

 153 األزمات المالية و أثرىا عمى االستثمار األجنبي المباشر: المطمب األوؿ

 153 مفيـك األزمات المالية الدكلية:                أكال

 158 ( sub-prime)أصكؿ األزمة المالية العالمية :ثانيا

 160 تداعيات األزمة المالية العالمية عمى االستثمار األجنبي المباشر:                ثالثا

 164 التكزيع القطاعي لمشاريع االستثمار األجنبي عالميا:                رابعا

 165 االستثمار األجنبي المباشر الوارد والصادر لمدوؿ المتقدمة: المطمب الثاني

 165 االستثمار األجنبي الكارد لمدكؿ المتقدمة:                أكال

 167 االستثمار األجنبي المباشر الصادر مف الدكؿ المتقدمة:ثانيا

 168 االستثمار األجنبي المباشر الوارد و الصادر في الدوؿ النامية: المطمب الثالث

 168 االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الدكؿ النامية :                أكال
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 171 االستثمار األجنبي المباشر الصادر عف الدكؿ النامية:                ثانيا

 174 واقع االستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ العربية: المبحث الثاني

 174 حصة الدوؿ العربية مف التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر:           المطمب األوؿ

 174 االستثمارات األجنبية المباشرة الكافدة لمدكؿ العربية:                أكال

 178 2012االستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ العربية لعاـ :                ثانيا

 180 االستثمارات العربية البينية: المطمب الثاني

 181 كاقع االستثمارات العربية البينية:                أكال

 183 القطاعات الكاعدة في جذب االستثمارات المباشرة العربية البينية:ثانيا

 185 تحديات االستثمار المباشر العربي البيني كسبؿ تفعيمو:ثالثا

 186 االستثمارات العربية خارج الوطف العربي: المطمب الثالث

 187 حجـ كاتجاىات االستثمارات العربية خارج الكطف العربي:                أكال

 188 أسباب ىجرة رؤكس األمكاؿ العربية خراج الكطف العربي:ثانيا

 191 اإلستثمار األجنبي المباشر في إطار إتفاقية الشراكة األورومتوسطية:     المبحث الثالث

 191 ماىية الشراكة:           المطمب األوؿ

 191 الشراكة عمى المستكل الجزئي:                أكال

 193 الشراكة عمى المستكل الكمي:                ثانيا

 195 أىداؼ و أبعاد اتفاقية الشراكة األورومتوسطية: المطمب الثاني

 195 مسار العبلقات األكرك متكسطية:أكال

 199 أبعاد اتفاقية الشراكة األكركمتكسطية:                ثانيا

 201 أىداؼ الشراكة االكرك متكسطية:                ثالثا

 203 . حصيمة اتفاؽ الشراكة االورو متوسطية عمى طرفي االتفاؽ:          المطمب الثالث 

 203 (ميدا)برنامج االتحاد األكربي لممعكنة كالتعاكف :                أكال

 207 االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة االكرك متكسطية :                ثانيا

 213 خالصة الفصؿ الثالث

 214 التنافسية الدولية وأثرىا عمى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر  : الفصؿ الرابع

 215 تمييد

 216 التنافسية عمى المستوى الجزئي:المبحثاألوؿ

 216 التنافسية عمى مستوى المؤسسة : المطمب األوؿ

 216 نشأة مصطمح التنافسية:                أكالن 

 217 مفيـك التنافسية عمى مستكل المؤسسة:                ثانيان 

 218 مؤشػرات التنافسية:                ثالثان 

 219 التنافسيػة كالميزة التنافسيػة:                رابعان 
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 222 تنافسية قطاع النشاط االقتصادي: المطمب الثاني

 222 .مفيـك تنافسية قطاع النشاط االقتصادم:                أكالن 

 222 مؤشرات قياس تنافسية قطاع النشاط:ثانيا

 226 آلية دعـ تنافسية الصناعة الجزائرية في ظؿ اقتصاد المعرفة:          المطمب الثالث

 226 مفاىيـ أساسية حكؿ اقتصاد المعرفة:                أكالن 

 229 كاقع المؤسسات الصناعية في الجزائر:                ثانيان 

 232 آليات بمكغ القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية المحمية:                ثالثان 

 239 التنافسية عمى المستوى الكمي:المبحثالثاني

 239 مفيـو التنافسية عمى المستوى الكمي وأنواعيا:           المطمب األوؿ

 240 تعريؼ التنافسيػة مف مدخؿ أكضاع التجارة الخارجية لمدكؿ:                أكال

 241 تعاريؼ التنافسية المستندة عمى أكضاع التجارة الخارجية كمستكيات المعيشة:                ثانيان 

 242 .تعريؼ التنافسية كفقان لمستكيات المعيشة فقط:                ثالثان 

 243 .مؤشرات قياس التنافسية عمى مستوى الدوؿ: المطمب الثاني

 WEF. 243منيج المنتدل االقتصادم العالمي :                أكالن 

 247 .منيج البنؾ الدكلي في قياس التنافسية الدكلية:                ثانيان 

 249 .منيج المعيد العربي التخطيط في قياس تنافسية الدكؿ:ثالثا

 254 دور الدولة في تفعيؿ التنافسية عمى المستوى الكمي:           المطمب الثالث

 259 .تجارب دوؿ ناجحة في التنافسية الدولية: المطمب الرابع

دراسة قياسية ألثر ترتيب الدوؿ في تقارير التنافسية الدولية عمى جاذبيتيا لالستثمار :المبحثالثالث
 265 األجنبي المباشر

 265 مدخؿ نظري لنموذج االرتباط الخطي البسيط:          المطمب األوؿ 

 271 بناء النموذج:  المطمب الثاني

 271 تقدير النمكذج باستخداـ مؤشر التنافسية الدكلية:                أكال

 272 .تقدير النمكذج باستخداـ مؤشر سيكلة األعماؿ:                ثانيا

 273 .تقدير النمكذج باستخداـ مؤشر التنافسية العربية:               ثالثا 

 275 :خالصة الفصؿ الرابع

 276 دراسة تحميمية وتقييمية لمناخ اإلستثمار وتنافسية اإلقتصاد الجزائري: الفصؿ الخامس

 277 تمييد

 278 .واقع مناخ االستثمار في الجزائر: المبحث األوؿ

 278 مؤشرات االقتصاد الكمي في الجزائر:           المطمب األوؿ

 278 المؤشرات االقتصادية الداخمية:                أكال

 284 المؤشرات االقتصادية الخارجية:                ثانيا
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 291 .اإلطار التشريعي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: المطمب الثاني

 291  .1963 جكيمية 26 المؤرخ في 63/227القانكف رقـ :                أكال

 293 1966قانكف االستثمار لسنة :                ثانيا

 293 1982قانكف االستثمار لسنة :                ثالثا

 295 1990قانكف النقد كالقرض لسنة :                رابعا

 296 93/12المرسـك التنفيذم رقـ :                خامسا

 299  المتعمؽ بتطكر االستثمار2001 المؤرخ في أكت 01/03األمر :                سادسا

 301  كالمتعمؽ بالنقد كالقرض2003 أكت سنة 26 المؤرخ في 03/11األمر :                سابعا

 301 2009قانكف المالية التكميمي لسنة :                ثامنا

 303 اإلطار المؤسساتي لالستثمار األجنبي والضمانات الممنوحة لو في الجزائر:           المطمب الثالث

 303 اإلطار  المؤسساتي لبلستثمار األجنبي المباشر:                أكال

 309 ضمانات حماية االستثمار األجنبي  في الجزائر:                ثانيا

 313 دراسة تحميمية وتقييمية لمكانة االقتصاد الجزائري في أىـ مؤشرات التنافسية الدولية:      المبحث الثاني

 313 تقييـ تنافسية االقتصاد الجزائري حسب المنتدى االقتصادي العالمي:           المطمب األوؿ

 319 .تقييـ تنافسية االقتصاد الجزائري حسب منيجية البنؾ الدولي:           المطب الثاني

 326 تحميؿ وضعية االقتصاد الجزائري حسب المؤشر المركب لمتنافسية العربية:           المطمب الثالث

 334 واقع ومعوقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:المبحثالثالث

 334 (2012-1970)تطور تدفقات االستثمار األجنبي  المباشر إلى الجزائر لمفترة :           المطمب األوؿ

 335 1994-1970الفترة :                أكال

 337 1994مرحمة ما بعد سنة :                ثانيا

 340 معوقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:  المطمب الثاني

 340 الحصػكؿ عمى التمكيؿ:                أكال

 342 البيركقراطية:                ثانيا

 344 .الفسػػاد:                ثالثا

 349 االقتصاد المكازم:                رابعا 

 350 نقص تأىيؿ المكارد البشريػة:                خامسا

 353 .عكائػؽ أخرل:سادسا 

 357 خالصة الفصؿ الخامس

 358 الخاتمة

 370 قائمة المراجع
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قائمة الجداوؿ 

الرقـ  العنكاف  الصفحة 
 01 .2013ترتيب العشر شركات متعددة الجنسيات األكلى عالميا حسب رقـ األعماؿ سنة 66
 02 .2013ترتيب العشر شركات متعددة الجنسيات األكلى ماليا حسب األرباح المحققة لسنة  67
 03 .سمـ التنقيط المعتمد مف طرؼ أىـ ككاالت التقييـ السيادم 94
 04 .التصنيؼ السيادم لمدكؿ العربية كفؽ أىـ الككاالت العالمية 97
 05 .التغييرات التنظيمية اتجاه االستثمار األجنبي المباشر في دكؿ العالـ 123
 06 (.2012-1970)حجـ االستثمار األجنبي المباشر الكارد لمدكؿ النامية 124
 07 .2012-1980مف سنة ( BRICS )تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى دكؿ 125
 08 .مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في تنمية صادرات بعض الدكؿ 128
 09 .حجـ األرباح المحكلة مقارنة مع حجـ االستثمارات في الدكؿ النامية 132
 10 .2004فرص العمؿ التي كفرتيا المناطؽ الحرة في مناطؽ مختمفة مف العالـ حتى عاـ  147

148 
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  مقدمة
تعكؿ الكثير مف الدكؿ النامية عمى االستثمار األجنبي المباشر مف اجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية 

فييا،حيث أثبتت العديد مف التجارب العممية أف ىذا االستثمار إذا ما أحسف تكجييو كتنظيمو يككف أداة 
 التكنكلكجيا فعالة لمكاجية العديد مف األزمات التي تكاجو ىذه الدكؿ،كالفقر كالبطالة كيعد كسيمة لنقؿ

 .لبلقتصاد التصديرية التنافسية القدرات كتطكير المحمية الصناعة كتحديث

كخبلؿ العقكد الثبلثة الماضية، اتسمت السياسات التي تبنتيا الدكؿ النامية بالتغير اتجاه االستثمار      
فبعد أف كانت معظـ ىذه الدكؿ تتبع في السبعينات سياسات تقيد أك ترفض االستثمار  األجنبي المباشر، 

األجنبي نظرا لقناعاتيا اإليديكلكجية ، نجد أف ىذه الدكؿ قد بادرت إلى تخفيض القيكد المفركضة عمى 
تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر في عقد الثمانينات نتيجة تفاقـ أزمة المديكنية التي قيدت تدفؽ القركض 

إلى الدكؿ النامية،  كفي عقد التسعينات ظير جميا تنافس كتسابؽ الدكؿ النامية فيما بينيا لجذب 
االستثمار األجنبي حيث دخمت ىذه الدكؿ في السباؽ لتحسيف بيئتيا االستثمارية،  مف خبلؿ إصدار 

 األجنبً وتحسٌن البنً التحتٌة وتسهٌل اإلجراءات وتقدٌم الحوافز وتبنً التشريعات الجاذبة لبلستثمار

. برامج اإلصالح االقتصادي

ك يعتبر جذب االستثمار األجنبي المباشر مف أىـ مياديف المنافسة بيف مختمؼ الدكؿ العالـ بغض النظر 
عف درجة تقدميا االقتصادم،  حيث يتكقؼ استقطاب دكلة ما ليذا االستثمار مف كجية نظر المستثمر 
األجنبي عمى عدة عكامؿ منيا االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي،  حيث أف العبلقة ليست بالضركرة 

طردية بيف حجـ اإلعفاءات كالحكافز التي تمنحيا الدكلة لممستثمريف كبيف االستثمارات المحصؿ عمييا،  
فقد تضخي الدكلة بالعديد مف إيرادات الضرائب أك مف أثماف بيع األراضي كاألصكؿ كتسيؿ مف عممية 
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تحكيؿ األرباح إلى الخارج كمع ذلؾ ال تجذب مف االستثمار ما يعكض ىذه التضحيات،  الف ىناؾ 
الخ، ذلؾ ....عكامؿ أخرل تحكـ تدفؽ االستثمارات تفكؽ في أثرىا اثر اإلعفاءات كالحكافز ك التشريعات

الف مناخ االستثمار في الدكؿ المضيفة أصبح يخضع لمرقابة كالتقييـ مف المستثمريف األجانب 
 ، فبعد سيادة تيار العكلمة كاالنفتاح االقتصادم  لـ تعد ىناؾ دكلة بعيدة عف .كالمؤسسات المالية الدكلية

الرقابة كالتقييـ ككما ىك معركؼ فاف ثكرة المعرفة ك التكنكلكجيا حكلت العالـ إلى قرية صغيرة مكشكفة،  
لذا فقد حرص عدد مف المؤسسات االقتصادية العالمية كالمنظمات عمى تزكيد المستثمريف كصانعي القرار 
بمعمكمات رقمية تساعدىـ في تقييـ مناخ االستثمار في كؿ دكلة عمى حدل،  كتحديد أىـ النقائص التي 
تعاني منيا تمؾ الدكؿ كالتي تككف حاجزا أماـ تدفؽ االستثمار األجنبي، كقد أثبتت الدراسات أف مصداقية 
التكصيات التي تقترحيا ىذه المنظمات كالمؤسسات الدكلية تفكؽ مصداقية المعمكمات التي تصدرىا الدكؿ 

.  المضيفة نفسيا

كفي الجزائر، فاف التحكؿ مف اقتصاد مركزم مكجو إلى اقتصاد السكؽ قد فرض عمى السمطات 
العمكمية منذ بداية التسعينات سياسة اإلصبلحات الييكمية التي نجحت إلى حد ما في إعادة التكازف  إلى 
التكازنات الكبرل كتحرير االقتصاد،  ىذه اإلصبلحات قد نجحت في تحقيؽ نتائج في مجاؿ نمك الناتج 
الداخمي الخاـ كتطكير القطاع الخاص مما أدل إلى زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة حيث 

  .2012احتمت الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيا في جذب االستثمارات األجنبية سنة

   إال أف ىذه النتائج تبقى متكاضعة إذا ما قكرنت باإلمكانيات االستثمارية لمببلد ، فبالرغـ مف تحقيؽ 
الجزائر نتائج ايجابية في قطاعات كالمحركقات كاالتصاالت، إال أف اإلصبلحات المعتمدة في السنكات 
األخيرة لـ تكؼ لتحقيؽ النتائج المرجكة مف االستثمارات األجنبية كخمؽ مناصب العمؿ كنقؿ التكنكلكجيا 
كالمعرفة كالدخكؿ في األسكاؽ الدكلية،  كعميو فاف الجزائر لف ترؽ إلى حضكر حقيقي كفاعؿ بيف الدكؿ 

. النامية الرائدة في جذب االستثمار األجنبي

 :مف ىذا المنطمؽ نطرح اإلشكالية التي يتناكليا مكضكعنا كالتي نسكقيا عمى النحك التالي

ىي اإلجراءات الكفيمة بتنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائري وبتحسيف مناخ االستثمار وجعمو ما 
  .يستجيب لمؤشرات األداء والتقييـ المعتمدة مف قبؿ المؤسسات الدولية

: كمف أجؿ اإللماـ بمختمؼ جكانب المكضكع يمكف تجزئة اإلشكالية إلى األسئمة الفرعية التالية  
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ما ىي االتجاىات العامة لبلستثمارات األجنبية المباشرة عمى الصعيد العالمي؟ كما ىك نصيب - 1
 الجزائر منيا؟

ىؿ ىناؾ عبلقة إحصائية بيف ترتيب الدكؿ في مختمؼ مؤشرات التنافسية، كما تستقطبو مف استثمار - 2
 أجنبي مباشر؟

 ما مدل تكفر مناخ االستثمار في الجزائر عمى العكامؿ الضركرية لجذب االستثمار األجنبي المباشر؟- 3

ما ىي أبرز نقاط الضعؼ في المناخ االستثمارم في الجزائر، كالتي تحكؿ دكف تجسيد مختمؼ - 4
 الفرص االستثمارية؟

 ما ىك دكر الدكلة في تدعيـ القدرة التنافسية لبلقتصاد في ظؿ اقتصاد السكؽ كالتحرر االقتصادم؟- 5

 :فرضيات البحث

 :قصد اإلجابة عمى اإلشكالية كاألسئمة الفرعية قمنا بصياغة الفرضيات التالية

  تعتبر الدكؿ المتقدمة أكبر مصدر لبلستثمار األجنبي المباشر، كأكؿ مستقبؿ لو بحكـ تكفرىا عمى
 .األيدم العاممة المؤىمة، كالمتبلكيا بنية تحتية عالية الجكدة كأنظمة مالية جد فٌعالة

  ىناؾ صمة إحصائية قكية بيف ترتيب الدكؿ في مؤشرات التنافسية الدكلية كبيف قيمة ما تجذبو مف
 .استثمار أجنبي مباشر

  بالرغـ مف اإلصبلحات االقتصادية المتعاقبة كترسانة القكانيف المنظمة لبلستثمار األجنبي المباشر
كبرامج االستثمارات العمكمية الضخمة، إال أفَّ مناخ االستثمار في الجزائر تشكبو عدة نقائص تقؼ حائبلن 

 .أماـ تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر

  يعتبر كؿه مف التمكيؿ كالفساد كالبيركقراطية أكبر العقبات أماـ المستثمريف، كالتي تحكؿ دكف تجسيد
 .المشاريع االستثمارية

  تقدـ الكثير مف الدكؿ العديد مف الحكافز المالية كاإلعفاءات الضريبية، إالَّ أنَّيا ال تستقطب ما تطمح
 .إليو مف االستثمار األجنبي المباشر، ما يستكجب تبني سياسات جديدة لدكر الدكلة الداعـ لمتنافسية

 :أسباب اختيار الموضوع

 :تكمف دكافع اختيار المكضكع فيما يمي

  يعتبر مكضكع ذك صمة بالكضع الراىف لبلقتصاد الكطني خاصة ما تعمؽ بضركرة فؾ االرتباط مع
لزامية تنكيع االقتصاد  .االقتصاد الريعي كا 
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  المساىمة في النقاش الكطني الخاص بآليات تحسيف مناخ االستثمار كتشجيع االستثمار خارج قطاع
 .المحركقات 

 االىتماـ الشخصي بمكاضيع المالية كالتمكيؿ كاالقتصاد الدكلي. 

 إمكانية مكاصمة البحث في المكضكع مستقببل. 

 :أىمية الموضوع

يستمد ىذا البحث أىميتو مف أىمية المتغيرات محؿ الدراسة، حيث أف االستثمار األجنبي المباشر 
قد لعب دكران بارزان في دعـ التنمية في العديد مف الدكؿ النامية، ال سيما خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية التي 
شيدت تطكران غير مسبكؽ في حجـ التدفقات االستثمارية، ما نتج عنو مف زيادة حدة المنافسة بيف دكؿ 
العالـ عمى جذب المزيد منيا، حيث تعتبر جاذبية الدكؿ ليذا النكع مف االستثمار مفيكمان معقدان كمتعدد 
الجكانب ككنو ال يزاؿ محؿ جدؿ كاختبلؼ بيف األكاديمييف كصناع القرار الميتميف بتحديد عكامؿ نجاح 

البيئة األكثر مبلئمة كفعالية في تكطيف أكبر حصة مف االستثمار األجنبي المباشر، ىذه البيئة التي 
أصبحت محؿ تقييـ مف طرؼ العديد مف الييئات كالمنظمات الدكلية مف خبلؿ مؤشرات التنافسية الدكلية، 
ىذا المفيـك الذم أصبح يحظى باىتماـ كاسع عمى النطاؽ العالمي ككنو يمثؿ إحدل أىـ التحديات التي 

تكاجو االقتصاديات في ظؿ زيادة التحرر التجارم، كتكسع النشاط االستثمارم لمشركات المتعددة 
الجنسيات، ما يتيح أماـ مختمؼ الدكؿ العديد مف الفرص كيفرض عمييا العديد مف التحديات، خاصة ما 
تعمؽ بضركرة كضع السياسات الكفيمة بتحسيف مناخ االستثمار لبلستفادة ما أمكف مف مزايا االستثمار 

 .األجنبي المباشر

 :أىداؼ البحث

 :إٌف الغرض األساسي مف دراسة ىذا المكضكع يكمف في محاكلة تحقيؽ األىداؼ التالية

  تقييـ مناخ االستثمار األجنبي في الجزائر مف خبلؿ تحميؿ مكقع االقتصاد الجزائرم في أىـ تقارير
التنافسية الدكلية، كالكقكؼ عمى مدل نجاعة مختمؼ اإلجراءات كاإلصبلحات المطبقة لتحسينو، ككذا 

تسميط الضكء عمى أىـ العقبات التي تعيؽ العممية االستثمارية كتحديد أكلكيات اإلصبلح الرامية لتحسيف 
 .مناخ االستثمار
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  تسميط الضكء عمى الدكر الجديد لمدكلة في مجاؿ دعـ القدرة التنافسية لبلقتصاد بعيدان عف الدكر
التقميدم كالمتمثؿ في الحماية الجمركية كاإلعفاءات الضريبية، كذلؾ مف خبلؿ تكفير مناخ استثمار جيد 

 .كتنافسي يستجيب لمتطمبات كتطمعات منظمات األعماؿ كالمستثمريف المحمييف كاألجانب 

  إبراز أىمية االستثمار األجنبي المباشر كالدكر الذم قد يمعبو في عممية التنمية، ما جعؿ كؿ الدكؿ
بغض النظر عف درجة تقديميا تتنافس كتتسابؽ لتكفير الظركؼ كالعكامؿ المبلئمة لجذبو، ككذا إبراز 

 .االتجاىات العالمية لمتدفقات االستثمارية كنصيب الدكؿ العربية عمكمان كالجزائر خصكصان منيا

  :منيج البحث

   قصد اإلحاطةبمخمؼ جكانب المكضكع كاإلجابة عمى إشكالية البحث ككذا عمى األسئمة الفرعية
 :اختبار فرضيات الدراسة اعتمدنا عمى مناىج البحث التاليةك

 كذالؾ عند التطرؽ إلى التطكر التاريخيمظاىرةاالستثماراألجنبي المباشر بصفة عامة :المنيج التاريخي
 .كفي الجزائر بصفة خاصة

 حيث تـ االستعانة بو عند القياـ باستعراض مفاىيـ االستثمار،كاالستثماراألجنبي :المنيج الكصفي 
 .المباشر كالنظريات المفسرة لو ككذا عند التطرؽ لمناخ االستثمار كالعناصر المككنة لو 

 حيث تـ استخداـ ىذا المنيج عند تحميؿ الكقائع االقتصادية المرتبطة بظاىرة :المنيج التحميمي 
االستثماراألجنبي المباشر، ككذا لآلثار االيجابية كالسمبية المترتبة عمى ىذا النكع مف االستثمار عمى 

اقتصاديات الدكؿ المضيفة ككذا عند تحميؿ كتقييـ تنافسية االقتصاد الجزائرم، كخبلإلبرازأكجو القصكر في 
 مناخ االستثمار في الجزائر

 كالذم حاكلنا مف خبللو إبرازأثر ترتيب الدكؿ في مختمؼ تقارير التنافسية عمى :المنيج القياسي 
 .EVIEWS المباشر كذالؾ باستخداـ برنامجمجاذبيتيا لبلستثمار األجنب

 :الدراسات السابقة

 أىمية االستثمار المباشر في الدكؿ العربية مع دراسة مقارنة بيف : "دراسة فارس فضيؿ كالمعنكنة بػ
ـ، كالتي تمحكرت 2004، أطركحة دكتكراه جامعة الجزائر سنة "الجزائر، مصر كالعربية السعكدية

إشكاليتيا حكؿ أىمية االستثمار األجنبي المباشر في دفع عجمة النمك االقتصادم، ككذا دراسة السياسات 
المعتمدة في ىذه الدكؿ الستقطابو؛ حيث خمصت الدراسة إلى أفَّ الدكؿ الثبلث قد دخمت مجاؿ المنافسة 
لجذب المزيد مف ىذا االستثمار مف خبلؿ تكثيؼ الجيكد لتحسيف المناخ االستثمارم، كالحرص عمى نيؿ 
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ثقة المستثمريف األجانب مف خبلؿ تبني قكانيف استثمار أكبر انفتاحان، كتقديـ العديد مف المزايا الضريبية، 
 .ككذا إنشاء ىيئات تشرؼ عمى االستثمار، تككؿ ليا ميمة التركيج لمناخ االستثمار بيا

 أطركحة "دراسة تحميمية لمناخ االستثمار األجنبي في الجزائر: "دراسة ناجي بف حسيف، كالمعنكنة بػ ،
ـ، كالتي تمحكرت إشكاليتيا حكؿ مدل تشجيع مناخ االستثمار في 2009دكتكراه بجامعة قسنطينة سنة 

الجزائر لبلستثمار الكطني الخاص، كمدل جاذبيتو لبلستثمار األجنبي، حيث خمصت ىذه الدراسة إلى أفَّ 
عكائؽ االستثمار في الجزائر متعددة كمتنكعة، منيا ما ىك مرتبط باألداء االقتصادم الكمي، كمنيا ما ىك 
مرتبط بخصائص المؤسسة االقتصادية، كأيضان عكامؿ ترتبط بالبيئة المؤسسية باإلضافة إلى ككف تكفير 
بيئة تشريعية مبلئمة لبلستثمار ال تكًؼ كحدىا لكسب ثقة المستثمريف في ظؿ كجكد بيركقراطية، كجياز 

 .مصرفي ال يساير التحكالت االقتصادية المحمية كالعالمية

 بيئة األعماؿ كأثرىا عمى التنافسية الدكلية دراسة حالة االقتصاد : "دراسة بختة بف فرحات، كالمعنكنة بػ
ـ، كالتي دارت إشكاليتيا حكؿ مدل تأثير كاقع بيئة 2010، مذكرة ماجستير بجامعة كرقمة سنة "الجزائرم

األعماؿ في الجزائر عمى تنافسية االقتصاد في الجزائر، حيث اىتمت الدراسة بتقييـ جيكد السمطات 
العمكمية في الجزائر الرامية لتحسيف بيئة األعماؿ، كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة أف الدكؿ التي تحتؿ 
المراتب المتقدمة في مؤشرات تقييـ بيئة األعماؿ تظؿ مف أكثر الدكؿ المتقدـ في مؤشرات التنافسية، كما 

خمصت الدراسة إلى أنو بالرغـ مف الكفكرات المالية التي تعرفيا الجزائر، كالناتجة عف ارتفاع أسعار 
 .البتركؿ إال أنيا لـ تعكس تحسف تنافسية االقتصاد الجزائر

 سياسات االستثمار في الجزائر، كتحديات التنمية في ظؿ : "دراسة بابا عبد القادر، كالمعنكنة بػ
ـ، حيث تـ التطرؽ فييا إلى 2001، أطركحة دكتكراه جامعة الجزائر سنة "التطكرات العالمية الراىنة

سياسات االستثمار المحمي كاألجنبي كأثرىا عمى التنمية االقتصادية، كمدل تأثير التطكرات العالمية 
المعاصرة عمى االستثمار األجنبي في الجزائر، كقد خمصت الدراسة إلى أفَّ زيادة قدرة الدكؿ عمى جذب 
االستثمار األجنبي المباشر يتكقؼ عمى مدل إتباع سياسات اقتصادية منفتحة عمى العالـ الخارجي، 
كعمى مدل كفاءة المؤسسات كتكفر قاعدة قكية مف البنية التحتية، كأكصت الدراسة بضركرة التزاـ 

 .السمطات العمكمية في الجزائر بإصبلح المنظكمة المصرفية كتحسيف ظركؼ المنافسة المحمية

 تحميؿ أثر السياسات االقتصادية عمىتنمية االستثمارات األجنبية : دراسة بف سمينة دالؿ، كالمعنكنة بػ
، 2014أطركحة دكتكراه بجامعة بسكرة سنة " المباشرة في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية، حالة الجزائر

حيث ىدفت الدراسة إلى تحديد دكر السياسات االقتصادية في تكجيو االستثمارات األجنبية كمدل مساىمة 
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ىذه األخيرة في دعـ التنمية االقتصادية في الجزائر، كمف أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في ىذا البحث، 
الدكر المحدد لمسياسة المالية بجانبييا اإلنفاقيكاإليرادم في تنمية كترشيد االستثمار األجنبي المباشر مف 
خبلؿ حسف استخداـ المكارد المتاحة كترشيدىا لمحكافز الضريبية، ما يساىـ في تحسيف مناخ االستثمار، 
باإلضافة إلى ككف سبلمة األكضاع النقدية كاستقرارىا يساعد في حسف اتخاذ القرارات االقتصادية ككنيا 
المحدد األساسي لمعدؿ التضخـ، كعامؿ استقرار ألسعار الصرؼ نظران ألىمية ىذيف العامميف في اتخاذ 
القرارات االستثمارية، كما أكصت الدراسة بضركرة تعزيز االنفتاح االقتصادم كاالندماج اإلقميمي كالدكلي 
مف خبلؿ إقامة مناطؽ لمتجارة الحرة، حيث يترتب عمييا آثارا تكسعية عمى السكؽ، كمف ثـ عمى تدفقات 

 .االستثمار األجنبي المباشر

كيختمؼ ىذا البحث عف الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع االستثمار األجنبي المباشر في 
الجزائر مف خبلؿ ربطو بمفيـك التنافسية الدكلية، كتحميؿ مدل تأثير تقييـ مختمؼ الييئات كالمنظمات 
الدكلية لمناخ االستثمار في مختمؼ دكؿ العالـ عمى قرارات تكطيف االستثمار األجنبي المباشر، ككذا 
الكقكؼ عمى مكقع االقتصاد الجزائرم في أىـ تقارير التنافسية كاستعراض نقاط الضعؼ في مناخ 

 .االستثمار في الجزائر مف كجية نظر ىذه الييئات، كمف ثـ اقتراح أكلكيات اإلصبلح

 

: هٌكل البحث

 بخاتمة تضمنت كأختتـقسـ ىذا البحث إلى خمسة فصكؿ، أستيؿ بمقدمة طرحت فييا اإلشكالية 
 .النتائج كالتكصيات 

 كالذم تـ فيو التطرؽ إلى ماىية " األجنبي المباشراالستثمارأساسيات "كجاء الفصؿ األكؿ بعنكاف 
 ككذا ،االستثمار بصفة عامة ككذا لمفيـك كأشكاؿ االستثمار األجنبي المباشر كأىـ النظريات المفسرة لو

 . أىـ قنكات االستثمار األجنبي المباشرباعتبارىالمشركات المتعددة الجنسيات 

 اقتصادياتمحددات مناخ االستثمار األجنبي كأثاره عمى "كقد عالج الفصؿ الثاني كالمعنكف بػ 
 كالقانكنية كاالجتماعية كالسياسية االقتصادية أىـ مككنات مناخ االستثمار مف حيث البيئة "الدكؿ النامية

 . الدكؿ المضيفةاقتصاديات إلى آثار االستثمار األجنبي المباشر عمى  فيوككذا تـ التطرؽ

فقد " االستثمار األجنبي المباشر عمى الصعيد العالمياتجاىات"أما الفصؿ الثالث كالذم عنكف بػ 
 العالمي ككذا الكاقع االستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ االستثمارعالج أثر األزمات المالية عمى تدفؽ 

 .األك كمتكسطيةالعربية ككذا في إطار الشراكة 
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االستثمار األجنبي جذب التنافسية الدكلية كأثرىا عمى " كقد جاء الفصؿ الرابع مف البحث بعنكاف 
 حيث تـ التطرؽ فيو إلى مفيـك التنافسية كمستكياتيا المختمفة، عمى مستكل المؤسسة كالقطاع "المباشر

 .كالدكلة ككذا دراسة أثرىا عمى االستثمار األجنبي بإستعماؿ النمكذج اإلحصائي كىك اإلرتباط البسيط

دراسة تحميمية كتقييمية لمناخ االستثمار كتنافسية اإلقتصاد  "أما الفصؿ الخامس كالمعنكف ب
 فقد عالج كاقع االستثمار األجنبي في الجزائر كمختمؼ مراحؿ تطكره ككذا لمكانة اإلقتصاد "الجزائرم

. الجزائرم في أىـ تقارير التنافسية الدكلية ككذا عكائؽ االستثمار في الجزائر
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 الفصل األول

  األجنبً المباشراالستثمار أساسٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمييد

تكجيت معظـ الدكؿ النامية إلى اقتصاد السكؽ بتأثير مف دكافع ذاتية كأخرل خارجية، مف خبلؿ 
تطبيؽ السياسات الميبرالية التي صاغيا كؿ مف صندكؽ النقد كبنؾ الدكلتيف مف خبلؿ مختمؼ برامج 
اإلصبلح التي فرضت عمى ىذه الدكؿ، كالتي كاف مف تبعاتيا فتح المجاؿ االقتصادم أماـ القطاع 
زالة مختمؼ المعكقات كالحكاجز التنظيمية  الخاص المحمي كاألجنبي، مف خبلؿ ترقيتو كتشجيعو كا 

 .كاإلجرائية أمامو

كبعد التطكرات االقتصادية التي شيدىا العالـ نياية القرف العشريف، خاصة ما تعمؽ بظيكر 
منظمة التجارة العالمية كما تبعيا مف تحرير حركة التجارة الدكلية كحرية انتقاؿ رؤكس األمكاؿ 

كاالستثمارات األجنبية المباشرة، تزايدت أىمية ىذه االستثمارات في الدكؿ النامية لما قد تحققو مف مكاسب 
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تنمكية، خاصة في ظؿ انخفاض معدؿ االستثمار بيا، نتيجة ما تعانيو مف ندرة رأس الماؿ الضركرم 
 .ألحداث التنمية

 

 :لذا سيتناكؿ ىذا الفصؿ أساسيات االستثمار األجنبي المباشر، مف خبلؿ المباحث التالية

 .مفاىيـ عامة حكؿ االستثمار: لمبحث األوؿا

 .مفيـك ك أشكاؿ االستثمار األجنبي المباشر: المبحث الثاني

 .الشركات المتعددة الجنسيات كرافد لبلستثمار األجنبي المباشر: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 .مفاىيـ عامة حوؿ االستثمار: المبحث األوؿ

يعتبر االستثمار مف أىـ األدكات المحدثة لمتنمية، ألف تطكر الدكؿ مرتبطه بقكة النشاط 
االقتصادم الذم يرتبط بدكره بحجـ المشاريع االستثمارية التي تساىـ في إنشاء بنية قاعدية إلحداث 

االنطبلؽ التنمكم كاستمرار التقدـ االقتصادم، كرفع مف مستكل معيشة األفراد كتكسع نشاطات 
 مف ىنا تبرز أىمية االستثمار كدكره الفٌعاؿ في إحداث التنمية االقتصادية مف خبلؿ الدكر ،المؤسسات

 . االقتصادم كاالجتماعي لبلستثمار

 .مفيـو االستثمار: المطمب األوؿ

 .رتعريؼ االستثما: أوال 
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يستمد االستثمار أصكلو كمفيكـ مف عمـ االقتصاد، كىك مف أىـ المفاىيـ االقتصادية نظرنا لصمتو 
الكثيقة بمجمكعة أخرل مف المفاىيـ االقتصادية أىميا الدخؿ كاالستيبلؾ كاالدخار، حيث تعتبر فكائض 

بمثابة المصدر األساسي لبلستثمار، ذلؾ - سكاءن لدل األفراد أك المؤسسات أك الحككمات-الدخكؿ النقدية 
ألفَّ كؿ مف يٌدخر ماالن يزيد عف حاجتو االستيبلكية يعتبر مستثمران محتمبلن، ألنَّو ليس بالضركرة أف 
يستثمر كؿَّ ما لديو مف فكائض نقدية كقد يحكليا إلى مجرد مدخرات لذا يجب التمييز بيف االستثمار 

كاالدخار، حيث يعتبر ىذا األخير مجرد استيبلؾ مؤٌجؿ يتخمى عنو الفرد أك الجماعة عف إشباع رغبة 
استيبلكية حاضرة بغرض تأميف األمكاؿ البلزمة إلشباع رغبة استيبلكية محتممة في المستقبؿ، كذلؾ 

بدكف استعداد لتحمؿ أدنى درجة مف المخاطرة، لذا ما داـ المدخر يأمؿ في األماف المطمؽ لمدخراتو فعميو 
 .(1)أالَّ يطمع في المقابؿ في زيادة ىذه المدخرات

 :أما االستثمار فعرِّؼ عمى أنَّو

تيار مف اإلنفاؽ عمى الجديد مف السمع الرأسمالية الثابتة، مثؿ المصانع كاآلالت كالطرؽ كالمنازؿ أك  -1
 .(2)اإلضافات لممخزكف مف المكاد األكلية كالسمع الكسيطية كالسمع النيائية خبلؿ فترة زمنية معينة

 كيبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنَّو يحصر العممية االستثمارية عمى االستثمار الحقيقي دكف 
 .االستثمار المالي

يفيـ االستثمار عمى أٌنو التضحية بقيمة حالية مؤكدة مف أجؿ قيمة مؤٌجمة، أم أفَّ االستثمار ىك  -2
 مقابؿ أصؿ أك ،التخمي عف أمكاؿ يمتمكيا الفرد في لحظة معينة كلفترة مف الزمف قد تطكؿ أك تقصر

أكثر مف األصكؿ التي يحتفظ بيا لتمؾ الفترة الزمنية بقصد الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية تعكضو 
عف كؿ مف القيمة الحالية لتمؾ األمكاؿ التي تخمى عنيا في سبيؿ الحصكؿ عمى ذلؾ األصؿ، باإلضافة 
إلى االنخفاض المتكقع في القكة الشرائية بفعؿ التضخـ كالمخاطر الناشئة عف احتماؿ عدـ الحصكؿ عمى 

 (3 ).التدفقات النقدية المتكقعة مستقببل

                                                           

(
1

. 20، ص 2004، دار كائؿ لمنشر، عماف، الطبعة الثالثة، ، إدارة االستثماراتأحمد مطر( 
 .220، ص2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، قضايا اقتصادية معاصرةعبد الرحمف يسرم أحمد، محمد أحمد السريتي،  (2)

 .13، ص 1998، دار كائؿ لمنشر، عماف، مبادئ االستثمار المالي والحقيقيزياد رمضاف،  (3)
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كما ينظر لبلستثمار عمى أنَّو تكظيؼ األمكاؿ الفائضة في أدكات كمجاالت استثمارية متنكعة،   -3
بيدؼ خمؽ إنتاج جديد أك تكسيع اإلنتاج الحالي، كزيادة تككيف رأس الماؿ عمى مستكل االقتصاد 

 (4 ).كالمجتمع، أك لتحقيؽ زيادة فعمية في الثركة

كليس مجرد تأجيميا )كما يمكف اعتبار االستثمار عمى أٌنو التضحية بإشباع رغبة استيبلكية حاضرة  -4
في الحصكؿ عمى إشباع أكبر في المستقبؿ، لذا ماداـ  (فقط كما ىك الحاؿ بالنسبة لبلدخار كذلؾ أمبل ن

المستثمر يقبؿ بمبدأ التضحية برغبتو االستيبلكية الحاضرة، كيككف مستعدنا لتحمُّؿ درجة معيَّنة مف 
المخاطرة بفقدانيا كميا أك بعضو منيا، كما يمكف أف يتكقع أف يحصؿ عمى مكافأة أك عائدا ثمنا 

 .لمخاطرتو

     كبصفة عامة ال يكًؼ مجرد تكفر فكائض نقدية مف دخكؿ األفراد كالمنشآت كالمؤسسات لكي تنشط 
حركة االستثمار، حيث البدَّ أف يرافؽ ذلؾ تكفر مجمكعة أخرل مف العكامؿ التي تخمؽ الدافع لدل مف 

 (5 ):لدييـ ىذه الفكائض لتحكيميا إلى استثمارات كىذا يتطمب ما يمي

 ألنَّو بكجكد مثؿ ىذا الكعي يتكلد لدل ،تكفر درجة عالية مف الكعي االستثمارم لدل المكاطنيف -أ
المدخريف حس استثمارم يجعميـ يقدركف المزايا الكثيرة المترتبة عمى تكظيؼ مدَّخراتيـ في شراء أصكؿ 

ـ، كما ،منتجة  كليس مجرد تجميدىا في شكؿ أكراؽ تتناقص قيمتيا الشرائية مع الزمف بفعؿ عكامؿ التضخُّ
أفَّ تكفر ىذا الكعي يكسر لدل المدخريف حاجز الرَّىبة مف المستقبؿ، كيحثيـ عمى قبكؿ قدر معقكؿ مف 

 .مخاطرة األعماؿ سعينا كراء الحصكؿ عمى عكائد تزيد مف قيمة مدخراتيـ

إلى جانب الكعي االستثمارم البدَّ مف تكفر المناخ القانكني كاالجتماعي كالسياسي المناسب  -ب
ع المدخريف عمى تقبؿ المخاطرة المرافقة لبلستثمار،  لبلستثمار، كذلؾ بتكفير حدو أدنى مف األماف، يشجِّ
كلعؿَّ مف أبرز مظاىر ىذا المناخ كجكد قكانيف تحمي حقكؽ المستثمريف كتنظـ المعامبلت في األسكاؽ 
المالية، باإلضافة إلى جك مف االستقرار االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي يبعث الطمأنينة في نفكس 

 .المكاطنيف كيخمؽ لدييـ حس االدخار كاالستثمار

كجكد سكؽ مالي كفؤ كفعَّاؿ، يكفر المكاف كالزماف المناسبيف لمجمع بيف رغبة المدخريف في  -ج
استثمار أمكاليـ كرغبة المقترضيف في الحصكؿ عمى ىذه األمكاؿ، سكؽ يكفر لممستثمريف تشكيمة منكعة 
                                                           

 .18، ص2000، دار يازكرم لمنشر، االستثمار والتحميؿ االستثماريدريد كامؿ آؿ شبيب،  (4)

 .20محمد مطر، مرجع سابؽ، ص  (5)
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مف فرص االستثمار تسمح لكؿ منيـ اختيار المجاؿ المناسب مف حيث األداة كالتكمفة كالعائد كالمخاطرة، 
العمؽ كاالتساع كالديناميكية : حيث يكتسب السكؽ المالي صفة الكفاءة بتكفر مجمكعة مف الشركط أىميا

كسرعة االستجابة لؤلحداث كلممعمكمات، ككجكد قنكات االتصاؿ النشطة، باإلضافة إلى مجمكعة مف 
 .        القكانيف المالية المنظمة لممعامبلت التي تتـ فيو

كفي األخير يمكف أف نعٌرؼ االستثمار عمى أٌنو التخمي عف أمكاؿ يمتمكيا الفرد في لحظة زمنية 
معينة كلفترة مف الزمف بقصد الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية تعكض عف القيمة الحالية لؤلمكاؿ 

 ككذلؾ عف النقص المتكقع في قيمتيا الشرائية بفعؿ عامؿ التضخـ كذلؾ مع تكفير عائد ،المستثمرة
 .معقكؿ مقابؿ تحمؿ عنصر المخاطرة المتمثؿ في عدـ تحقؽ ىذه التدفقات 

االتجاه االقتصادم كالمالي : مف خبلؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ االستثمار في ثبلث اتجاىات
 .كالمحاسبي

ما يقصد باالستثمار معنى اكتساب - غالبنا–في االقتصاد : المفيـك االقتصادم لبلستثمار -1
المكجكدات المادية ذلؾ ألفَّ االقتصادييف ينظركف إلى تكظيؼ األمكاؿ عمى أنَّو المساىمة في اإلنتاج 
كاإلنتاج ىك إضافة منفعة تككف عمى شكؿ سمع كخدمات، ىذا اإلنتاج لو عدة عناصر مادية كبشرية 

كمالية كعميو فإفَّ الماؿ عنصر مف عناصر اإلنتاج فبلبد أف يككف عمى شكؿ إيجاد طاقة إنتاجية جديدة 
 (6). أك تكسيع طاقة إنتاجية مكتسبة

ينظر إلى االستثمار مف المنظكر المالي عمى أنَّو اكتساب المكجكدات : المفيـك المالي لبلستثمار -2
 كمعنى االستثمار في ىذا السياؽ ىك التكظيؼ المالي في األكراؽ كاألدكات المالية المختمفة مف ،المالية

، حيث يتـ في ىذا المفيـك التعامؿ باألمكاؿ لمحصكؿ عمى أرباح، كذلؾ بالتخمي (7)أسيـ كسندات ككدائع
عمييا في لحظة زمنية معينة كلفترة زمنية محددة، قصد الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية تعكِّض 

ا عف عامؿ المخاطرة المرافؽ لممستقبؿ  .القيمة الحالية لؤلمكاؿ المستثمرة كتعكض أيضن

                                                           

، مذكرة ماجستير غير منشكرة، جامعة "2004-1993مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر"مفتي محمد البشير،  (6)
 .3، ص 2005الجزائر، 

، أطركحة "2009-1980واقع وآفاؽ االستثمار األجنبي مف خالؿ اإلصالحات االقتصادية في الجزائر "تكمي عبد الرحمف،  (7)
 .7، ص 2006دكتكراه غير منشكرةػ، جامعة الجزائر، 
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كيتمثؿ في األصؿ الضَّركرم لضماف عممية إنتاج السمع كالخدمات، : المفيـك المحاسبي لبلستثمار -3
كىي األصكؿ الثابتة كفؽ ما تحدِّده المجمكعة الثانية في المخطط المحاسبي الكطني كالذم يستعمؿ في 

أكثر مف دكرة استغبللية، كيتمثؿ في زيادة أصكؿ المؤسسة مف خبلؿ األصكؿ الثابتة أك مجمؿ الممتمكات 
التي تفكؽ مدة استعماليا دكرة محاسبية كاحدة، أم أنَّو مرتبطه بعامؿ المدة، كىك يعبِّر عف كافة الممتمكات 
المنقكلة منيا كغير المنقكلة المممكسة كغير المممكسة، كيتـ التعامؿ بيا لمحصكؿ عمى أرباح، أم اقتناء 
ىذه الممتمكات لفترة زمنية محدَّدة قصد الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية تعكض عف القيمة الحالية 

نجاز مف أجؿ استعماؿ معيف بصفة دائمة لمدة أكبر أك مساكية  لؤلمكاؿ المستثمرة، كبالتَّالي عممية شراء كا 
 (8). لمدكرة المحاسبية، كلذا فإفَّ معظـ ىذه األصكؿ تككف خاضعة لعممية االىتبلؾ

 عناصر االستثمار:ثانيا 

  :(9)مف خبلؿ التعاريؼ كالمفاىيـ السابقة يمكف أف نستنتج أفَّ لمعممية االستثمارية ثبلث عناصر كىي

 ،حيث يجب أف يقدـ المستثمر عطاءن أك مساىمة نقدية أك عينية مادية أك غير مادية: المساىمة -1
 .كيمكف أف يككف المستثمر إما شخصا طبيعيا أك معنكيا خاصا أك عمكميا

إفَّ المستثمر ييدؼ مف خبلؿ عممية االستثمار إلى الحصكؿ عمى أرباح : نية الحصكؿ عمى ربح -2
الَّ ال تعد العممية استثمارنا  .كفكائد كا 

إفَّ نية الحصكؿ عمى ربح ال تعني بالضركرة التحقيؽ الفعمي لذلؾ الربح، : المجازفة أك المخاطرة -3
ا كبيرة أك صغيرة، أك قد يتحمؿ قدرنا مف - مجازؼ بيا- فالمساىمة مخاطره بيا كقد يحقؽ المستثمر أرباحن

 .الخسارة تككف مناسبة لقيمة المساىمة

فالعائد عمى االستثمار كمخاطرة االستثمار ىك بمثابة المقابؿ الذم يتكقع المستثمر الحصكؿ عميو 
في المستقبؿ مقابؿ األمكاؿ التي يدفعيا مقابؿ حيازة األداة مكضكع االستثمار كبمعنى آخر يمثؿ العائد 
عمى اإلستثمار المكافأة التي يمني المستثمر نفسو بالحصكؿ عمييا مقابؿ تخميو عف منفعة أك إشباع 

حاضر عمى أمؿ الحصكؿ عمى منفعة أك إشباع في المستقبؿ، أمَّا المخاطرة فتنشأ عف ظاىرة عدـ التأكُّد 
 ذلؾ ألف األىداؼ التي يسعى ،المحيطة باحتماالت تحقؽ أك عدـ تحقؽ العائد المتكقع عمى االستثمار

                                                           

 أطركحة دكتكراه ،-"حالة الجزائر-فعالية االستثمار األجنبي المباشر وآثاره عمى اقتصاديات الدوؿ النامية"عبد العزيز فطيمة،  (8)
 .103، ص 2005غير منشكرة، جامعة الجزائر، 

 .11، ص 2004، دار ىكمة، الجزائر، االستثمارات الدوليةقادرم عبد العزيز،  (9)
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إلييا المستثمر يرتبط مدل تحققيا عادة بتدفقات نقدية مستقبمية، كبما أفَّ احتماؿ تحقؽ ىذه التدفقات 
مرىكف بعدة عكامؿ خارج نطاؽ سيطرة المستثمر، لذا يصبح مف المستحيؿ افتراض تحقؽ ىذه التدفقات 

، كمتى انخفض احتماؿ تحقؽ ىذه التدفقات النقدية التي تكقعيا المستثمر عف درجة 100%النقدية بدرجة 
 تبرز المخاطرة، كالتي تزيد درجتيا إرتفاعنا كمما انخفضت احتماالت تحقؽ ىذه التدفقات كالعكس 100%

 كيرتبط عنصرا العائد كالمخاطرة ببعضيما بعبلقة طردية، بمعنى أنو كمما ارتفع طمكح المستثمر ،بالعكس
لتحقيؽ عائد أعمى عمى استثماراتو عميو أف يييء نفسو لتحمؿ درجات أعمى مف المخاطرة كالعكس 

بالعكس، كعمى ىذا األساس يكجد ارتباط بيف طبيعة المستثمر كدرجات المخاطرة التي يككف عمى استعداد 
لتحمميا في قراراتو االستثمارية، فالمستثمر المتحفظ يرجك عادة الحصكؿ عمى عائد متكاضع عمى 

استثماراتو مقابؿ خفض المخاطر المحيطة بيذه االستثمارات بينما يتكجو المضارب لمجاالت استثمار 
 .عمى درجة عالية مف المخاطر سعيا كراء عائد مرتفع عمى استثماراتو

إفَّ المستثمر ينتظر مدة قد تطكؿ أك تقصر ليرل ثمرة استثماره فيك بشكؿو : عامؿ الزمف أك المدة -4
ا فكرا، ذلؾ ألفَّ مسار اإلنتاج الذم ترتبط بو القيمة المستحدثة مف عممية االستثمار  عاـ ال يحقؽ أرباحن
يستغرؽ كقتىا، كلعؿَّ ىذا ما يميز عممية االستثمار عف عممية البيع، فإذا عرض مثبلن شخص آلة لمبيع 

فحصؿ عمى سبع آالؼ دينار ثمنا ليا، فيك يحكليا مباشرة كفكرنا إلى تمؾ القيمة، أمَّا في حالة االستثمار 
فستتحكؿ بعد مدة معينة إلى ثمانية آالؼ كخمس مائة دينار مثبل، أم أفَّ ىناؾ قيمة مضافة قدرىا ألؼ 
ا أك  كخمس مائة دينار، كىي تمثؿ الربح عف عممية االستثمار، باإلضافة إلى أفَّ البائع قد يحقؽ ربحن

 .خسارة فكران، أمَّا في عممية االستثمار فإفَّ ذلؾ يستغرؽ كقتنا

 االستثمار والمضاربة: المطمب الثاني

 حيث ،إفَّ التمييز بيف المستثمر كالمضارب يعد أمرنا ضركرينا في أم دراسة تتناكؿ االستثمار
كرغـ أفَّ االستثمار كالمضاربة مفيكماف متداخبلف إالَّ أنَّو ال يمكف القكؿ بأنَّيما مفيكماف مترادفاف، ألفَّ 
ا ثالثنا كىك  الفركؽ بينيما قائمة كلكنَّيا دقيقة لدرجة يصعب تمييزىا، كمف ىنا يستعمؿ الباحثكف مصطمحن

َـّ تكضيح معنى المستثمر مف " المقامرة" كمعيار لمتمييز بيف مفيكمي المضاربة كاالستثمار، كقد سبؽ كأف ت
المراىنة عمى دخؿ »خبلؿ مختمؼ التعاريؼ كالمفاىيـ المعطاة لبلستثمار، في حيف تعرؼ المقامرة بأنيا 

 (10).«غير مؤكد

                                                           

 .28محمد مطر، مرجع سابؽ، ص  (10)
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كؿ شخص يتبنى العبلقة المتناسبة بيف العكائد كالمخاطرة، »: بينما يعٌرؼ المضارب عمى أنَّو
كيبحث عف المنافع السريعة مف خبلؿ البيع أك الشراء القائميف عمى فركقات األسعار لؤلصكؿ، كاألدكات 
المالية المتاحة في األسكاؽ المالية، كذلؾ باالعتماد عمى معمكمات يحصؿ عمييا مف محمميف مختصيف 

كمف أفراد يحتمكف مراكز المسؤكلية في بعض المؤسسات المرتبطة باالستثمارات، ككذلؾ عف طريؽ 
عف قدراتو الخاصة في المناكرة كالحدس كالتنبؤ  .(11)«االحتكاؾ المباشر باألسكاؽ كىذا فضبل ن

كاعتمادنا عمى ىذا التعريؼ كمَّما ابتعد المضارب عف المستثمر النمكذجي فإنَّو يميؿ ليككف مقامرنا 
متعامبلن بالصفقات السريعة كالمراىنات الخطرة عمى عكائد األصكؿ، حيث أنَّو عندما تتكفر لدل المستثمر 
بح فإنِّو يتحكؿ إلى مقامر، كىذا ىك حاؿ مف يكظِّؼ  رغبة غير محدكدة في تحمِّؿ المخاطرة سعينا كراء الرِّ
أمكالو في المراىنة في مياديف الخيؿ مثبلن، فيذه المراىنة ك إذا ما لـ نأخذ بالحسباف عدـ مشركعيتيا في 
ي بنقكده  الكثير مف الدكؿ فإفَّ البعض قد يعتبرىا نكعنا مف أنكاع االستثمار، بحجة أٌف المراىف فييا يضحِّ
آمبل في الحصكؿ عمى عائد محتمؿ يعكض عف تمؾ التضحية، كيككف عمى شكؿ جائزة أك رىاف كلكف 
إذا ما أخذنا بعيف االعتبار أفَّ درجة المخاطرة التي يقبؿ المراىف تحمميا تككف عادة عالية جدنا أك حتى 

 .غير محدكدة فإف ذلؾ يكفي إلخراجو مف دائرة المستثمريف إلى دائرة المقامريف

ذا كانت المضاربة ىي األخرل تتطمب استعداد المضارب لتحمِّؿ درجة عالية مف مخاطرة  كا 
األعماؿ أمبلن في الحصكؿ عمى عائد مرتفع يتمثؿ أساسنا في صكرة أرباح رأسمالية تنتج عف التقمبات 
المتكقعة في األسعار السكقية لؤلكراؽ المالية، فإفَّ االستثمار الفعمي يتطمب فقط استعداده لتحمؿ درجة 
معقكلة مف ىذه المخاطر أمبلن في الحصكؿ عمى عائد معقكؿ، يتمثؿ عادة في صكرة أرباح إيرادية ىي 
تكزيعات األسيـ أك فكائد السندات، أمَّا األرباح الرأسمالية المتكقع تحقيقيا مف تقمبات األسعار السكقية 

 .لؤلكراؽ المالية فتأتي بالنسبة لممستثمر العادم في المرتبة الثانية

كبناءن عمى ما سبؽ، إذا تـ استخداـ المقامرة كمعيار لمتفرقة بيف االستثمار كالمضاربة الحتمت 
المضاربة مركزا كسطنا بيف االستثمار كالمقامرة، كىذا يعني أفَّ المضارب قد يككف مستثمرنا لكفَّ قبكلو 

لتحمؿ المخاطرة يتعدل الحدكد المعقكلة لبلستثمار، فينا يدخؿ في نطاؽ المقامرة، كلكنو كمع ذلؾ فإنَّو ال 
يمكف أف يككف مقامرنا، ذلؾ ألنَّو إذا كاف مضاربنا محترفنا فسيبني معامبلتو عمى تنبؤات محسكبة، كىذا 

 .بعكس المقامر الذم غالبنا ما يبني رىاناتو عمى مجرد الحظ

                                                           

 .22، ص 2003 دار صفاء لمنشر كالتكزيع، االستثمارات واألسواؽ المالية،ىكشيار معركؼ،  (11)
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 (12 ):بناءن عمى ما سبؽ يمكف التمييز بيف المستثمر النمكذجي كالمضارب مف خبلؿ النقاط التالية

ؿ االستقرار في كتيرة - غالبا– إفَّ المستثمر يركز  -1 عمى الفترات الطكيمة في نشاطو، كذلؾ ألنَّو يفضِّ
بر كالتحمؿ كدراسة كافة الجكانب العممية  عممو، بدالن مف الدُّخكؿ في متاىات التقمبات، كيتميز بالصَّ

مسبقان، بينما في المقابؿ ييتـ المضارب باآلجاؿ المتكسطة كالقصيرة األجؿ ألف اىتماماتو بتقمب األسعار 
بدفعو إلى التقمب السريع مف فرصة إلى أخرل، كفيما يخص المقامر فإنَّو يركِّز عمى أقصر اآلجاؿ في 

 .نشاطو ألنَّو ال ييتـ في نشاطو بغير العكائد السَّريعة ميما كانت السُّبؿ كالمخاطر المتكقعة

عمى العكائد ذات التدفقات المستمرة كالمستقرة، كالتي تقكـ عمى النَّمط - عادة–يبحث المستثمر  -2
ؿ اإليجارات  الميني، سكاءن أكاف في إنتاج السمع كالخدمات أك في التعامؿ باألدكات االستثمارية، فيك يفضِّ
التي يحصؿ عمييا شيرينا مف مباني معينة عمى األسعار األعمى التي يمكف أف يحققيا مف كراء التخمي 
عف ىذه المباني، كىكذا الحاؿ بالنسبة لؤلسيـ أك السندات التي يحتفظ بيا لفترة طكيمة نسبينا لتدر عميو 
َـّ المقامر فإنيما كبدرجات مختمفة  عكائد منتظمة بدالن مف بيعيا عند ارتفاع أسعارىا، أمَّا المضارب كث
ا بدرجات مختمفة  نَّما كأيضن يبحثاف عف األرباح التي يمكف تحقيقيا مف فركقات أسعار الشراء كالبيع، كا 
مستعدَّاف لمتضحية بممتمكات تحقؽ عكائد منتظمة عندما يكتشفاف فركقات في األسعار تحقؽ أرباحا 

 .إضافية

 إفَّ المستثمر حريص عمى ممارسة نشاطو في مناخ نظامي دكف أف يترتب عمييا أم نتائج سمبية  -3
بسبب اإللتزاـ بالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات المعتمدة في بمده كفي البمداف التي يمتد إلييا نطاؽ ىذه 
النشاطات، في المقابؿ يحاكؿ المضارب اإللتفاؼ عف التشريعات بمختمؼ األساليب المشركعة كغير 
المشركعة، كبالتالي يعمؿ عمى تجنيب نفسو أم عقكبات أك أضرار مالية قد تنجـ عف تصرفاتو، أمَّا 
بالنسبة لممقامر فإنَّو ال يكترث غالبا ليذه التشريعات، كما أنَّو ال يبذؿ جيدنا كبيرنا بغرض تجنيب نفسو 

 .النتائج السمبية لتصرفاتو غير المشركعة عادة

إفَّ المستثمر يفضؿ تسيير نشاطو في مناخ كاضح يتسـ بالشفافية،  كذلؾ حيث يمكف تبادؿ  -4
المعمكمات في تنافس حر ككفؤ كىك ما يمكنو مف صنع القرارات إعتمادا عمى العكامؿ األساسية بدقة ك 

يعتمد عمى الشائعات كالحدس كالسيككلكجية السكقية  (كثـ المقامر بدرجة أشد) أما المضارب ،بتأكد أكثر 
 كبالتالي ال يككف مف السيؿ تتبع ،كىذا ما يدفعو أحيانا إلى اإلنسياؽ كراء أساليب التحاليؿ كااللتكاء

 .نشاطات المضارب أك المقامر كما ىك الحاؿ مع نشاطات المستثمر اإلعتيادم النمكذجي
                                                           

 .25-22نفس المرجع،  ص ص  (12)
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إف المستثمر ييتـ بسمعتو الشخصية كبسمعة مؤسستو كبالتالي فإنو يحاكؿ أحيانا التضحية بجانب - 5
مف عكائده مقابؿ اإليفاء بالتزاماتو اإلنتاجية كالتسكيقية كالمالية في ظؿ اىتمامو الميني، فكثيرا ما يقـك 

 أما بالنسبة لممضارب فإف ،باإلنفاؽ مف أجؿ تحسيف نكعية المنتكج كلئليفاء بالديكف المستحقة في أكقاتيا
عدـ االستقرار في نشاطو ال يدفعو كثيرا إلى االىتماـ بسمعتو كيككف ىذا أسكء مع المقامر الذم قد يسيء 

 .إلى سمعتو كسمعة مؤسستو بسبب بعض تصرفاتو

 .االستثمار- مجاالت- أنواع:   المطمب الثالث

يقصد بمجاؿ االستثمار نكع أك طبيعة النشاط االقتصادم الذم سيكظؼ فيو المستثمر أمكالو 
أكبر شمكال مف أداة  بقصد الحصكؿ عمى عائد، كبيذا المفيـك فإف معنى مجاؿ أك نكع االستثمار

 فإذا ما كظؼ مستثمر أمكالو في االستثمارات المحمية بينما يكظؼ آخر في االستثمارات ،االستثمار
األجنبية فإننا نتكمـ عف نكع أك مجاؿ االستثمار بينما لك كظؼ أحد المستثمريف أمكالو في سكؽ العقار 

 .كآخر في سكؽ األكراؽ المالية ففي ىذه الحالة نتكمـ عف أداة االستثمار

كمف ىذا المنطمؽ يمكف النظر إلى االستثمار مف أكثر مف زاكية كبالتالي يمكف تصنيفو كفقا 
 .ألكثر مف معيار

 تصنيؼ االستثمارات حسب مجاالتيا: المعيار األوؿ. 

تصنؼ االستثمارات حسب مجاالتيا مف زاكية نكع األصؿ محؿ االستثمار، كفي ىذا الصدد فيي 
 :تقسـ إلى

I - (المادية)االستثمارات الحقيقية: 

 كىي تمؾ االستثمارات التي ترتبط بالطبيعة كالبيئة كليا كياف مادم مممكس أم أنو يترتب عمييا 
زيادة األصكؿ الحقيقية كيعتبر االستثمار حقيقيا إذا ما كفر لممستثمر حقا في حيازة أصؿ حقيقي كالسمع 

كاألصؿ المادم أك الحقيقي ىك ذلؾ األصؿ الذم لو قيمة اقتصادية في حد ذاتو  ،الخ...كالعقار كالذىب
كيترتب عمى استخدامو ظيكر منفعة اقتصادية عمى شكؿ سمعة أك خدمة فمفيـك االستثمار الحقيقي نابع 
مف الفكرة القائمة بأف االستثمار يترتب عميو خمؽ منافع اقتصادية تزيد مف ثركة المستثمر كمف ثـ ثركة 

 كلذلؾ يسمي بعض االقتصادييف ىذا النكع مف ،المجتمع كىذه الزيادة في الثركة تتمثؿ في القيمة المضافة
 كما يقصد باالستثمار الحقيقي القياـ باإلنفاؽ عمى شراء ،االستثمار باستثمار األعماؿ أك المشركعات
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قامة المصانع مما : كتككيف األصكؿ اإلنتاجية المستخدمة في العمميات اإلنتاجية مثؿ شراء اآلالت كا 
 (13 ).يؤدم لزيادة الدخؿ القكمي كالتكظيؼ

 (14 ):كينقسـ االستثمار الحقيقي إلى ثبلثة أقساـ

ك ىي استثمارات تسمح لممشركع أك لبلقتصاد أف يكاجو تزايد ك نمك الطمب في : استثمارات التكسع -1
 ك يستمـز ىذا النكع مف االستثمار أف يكسع المشركع أك االقتصاد ،مختمؼ القطاعات في االقتصاد

الكطني مف طاقاتو اإلنتاجية ك ىذا ال يتحقؽ إال إذا أضاؼ المشركع أك االقتصاد لرأسمالو المكجكد 
 .أصكال إنتاجية جديدة

كىذا يعني أف تستبدؿ التجييزات الرأسمالية القديمة كالتي : استثمارات باإلحبلؿ أك االستبداؿ -2
 .استيمكت اقتصاديا بتجييزات جديدة، كىذا ال يتضمف إضافة جديدة لرأس الماؿ السابؽ

نتاج سمع جديدة: استثمار التجديد -3  كيتـ ،كىك االستثمار المخصص لتخفيض النفقات كرفع اإلنتاجية كا 
 .عف طريؽ إحبلؿ التجديدات الفنية المتجددة محؿ عناصر اإلنتاج ك طرقو السابقة

 

II -االستثمارات المالية: 

كتشمؿ االستثمارات في سكؽ األكراؽ المالية، حيث يترتب عمى عممية االستثمار فييا حيازة 
 كاألصؿ المالي يمثؿ ،الخ....المستثمر ألصؿ مالي غير حقيقي يتخذ شكؿ سيـ أك سند أك شيادة إيداع

ؿ لحاممو المطالبة بأصؿو حقيقي، كيككف عادة مرفقا بمستند قانكني يسمح لو بالمطالبة  حقنا مالينا يخكِّ
 كىذا النكع مف االستثمار ال يعدك ككنو عممية ،باألرباح أك الفكائد أك الحقكؽ األخرل المضمكنة قانكنا

تحكيؿ ممكية يتخمى بمكجبيا البائع عف ممكية األصؿ كىك الكرقة المالية، مقابؿ حصكلو عمى أصؿو آخر 
كما أفَّ مجرد عممية تداكؿ الكرقة ال تنشئ أية منفعة . يتخمى عنو المشترم كىك النقكد ثمف ىذه الكرقة

اقتصادية إضافية أك قيمة إقتصادية مضافة لمناتج القكمي، كذلؾ بغضِّ النَّظر عف االرتفاع الذم قد 
 كىذا النكع مف االستثمار يمثؿ صفقات مالية تتـ بيف أفراد المجتمع، ،يحصؿ في سعر الكرقة المالية

، فاالستثمار المالي ىك (15)كيركز ىذا النكع مف االستثمار عمى تكظيؼ األمكاؿ في سكؽ األكراؽ المالية
                                                           

 .223عبد الرحمف يسرم أحمد، محمد أحمد السريتي، مرجع سابؽ، ص  (13)

، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، "آليات جذب االستثمارات الخارجية إلى الدوؿ العربية في ظؿ العولمة"أحمد زكرياء صياـ،  (14)
 .87، ص 2005،ديسمبر،03العدد 

 .79محمد مطر، مرجع سابؽ، ص  (15)
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حيازة المستثمر ألصكؿ مالية معبر عنيا باألكراؽ المالية القابمة لمتداكؿ، كالتي تككف إمَّا أسيـ أك سندات، 
كييدؼ االستثمار في األكراؽ المالية إلى زيادة القيمة السكقية لؤلصكؿ المالية كيعتبر تكفر األصكؿ 

كما تكفر أكعية إدخارية ألصحاب الفكائض النقدية  ،المالية المصدر الرئيسي لتمكيؿ المشركعات اإلنتاجية
حيث أف األكراؽ المالية تمثؿ حمقة الكصؿ بيف أسكاؽ األدكات المالية كاالستثمار الحقيقي حيث أف سكؽ 
ا بيف المستثمريف كالمدِّخريف كيمكف القكؿ  األكراؽ المالية بما يكفره مف أدكات مالية متقدمة يمعب دكران ىامن
بأفَّ االستثمار الحقيقي كالمالي متكامبلف، ألفَّ تمكيؿ االستثمار الحقيقي يستمـز استثمارنا مالينا يتـ تمكيمو 

 .مف خبلؿ سكؽ األكراؽ المالية

III-االستثمارات في رأس الماؿ البشرم: 

 تقكـ ىذه االستثمارات عمى تطكير البنية الفكقية لممجتمع كلبلقتصاد مف خبلؿ مؤسسات عامة أك

خاصة كطنية أك أجنبية متخصصة أك متعددة األىداؼ، تعمؿ عمى بناء قاعدة بشرية عريضة مف ذكم 
الميارات كالمؤىبلت كالخبرات العممية كالثقافية كالتكنكلكجية كالمينية كالنظرية كالتطبيقية مما يجعؿ القكل 
العاممة في المجتمع ذات جكدة كقادرة عمى إنجاز الكظائؼ التي يتطمبيا التشغيؿ االقتصادم الكؼء في 

 كتيدؼ إلى بناء مجتمع كاع فيما يخص ،الخ...كافة النشاطات الصناعية كالزراعية كالخدمية كالصحية 
 ككؿ ذلؾ بيدؼ ،الخ....التصرفات االستثمارية كالتمكيمية كاالستيبلكية كالقرارات السياسية كاالجتماعية

إيجاد مجتمع مرف قادر عمى اإلستجابة لمختمؼ الظركؼ كخاصة في فترات األزمات االقتصادية 
كالتقمبات السياسية حيث يككف أفراد ىذا المجتمع أكثر قدرة عمى إنجاز مختمؼ المياـ كفي أطر تتناسب 

 (16 ).كالمؤىبلت الشخصية ليؤالء مع الصفات الكظيفية لؤلعماؿ التي تعرض عمييـ لممارستيا

كباختصار تيدؼ االستثمارات البشرية إلى إيجاد ككادر عاممة نشطة تتناسب قدراتيـ العممية 
 .كالثقافية كالتكنكلكجية ألنشطة المؤسسات كأقطاب التكنكلكجيا

 تيدؼ االستثمارات حسب اتجاىات : تصنيؼ االستثمارات كفؽ اتجاىات التأثير: المعيار الثاني
 (17 ):التأثير إلى

 .إستثمارات إنتاجية مباشرة -1

                                                           

 .34ىكشيار معركؼ، مرجع سابؽ، ص  (16)

 .38نفس المرجع، ص  (17)
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 إستثمارات إنتاجية غير مباشرة -2

حيث تيتـ االستثمارات المباشرة بتكليد قيـ جديدة، سكاءن كانت قيـ السمع أك الخدمات أك العكائد 
 .المتكلدة عف نشاطات المحفظة االستثمارية في األسكاؽ المالية

أمَّا االستثمارات اإلنتاجية غير المباشرة فإنَّيا تسيـ في بناء مشركعات أك أنَّيا ركائز اقتصادية أك 
تكنكلكجية أك اجتماعية تخدـ اإلنتاج المباشر، كتشمؿ ىذه االستثمارات كؿ مف مشركعات البنية التحتية 

كمشركعات البنية الفكقية، حيث تتضمف المشركعات األكلى كافة النفقات االستثمارية التي تتـ عمى 
بينما تتناكؿ مشركعات البنية الفكقية . الخ...السكف، كالتعميـ، كالصحة، شبكات الرم، كالطرؽ، كالمطارات

إعداد القكل العاممة المؤىمة لمعمؿ في الكحدات اإلنتاجية الصناعية كالزراعية كالخدمية ككذلؾ تمؾ العاممة 
 .في األسكاؽ المالية

 التصنيؼ الجغرافي لبلستثمارات: المعيار الثالث. 

تشمؿ مجاالت االستثمار المحمية جميع الفرص المتاحة لبلستثمار في السكؽ : االستثمارات المحمية -1
المحمي كبغض النظر عف نكع أداة االستثمار المستخدمة كبناءا عمى ذلؾ يعتبر استثمارا محميا 

جميع اأٌلمكاؿ المستثمرة داخؿ التراب الكطني مف قبؿ المقيميف سكاء مؤسسات أك أفراد كأيا كانت 
 (18 ).الخ...أداة االستثمار المستخدمة، عقار، أكراؽ مالية، ذىب، عمبلت أجنبية

تشمؿ مجاالت االستثمار الخارجية أك األجنبية جميع الفرص : االستثمارات الخارجية أك األجنبية -2
كتتـ االستثمارات . المتاحة لبلستثمار في األسكاؽ الخارجية كميما كانت أدكات االستثمار المستخدمة

فمك قاـ مستثمر يقيـ . الخارجية مف قبؿ األفراد كالمؤسسات المالية إما بشكؿ مباشر أك غير مباشر
في الجزائر بشراء عقار في لندف بقصد المتاجرة أك قامت مؤسسة جزائرية بشراء حصة في شركة 

 (19 ).ألمانية فإف االستثمار في الحالتيف يككف استثمارا خارجيا مباشرنا

أما لك قاـ ذلؾ المستثمر بشراء حصة مف محفظة مالية لشركة استثمار تبيع سندات في بكرصة 
 .نيكيكرؾ، فإفَّ االستثمار في ىذه الحالة يككف استثمارنا خارجينا غير مباشر بالنسبة لمفرد المستثمر

 تصنيؼ االستثمار كفؽ التخصص القطاعي: المعيار الرابع. 

                                                           

 .76محمد مطر، مرجع سابؽ، ص  (18)

 .76نفس المرجع، ص  (19)
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مف أجؿ تصنيؼ االستثمارات كفؽ ىذا المعيار يتـ االعتماد عمى النظاـ الدكلي لمتصنيؼ 
كيتمثؿ : القطاع األكؿ: الصناعي، كبمكجب ىذا التصنيؼ فإنَّو يتـ تقسيـ االقتصاد عمى ثبلث قطاعات

كىي الخدمية : كىي التحكيمية كالقطاع الثالث: في الزراعة كالصناعات اإلستخراجية كالقطاع الثاني
 .كالتكزيعية

إفَّ االستثمار في الفبلحة يحقؽ عكائد إنتاجية كاقتصادية : (الفبلحة)االستثمار في القطاع األكؿ  ( أ
 (20 ):كتجارية ميمة يمكف أف نذكر بعضيا في

 زيادة مستكل التشغيؿ- 

 إرتفاع مستكل الطمب المحمي- 

 الحد مف اليجرة الريفية- 

 تحقيؽ كتعزيز األمف الغذائي- 

بمكجب النظاـ الدكلي المذككر سابقا كضعت قائمة : (التحكيمية)االستثمار في القطاع الثاني ( ب
الصناعات الغذائية كالنسيجية كالصناعات :  فيما يخص القطاعات التحكيمية حيث تضـةتفصيمي

 .الخ...الخشبية كصناعة الكرؽ كالكيماكية

 :كيعكؿ عمى االستثمار في القطاع الثاني عمى تحقيؽ عدة أىداؼ منيا

تحقيؽ زيادة في الدخؿ الكطني بتحقيؽ زيادة سريعة كعالية في متكسط الدخؿ الفردم  -
 .الحقيقي كبالتالي كسر الحمقة المفرعة لمفقر

القضاء عمى البطالة الييكمية بتحكيؿ جزء مف اليد العاممة الزائدة عف حاجة الزراعة إلى  -
 .الصناعة 

 .تنكيع اإلنتاج الكطني لضماف قدر مف االكتفاء الذاتي لتدعيـ استقبلؿ االقتصاد -

 .ارتفاع مستكيات الدخكؿ لمعامميف في الصناعة -

 .رفع مستكل الدخؿ الفردم الحقيقي الذم يزيد عف قدرة األفراد عمى االدخار -

 .زيادة الصادرات كتكفير العمبلت الصعبة -
                                                           

 .118عبد العزيز فطيمة، مرجع سابؽ، ص  (20)
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تنشيط كرفع الكفاءات اإلنتاجية لمقطاعات األخرل كالزراعة كالخدمات بإدخاؿ الكسائؿ  -
 .الحديثة عمييا كالتي تكفرىا الصناعة

كيعد التطكر الصناعي في أم بمد كاف معيارنا لمستكل التطكر االقتصادم كاالجتماعي كالحضارم، 
فمع بداية التقدـ الصناعي عرؼ التاريخ البشرم عيدنا جديدنا يعكد لو الفضؿ في التحكالت االقتصادية 

كاالجتماعية السريعة التي شيدتيا أكركبا كالكاليات المتحدة كالياباف كغيرىا مف بمداف العالـ المتقدـ، كالتي 
يشار إلييا عادة بالبمداف الصناعية، حيث أدَّل التطكر السريع في قكل اإلنتاج في المجاؿ الصناعي إلى 

 (21 ).تحكؿ ىذه البمداف مف بمداف متخمفة اقتصاديان غمى بمداف متقدمة ك متطكرة

تتمثؿ االستثمارات في قطاع الخدمات في إنتاج الخدمات كالتي : االستثمار في القطاع الثالث (ج
 .تتميز عف السمع بأنيا غير منظكرة مف بنكؾ كتأميف كسياحة فنادؽ كنقؿ كغيرىا

 تصنيؼ االستثمارات كفؽ الطبيعة القانكنية: المعيار الخامس. 

 تبعنا لمكضع القانكني يتـ تصنيؼ االستثمارات تبعا لممكيتيا مف قبؿ األعكاف االقتصادييف 
 (22 ).العمكمييف أك الخكاص أك المشاركة بينيما

ا باالستثمارات الحككمية؛ كىي المشاريع المنجزة مف قبؿ الحككمة : االستثمارات العمكمية -1 كتسمى أيضن
التعميـ، )كىيئات كمؤسسات القطاع العاـ، كىي مرتبطة أساسنا بإنجاز اليياكؿ القاعدية أك البنية األساسية 

. كىدفيا األساسي ىك تحسيف الظركؼ االجتماعية لؤلفراد كتمبية حاجياتيـ (الصحة، الطاقة، المكاصبلت
كبيذا تختمؼ ىذه المشاريع عف كؿ النشاطات التجارية بسبب عدـ كجكد حافز الربحية في االستثمار 

 .الحككمي

كىي االستثمارات التي يقكـ بيا األفراد كالمستثمريف كالشركات الخاصة كالتي : االستثمارات الخاصة -2
تقكـ عمى مبادرات األفراد مثؿ قياـ الفرد باالستثمار في األسيـ كالسندات أك ببناء عمارة سكنية لئليجار 

 .أك بإنشاء مشركع صناعي أك زراعي أك خدمي لصالحو الشخصي

                                                           

 .17، ص 2005، دار كائؿ لمنشر، عماف، االقتصاد الصناعيمدحت القريشي،  (21)

 .127عبد العزيز فطيمة، مرجع سابؽ، ص  (22)
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كتتمثؿ في مشاركة القطاع الخاص لمقطاع العاـ في استثمارات معينة كذلؾ : االستثمارات المختمطة -3
لئلفادة مف التسييبلت المالية كاإلدارية التي تقدميا المؤسسات الحككمية مع الحفاظ عمى الحكافز الفردية 

 .كخاصة بالنسبة لمحفز الربح

 .محددات االستثمار: المطمب الرابع 

يعتبر االستثمار مف العناصر المتقمبة في االقتصاد، كعميو فإفَّ تفسير أسباب التقمبات في 
االستثمار أمره بالغ األىمية في التحميؿ االقتصادم، حيث أفَّ ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ المتداخمة التي 
تمعب دكرنا كبيرنا في التأثير عمى حجـ االستثمار كفعاليتو، كالتي يطمؽ عمييا مصطمح العكامؿ المحددة 

 :لبلستثمار، كالتي سنكجز أىميا فيما يمي

 :حجـ الدخؿ القومي-1

يرتبط االستثمار بعبلقة دالية طردية مع الدخؿ، حيث يزداد االستثمار بزيادة الدخؿ كينخفض 
بانخفاضو، بافتراض بقاء العكامؿ األخرل ثابتة، حيث أفَّ زيادة الدخؿ بافتراض بقاء االستيبلؾ عمى حالو 

سكؼ يؤدم إلى زيادة حجـ االدخار كفي مرحمة الحقة إلى زيادة حجـ االستثمار، كمنو ىناؾ تأثير 
متبادؿ بيف االستثمار كالدخؿ، حيث أفَّ الزيادة في االستثمار مف شأنيا زيادة الدخؿ القكمي بمقدار أكبر 
طبقا لمبدأ المعجؿ، إالَّ أنو إذا أريد إف تككف الزيادة في الدخؿ فعَّالة كمؤثرة في االقتصاد فيجب أف تكجو 
نحك قنكات االدخار كاالستثمار، خاصة إذا عممنا أفَّ ما يميز الدكؿ النامية ىك ارتفاع في الميؿ الحدم 

لبلستيبلؾ، كانخفاض الميؿ الحدم لبلدخار، لذا فإفَّ تأثر الزيادة في الدخؿ تككف محدكدة جدا ألف 
 (23 ).غالبيتيا تستخدـ لمكاجية الزيادة في االستيبلؾ

كما يعتبر نمط تكزيع الدخؿ القكمي مف العكامؿ الفعالة كالمحددة لحجـ االستثمار مف خبلؿ 
تأثيرىا عمى حجـ المدخرات لمختمؼ فئات المجتمع، حيث ىناؾ مف الدكؿ النامية التي تنتيج سياسية 
التفاكت في تكزيع الدخكؿ ليككف لصالح الطبقات ذات الدخؿ العالي التي تمتاز بانخفاض ميميا الحدم 
لبلستيبلؾ، كبالتالي يفترض أنَّيا قادرة عمى تزكيد االقتصاد بالمدخرات البلزمة لتمكيؿ عممية االستثمار 

كىناؾ مجمكعة أخرل مف الدكؿ النامية التي تكزع دخميا القكمي لصالح فئات . لتحقيؽ التنمية المطمكبة
الدخؿ المنخفض، كبالتالي تمتاز بارتفاع ميميا الحدم لبلستيبلؾ، إالَّ أفَّ الكاقع في الدكؿ النامية أكَّد عدـ 

جدكل األسمكبيف معنا، ففي الحالة األكلى أيف تستحكذ الطبقات الغنية عمى أغمب الدخؿ القكمي فتقكـ 
                                                           

 .56، دار كائؿ لمنشر، عماف، ص أساسيات االستثمار العيني والماليناظـ محمد نكرم كآخركف،  (23)
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بتكجيو ادخاراتيا نحك استثمارات غير منتجة، كشراء األراضي كالعقارات، كنحك اإلنفاؽ االستيبلكي 
الترفي، مما يؤٌدم إلى انخفاض إدخارات القطاع الخاص، كبالتالي انخفاض حصة االستثمار مف الدخؿ، 
أمَّا في الحالة الثانية، فإفَّ سياسة الدكلة في تكزيع الدخكؿ قد أدَّت ىي األخرل إلى انخفاض اإلدخارات 
المطمكبة لمكاجية متطمبات عممية التنمية، ألفَّ مجتمعات ىذه الدكؿ تنفؽ الزيادة في الدخكؿ عمى شراء 
السمع الكمالية بدافع التقميد كالمحاكاة، أك االحتياج، ممَّا يؤدم في المحصمة إلى انخفاض المدخرات  

 .الكطنية البلزمة لتحقيؽ مستكل االستثمار المطمكب

 :االستثمار و التوقعات-2

يحتاج االستثمار إلى بعض الكقت ليسيـ في إنتاج المنتجات التي تجعمو مجزيا لممستثمر في 
نياية المطاؼ، كمف ثـ فإفَّ رجؿ األعماؿ الذم يقرر في سنة معينة أف يكسع مف الطاقة اإلنتاجية 

 (24 ).لمؤسستو سكؼ ال يرل ثمار استثماره مباشرة، بؿ أنَّيا ستأتي عمى مدار عدة سنكات

كبعبارة أخرل فإفَّ القرار اإلستثمارم الذم يصدره المستثمر اآلف يتـ عمى ثقة في المستقبؿ، حيث 
لك كاف حدس رجؿ األعماؿ خاطئا في تكقعاتو، فيمكف أف ينعكس قرار االستثمار بالسمب، مثاؿ ذلؾ لك 
ر رجؿ األعماؿ عدـ التكسع في الطاقة اإلنتاجية لمنشآتو بينما يزداد الطمب في السكؽ عمى المنتج  قرَّ

كيشير الكاقع إلى أفَّ رجؿ األعماؿ . الذم ينتجو، فإنَّو سيتخمؼ عف منافسيو األكثر حذاقة في بعد نظرىـ
الرشيد يبذؿ قصارل جيده في التنبؤ بمدل تكسع السكؽ في المستقبؿ المنظكر، كلكف ىناؾ عكامؿ عديدة 
يمكف أف تؤثر عمى مدل ىذا التكسع في السكؽ، بخبلؼ أذكاؽ كعدد كدخكؿ مستيمكي منتج المنشأة التي 

يمارس رجؿ األعماؿ نشاطو اإلستثمارم كاإلنتاجي مف خبلليا، مثؿ التغير في السياسة الضريبية أك 
التغير في سياسات اإلنفاؽ الحككمي، ممَّا يتيح بعض مجاالت اإلنتاج األكبر ربحية كبعضيا اآلخر أقؿ 
ربحية ك نفس الشيء ينطبؽ عمى بعض األحداث ك المستجدات السياسية التي يمكف أف تؤثر في الكضع 

 .االقتصادم

تصدر القرارات الصائبة كالدقيقة حكؿ - في معظميا–كيمكف القكؿ بشكؿ عاـ أفَّ المنشآت 
االستثمار، كذلؾ في أغمب األحياف، حيث لك أنيا أخفقت في ذلؾ لكشؼ النظاـ االقتصادم عف صكرة 
مف عدـ االستقرار أكثر حدة مما ىك عميو في كاقع األمر، مما قد يضع رجاؿ األعماؿ في حالة نفسية 

تسكدىا نظرة تشاؤمية حكؿ المستقبؿ ك مما قد تؤدم إلى نقص مممكس في اإلنفاؽ االستثمارم كما يمكف 

                                                           

 .50، ص 2000، دار الكتاب الحديث، القاىرة، االستثمار والعولمةحسيف عمرك،  (24)
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أف يحدث العكس بحيث يككف التفاؤؿ حكؿ المستقبؿ ىك الشعكر السائد لدل رجاؿ األعماؿ مما يؤدم 
إلى التفاؤؿ في صكرة مكجة مف التكسع في اإلنفاؽ االستثمارم، كأينا كاف األمر فمف المتفؽ عميو بكجو 
عاـ بيف المحمميف االقتصادييف أف التكقعات تمعب دكرا بالغ األىمية في اتجاىات السمكؾ االستثمارم 

 (25 ).سكاء أثبتت ىذه التكقعات أف ليا ما يبررىا مف عدمو

 :سعر الفائدة-3

يمعب سعر الفائدة دكرنا ميما في عممية اإلنتاج، كذلؾ مف خبلؿ تأثيره عمى قرارات االستثمار 
فرفع سعر الفائدة مف قبؿ . كخاصة في الدكؿ المتقدمة، حيث تؤثر عمى الرغبة اإلدخارية ألفراد المجتمع

الجياز المصرفي سيؤدم إلى سحب أكبر قدر ممكف مف فائض الدخكؿ لغرض تكظيفيا في المجاالت 
اإلستثمارية التي تخدـ عممية التطكر اإلقتصادم كالعكس يحصؿ في حالة انخفاض سعر الفائدة، حيث ال 
يشجع أفراد المجتمع إلى تكجيو مدخراتيـ نحك القطاع المصرفي الذم يمثؿ الكعاء االدخارم في المجتمع، 
حيث يتجيكف غالبا إلى مجاالت أخرل تحقؽ عائدا أكبر مثؿ األسيـ كالسندات، كبما أفَّ عممية االستثمار 
تحتاج إلى إدخارات يمكف استخداـ سعر الفائدة المرتفع كالذم يعتبر احد أدكات السياسة النقدية إلى تكجيو 

 (26 ).مدخرات المجتمع نحك العممية اإلنتاجية كىذا ما يتطمب كجكد جياز مصرفي متطكر ك فعاؿ

 :  االستثمار ومستوى األرباح-4

      تدؿ الدالئؿ المشاىدة عمى أفَّ خطط االستثمار في تككيف رأس الماؿ الثابت في المعدات الرأسمالية 
تتجاكب مع مستكل الطمب عمى السمع بدرجة أكبر مف تجاكبيا مع أسعار الفائدة، بمعنى أنو عندما يككف 

 يميؿ رجاؿ األعماؿ إلى إنفاؽ –كالطمب عمى السمع االستيبلكية مرتفعا تبعا لذلؾ - الدخؿ القكمي مرتفعا
قدر كبير مف أصكليـ النقدية عمى االستثمار، كعمى النقيض مف ذلؾ فإنو عندما يككف الدخؿ القكمي 

 يعزؼ رجاؿ األعماؿ عف – كالطمب عمى السمع االستيبلكية منخفضا تبعا لذلؾ –منخفضا في مستكاه 
اإلنفاؽ الكاسع عمى االستثمار، كىذا السمكؾ االستثمارم مف جانب رجاؿ األعماؿ، يجعؿ االستثمار دالة 

 (27 ).لمدخؿ القكمي

                                                           

 .63نفس المرجع، ص  (25)

 .63ناظـ محمد نكرم كآخركف، مرجع سابؽ، ص  (26)

، 2009، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، االستثمارات العربية ومستقبؿ التعاوف االقتصادي العربيعمي لطفي،  (27)
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كىنا يجدر بالذكر أف أحد التفسيرات المقترحة لمثؿ ىذه الدالة ىك العبلقة بيف مستكل الدخؿ 
القكمي كالتكقعات حكؿ المستقبؿ، إذ عندما يككف النشاط في ميداف األعماؿ طيبا، فإف رجاؿ األعماؿ 

 .يظنكف أنو سكؼ يظؿ كذلؾ، إذ عندما يككف سيئا فإنو سكؼ ينتابيـ الشعكر بالقمؽ

أما التفسير األخر الذم يشيع االعتقاد بو عمى نطاؽ كاسع، فإنو يكمف في تأثير األرباح عمى 
االستثمار، ذلؾ أنو مف المفترض أنو إذا لـ تكف مؤسسات األعماؿ قادرة عمى اقتراض األمكاؿ التي 

تحتاج إلييا في نشاطيا االستثمارم، أك إذا لـ تكف راغبة في اقتراضيا، فإنيا قد تستخدـ أمكاليا الخاصة 
لتمكيؿ مشركعاتيا االستثمارية ، كيمكف أف تحصؿ عمييا عف طريؽ احتجاز األرباح المحققة لدييا عف 

 بطبيعة –التكزيع عمى المساىميف كميا أك جزئيا، كىذا يعني أف ىذا المصدر ألمكاؿ االستثمار يتطمب 
مصدرا ميما لؤلمكاؿ القابمة لبلستثمار، " األرباح المحتجزة"أف تحقؽ المنشأة أرباحا، كمف ىنا تقدـ - الحاؿ

 .مما يجعؿ االستثمار دالة لؤلرباح

غير أف العبلقة الدالية بيف االستثمار كاألرباح ، أك بمعنى آخر أف النظرية المنطكية عمى أف 
االستثمار يتأثر بمستكل األرباح ، قد تعرضت لمكثير مف الجدؿ حكليا في ضكء الصعكبات اإلحصائية 

 تتطابؽ مع مضمكف ىذه النظرية ، – مف كاقع الحياة االقتصادية –حكؿ تحديد ما إذا كانت المشاىدات 
بؿ كمف بيف المشكبلت الرئيسة أف مجرد مشاىدة أف االستثمار مرتفع في مستكاه عندما تككف األرباح 

مرتفعة ال يمثؿ بالضركرة دليبل قاطعا عمى حجية نظرية العبلقة الدالية بيف االستثمار كاألرباح فقد تككف 
حسب نظرية –في االتجاه العكسي ، بمعنى أف االستثمار قد يككف سببا في المستكل المرتفع لمدخؿ 

 (28 ). الذم يككف بدكره سببا في األرباح المرتفعة –مضاعؼ االستثمار

 

 

 

 

 

                                                           

 .15نفس المرجع، ص  (28)
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 .مفيـو وأشكاؿ االستثمار األجنبي المباشر : المبحث الثاني

مف المعركؼ أفَّ معظـ الدكؿ النامية تحكلت إلى اقتصاد السكؽ بعدما تخمت تباعا عف نماذج 
ستراتيجيات التنمية ذات التكجو المركزم، فمـ تعد مثؿ ىذه البدائؿ تجد ما يبرر بقاؤىا في ظؿ التغيرات  كا 
الراىنة المتسمة بمنافسة حادة عمى المستكل الدكلي، فقد خففت ىذه الدكؿ مف حدة التدخؿ الحككمي في 
تكجيو النشاط االقتصادم كاتجيت إلى إزالة الحكاجز كالمعكقات التنظيمية أماـ التدفؽ الحر لبلستثمار 
عادة ىيكميا بما يضمف  األجنبي كنشاط الشركات المتعددة الجنسيات كما عمدت عمى تحرير أسكاقيا كا 
تدفؽ ىذا النكع مف االستثمار كمف جيتيا اتجيت معظـ الييئات كالتنظيمات المالية كاالقتصادية الدكلية 

حيث كمنذ . نحك تعميؽ ىذه التحكالت كتكريسيا بكيفية جعمتيا تبدك لمدكؿ النامية كحتمية ال فرار منيا
حكالي ثبلثيف عاما لـ تعد الدكؿ النامية تتبنى نفس األحكاـ كالتصكرات أماـ االستثمار األجنبي المباشر 

الذم كاف ينظر إليو كأداة لمنيب كاالستحكاذ كالييمنة كقنكات لتحكيؿ كاستنزاؼ لمخيرات االقتصادية 
حيث يمكف القكؿ أف ىناؾ إجماع شبو كمي عمى اعتبار االستثمار األجنبي . المحمية نحك البمداف األـ

المباشر أحد دعائـ التنمية المنشكدة بافتراض أنو أصبح أحد المصادر الرئيسية في تكفير رؤكس األمكاؿ 
 الخ ...كمناصب الشغؿ كنقؿ التكنكلكجيا كالميارات التقنية

 ماىية االستثمار األجنبي المباشر: المطمب األوؿ

  تعريؼ بعض المنظمات الدولية لإلستثمار األجنبي المباشر-1

: االستثمار األجنبي المباشر عمى أنو (UNCTAD)عرَّفت ىيئة األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية 

االستثمار الذم يشمؿ عبلقة طكيمة األجؿ كيعكس مصمحة مستديمة كمراقبة المستثمر لممشركع المقاـ »

 (29).«في اقتصاد دكلة غير دكلة المستثًمػر األصمية

عممية يقـك بيا »: فقد عرَّفت االستثمار األجنبي المباشر أنو (OMC)أما منظمة التجارة العالمية 
مع نية  (الدكؿ المضيفة)حيث يستعمؿ أصكلو في بمداف أخرل  (البمد األـ)مستثمر متكاجد في بمد ما 

 (30).«تسييرىا

                                                           

، مؤتمر االستثمار "اتجاىات ومحددات االستثمار األجنبي المباشر في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي"حسيف بف رفداف،  (29)
 .56، ص 2004كالتمكيؿ، شـر الشيخ، ديسمبر 
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كقد كصفت ىذه المنظمة االستثمار األجنبي المباشر بأنو الكسيمة األكثر فاعمية لمتطكر المعرفي 
كلرأس الماؿ المنتج في العالـ مف أجؿ خمؽ الثركة مف جية كمف جية أخرل يسمح بتحرير أكبر جزء 

 .كامف مف الطاقات اإلنتاجية غير المستغمة في الدكؿ النامية كاالقتصاديات التي تـ بمرحمة انتقاؿ

نشاط يقـك »: ىذا النكع مف االستثمار بأنو (OCDE)كتعرؼ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية 
بو مستثمر مقيـ في بمدو ما يحصؿ بمكجبو عمى فائدة كسيطرة في تسيير مشركع في بمدو آخر، ىذه العممية 
قد تأخذ شكؿ إنشاء مؤسسة جديدة أك بصفة أىـ تغيير ىيكؿ الممكية في المؤسسات القائمة عف طريؽ 

 (31).«االندماج كالحيازة كالمذاف يعتبراف كاستثمار أجنبي مباشر

فإف االستثمار األجنبي ىك استثمار ييدؼ إلى الحصكؿ  (FMI)كحسب صندكؽ النقد الدكلي 
عمى منفعة دائمة مف خبلؿ حيازة أك امتبلؾ مؤسسة تنشط في إقميـ أجنبي، كما ينتج عف ذلؾ مف سمطة 

 (32).«حقيقية في تسيير ىذه المؤسسة

كحسب صندكؽ النقد الدكلي فإف حؽ مراقبة كتسيير الشركة األجنبية يتحقؽ عندما تممؾ ىذه 
 فأكثر مف رأس الماؿ االجتماعي لممشركع المستثمر فيو، كأقؿ مف ىذه القيمة يعتبر %10األخيرة 

 (33 ).(استثمار المحفظة المالية)استثماران أجنبيان غير مباشر 

إنشاء أك حيازة أصكؿ »االستثمار األجنبي المباشر بأنو  (CE)بينما تعرؼ المفكضية األكركبية 
 (34).«مكلدة لمداخيؿ في بمدو أجنبي، بحيث يككف لممؤسسة المستثمرة حؽ المراقبة كالتسيير

  تعريؼ بعض االقتصادييف لالستثمار األجنبي المباشر-2

                                                                                                                                                                                     

، الممتقى الكطني حكؿ االستثمار األجنبي كنقؿ التكنكلكجيا، المركز "االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر"بكدم عبد القادر،  (30)
 .6، ص 2008الجامعي بشار، جانفي 

  .www.OCDE.org/FDI/studies: مكقع منظمة التنمية كالتعاكف االقتصادم (31)

(32)  Chabha Bouzar,"Le transfert dune technologie adoptée et maitrisable le cas de l’Algérie", 

colloque international sur l’IDE et le transfert de technologie vers les PVD, CU de Bechar, 

janvier2008,P7. 

(33)Yaici Farid,Precis de finance internationale,ENAG,Alger, 2008, P158. 

(34)Andrew Harison, Ertugrul Dalkiran,Ena Elsey, Business international et mondialisation, de boeck, 

Paris, 2004, p316. 

http://www.ocde.org/FDI/studies
http://www.ocde.org/FDI/studies
http://www.ocde.org/FDI/studies
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تعددت تعاريؼ االقتصادييف ليذا النكع مف االستثمار كبالمصطمحات المرتبطة بو كاختمفت بيف 
 اتجاىو حيث تشترؾ ىذه ةاالقتصادييف كالمدارس كؿ حسب تصكره ليذا المفيـك كالنظرة اإليديكلكجي

التعاريؼ في بعض الجكانب كتختمؼ في جكانب أخرل حيث عرؼ بعض االقتصاديكف االستثمار 
 :األجنبي المباشر عمى أنو

االستثمار األجنبي المباشر يعني االستثمار المنجز في الخارج مف طرؼ الشركات المتعددة  -1
  (1)(الخارج)الجنسيات مف أجؿ حيازة أك تسيير أنشطة إنتاج في عيف المكاف 

االستثمار األجنبي المباشر يمثؿ حركة لرأس الماؿ كلكف المقرض يحكؿ مكارده كيمارس رقابة عمى  -2
المشركع كالحصة الكبرل ليذا النكع مف االستثمارات يعكد لمشركات المتعددة الجنسيات التي تعرؼ 

 .(2)عمى أنيا شركات تسير كحدات إنتاج في أكثر مف بمد

االستثمار األجنبي المباشر عممية تيدؼ إلى إنتاج سمعا ك خدمات خارج الحدكد الكطنية لمشركة ك  -3
  .(3)ىذا ما يتطمب مساىمة في تسيير كمراقبة المشركع المستثمر فيو

االستثمار األجنبي المباشر ىك استثمار منجز بنية حيازة حصة مساىمة طكيمة األجؿ في مؤسسة  -4
   .(4)تنشط في الخارج حيث يككف لممستثمر القدرة الفعمية في اتخاذ القرارات في ىذه المؤسسة

يقصد باالستثمار األجنبي المباشر قياـ إحدل المؤسسات أك المستثمريف بشراء كتممؾ األصكؿ  -5
، أك المشاركة في تأسيس االستثمارات الرأسمالية كشركات (الخ....آالت، معدات، أراضي)الرأسمالية 

المساىمة أك ضمف شركات التضامف كفي ىذه الحالة يككف لممستثمر األجنبي حصة تؤىمو لممشاركة 
 .(5)باإلدارة كالتأثير عمى القرارات، بمعنى آخر شراء شيء مممكس

مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف تعريؼ االستثمار األجنبي المباشر عمى انو قياـ مستثمر غير 
بحيث يخضع ىذا النشاط . كطني سكاء كاف شخصا طبيعيا، أك معنكيا بممارسة نشاط تجارم في الدكلة

لسيطرتو ك تكجييو، سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ ممكيتو الكاممة لرأسماؿ المشركع أك عف طريؽ مساىمتو 
مع الرأسماؿ الكطني بنسبة معينة تكفؿ لو السيطرة عمى إدارة المشركع كعميو فإٌف االستثمار األجنبي 

                                                           
(1)

 Karl P.savant, Padma Mallampally ."L'investissement direct étranger dans les pays en 

développement",revue finance et devloppement, Mars1999,P34. 
(2)   Richard E.Caves, Jeffrey A.Frankel, Commerce et paiements internationaux, de boeck. 

Bruxelles,2003, p188.  
 
(3)

 Jean Pierre Bibeau, Introduction a l’économie internationale, gaetan morin, Québec, 2000,P194.    
(4)

 Josette Payrard, Gestion Financière internationale, Librairie Vuibert, Paris, 1999, p205. 

.36 ص، 2007 ، دار الحاهد للٌشز و الحىسَع،  عواى،إدارة األعمال اندونيت ،عباص علٍ 
 (5)
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المباشر يفترض كجكد عنصريف األكؿ ىك ضركرة كجكد نشاط إقتصادم يزاكلو المستثمر األجنبي في 
الدكلة المستقطبة لبلستثمار كثانييما سيطرتو عمى ىذا النشاط مف خبلؿ ممكيتو الكاممة أك الجزئية 

 .لممشركع

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف القكؿ بأف معيار التميز بيف االستثمار األجنبي المباشر 
كاالستثمار األجنبي الغير مباشر يكمف في مسألة السيطرة كالتحكـ كحؽ اإلدارة عمى المشركع الذم 

يستثمر األجانب فيو حيث لك كاف المستثمر األجنبي ال يممؾ السيطرة عمى المشركع فإف استثماره يسمى 
 .استثمارا غير مباشر

كيعتبر االستثمار األجنبي المباشر الشكؿ المفصؿ لممستثمريف األجانب الذيف يستثمركف أمكاليـ 
في الخارج إذ أنو يتيح ليـ السيطرة الفعمية عمى المشركعات كتكجيييا نحك أغراض اإلنتاج التي تخدـ 
بالدرجة األكلى مصالحيـ، كذلؾ كبناءا عمى ممكيتيـ الكمية أك الجزئية لممشركعات يككف ليـ الحؽ في 

زيادة عمى التحكـ في خطط اإلنتاج كالتسكيؽ الخاصة بيذه  (البمد األـ)تحكيؿ األرباح إلى الخارج 
 .المشركعات ك الرقابة عمييا

كفي مفيـك الرقابة تشير محكمة العدؿ الدكلية ببلىام عند تناكليا ليذا المفيـك أنو مفيـك 
اقتصادم بشكؿ رئيسي بيدؼ التأثير الغالب عمى تكجيو األعماؿ ك الرقابة تتمثؿ في اختيار سياسة 
المشركع ك النظر فييا إذا ما كانت القرارات المتخذة في الشركة متفقة مع تمؾ السياسة كمف ثـ يمكف 

لممتحكـ في المشركع أف يطالب بتماشي تمؾ القرارات مع سياسة الشركة إذا كانت متعارضة معيا، كأىمية 
الرقابة تبدك كبيرة في عبلقة الشركة المتعددة الجنسيات مع فركعيا حيث تعتبر الرقابة المبدأ المكحد 

            (35).لمجمكع الشركة ككسيمة ضماف تنفيذ القرارات المركزية مف طرؼ الفركع المختمفة

                                                           

  . 28قادرم عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص (35)
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 .أنواع االستثمارات األجنبية المباشرة: المطمب الثاني

كما سبقت اإلشارة إليو ينطكم االستثمار األجنبي المباشر عمى التممؾ الجزئي أك المطمؽ لمطرؼ 
األجنبي لمشركع االستثمار، سكاءن كاف مشركعا لمتسكيؽ، أك البيع، أك التصنيع كاإلنتاج أك أم نكع آخر 

 :مف النشاط اإلنتاجي أك الخدمي، كمف ىذا المنطمؽ يقسـ االستثمار األجنبي المباشر إلى

 :االستثمار المشترؾ  :أوال

أك )كىك أحد مشركعات األعماؿ الذم يمتمكو أك يشارؾ فيو طرفاف : االستثمار المشترؾ
، أك أكثر مف دكلتيف مختمفتيف بصفة دائمة كالمشاركة ىنا ال تقتصر عمى الحصة (شخصيتاف معنكيتاف

 (36 ).في رأس الماؿ، بؿ تمتد أيضا إلى اإلدارة كالخبرة كبراءات االختراع أك العبلقات التجارية

ا عمى أنَّو عمميات إنتاجية أك تسكيقية تتـ في دكلة أجنبية، كيككف أحد أطراؼ : كيعرَّؼ أيضن
االستثمار فييا شركة دكلية تمارس حقا كافيا في إدارة المشركع أك العممية اإلنتاجية بدكف السيطرة الكاممة 

 (37 ).عميو

إفَّ مف الظَّكاىر اليامة التي بدأت تصاحب عممية انتقاؿ رؤكس األمكاؿ األجنبية لبلستثمار في 
دكؿ أخرل، حٍرص الدكؿ المضيفة ليذه االستثمارات عمى مشاركة الماؿ القادـ إلييا فيما يقكـ بو مف 
مشركعات، كقد تككف ىذه المشاركة إمَّا عف طريؽ رأس الماؿ الكطني الحككمي، أك عف طريؽ رأس 

الماؿ الكطني الخاص، أك أف تككف مكزعة بينيما، كمف ىنا يمكف القكؿ بأفَّ مبدأ المشاركة يفترض أفَّ 
المشركع االستثمارم يتقاسـ ممكية رأس الماؿ األجنبي كالكطني عمى السَّكاء كبالتالي ينشأ ما يسمى 

 .بالمشركع المشترؾ

 (38 ):كقد تأخذ المشركعات االستثمارية المشتركة أحد األشكاؿ الثبلثة اآلتية

كترجع : (الحككمي)شركات تتكزع فييا الممكية بيف رأس الماؿ األجنبي كرأس الماؿ الكطني العاـ  -1
النشأة التاريخية ليذا النكع مف المشركعات االستثمارية المشتركة إلى عمميات التأميـ الجزئي التي قامت 

                                                           

 .482عبد السبلـ أبك قحؼ، مرجع سابؽ، ص  (36)

 .482نفس المرجع، ص  (37)

، ص 2007، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية المباشرةنزيو عبد المقصكد مبركؾ،  (38)
39. 
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بيا كثيره مف حككمات الدكؿ النامية التي حصمت عمى استقبلليا حديثا، كالتي أدَّت إلى مشاركة القطاع 
العاـ بيا في ممكية المشركعات المؤممة، لذا نجد أفَّ ىذا النكع مف المشركعات المشتركة بدأ في شركات 

 .التعديف كالبتركؿ نظرنا الرتباط عمميات التأميـ الجزئي في الببلد النامية بيذه األنشطة

كترجع النشأة : شركات تتكزع فييا الممكية بيف رأس الماؿ األجنبي كرأس الماؿ الكطني الخاص -2
التاريخية ليذا النكع مف المشركعات المشتركة نتيجة إللزاـ الشركات األجنبية ببيع جانب مف أسيميا في 

 .السكؽ الكطنية ليشترييا القطاع الخاص الكطني

شركات تتكزع فييا الممكية بيف رأس الماؿ األجنبي كرأس الماؿ الكطني العاـ كرأس الماؿ الكطني  -3
كقد ينشأ ىذا النكع مف المشركعات نتيجة التأميـ الجزئي مع بيع جزء مف حصة القطاع العاـ : الخاص

 .الكطني إلى القطاع الخاص الكطني

 (39 ):مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ بأفَّ ىذا النكع مف االستثمار ينطكم عمى الجكانب التالية  

اتفاؽ طكيؿ األجؿ بيف طرفيف استثمارييف أحدىما كطني كاآلخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخؿ  -1
 .دكلة الطرؼ المضيؼ

 .إفَّ الطرؼ الكطني قد يككف شخصية معنكية تابعة لمقطاع العاـ أك الخاص -2

إف قياـ أحد المستثمريف األجانب بشراء حصة في شركة كطنية قائمة يؤدم إلى تحكيؿ ىذه الشركة  -3
 .إلى استثمار مشترؾ

 :ليس بالضركرة أف يقدـ الطرؼ األجنبي، أك الكطني حصة في رأس الماؿ يعني -4

 .أف المشاركة في مشركع االستثمار قد تككف مف خبلؿ تقديـ الخبرة كالمعرفة، أك التكنكلكجيا -

أف تككف المشاركة بحصة في رأس الماؿ، أك رأس الماؿ كمو عمى أف يقدـ الطرؼ اآلخر  -
 .التكنكلكجيا

 . قد تأخذ المشاركة شكؿ تقديـ المعمكمات أك المعرفة التسكيقية أك تقديـ السكؽ -

في جميع الحاالت السابقة ال بدَّ أف يككف لكؿ طرؼ مف أطراؼ االستثمار الحؽ في المشاركة في  -5
إدارة المشركع، كىذا ىك العنصر الحاسـ في التفرقة بيف مشركعات االستثمار المشترؾ كعقكد 
اإلدارة، أك اتفاقيات التصنيع، أك مشركعات تسميـ المفتاح فاألكؿ يشمؿ أنكاع االتفاقيات لمعقكد 

                                                           

 .482عبد السبلـ أبك قحؼ، مرجع سابؽ، ص  (39)
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باإلضافة إلى الحؽ في اإلدارة كشرط  (كالتي تمثؿ استثمارا غير مباشر)المذككرة، كميا أك بعضيا 
 .ضركرم 

 :مزايا وعيوب االستثمار المشترؾ

 :مف كجية نظر الدكؿ المضيفة ( أ

 المزايا : 

يمكف القكؿ بأٌف المشركعات المشتركة بيف الشركات المحمية في البمداف المضيفة كالشركات 
األجنبية أصبحت أداة كاسعة االنتشار تساعد كبل مف الطرفيف عمى تحقيؽ أىدافيا،فيي تقدـ لكؿ شريؾ 

فرصة االستفادة مف الميزات النسبية لمطرؼ اآلخر، فالشركاء المحميكف تككف لدييـ المعرفة بالسكؽ 
المحمي كبالمكائح الحككمية كالفيـ ألسكاؽ العمؿ المحمية كيستطيع األجانب أف يقدمكا تكنكلكجيا الصناعة 
كاإلنتاج المتقدـ كالخبرة اإلدارية كاف يتيحكا الدخكؿ إلى أسكاؽ التصدير، كما انو بالنسبة لكبل الطرفيف 

فإف المشاركة في مشركع جديد مع شركة أخرل تقمؿ مف رأس الماؿ المطمكب إذا ما قكرنت بإقامة 
المشركع مف جانب أحد الطرفيف بمفرده، كحتى تستطيع الدكؿ النامية تحقيؽ نكع مف التكازف بيف جذب 

االستثمارات األجنبية كما يصاحبيا مف امتيازات كبيف الحفاظ عمى سيطرة العناصر الكطنية عمى 
القتصادىا القكمي، عمدت بعض ىذه الدكؿ عمى النص في قكانينيا عمى ضركرة اشتراؾ القطاع العاـ أك 

 (40 ).الخاص الكطنييف في رأس الماؿ المشركع األجنبي

 (41 ):فبالنسبة لمدكؿ المضيفة يحقؽ ليا نظاـ المشاركة العديد مف المزايا نمخصيا فيما يمي

إف صيغة المشاركة تضمف لمدكلة المضيفة عدـ إنفراد المستثمر األجنبي باتخاذ قرارات اإلدارة  - أ
كالتشغيؿ ألف مشاركة العنصر الكطني في رأس ماؿ المشركع االستثمارم سكؼ تعطيو الحؽ في اإلدارة 

كاإلطبلع عمى كافة القرارات اليامة كالمؤثرة التي تتعمؽ باإلنتاج مثبل أك السياسات السعرية، كمف ثـ 
تتمكف الدكلة المضيفة مف فرض رقابتيا لمحيمكلة دكف لجكء المستثمر األجنبي لسياسات ال ترضى بيا، 

 .الخ ...ككذلؾ تتمكف مف الكقكؼ عمى البيانات الصحيحة عف الدخؿ الصافي كاألرباح

                                                           

 .38نزيو عبد المقصكد مبركؾ، مرجع سابؽ، ص  (40)

 .42نفس المرجع، ص  (41)
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 تتيح صيغة المشاركة فرصة كاسعة لمعناصر الكطنية الكتساب الخبرات الفنية كاإلدارية مف خبلؿ  - ب
الممارسة الفعمية لمنشاط االستثمارم، ككمما زادت ىذه الخبرات كمما قؿ اعتماد الدكلة المضيفة عمى 

 .المستثمريف األجانب كبالتالي خمؽ طبقات جديدة مف رجاؿ األعماؿ الكطنييف

 (42 ):العيكب 

إفَّ عيكب ىذا النكع مف االستثمارات بالمقارنة باالستثمار الذم ينطكم عمى التممؾ المطمؽ لمطرؼ 
 :األجنبي لمشركع االستثمار تكمف في النقاط التالية

حرماف الدكؿ المضيفة مف المزايا السابقة إذا أصر الطرؼ األجنبي عمى عدـ مشاركة أم طرؼ  -
 .كطني في االستثمار

إفَّ تحقؽ المنافع المذككرة سابقا مرىكف بمدل تكفر الطرؼ الكطني عمى االستعداد الجيد كتكفر القدرة  -
 .الفنية كاإلدارية كالمالية عمى المشاركة في مشركعات االستثمار المشترؾ خاصة في الدكؿ النامية

إفَّ مساىمة مشركعات االستثمار المشترؾ في تحقيؽ أىداؼ الدكؿ النامية الخاصة بتكفير العمبلت  -
األجنبية كتحسيف ميزاف المدفكعات أقؿ كثيرا بالمقارنة بمشركعات االستثمار المممككة ممكية مطمقة 

 .لممستثمر األجنبي

نظرنا الحتماؿ انخفاض القدرة المالية لممستثمر الكطني، فقد يؤدم ىذا إلى صغر حجـ المشركع  -
المشترؾ مما يؤدم إلى ضعؼ إسياـ ىذا المشركع في تحقيؽ أىداؼ الدكلة المضيفة، خاصة في مجاؿ 

شباع حاجة السكؽ المحمي كالتصدير  .التكظيؼ كالتحديث التكنكلكجي كا 

 :مف كجية نظر المستثمر األجنبي (ب

 (43 ):المزايا 

تكفؿ صيغة المشاركة لممستثمر األجنبي قدرا مف الطمأنينة عمى المشركع االستثمارم الذم يشارؾ فيو  -
 .ألف حككمة الدكلة المضيفة تنظر إلى المستثمر األجنبي الشريؾ عمى انو متعاكنا كليس أجنبيا مستغبل

 صيغة المشاركة تضفي عمى المشركع االستثمارم الذم يشارؾ فيو المستثمر األجنبي الصيغة  -
 .الكطنية، كمف ثـ تخفؼ مف نظرة العداء التي قد يشعر بيا المستثمر األجنبي في الدكؿ النامية

                                                           

 .484عبد السبلـ أبك قحؼ، مرجع سابؽ، ص  (42)

 .43نزيو عبد المقصكد مبركؾ، مرجع سابؽ، ص  (43)
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صيغة المشاركة تمكف المستثمر األجنبي مف الحصكؿ عمى مزايا كتسييبلت بخبلؼ لك كاف يسيطر  -
عمى المشركع بمفرده، كمف ذلؾ تسييؿ التعامؿ مع األجيزة الحككمية ذات الصمة بمجاؿ النشاط 

 .االستثمارم

 (44): العيكب 

خاصة  (الطرؼ الكطني كالطرؼ األجنبي)احتماؿ كجكد تعارض في المصالح بيف طرفي االستثمار  -
في حالة إصرار الطرؼ الكطني عمى نسبة معينة في المساىمة في رأس الماؿ المشركع، كىذه النسبة قد 
دارتو، األمر الذم  ال تتفؽ كأىداؼ الطرؼ األجنبي خاصة تمؾ األىداؼ المرتبطة بالرقابة عمى النشاط كا 
قد يؤدم إلى خمؽ مشكبلت تؤثر عمى المشركع ككؿ سكاء في مجاؿ التسكيؽ أك اإلنتاج أك إدارة القكل 

 .الخ.....العاممة كالتمكيؿ

قد يسعى الطرؼ الكطني بعد فترة زمنية معينة إلى إقصاء الطرؼ األجنبي مف المشركع كىذا يعني  -
ارتفاع درجة الخطر غير التجارم كىذا يتنافى مع أىداؼ الطرؼ األجنبي في البقاء كالنمك كاالستقرار في 

 .سكؽ معيف

عندما يككف الطرؼ الكطني متمثبل في الحككمة فمف المحتمؿ جدا أف تضع شركطا أك قيكدا صارمة  -
 .عمى التكظيؼ كالتصدير كتحكيؿ األرباح إلى الدكلة األـ

 :  االستثمارات الممموكة بالكامؿ لممستثمر األجنبي:ثانيا

تمثؿ مشركعات االستثمار المممككة بالكامؿ لممستثمر األجنبي أكثر أنكاع االستثمارات األجنبية 
تفضيبل لدل الشركات المتعددة الجنسيات، كفي ىذا النكع مف االستثمارات األجنبية تقـك الشركات 

المتعدَّدة الجنسيات بإنشاء فركع لئلنتاج، أك التسكيؽ، أك أم نكع آخر مف أنكاع النشاط اإلنتاجي ، أك 
 .الخدمي بالدكلة المضيفة

ذا كاف ىذا الشَّكؿ مف أشكاؿ االستثمار األجنبي مفضبلن لدل الشركات المتعددة الجنسيات،  كا 
في التصريح ليذه  (أك ترفض في معظـ األحياف)نجد أفَّ الكثير مف الدكؿ النامية المضيفة تتردد كثيرنا 

الشركات بالتممؾ الكامؿ لمشركعات االستثمار، حيث يعتبر الخكؼ مف التبعية اإلقتصادية كما يترتب 
عمييا مف آثار سياسية، ككذلؾ الحذر مف إمكانية سيادة حالة احتكار الشركات متعدَّدة الجنسيات ألسكاؽ 
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الدكؿ النامية مف بيف أىـ األسباب الكامنة كراء عدـ تفضيؿ كثير مف الدكؿ النامية لبلستثمارات المممككة 
 (45 ).بالكامؿ لممستثمر األجنبي

كلكف مع زيادة حدة المنافسة بيف الدكؿ النامية كحتى الدكؿ المتقدمة لجذب االستثمارات 
األجنبية، أدَّل بالكثير مف حككمات الدكؿ النامية إلى السماح لمشركات المتعددة الجنسيات بالتممؾ 

المطمؽ لمشركعات االستثمار فييا ككسيمة لتشجيع تدفؽ االستثمارات األجنبية، بعدما تشابيت كؿ، أك 
الكثير مف الدكؿ النامية في نكع كطبيعة االمتيازات كالحكافز كالتسييبلت التي تقدميا لجذب االستثمارات 

األجنبية، فالحرية في إدارة النشاط اإلنتاجي كالسيطرة الكاممة عمى السياسات اإلنتاجية كالتسكيقية أصبحت 
أكثر أىمية لدل معظـ أك كؿ الشركات العاممة في األسكاؽ األجنبية إذا ما قكرنت بأم نكع آخر مف 

 .الحكافز أك حتى الضمانات ضد المخاطر الغير تجارية التي تقدميا الدكؿ المضيفة

 :مزايا وعيوب االستثمارات الممموكة بالكامؿ لممستثمر األجنبي

 :بالنسبة لمدوؿ المضيفة ( أ

 مف حيث المزايا: 

إفَّ زيادة حجـ تدفقات النقد األجنبي إلى الدكؿ المضيفة يؤدم إلى كبر حجـ المشركع، كبالتالي  -
المساىمة أكثر في إشباع حاجة السكؽ المحمي مع كجكد إمكانية حصكؿ فائض يكجو لمتصدير كيقمؿ مف 

 .اإلستيراد مما يؤدم إلى تحسف ميزاف المدفكعات

إفَّ كبر حجـ ىذه المشركعات إذا ما قكرنت بالمشركعات المشتركة يساىـ في نقؿ كتحديث التكنكلكجيا  -
 .عمى نطاؽ كاسع ما يؤدم إلى تكظيؼ أكبر لميد العاممة

 

 مف حيث العيكب: 
إفَّ الدكؿ النامية تخشى مف كراء ىذا النكع مف االستثمار مف أخطار االحتكار كالتبعية اإلقتصادية كما   -

يترتب عمييا مف آثار سياسية سمبية في حالة تعارض في المصالح بيف ىذه الدكؿ كالشركات المتعددة 
 .الجنسيات
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 :بالنسبة لمشركات المتعددة الجنسيات ( ب

 مف حيث المزايا: 

تكفر الحرية الكاممة في اإلدارة كالتحكـ في النشاط اإلنتاجي كسياسات األعماؿ المرتبطة بمختمؼ أكجو  -
نتاجية كتمكيمية)النشاط الكظيفي لمشركة   .(...تسكيقية كا 

كبر حجـ األرباح المتكقع الحصكؿ عمييا كالتي ينجـ الجزء الكبير منيا مف انخفاض تكمفة مدخبلت،  -
 .أك عكامؿ اإلنتاج بأنكاعيا المختمفة في الدكؿ النامية

يساعد التممؾ المطمؽ لمشركع االستثمار في التغمب عمى القيكد التجارية كالجمركية التي تضعيا الدكؿ  -
 .المضيفة عمى الكاردات

 مف حيث العيكب: 

 .زيادة حجـ األخطار الغير تجارية مثؿ التأميـ كالمصادرة كالتصفية الجبرية -

 .(االستثمار المشترؾ)إف ىذا النكع مف االستثمار يتطمب أمكاؿ ضخمة إذا ما قكرف بالنكع األكؿ  -

 :االستثمار في المناطؽ الحرة : ثالثا

 :تعريؼ المنطقة الحرة-1

إٌف المنطقة الحرة ىي جزء مف األرض داخؿ إقميـ دكلة ما، يتـ تكضيح حدكدىا الجغرافية بدقة، 
كتعتبر المنطقة الحرة جمركيا إمتدادا لمخارج أم ىي معزكلة باالعتبار الجمركي، إال أنيا خاضعة لمسيادة 
الكطنية لمدكلة مف الناحية السياسية فيي جزء مف األرض يقتطع مف الدائرة الجمركية كتصبح حرة مف كؿ 
قيد جمركي، فتدخؿ إلييا السمع كتخرج منيا بدكف أف تدفع أم رسـ رغـ أنيا تقع عمى مساحة مف أرض 
الدكلة، فإف السمع التي تنتج فييا تعامؿ عمى أنيا سمع أجنبية مستكردة كرغـ أنيا تابعة لمدكلة إال أنيا 

 (46 ).معزكلة جغرافيا بأسكار تعزليا عف باقي إقميـ الدكلة 

الخ، ....كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا منطقة محددة جغرافيا كتتمتع ببعض المزايا الجمركية الجبائية
 .تيدؼ إلى تنشيط الحركة اإلقتصادية

 :كالمناطؽ الحرة تتخذ عدة أشكاؿ فقد تككف لمتجارة فقط أك لتكطيف الصناعي

                                                           

(46) Josette Payrard, Op-Cit, p 298. 
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 .كىنا كؿ السمع المنتجة تكجو إلى التصدير: مناطؽ حرة لمتصدير* 

كؿ السمع المنتجة مف طرؼ الشركات األجنبية تكجو إلى السكؽ : مناطؽ حرة لئلستراد* 
 (47 ). .المحمي

كتمعب المناطؽ الحرة دكرنا ىامنا عمى مستكل التجارة الدكلية، حيث أفَّ خمس ىذه التجارة تتـ عمى 
 .مستكاىا

كفي مجاؿ االستثمار األجنبي تمعب المناطؽ الحرة دكرنا ىامنا في جذب ىذا النكع مف اإلستثمار، 
حيث يككف اإلستثمار ىنا غير خاضع لقكانيف الدكلة المضيفة، كيعمؿ في إطار قكانيف خاصة منظمة لو، 

تنظـ عممية إنشاء المشركعات اإلستثمارية في المناطؽ الحرة كيتمتع بإعفاء كامؿ مف كافة الرسـك 
 .كالضرائب المفركضة عمى المشركعات اإلستثمارية داخؿ الدكلة المضيفة

  (48 ):ك تيدؼ الدكؿ إلى إنشاء المناطؽ الحرة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ أىميا

تسيـ المناطؽ الحرة في تسريع عممية النمك االقتصادم في الدكلة المضيفة، كيمكف االستدالؿ في  -1
 . في مناطقيا الحرةةذلؾ بالنيضة االقتصادية التي شيدتيا الصيف مف خبلؿ االستثمارات األجنبي

تيدؼ الدكلة المضيفة إلى استخداـ ىذه المناطؽ كأداة تساعد عمى إدماج  اقتصادىا في منظكمة  -2
االقتصاد العالمي، بحيث تتمكف ىذه الدكؿ مف مكاكبة التطكرات المتسارعة التي تطرأ عمى االقتصاد 

 .التأقمـ معيا

المساىمة في تخفيؼ العجز في ميزاف المدفكعات الذم تعاني منو الدكلة المضيفة مف خبلؿ زيادة  -3
المكارد غير المباشرة الناتجة في ىذه المناطؽ كالمتمثمة في زيادة دخميا مف رسـك المبلحة كالمركر 

 .الخ...كالتاميف

بما يسيـ في مكاكبة التطكرات في  نقؿ التكنكلكجيا المتقدمة كرفع الميارات الفنية لمعمالة المحمية -4
 .مجاؿ التكنكلكجيا الصناعية، األمر الذم يسيـ في االرتقاء بمستكل الصناعات الكطنية

تسيـ ىذه المناطؽ في زيادة مداخيؿ الدكلة مف العمبلت الصعبة ككذا في تكفير فرص عمؿ جديدة  -5
 .ك بالتالي المساعدة في تخفيؼ حجـ البطالة في الدكلة المضيفة

                                                           

(47) Ibid, P298. 

، ص 2007، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الدور االقتصادي لممناطؽ الحرة في جذب االستثماراتمحمد عمي عكض،  (48)
42. 
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تعزيز الركابط األمامية كالخمفية لبلقتصاد الكطني، حيث تقكـ ىذه المناطؽ بتعزيز الركابط األمامية  -6
ز ىذه المناطؽ مف الركابط الخمفية مف  لبلقتصاد الكطني مف خبلؿ إقامة صناعات تصديرية، كما تعزِّ

استخداـ مستمزمات اإلنتاج، باإلضافة إلى تنشيط قطاعات أخرل ليا عبلقة بالصناعات المقامة في ىذه 
 .المناطؽ مما يؤدم إلى زيادة اإلنتاج المحمي كالتكظيؼ كالدخؿ

كلقد نجحت العديد مف الدكؿ مف خبلؿ المناطؽ الحرة في جذب الكثير مف االستثمارات األجنبية إلييا 
 .الخ...كالصيف، المغرب، ىكنج ككنج

 ) امتياز االستثمار عمى شكؿ عقكد) االستثمار في مشروعات البنية األساسية المحولة: رابعا

قد االمتياز ىك عقد بمكجبو يكمؼ مستثمر كطني أك أجنبي بإنجاز مشركع استثمارم، كىك ما ع
نجده كأقدـ أنكاع العقكد البتركلية، كيتمتع المستفيد بحؽ اإلمتياز الستغبلؿ المشركع خبلؿ مدة معينة 

 سنة في القانكف 99 سنة في القانكف الفرنسي، مدة قصكل60ك30بيف )تحدد عادة بكاسطة نص قانكني
فتككف الرخص ىي اإلتفاقيات التي تسمح لممؤسسة األجنبية المالكة لمشيادات كالتراخيص في . (الجزائرم 

التنازؿ عنيا لممؤسسة المحمية كحؽ اكتساب كاستعماؿ لتكنكلكجيا كبراءات االختراع ، أك حقكؽ الممكية 
 (49 ).الخ....كالعبلمات التجارية

كقد ازدادت تدفقات االستثمار األجنبي في ىذا النكع مف المشركعات مع تزايد االتجاه نحك 
العكلمة اإلقتصادية كتغير دكر الدكلة في النشاط االقتصادم، كحاجة الدكؿ النامية عمى كجو الخصكص 
إلى سد فجكة المكارد المحمية مف خبلؿ زيادة تدفؽ االستثمار األجنبي خاصة في مجاؿ البنية التحتية، 

الخ كاستغبلليا ...مثؿ بناء محطات الكيرباء ، أك المطارات أك الطرؽ أك حتى مشاريع أخرل كالفنادؽ
لمدة معينة بناءا عمى عقد امتياز بيف المستثمر االجنبي ك الحككمة المضيفة عمى أف يعكد المشركع في 

نياية عقد اإلمتياز إلى المجتمع أك الحككمة، كىذا النكع مف االستثمار يفيد الطرفيف أم الحككمة 
كالمستثمر األجنبي حيث أف الحككمة تجد أف مشركعات البنية التحتية كالمرافؽ العامة تحتاج إلى 

استثمارات ضخمة كمف ثـ يصعب عمى الحككمات تمكيميا بالكامؿ مف خبلؿ المكازنة العامة لمدكلة كىي 
في نفس الكقت ضركرية لتعجيؿ عممية التنمية كدفع عجمة النمك، بينما نجد أف اإلستثمار األجنبي يرل 

 .أف تمؾ المشركعات ذات جدكل اقتصادية لو كتأتي بعكائد كبيرة خبلؿ فترة اإلمتياز

 نظريات االستثمار األجنبي المباشر: المطمب الثالث
                                                           

 .215عبد العزيز فطيمة، مرجع سابؽ، ص  (49)
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سنتناكؿ في ىذا المطمب مختمؼ النظريات التي تحاكؿ اإلجابة عف عدة أسئمة أىميا لماذا تترؾ 
؟ ىؿ ىذا راجع إلى صعكبات في ،الشركات محيطيا التجارم الكطني لكي تصبح متعددة الجنسيات

أسكاقيا المحمية؟ أك تدكيؿ نشاطيا محاكلة منيا إيجاد أسكاؽ أيف تكاليؼ اإلنتاج أقؿ؟ لماذا تستثمر في 
أسكاؽ خارجية حيث ال تعرؼ فييا المغة كال العادات ك التقاليد حتى الحككمات األجنبية التي قد تككف 

 .الخ...لدييا سياسات معادية

إف المبررات التي تدفع بشركة إلى االستثمار في الخارج متعددة كمتنكعة، كعمى خبلؼ قرارات 
االستثمار المحمي فإف قرارات االستثمار في الخارج تككف مرتكزة ك مدعكمة باعتبارات اقتصادية، 

الخ، حيث أف عممية البحث عف مكقع اإلستثمار األجنبي يككف عادة أطكؿ ...إستراتيجية، مالية، سياسية
مف حيث المدة كأكثر تكمفة كأكثر تعقيدا مف عممية البحث في اإلستثمار المحمي، حيث يجب دراسة 

الخ، كضركرة تقييـ البيئة االقتصادية، المالية، ...أخطار إضافية كاألخطار السياسية كخطر سعر الصرؼ
الخ، كبالرغـ مف ىذه الصعكبات فإف اإلستثمار األجنبي المباشر يتطكر بشكؿ ...النقدية كالثقافية

  .(50)ممحكظ

مف أقدـ النظريات التي حاكلت تحميؿ كتفسير محفزات االستثمار األجنبي المباشر نظرية الميزة 
النسبية لدافيد ريكاردك كالتي ظيرت في القرف التاسع عشر، ىذه النظرية ترل أفَّ الدكؿ المصدرة يجب أف 
تتخصص في إنتاج السمع التي تتمتع في إنتاجيا بميزة نسبية كبيذا يتـ تقسيـ العمؿ عمى المستكل الدكلي 

كتعكد الفائدة كالنفع عمى جميع الدكؿ، ىذه النظرية ترتكز عمى فرضية عدـ قدرة عكامؿ اإلنتاج عمى 
االنتقاؿ عبر الحدكد الكطنية، عمى خبلؼ السمع ككانت مقنعة إلى حد ما في نياية القرف التاسع عشر، 
أما حاليا فبل يمكف االعتماد عمى ىذه النظرية مف كاقع فرضياتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لشركة كندية 

 .أف تفترض أمكاال مف السكؽ البريطاني كتستثمرىا في الياباف مف أجؿ إنتاج سمع تصدر إلى الصيف

إفَّ اليدؼ مف ىذا المطمب ىك محالة اإلجابة عف األسئمة السابقة بعرض مختمؼ النظريات 
 .اإلقتصادية التي تطكرت عبر الزمف مف اجؿ تفسير دكاعي اإلستثمار األجنبي المباشر

 نظرية دورة حياة المنتج: أوال

كتستخدـ ىذه النظرية كمدخؿ لتفسير التجارة كاالستثمار الخارجيتيف، ففي النظرية المحمية لدكرة 
حياة السمعة تمر ىذه األخيرة بعدة مراحؿ مف أكؿ ظيكرىا إلى أف تبدأ في االختفاء، كتتفاكت المبيعات 

                                                           

(50) Josette Payard, Op-Cit, P187. 
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منيا صعكدا كنزكالن مع تمؾ المراحؿ أما ىنا فيفترض أف السمعة تمر في دكرة حياتيا بمرحمة اإلنتاج 
 :المحمي ثـ التصدير ثـ اإلستثمار الخارجي ثـ التدىكر كذلؾ كما يمي

 اإلبداع ك اإلنتاج ك البيع في نفس البمد: المرحمة األكلى. 

تأتي السمعة الجديدة كاستجابة لحاجة في السكؽ كبما أفَّ السكؽ المحمي أقرب إلى المبلحظة 
كالدراسة تككف معرفة الشركة بحاجاتو أكبر، كلذا تككف السمع الجديدة في العادة استجابة لحاجة السكؽ 

المحمي كعادة ما تككف تكمفة إنتاج ىذه السمعة عالية حيث تككف الشركة المنتجة لمسمعة قد أنفقت الكثير 
في نشاطات البحث كالتطكير فيككف اإلنتاج مكمفا ألف السمعة حديثة العيد كلـ يتـ التغمب عمى كؿ 

المشاكؿ المتعمقة بإنتاجيا، كال يشترييا في السكؽ إال نخبة األغنياء ألف عرض ىذه السمعة يضؿ محدكدا 
لفترة حتى تتجمع لدل الشركة المنتجة جميع ردكد الفعؿ مف المستيمكيف األكائؿ، كفي المرحمة الثانية مف 
إنتاج السمعة تككف بعض المشاكؿ المتعمقة بالسكؽ ك ارتفاع التكمفة قد تـ التغمب عمييا، فإذا الحظت 

الشركة أف الطمب عمى السمعة يتزايد في السكؽ المحمي فإف الشركة تبدأ بالتفكير في كضع خطط 
لبلستفادة مف مزايا عممية اإلنتاج الكبير الذم يفكؽ قدرة السكؽ المحمي، بحيث يتـ تصدير نسبة بسيطة 

لمدكؿ الصناعية ك الغنية األخرل، ك كذلؾ تككف أساليب اإلنتاج في ىذه المرحمة عرضة لمتغيير طبقا لرد 
فعؿ السكؽ ك مبلحظات الزبائف، كيستخدـ في اإلنتاج عمالة ماىرة كمدربة كتبدأ الشركة بتصميـ اآلالت 

 (51 ).الكبيرة ك المتخصصة

 مرحمة النمك كالتصدير: المرحمة الثانية. 

في ىذه المرحمة يزيد الطمب عمى السمعة بصكرة كبيرة في السكؽ المحمي كتبدأ الشركة المنتجة 
باستغبلؿ ميزة امتبلؾ السمعة بصكرة سريعة قبؿ أف تفقد قدرتيا عمى المنافسة، كتبدأ في تصدير السمعة 
إلى الخارج مبتدئة باألسكاؽ المجاكرة، مستغمة بذلؾ تقارب أذكاؽ المستيمكيف كالعادات كالتقاليد فعندما 

تمقى تمؾ السمعة ركاجا في األسكاؽ الخارجية، تعمؿ الشركة عمى تحسيف السمعة كتعمؿ األرباح 
كاإليرادات التي تجنييا الشركة عمى إطالة ىذه المرحمة فتزيد الشركة مف استثماراتيا في اآلالت كالمعدات 
المتطكرة بيدؼ مضاعفة كمية اإلنتاج كتحسيف استجابة لمسكؽ المحمي كالدكلي، كفي ىذه المرحمة تشدد 
الشركة عمى الحمبلت التركيجية المكجية نحك المستيمكيف كتجار الجممة كالتجزئة مركزة في حممتيا عمى 

 .جكدة السمعة ك مميزاتيا

                                                           

 .85، ص 2001، دار المريخ، الرياض، مدخؿ إلى إدارة األعماؿ الدوليةأحمد عبد الرحمف أحمد،  (51)
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 مرحمة النضج ك االستثمار في الخارج: المرحمة الثالثة. 

في ىذه المرحمة يبدأ إنتاج السمعة في الدكؿ التي كانت تستكردىا خاصة الغنية منيا فيصبح كضع 
الشركة المنتجة ميددا في تمؾ األسكاؽ التي كانت تصدر إلييا نتيجة ظيكر منتجيف جدد، كأما نتيجة 

فرض الدكؿ المستكردة رسكما جمركية عمى كاردات تمؾ السمعة نسبة إلزدياد قيمة مستكرداتيا منيا، كمف 
جانب آخر يككف السكؽ قد اتسع في البمد المستكرد كسائؿ اإلنتاج أصبحت نمطية كأصبح عامؿ األجكر 

ميما في اقتصاديات اإلنتاج، ىنا تجد الشركة أنو مف األفضؿ ليا أف تشيد كحدات إنتاج في البمد 
 .المستكرد لتمكف السكؽ مف الداخؿ ك تقطع الطريؽ أما المنافسيف المحتمميف

 انخفاض مبيعات الشركة صاحبة السمعة: المرحمة الرابعة 

في ىذه المرحمة تفقد الشركة األصمية تحكميا في السمعة كيظير منتجكف آخركف في الدكؿ الغنية 
بؿ كحتى الفقيرة أحيانا، حيث أف السمعة صارت مألكفة كشعبيتيا تككف قد زادت كطرؽ إنتاجيا صارت 
معركفة كنمطية، كيصبح عامؿ التكمفة ميما جدا في اإلنتاج، مما يدفع الشركات باالستثمار في البمداف 
التي بيا عمالة رخيصة كسيمة التدريب في الكقت الذم تككف فيو أسكاؽ السمعة تكسعت كشممت الدكؿ 

منخفضة الدخؿ، كلكف ليس مف الضركرم أف تبدأ مبيعات تمؾ السمعة في االنخفاض لكف في ىذه 
 .المرحمة تككف مبيعات الشركة األكلى التي طكرت السمعة تككف قد بدأت في االنخفاض في ىذه المرحمة

إفَّ الكاقع العممي كالشكاىد أك الممارسات الحالية لكثير مف الشركات متعددة الجنسيات تؤيد 
االفتراضات التي تقكـ عمييا نظرية دكرة حياة المنتج الدكلي، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد إف الصناعات 

اإللكتركنية مثؿ الحاسبات اآللية بدأت في الكاليات المتحدة األمريكية قبؿ انتشار إنتاجيا في بريطانيا 
كفرنسا كألمانيا، ثـ بعد ذلؾ امتد إنتاج ىذا النكع مف الصناعات في دكؿ نامية أخرل مثؿ تايكاف ككريا 

 .الخ...الجنكبية

كفي نفس الكقت تجدر اإلشارة إلى أفَّ ىذه النظرية ك بالرغـ مف إمكانية تطبيقيا عمى بعض 
المنتجات إال أفَّ ىناؾ أنكاع أخرل مف السمع أك المنتجات قد يصعب تطبيؽ النظرية بنفس الفركض 

أك السمع التي " الركيس ركيس"السابقة، كمف أمثمة ذلؾ السمع التي تسمى بسمع التفاخر مثؿ سيارات 
 .تصعب عمى الدكؿ األخرل غير الدكؿ صاحبة االبتكار تقميدىا  أك إنتاجيا بسيكلة

 ثانيا نظرية عدـ كماؿ األسواؽ



58 

 

تقكـ ىذه النظرية عمى فرضية غياب المنافسة الكاممة في أسكاؽ الدكؿ النامية باإلضافة إلى نقص 
العرض مف السمع فييا، كما أف الشركات الكطنية في الدكؿ المضيفة ال تستطيع منافسة الشركات 

األجنبية في مجاالت األنشطة االقتصادية، أك اإلنتاجية المختمفة أك حتى فيما يخص بمتطمبات ممارسة 
أم نشاط كظيفي آخر لمنظمات األعماؿ أم أٌف تكافر بعض القدرات أك جكانب القكل لدل الشركات 

بالمقارنة بالشركات الكطنية  (...تكافر المكارد المالية، التكنكلكجية، الميارات اإلدارية)المتعددة الجنسيات 
في الدكؿ المضيفة يعتبر أحد العكامؿ الرئيسية التي تدفع ىذه الشركات نحك االستثمارات الخارجية، أم 

بمعنى آخر فأف إيماف ىذه الشركات بعدـ قدرة الشركات الكطنية بالدكؿ المضيفة عمى منافستيا 
تكنكلكجيا، أك ماليا، أك إداريا سيمثؿ أحد المحفزات األساسية التي تكمف كراء قرار ىذه الشركات الخاص 

باالستثمار، أك بممارسة أم أنشطة إنتاجية، أك تسكيقية في الدكؿ النامية، كما يفترض ىذا النمكذج النظرة 
الشمكلية لمجاالت االستثمار األجنبي زيادة عف أف التممؾ المطمؽ لمشركعات االستثمار ىي الشكؿ 

 (52 ).المفضؿ الستغبلؿ جكانب القكة لدل الشركات المتعددة الجنسيات

كفي حالة سيادة المنافسة الكاممة في أحد األسكاؽ األجنبية فإف ىذا يعني انخفاض قدرة الشركة 
المتعددة الجنسية عمى التأثير أك التحكـ في السكؽ حيث تكجد الحرية الكاممة أماـ أم مستثمر لمدخكؿ 

في السكؽ، كما أف السمع أك الخدمات المقدمة ككذلؾ عناصر اإلنتاج المستخدمة تتصؼ بالتجانس ك مف 
ثـ فإنو قد ال تكجد مزايا تنافسية لمشركة متعددة الجنسيات في مثؿ ىذه النماذج مف السكؽ، حيث أف 
االستثمارات األجنبية المباشرة ترتبط ارتباطا كثيقا بمدل تكافر المزايا أك امتبلؾ بعض الخصائص 
 .المتميزة، أك المطمقة لدل الشركة المتعددة الجنسيات بالمقارنة بنظيراتيا الكطنية في الدكؿ المضيفة

مف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ بأف خركج الشركة المتعددة الجنسيات مف المنافسة الكاممة في 
األسكاؽ الكطنية بالدكلة األـ كاتجاىيا لبلستثمار، أك نقؿ بعض أنشطتيا ألسكاؽ الدكؿ النامية يمكف أف 

 (53 ):يحدث في كؿ  أك بعض الحاالت التالية

حاالت كجكد فرؽ أك اختبلفات جكىرية في منتجات الشركة المتعددة الجنسية كالشركات الكطنية  -
 .أك األجنبية األخرل بالدكؿ المضيفة

                                                           

 .393عبد السبلـ أبك قحؼ، مرجع سابؽ، ص  (52)

،  مذكرة ماجستير غير منشكرة، "أثر اإلصالحات االقتصادية عمى جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر"بكعافية ىشاـ،  (53)
 .17، ص 2006جامعة الجزائر، 
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نتاجية متميزة لدل ىذه الشركات  - حالة تكافر الشركة المتعددة الجنسيات ميارات إدارية كتسكيقية كا 
 .عف نظيراتيا بالدكؿ المضيفة

كبر حجـ الشركات المتعددة الجنسيات كقدرتيا عمى اإلنتاج بحجـ كبير تستطيع في ىذه الحالة  -
 .تحقيؽ كفكرات الحجـ الكبير

 .تفكؽ الشركات المتعددة الجنسيات في المجاؿ التكنكلكجي -

كجكد تسييبلت كامتيازات جمركية كضريبية كمالية ممنكحة مف حككمات الدكؿ المضيفة لجمب  -
 .تمؾ الشركات

ارتفاع الرسـك الجمركية التي تفرضيا الدكؿ المضيفة مما يقؼ عائقا أماـ تصدير منتجات تمؾ  -
 .الشركات في الدكلة األـ لمدكلة المضيفة عبر التجارة الدكلية

 (54 ):ك قد كجيت ليذه النظرية عدة انتقادات أىميا

إٌف ىذه النظرية تفترض إدراؾ ككعي الشركة المتعددة الجنسيات بجميع فرص االستثمار األجنبي  -
 .في الخارج ك ىذا غير كاقعي مف الناحية العممية

لـ تقدـ ىذه النظرية أم تفسيرات مقبكلة ألسباب تفضيؿ الشركات المتعددة الجنسيات لمتممؾ  -
المطمؽ لممشاريع اإلنتاجية خارج الدكلة األـ ككسيمة لتحقيؽ األرباح، في الكقت الذم تكجد فيو 

 .بدائؿ أخرل لبلستثمار كالعمميات الخارجية كعقكد التراخيص الخاصة باإلنتاج كالتسكيؽ

 نظرية الموقع: ثالثا

يعتمد قرار االستثمار األجنبي الخاص بأم شركة متعددة الجنسيات عمى العديد مف العكامؿ منيا 
ما ىك دكلي كمنيا ما ىك محمي يتعمؽ بظركؼ النشاط في الدكلة األـ، فنظرية المكقع تيتـ بقضية اختيار 

الدكلة المضيفة التي ستككف مقرا لبلستثمار كلممارسة أنشطة إنتاجية، أك تسكيقية الخاصة بالشركة 
المتعددة الجنسيات، أك بمعنى آخر أنيا تركز عمى المحددات كالعكامؿ المكقعية أك البيئية المؤثرة عمى 

قرارات استثمار الشركة المتعددة الجنسيات في الدكؿ المضيفة، أم أٌف ىذه النظرية تيتـ بالمتغيرات البيئية 
في الدكؿ المضيفة التي ترتبط بالعرض كالطمب كالتي تؤثر عمى األنشطة اإلنتاجية أك التسكيقية كالبحكث 
كالتطكير كنظـ اإلدارة كغيرىا، أم أفَّ ىناؾ عكامؿ مكقعية تؤثر عمى قرار الشركة في االستثمار المباشر 

                                                           

 .110، ص2، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد"حوافز االستثمار الخاص في الجزائر"منكر أكسرير، عمياف نذير،  (54)
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في إحدل الدكؿ المضيفة، ككذلؾ عمى قرارىا الخاص بالمفاضمة بيف ىذا النكع مف االستثمار ك بيف 
 (55 ):التصدير ليذه الدكلة، أك غيرىا مف الدكؿ األخرل المضيفة ك ىذه العكامؿ ىي

مثؿ درجة منافسة منافذ التسكيؽ، ككاالت اإلعبلف، حجـ السكؽ، معدؿ نمك : العكامؿ التسكيقية -1
 .السكؽ، درجة التقدـ التكنكلكجي

مثؿ القرب مف المكاد الخاـ كالمكارد األكلية كمدل تكافر األيدم العاممة : العكامؿ المرتبطة بالتكاليؼ -2
 .المؤىمة، مستكيات األجكر كمدل تكافر رؤكس األمكاؿ

كيقصد بيا ضكابط التجارة الخارجية مثؿ التعريفة الجمركية كنظاـ الحصص ك : اإلجراءات الحمائية -3
 .القيكد األخرل المفركضة عمى االستيراد كالتصدير

العكامؿ المرتبطة بالبيئة التي سيقاـ فييا المشركع كالتي يطمؽ عمييا عادة مصطمح مناخ االستثمار  -4
 .الخ...مف حيث االستقرار السياسي كاالقتصادم، نظاـ الضرائب، تحكيؿ العمبلت كأسعار الصرؼ

الحكافز كالتسييبلت التي تكفرىا حككمات الدكؿ المستقبمة لبلستثمار األجنبي مف أجؿ تشجيعو  -5
 .الخ...كجذبو إلييا، خاصة ما تعمؽ بالعقار الصناعي، كمدل تكفر البمد المضيؼ عمى مناطؽ حرة

عكامؿ أخرل ذات صمة باألرباح كالمبيعات المتكقعة كالقيكد عمى تحكيؿ األرباح كرؤكس  -6
 .الخ....األمكاؿ

 نظرية الحماية: ربعا

كيقصد بالحماية اإلجراءات التي تمارسيا الشركة المتعددة الجنسيات لتجنب عدـ تسرب المعمكمات 
الخ، ...كاألسرار الفنية الخاصة باالبتكارات كالتقنيات الجديدة، سكاء تعمؽ األمر بمجاؿ اإلنتاج أك التسكيؽ

بحيث ال تسمح بانتشارىا إلى الجيات المحمية في أسكاؽ الدكؿ األخرل مف خبلؿ قنكات أخرل غير 
االستثمار المباشر، كبالتالي تتحقؽ حماية أنشطة ىذه الشركات كخاصة تمؾ المتعمقة بالبحث كالتطكير، 

كبالتالي إتاحتيا فقط داخؿ الشركة كفركعيا كدكف السماح باإلطبلع عمييا أك استخداميا مف قبؿ 
 .المشركعات األخرل حتى تتحقؽ بذلؾ الحماية المطمكبة لضماف تحقيؽ أىدافيا 

كبصفة عامة تقكـ نظرية الحماية عمى أساس أفَّ الشركة المتعددة الجنسيات تستطيع تعظيـ 
عكائدىا إذا استطاعت حماية الكثير مف األنشطة خاصة البحكث كالتطكير، أم ضركرة احتفاظ الشركة 

 .بأصكؿ المعرفة كالخبرة كاالختراعات التي تحقؽ ليا التميز المطمؽ

                                                           

 .48، ص 198، مكتبة اإلشعاع، المنتزه، مقدمة في إدارة األعماؿ الدوليةعبد السبلـ أبك قحؼ،  (55)
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كبخصكص جدكل ىذه النظرية لتمكيف الشركات المتعددة الجنسيات لبمكغ أىدافيا، يبلحظ أٌف 
مف الممكف أف يتحقؽ بأساليب بديمة متاحة قد تككف أكثر فاعمية  (عمى النمط السابؽ)ممارسات الحماية 

مف تمؾ المستخدمة مف طرؼ الشركات المتعددة الجنسيات، مثؿ المكاثيؽ المتفؽ عمييا عالميا كالتي 
تحمي براءات االختراع، كالتي يقـك بتنفيذىا منظمات دكلية بعضيا تابع لييئة األمـ المتحدة كاآلخر 

تشرؼ عميو منظمات دكلية مستقمة، كعميو يمكف القكؿ بأنو ال يكجد ما يبرر ما تقكـ بو الشركات المتعددة 
 .الجنسيات لحماية براءات االختراع في أم نشاط اقتصادم يتـ ممارستو

 .التطور التاريخي لالستثمار األجنبي المباشر: المطمب الرابع 

مف الصَّعب تحديد بدقة تاريخ بداية تدفؽ االستثمارات األجنبية المباشرة بيف الدكؿ، إالَّ أفَّ 
المختصكف يربطكنيا بقياـ الثكرة الصناعية في مستيؿ القرف التاسع عشر، ثَـّ عرفت عدة مراحؿ اختمفت 

عف بعضيا البعض مف حيث النمك كالتطكر، حتى كصمت ذركتيا في عشرية التسعينات مف القرف 
 .الماضي، ك فيما يمي سنحاكؿ إبراز مختمؼ مراحؿ تطكر االستثمار األجنبي المباشر

 مرحمة ما قبؿ الحرب العالمية األولى: المرحمة األولى

عرفت الفترة الممتدة مف ظيكر الثكرة الصناعية إلى غاية بداية الحرب العالمية األكلى ازدىار 
ممحكظ لبلستثمار األجنبي المباشر، كقد ساعدت الظركؼ االقتصادية كالسياسية آنذاؾ في ازدىار ىذه 
زالة العكائؽ كتكفر  الظاىرة، حيث كاف لعامؿ االستقرار السياسي كاالقتصادم كحرية التبادؿ التجارم كا 

 .عنصر األمف أثران  كبير في ىذا االزدىار

حيث أف قياـ الثكرة الصناعية كزيادة اإلنتاج ك زيادة الحاجة إلى المكارد كالمكاد األكلية جعؿ 
االقتصادييف كرجاؿ األعماؿ يفكركف في االستثمار في الخارج لتمبية متطمبات الصناعة كالتجارة، كتتميز 

ىذه المرحمة ببركز دكؿ أكركبا الغربية كعمى كجو الخصكص بريطانيا في مجاؿ االستثمار الدكلي 
باعتبارىا الدكلة المصدرة األكلى لرأس الماؿ، حيث كاف االقتصاد البريطاني ينمك بسرعة، كازداد الدخؿ 

مما أعطى الثقة بيذا االقتصاد، كبمغت حصة  ( 1913 – 1870)الحقيقي إلى ثبلث أضعاؼ في الفترة 
 مميار 18 مف المجمكع العالمي بما يمثؿ %42 حكالي 1914بريطانيا مف االستثمارات األجنبية في عاـ 

، حيث أدت النيضة الصناعية في ىذا البمد إلى تركيز قكتيا اإلنتاجية في مجاؿ التصنيع (56 )دكالر
                                                           

، أطركحة دكتكراه غير "قياس اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية المباشرة عمى االقتصاد األردني"محمد مطركد السميراف،  (56)
 .26، ص 2008منشكرة، جامعة دمشؽ، 
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كاستيرادىا قدر كبير مف احتياجاتيا مف المكاد األكلية مف الخارج، كما نعمت باستقرار سياسي كتكسع 
كبير في نشاطيا االقتصادم الداخمي، الشيء الذم مكِّنيا مف زيادة مدخراتيا التي كانت بدكرىا دافعنا 

ا كاسعنا كآمننا لبلستثمار  .إلنشاء سكؽ الماؿ في لندف فضبل عف أفَّ مستعمراتيا قد ىيئت ليا مناخن

كقد تكٌجيت االستثمارات الدكلية في ىذه المرحمة إلى القارة األكركبية، كساعدت في نمك الثكرة 
و قسـه كبير منيا في نياية القرف التاسع عشر إلى الدكؿ المنتجة لممكاد األكلية  الصناعية فييا، ثـ تكجَّ

كالكاليات المتحدة ككندا كاألرجنتيف كاستراليا كنيكزلندا كاليند، كلـ تستقطب الدكؿ النامية في إفريقيا كآسيا 
مف مجمكعيا، كقد استمر ىذا التكزيع الجغرافي لبلستثمار األجنبي حتى  %7إال قدرنا ضئيبلن ال يتجاكز 

، أما القطاعات االقتصادية التي كانت مركز االستثمار الدكلي في ىذه المرحمة فيي قطاع 1913عاـ 
 مف مجمكع االستثمارات، يميو القركض العامة بنسبة %41النقؿ في السكؾ الحديدية الذم حظي بنسبة 

 ثـ التجارة كالصناعة بنسبة %9 ثـ المصارؼ بنسبة %10 ثـ االستثمار في المكاد األكلية بنسبة 29%
 (57 ). مف المجمكع6%

 (1945-1914)مرحمة ما بيف الحربيف العالميتيف : المرحمة الثانية

شيدت ىذه المرحمة انخفاض كبير في حجـ االستثمار األجنبي المباشر بسبب الحرب العالمية 
ـ، حيث تغيرت أدكار الدكؿ المصدرة ليذه االستثمارات فقد تسببت 1929األكلى كاألزمة االقتصادية لسنة 

الحرب في فقداف كثير مف الدكؿ المصدرة لرأس الماؿ مثؿ بريطانيا كفرنسا كألمانيا جزء كبير مف 
 استثماراتيا في الخارج، سكاء كاف ذلؾ بالبيع لمكاجية نفقات الحرب أك بالتدمير المادم أك المصادرة،

كتميزت ىذه الفترة ببركز الكاليات المتحدة األمريكية كأىـ مصدر لبلستثمارات لمخارج بمعدؿ مميارم دكالر 
ـ، كقد كاف التكزيع الجغرافي لبلستثمارات األمريكية في ىذه الفترة مكزعا 1929-1920سنكيا خبلؿ الفترة 

 لمشرؽ األقصى، كتركز التكزيع %9 أمريكا البلتينية ك%22 كندا، %29 لصالح أكركبا، %40: كما يمي
نتاج المكاد الخاـ خاصة النفط في فنزكيبل ك  القطاعي لبلستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع التصنيع كا 

 (58 ). الشرؽ األكسط

 :مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية: المرحمة الثالثة

                                                           

، ص 2006، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، االستثمار األجنبي والمعوقات والضمانات القانونيةدريد محمكد السامرائي،  (57)
72. 

 .27محمد مطركد السميراف، مرجع سابؽ، ص  (58)
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نظران لآلثار التي ترتبت عف انتياء الحرب العالمية الثانية كالتي تجسدت في انقساـ العالـ إلى 
قطبيف اشتراكي كرأسمالي فقد شيدت التدفقات االستثمارية الدكلية عدة تقمبات بحيث يمكف تقسيـ مرحمة 

 :ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى عدة مراحؿ نكجزىا فيما يمي

 :(1969 - 1946)مرحمة انتعاش االستثمار األجنبي المباشر    -1 

تمثمت أىـ آثار الحرب العالمية الثانية عمى االستثمارات الدكلية في تصفية الكثير مف ىذه األخيرة، 
حيث تـ بيع الكثير منيا كدمر بعضيا كتمت مصادرة جانب ميـ منيا، كما تحكلت دكؿ كثيرة كانت 

مصدرة لرأس الماؿ لتصبح في مركز مديف، فمع بركز الكاليات المتحدة األمريكية كأكبر قكة اقتصادية بعد 
الحرب أصبحت أكبر دكلة مصدرة لبلستثمارات األجنبية نتيجة تطكر قدرتيا االقتصادية عامة، كالحاجة 

 (59 ).إلقراض حمفائيا األكركبييف خاصة، كتراجعت بريطانيا إلى المركز الثاني كفرنسا المركز الثالث

ـ 1952ـ كعاـ 1946إذ بمغ حجـ رؤكس األمكاؿ األمريكية الخاصة المستثمرة في العالـ بيف 
 مميكف دكالر، كقد تميزت ىذه الفترة بظيكر ىيئات التمكيؿ الدكلية كالبنؾ الدكلي كصندكؽ 877حكالي 

 .النقد الدكلي كصندكؽ األمـ المتحدة الخاص بالتنمية االقتصادية

كما تميزت ىذه الفترة بسيطرة الشركات األمريكية عمى االستثمار األجنبي عبر مشركع مارشاؿ الذم 
ييدؼ إلى مساعدة الدكؿ األكركبية اقتصاديا بيدؼ إعادة اإلعمار كبناء القدرة االقتصادية لتمؾ الدكؿ، 
كمع إقامة السكؽ األكركبية المشتركة أصبحت أكركبا المركز الرئيسي الستقطاب االستثمار األجنبي 
المباشر األمريكي، أمَّا بعد منتصؼ الستينات تراجع الدكر األمريكي لصالح الياباف كألمانيا، أمَّا عف 

التكزيع القطاعي في ىذه المرحمة فغمب عميو تكجو أغمب ىذه االستثمارات عمى الصناعات االستخراجية 
 .الخ...كالبتركؿ كالغاز

أما في الدكؿ النامية فتعتبر ىذه الفترة األقؿ أىمية مف حيث تدفؽ االستثمارات األجنبية إلييا ألفَّ 
معظـ ما كجو مف ىذا االستثمار تـ تحقيقو في استغبلؿ الثركات الطبيعية ليذه الدكؿ خاصة النفط، ممَّا 
كلَّد لدل ىذه الدكؿ تخكفنا اتجاه ىذا النكع مف االستثمار تجسد في سيطرة ىذه الدكؿ عمى المشركعات 

 (60 ).األجنبية مف خبلؿ المصادرة ك التأميـ

                                                           

 .103، دار الحامد، عماف، ص العولمة االقتصاديةفميح حسف خمؼ،  (59)

 .103نفس المرجع، ص  (60)
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 :1990 – 1970مرحمة التكسع في االستثمار األجنبي المباشر -2

عرفت ىذه المرحمة فترات انكماش كانتعاش تبعا لمتغيرات االقتصادية العالمية، فكانت فترة انكماش 
 بسبب حدكث األزمة النفطية ككذا بسبب ظيكر أشكاؿ أخرل مف التمكيؿ الدكلي 1977 إلى 1973مف 

خاصة المساعدات الرسمية كاإلقراض الخاص مف المصارؼ التجارية كالذم تطكر بشكؿ ممحكظ منذ 
منتصؼ السبعينات كحتى بداية الثمانينات، إضافة إلى عزكؼ أغمب الدكؿ العالـ الثالث عمى ىذا النكع 

 .مف االستثمارات بسبب ما تراه مف سمبيات  قد تصاحبو

كتعد الكاليات المتحدة األمريكية مف أىـ الدكؿ المصدرة لبلستثمار األجنبي المباشر مف عاـ 
ـ، حيث أخذت دكؿ جديدة تحتؿ المراتب األكلى في ىذه العممية كدكؿ أكركبا الغربية 1975ـ إلى 1970

 . في نفس السنة%11 كالياباف 1970 عاـ %50التي بمغت حصتيا 

 قد ازداد 1990 – 1975ككاف التكسع في تدفؽ االستثمار المباشر إلى الدكؿ الصناعية في الفترة 
 في الدكؿ النامية، حيث تضاعؼ حجـ االستثمار %200 ، بينما تزايد أقؿ مف %450بمعدؿ أكثر مف 

ـ متزايدا بمعؿ متكسط 1990ـ إلى 1970األجنبي المباشر أربع مرات عمى المستكل العالمي في الفترة 
 (61 ).ـ1990 مميار دكالر عمـ 234 ليصؿ إلى %15سنكم قدره 

 (:1991بعد عاـ )مرحمة ركاج في االستثمار األجنبي المباشر - 3

 العديد مف الكقائع االقتصادية كالسياسية كالتي كاف ليا بالغ األثر عمى 1991عرؼ العالـ بعد عاـ 
 .االقتصاد العالمي بصفة عامة كعمى االستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة

كفي المجاؿ السياسي عرؼ العالـ في ىذه الفترة سقكط االتحاد السكفياتي كانييار حائط برليف كمف 
لصالح ىذه األخيرة، كظيكر ما أصبح يعرؼ بالعكلمة  (اشتراكية، رأسمالية)ثـ انتياء ازدكاجية األقطاب 

ـ كما تبلىا 1982االقتصادية، أما فيما يخص الدكؿ النامية فبعد انفجار أزمة المديكنية ابتداءن مف سنة 
كنقص معكنات التنمية بدأت نظرتيا تتغير  (أم الديكف الخاصة)مف شح مصادر التمكيؿ الخاصة 

تدريجيا اتجاه االستثمار األجنبي المباشر، الذم أصبحت الدكؿ النامية ترل فيو بديبل لممصادر األخرل 
كغير مكلد لممديكنية، حيث تخمت ىذه الدكؿ عف نظرتيا الحذرة كاتجاىاتيا اإليديكلكجية اتجاه ىا النكع 
مف االستثمار، فبعد أف كانت ترل فيو تيديدنا الستقبلليا االقتصادم كالسياسي كنكع مف أنكاع تكريس 

                                                           

 .30محمكد مطركد السميراف، مرجع سابؽ، ص  (61)



65 

 

اإلمبريالية أصبحت ىذه الدكؿ في التسعينات تزيؿ عقبات انسياب االستثمارات األجنبية بتكفير مناخ 
أعماؿ أكثر جاذبية بؿ يمكف القكؿ أفَّ ىذه الدكؿ أصبحت تتنافس فيما بينيا في مجاؿ جذب االستثمارات 

 (62 ).األجنبية المباشرة

كقد شيد النصؼ األكؿ مف عقد تسعينيات القرف الماضي تزايد حصة الدكؿ النامية مف ىذه 
 .الخ...االستثمارات كذلؾ نتيجة تبنييا سياسة االنفتاح االقتصادم كالخكصصة

ـ الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية فقد 2006كحسب تقرير االستثمار العالمي لسنة 
ـ، 2004 عف سنة %27 أم زيادة قدرىا $ مميار916ـ تدفؽ استثمارات أجنبية بقيمة 2005سجمت سنة 

 مميار دكالر إال أفَّ ىذه القيـ تبقى بعيدة 560ـ التي بمغت 2003كحكالي ضعؼ قيمة التدفقات في سنة 
 1460ـ كالتي بمغت 2000عف الرقـ القياسي التي سجمتو تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في سنة 

 (63 ).مميار دكالر

 احتمت الصيف 2005أما بالنسبة لمدكؿ النامية فكما ىك الحاؿ بالنسبة لمسنكات التي سبقت عاـ  
المرتبة األكلى تمييا ىكنج ككنج ثـ سنغافكرة ثـ المكسيؾ فالبرازيؿ، أما الدكؿ اإلفريقية فقد حصدت 

 .(64 ) مميار دكالر ك الذم يعتبر رقـ قياسي بالنسبة لمقارة السمراء31استثمارات بقيمة 

 ماىية وأنواع االستثمار األجنبي غير المباشر: المطمب الخامس

في ظؿ تكسع كانتشار أسكاؽ تداكؿ األكراؽ المالية لـ تعد المحفظة االستثمارية التي تحدد 
اتجاىات االستثمار تقتصر عمى األصكؿ الحقيقية، بؿ تنكعت لتشمؿ األصكؿ المالية مف أسيـ كسندات 

مما أدل إلى بركز شكؿ جديد مف أشكاؿ تدفقات رؤكس األمكاؿ األجنبية كالذم يطمؽ عميو أسـ 
االستثمار المحفظي، أك االستثمار األجنبي غير المباشر، كالذم يشمؿ كافة التكظيفات المالية في 

السندات الحككمية كالمؤسسية ككؿ أنكاع األسيـ المممككة مف قبؿ األجانب بيدؼ تكظيؼ رأس الماؿ 
 كما أف ، أم أف المستثمر األجنبي ىنا ال يسيطر كال يراقب كال يشرؼ عمى إدارة المشركع،كتحقيؽ أرباح

الشركات المتعددة الجنسيات تستعمؿ تقنيات أخرل بخبلؼ االستثمار األجنبي المباشر الختراؽ األسكاؽ 
                                                           
(

62
) Guerid Omar, « L’investissement direct étrangère en Algérie : impacts. opportunités et 

entraves», Revue Recherches économiques et managériales ,n°03, Juin2008. p19. 

(63)CNUCED, rapport sur l’investissement dans le monde2006, P12. 

(64) Ibid, P13 
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كالتي سيتـ التطرؽ إلييا في - الخارجية دكف أف تسيطر كميا أك جزئيا عمى ىذه المشاريع، ىذه التقنيات
 .تدخؿ أيضا في إطار االستثمار األجنبي غير المباشر- ىذا المطمب

كعند محاكلة التعريؼ باالستثمار األجنبي الغير مباشر فإف النظرة إليو ستختمؼ حيث أف مفيكمو 
يختمؼ بحسب الزاكية التي ينظر إليو بكاسطتيا، فإذا كنا ننظر إليو مف منظكر التحميؿ االقتصادم الكمي 

فإف النظرة ىنا تتجو إلى تحميؿ االستثمارات األجنبية التي تصب في بكرصة األكراؽ المالية في شكؿ 
 .أسيـ كسندات كغيرىا عبر أسكاؽ الماؿ الدكلية

أما إذا كنا ننظر إلى االستثمار األجنبي غير المباشر مف منظكر التحميؿ االقتصادم الجزئي 
فينصب عمى األشكاؿ المختمفة لبلستثمارات التي تعمؿ عمى تسييؿ ميمة الشركات المتعددة الجنسيات 
في التقدـ مف مرحمة االستثمار المباشر في اإلنتاج كتركز في مرحمتي اإلنتاج كالتسكيؽ كالتصدير، ففي 
 ،مرحمة اإلنتاج تأخذ شكؿ التراخيص كمشركعات تسميـ المفتاح كعقكد االمتياز لئلنتاج الدكلي مف الباطف
أما في مرحمة التسكيؽ كالتصدير فتشمؿ تراخيص استخداـ العبلمة التجارية كالخبرات التسكيقية كاإلدارية 

 (65 ).كعقكد الككالة كالمكزعيف كالمعارض الدكلية

كفيما يمي سيتـ عرض ىذيف النكعيف مف االستثمار األجنبي  غير المباشر مف خبلؿ المدخميف 
 .المذككريف آنفا 

 االستثمار األجنبي غير المباشر مف منظور التحميؿ االقتصادي الكمي: أوال

 :مف ىذه الزاكية يعرؼ االستثمار األجنبي غير المباشر عمى أنو 

  استثمار محفظي، أم امتبلؾ مستثمر أجنبي لؤلكراؽ المالية مف األسيـ كالسندات كغيرىا، كالتي
يحتفظ بيا المستثمر بيدؼ تكزيع المخاطر، كتحقيؽ مزيج مف االستثمار يحقؽ لو أرباحا قصيرة األجؿ أك 

 (66 ).طكيمة األجؿ إذا تكقع أف ىناؾ ارتفاع في القيمة عمى المدل الطكيؿ

  االستثمار األجنبي غير المباشر ىي تمؾ االستثمارات التي يحصؿ فييا المستثمر عمى عائد رأسمالي
دكف أف تككف لو السيطرة عمى المشركع، أم االكتتاب في السندات أك األسيـ التي تصدرىا الدكلة أك 

 (67 ).المشركعات التي تقاـ بيا

                                                           

 .190، ص 2006، الدار الجامعية، االسكندرية، العولمة االقتصاديةعبد المطمب عبد الحميد،  (65)

 .181، ص2009، دار المناىج، عماف، مقدمة في المالية الدوليةنكزاد عبد الرحمف الييتي، منجد عبد المطيؼ الخشالي،  (66)
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  ينطكم ىذا النكع مف االستثمار عمى شراء أكراؽ مالية كأسيـ كسندات تصدرىا مؤسسة أخرل كتشترل
ىذه األكراؽ المالية بيدؼ الربح، حيث يككف لحامميا حؽ غير مباشر في تمؾ المؤسسة لكنو ال يؤثر أك 

الكثير عف إدارة كعمميات المنشأة التي يشترم أكراقيا  (المستثمر)يسيطر عمييا كربما يككف ال يدرم 
 (68 ).خاصة كىك في بمد آخر

  يقصد بيذا النكع مف االستثمار شراء أسيـ كسندات لشركات خارج الحدكد الكطنية كيككف مرتبطان 
بأسكاؽ األكراؽ المالية، ألنيا الكحيدة القادرة عمى تنفيذ عمميات االستثمار، كىذا النكع مف االستثمار 

 (69 ).يجعؿ المنشأة المحمية تحصؿ عمى رأس ماؿ مف الخارج بينما تحافظ عمى مسؤكلياتيا اإلدارية

  ،االستثمار األجنبي غير المباشر يأتي مف خبلؿ االستثمار في األكراؽ المالية كاألسيـ كالسندات
بيدؼ تحقيؽ معدؿ عائد معيف دكف الحؽ في ممارسة أم نكع مف الرقابة أك المشاركة في إدارة المشركع 

 (70 ).اإلستثمارم، كعميو ال يككف المستثمر األجنبي مالكا لكؿ أك جزء مف المشركع اإلستثمارم

إف العديد مف الشركات كاألفراد يقكمكف بتنكيع استثماراتيـ في المحافظ المالية الدكلية بيدؼ تقميؿ 
كما يمكف أيضا تقميؿ .   مخاطر الخسارة التي قد يتعرضكف إلييا كمف خبلؿ االحتفاظ باألسيـ األجنبية

مخاطر محفظة األسيـ المحمية التي بحكزتيـ، كيبلحظ قمة ىذا النكع مف االستثمارات األجنبية في الدكؿ 
النامية، نظرا لعدـ نضج أسكاؽ رؤكس األمكاؿ في ىذه الدكؿ باإلضافة إلى أف القميؿ مف الدكؿ النامية 
التي تسمح بتممؾ األجانب ألسيـ الشركات المحمية حيث تضع ىذه الدكؿ بعض القيكد كالسبب في ذلؾ 

 (71 ):ىك أف لمدكؿ المضيفة ثبلث أنكاع مف التحفظات عمى ىذا النكع مف االستثمارات كىي

 ال يكجد أم تأثير لممحافظ االستثمارية عمى التنمية في البمد كال عمى الصادرات أك نقؿ  -1
 .التكنكلكجيا كالمعرفة

                                                                                                                                                                                     

 .52نزيو عبد المقصكد مبركؾ، مرجع سابؽ، ص  (67)

 .19أحمد عبد الرحمف أحمد، مرجع سابؽ، ص  (68)

، ص 2005، سبتمبر 08، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد "الواقع واآلفاؽ-االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر"زغيب شيرزاد،  (69)
74. 

 ، 2004ديسمبر ، مؤتمر التمكيؿ كاالستثمارات، شـر الشيخ،"االستثمارات العربية واقعيا وآفاقيا"نشاـ فاركؽ،  (70)

 .37ص 

 .152عمي عباس، مرجع سابؽ، ص  (71)



68 

 

غير مستقرة أم أنيا " أمكاؿ ساخنة"يمكف النظر إلى أمكاؿ المحفظة االستثمارية المالية بأنيا  -2
 .يمكف سحبيا بسرعة مما قد يخمؽ مصاعب مالية كبيرة لبلقتصاد الكطني

إف تممؾ األسيـ غير المقيدة لؤلجانب يمكف أف يقكد إلى االستيبلء عمى الشركات المحمية في  -3
 .الدكؿ النامية

فنجد القيكد عمى الممكية األجنبية كالرقابة ىي سمة تشترؾ فييا غالبية أسكاؽ األسيـ اآلسيكية، 
كعمى الرغـ مف أف ىذه القيكد بدأت تقؿ بالتدرج بعد أف تـ تعديؿ بعض التشريعات كتكييفيا مع متطمبات 
االستثمار األجنبي، إال أف كؿ مف ككريا كسنغافكرة كماليزيا سمحت بتداكؿ المحافظ اإلستثمارية األجنبية 

 مف أسيـ أم شركة %15في بكرصاتيا المحمية، كتشترط ماليزيا مثبل أال يتجاكز االستثمار األجنبي 
 بالنسبة لجميع %49 عمى البنكؾ كشركات األمكاؿ ك%25أما تايمند فتضع حد أقصى قدره . ماليزية

 . بالنسبة لجميع الشركات%40الشركات األخرل كالفمبيف 

 :(المحفظي )مخاطر االستثمار األجنبي الغير مباشر 

يتركز االستثمار األجنبي غير المباشر في األسكاؽ مف خبلؿ حركة األكراؽ المالية عبر - 1
البكرصات العالمية، كيعتبر ىذا النكع مف االستثمار أخطر مف االستثمار األجنبي المباشر، ألنو يتميز 

بحركة ذاتية كسريعة مف خبلؿ شبكة المعمكمات الدكلية، فيك يتحرؾ بكميات ىائمة نحك األنشطة 
كاألسكاؽ التي تتسـ باالنتعاش، كسرعاف ما ينتقؿ إلى أنشطة كأسكاؽ أكثر انتعاشا، كلعؿ تجربة جنكب 

شرؽ آسيا خير دليؿ عمى ذلؾ بؿ أف ذلؾ يفسر بقكة أحداث كتداعيات األزمة اآلسيكية التي ألمت 
ـ  فخبلؿ ىذه األزمة فإف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى دكؿ آسيا 1997بالنمكر اآلسيكية عاـ 

 .المتأثرة باألزمة كانت مكجبة، في حيف أف تدفقات االستثمارات المحفظية انخفضت بشدة لتصبح سالبة

إف قرارات المستثمريف في مجاؿ االستثمار المحفظي تتسـ بدرجة عالية مف الحساسية اتجاه - 2
التغيرات في األجؿ القصير، فيـ يميمكف إلى تصفية استثماراتيـ عمى نحك كاسع كبدرجة كبيرة، كالخركج 
بيا مف الدكلة المضيفة حيثما تحدث أم أزمة كيعكدكف إلييا عندما تسترد الثقة في  تمؾ األسكاؽ، حيث 
يتسبب الدخكؿ كالخركج المفاجئ ليذه االستثمارات في العديد مف اآلثار السمبية عمى االقتصاد الكطني 

 (72 ):نكجزىا فيما يمي

 :إف الدخكؿ المفاجئ ليذه االستثمارات يؤدم إلى
                                                           

 .193عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص  (72)
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ارتفاع في سعر صرؼ العممة المحمية، األمر الذم يضر بالصادرات كيزيد مف الكاردات فيزيد  -
 .العجز في الميزاف التجارم

 .ارتفاع أسعار األصكؿ كخاصة األراضي كالعقارات كاألصكؿ المالية بسرعة شديدة -

 . زيادة معدؿ التضخـ -

أما في حالة الخركج المفاجئ ليذه االستثمارات فإنيا تتسبب تقمبات اقتصادية حادة كتدخؿ االقتصاد 
 (73 ):في أزمة حيث يؤدم إلى

 .انخفاض سعر صرؼ العممة المحمية -

 .تدىكر أسعار األصكؿ العقارية كالمالية -

 .ىبكط األسعار كتدىكر معدالت الربحية -

 .تزايد العجز في ميزاف المدفكعات -

 .فقداف ثقة المستثمريف األجانب في السكؽ المحمي -

 .اإلستثمار األجنبي غير المباشر مف المنظور الجزئي: ثانيا

كما سبؽ اإلشارة إليو فإف المستثمر األجنبي في ظؿ األشكاؿ المختمفة لبلستثمار غير المباشر ال 
يككف مالكا لجزء أك كؿ مشركع االستثمار، كما أنو ال يتحكـ في إدارتو كتنظيمو، كيمكف النظر إلى 

 .األشكاؿ المختمفة ليذه االستثمارات مف المنظكر الجزئي مف زاكيتيف

 .أشكاؿ االستثمارات الغير مباشرة في مرحمة اإلنتاج كالتصنيع -1

 .أشكاؿ االستثمارات الغير مباشرة في مرحمة التسكيؽ كالتصدير -2

( I أشكاؿ االستثمارات األجنبية الغير مباشرة في مرحمة اإلنتاج والتصنيع  : 

 :التراخيص:  الشكؿ األوؿ

      منح التراخيص ىك شكؿ مف أشكاؿ الدخكؿ إلى األسكاؽ األجنبية، تشترؾ فيو الشركات المانحة 
لمرخصة كالشركة المستفيدة منيا، حيث تسمح األكلى لمثانية باستعماؿ ممكيتيا الفكرية لمدة معينة بمقابؿ 

                                                           

 .194نفس المرجع، ص  (73)
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 ىذه الممكية الفكرية قد تككف عمى شكؿ أصكؿ مممكسة أك غير مممكسة، كالتي تككف قد ،مالي أك ربح
كمفت الشركة المانحة تكاليؼ بحث كتطكير كبيرة، كقد تشمؿ ىذه األصكؿ ميارة تقنية، عبلمات تجارية ، 

 ،الخ....أك براءات اختراع أك حقكؽ إعادة تصنيع  أك إمتياز تجارم  أك معرفة خاصة بسكؽ ما  أك خبرة
كقيمة المقابؿ المالي تككف مرتبطة بالقيمة السكقية لمممكية الفكرية مضافا إليو تقديرات األرباح المستقبمية 

 .المتكقع الحصكؿ عمييا مف الشركة المستفيدة

     كيعرؼ منح التراخيص أيضا عمى أنو اتفاؽ بيف شركتيف بمكجبو تمنح شركة أجنبية لشركة محمية 
الحؽ في صنع منتجاتيا، كىذا الحؽ قد يككف حصرم  أك غير حصرم كقد يككف مكضكع االتفاؽ نماذج 
مف السمعة  أك طريقة صنعيا، كذلؾ بمقابؿ أم تتمقى الشركة المانحة لمرخصة مقابؿ مالي كعادة ما تقدـ 

 (74 ).الشركة المانحة التكنكلكجيا البلزمة إلنجاح عممية منح التراخيص

     كتعتبر التراخيص أك امتياز اإلنتاج كالتصنيع، أك استخداـ العبلمات التجارية أحد األسباب التي 
تمكف الشركات المتعددة الجنسيات مف أف تنقؿ إنتاجيا مف النطاؽ المحمي في الدكلة األـ إلى األسكاؽ 

 .الدكلية دكف الحاجة إلى أم إنفاؽ استثمارم

 :مزايا وعيوب التراخيص بالنسبة لمشركات المتعددة الجنسيات* 

 المزايا: 

تساعد التراخيص عمى الحد مف حاالت السرقة الفكرية أك التقميد كالتجسس الصناعي خاصة فيما  -
 (75 ).يتعمؽ ببراءات اإلختراع الجديدة أك التكنكلكجيا الحديثة

التراخيص مف أسرع كأسيؿ الطرؽ لغزك األسكاؽ األجنبية كبصفة خاصة بالنسبة لمشركات الصغيرة  -
 .الحجـ

بيع الرخصة تسمح لمشركة المانحة الحصكؿ عمى دخؿ مقابؿ صنع منتجاتيا في الخارج كالتي ال  -
 كىذه الطريقة ىي ،تستطيع ىي أف تنتجيا خاصة إذا لـ تكف تتكفر عمى اإلمكانيات المالية البلزمة

 .المثمى إذا ما تعمؽ األمر بالسمع ذات التقنية العالية أك السمع الجديدة

                                                           

(74) Josette Payrard, Op-Cit, p201. 
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بيع الرخص ىي أحسف طريقة الختراؽ األسكاؽ الخارجية خاصة في حالة عدـ كجكد إمكانية القياـ  -
باإلستثمار األجنبي المباشر بسبب العراقيؿ التجارية كاإلجراءات الجبائية المختمفة كالحكاجز الجمركية 

 .الخ...كالحصص أك عدـ كجكد إستقرار سياسي

تقـك الشركات المتعددة الجنسيات بمنح التراخيص في إنتاج بعض السمع عندما تفضؿ ىذه الشركات  -
 .تركيز مجيكداتيا عمى سمع أخرل أكثر تطكرا

 (76 ):أما العيكب فتتمثؿ في

 .فقداف السيطرة عمى عمميات الجكدة كالسكؽ -

 .احتماؿ فقداف األسكاؽ المجاكرة لمدكلة التي حصمت عمى الترخيص -

 .إنخفاض العائد كالربح مقارنة باالستثمار األجنبي المباشر -

 مزايا كعيكب التراخيص بالنسبة لمدكؿ المضيفة* 

 :مف حيث المزايا (أ

تستفيد الشركة المحمية بالدعـ التكنكلكجي لمشركة المانحة لمترخيص الذم يسمح بإنتاج سمع  -
 .جيدة كمتطكرة

إف شراء التراخيص أك إمتيازات اإلنتاج لسمعة معينة ال يتيح لمطرؼ األجنبي التحكـ في سكؽ  -
الدكلة المضيفة ، أك في إدارة األنشطة اإلنتاجية كبالتالي المحافظة عمى االستقبلؿ السياسي 

 .كاالقتصادم

 :أما مف حيث العيكب (ب

مف المتكقع أف تحـر الدكؿ المضيفة مف بعض أنكاع التكنكلكجية الجديدة كالمتقدمة إذا رفض  -
الطرؼ األجنبي التصريح ليا باستغبلؿ االمتياز كالترخيص الخاص بمنتج معيف إذا لـ تكف عف 

 .طريؽ االستثمار األجنبي المباشر

 . ارتفاع تكمفة الحصكؿ عمى التراخيص كامتيازات اإلنتاج في الكثير مف األحياف -

 .اتفاقيات مشروعات تسميـ المفتاح: الشكؿ الثاني

                                                           

 .498نفس المرجع، ص  (76)
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ىك عقد يتـ بمكجبو بناء مصنع مف طرؼ شركة أجنبية ثـ تتحكؿ " المصانع المفتاح باليد"عقكد 
ممكيتو إلى الطرؼ المحمي عند البداية الفعمية لمعمؿ كالتشغيؿ، كبالتالي فإف عقكد المفتاح باليد ىي عبارة 

باإلشراؼ عمى تصميـ كبناء كتجييز المصنع " أجنبية"تستعمؿ لكصؼ اتفاقية تمتـز بمكجبيا شركة أكلى 
" المحمي"كبتككيف العماؿ حتى يككنكا قادريف عمى تشغيؿ المصنع بصفة ذاتية، ثـ تسمـ المفتاح لمالكو 

الذم قد يككف شركة خاصة أك حككمية في البمد المضيؼ، كأكثر صيغ ىذه العقكد شيكعا ىي صيغة 
"BOT "(بناء، تشغيؿ، تحكيؿ)  كىي الصيغة األكثر استعماال في الدكؿ النامية لما يتعمؽ األمر

بالصناعات اإلستخراجية كما يمكف أف يككف مكضكع العقد مصنع أك ىياكؿ البنى التحتية كالمطارات، 
 (77 ).الخ...المكانئ 

 : مزايا كعيكب مشركعات تسميـ المفتاح مف كجية نظر الدكؿ المضيفة

 (78 ):المزايا (أ

يتميز ىذا النكع مف االستثمارات بانخفاض آثاره السياسية كاالقتصادية السمبية كىذا النكع يمقى  -
 .قبكال كبيرا في الدكؿ النامية ألف الكجكد األجنبي مؤقت كغير دائـ

كالميزة األساسية بالنسبة لمدكؿ النامية ككف ىذه المشاريع بديمة عف االستثمار األجنبي المباشر،  -
كالحصكؿ عمى مصانع بسرعة كتككف أكثر مبلئمة لنمط التنمية المخطط ليا ككذا بنفقة أقؿ في حالة 

 .تدخؿ الييئات الدكلية في تمكيؿ ىذه المشاريع

 (79 ):العيكب (ب

 .إف تدفؽ رأس الماؿ األجنبي يككف ضئيبل أك معدكما مقارنة باالستثمار األجنبي المباشر -

إمكانية حدكث تبعية تكنكلكجية في حالة تكقؼ الطرؼ األجنبي عف تكريد قطع الغيار أك المكاد  -
 .األكلية لمتشغيؿ مما قد يؤدم إلى تكقؼ المشركع

 :أما بالنسبة لمشركات المتعددة الجنسيات

                                                           

(77)Andrew Harison, Ertugrul Dalkiran,Ena Elsey,Op-Cit.p48. 

(78) Ibid, p 49. 
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 (80 ):مف حيث المزايا (أ

الحصكؿ عمى عائد مادم في شكؿ أتعاب أك في شكؿ أرباح ناجمة عف بيع مستمزمات اإلنتاج  -
 .كاآلالت البلزمة لممشركع

انخفاض درجة الخطر السياسي أك األخطار الغير التجارية بصفة خاصة كاألخطار التجارية  -
 .بصفة عامة، حيث تمثؿ ىذه النقطة أكبر ميزة لمشركات المتعددة الجنسيات

إذا برىف الطرؼ المحمي عف جديتو كمصداقيتو يمكف أف تتطكر األمكر لتصبح شراكة أك  -
 .استثمار أجنبي مباشر

 :أما مف حيث العيكب

إف التكنكلكجيا المحكلة مف الطرؼ األجنبي إلى الكطني يمكف أف تستفيد منيا شركات الدكؿ  -
 .المجاكرة

 :عقود التسيير:    الشكؿ الثالث

        نجد الكثير مف الدكؿ النامية التي تجد نفسيا عاجزة عف التسيير الناجح لممشاريع االقتصادية 
إلى إبراـ عقكد تسيير مع متعامؿ أجنبي، حيث يتعيد ىذا -  قبؿ تككيف خبرة ليا في ىذا المجاؿ–فتمجأ 

األخير بتسيير المشركع أك الشركة لمبمد النامي مع القياـ بتككيف العماؿ كالفنييف المحمييف في مجاؿ 
 (81 ).التسيير، يتـ بعدىا نقؿ سمطة التسيير إلى الشريؾ في البمد النامي بعد فترة محددة في االتفاؽ

     كفي مقابؿ ذلؾ نجد أف معظـ الشركات المتعددة الجنسيات تتمتع بتقنيات إدارية كخبرة في التسيير، 
كالتي تعتبر مف أىـ المزايا النسبية بحيث يمكف تقاسـ ىذه الخبرات اإلدارية مع شركات أك إدارات في 
بمداف أخرل، كبالتالي فإٌف عقكد اإلدارة يعتبر شكبل مف أشكاؿ منح الترخيص بيف شركة كأخرل، حيث 
تضع الشركة المانحة لمترخيص خبرتيا اإلدارية كبعض إطاراتيا تحت تصرؼ شركة أخرل مف أجؿ 

تككيف كتأىيؿ اإلطارات المحمية في التسيير الفعاؿ لممشاريع كذلؾ بمقابؿ مالي، كالعقد يككف مقيد بفترة 
 (82 ).زمنية محدكدة تصؿ إلى ثبلث أك خمس سنكات حسب كبر كحجـ المشركع

                                                           

 .500نفس المرجع، ص  (80)

 .38قادرم عبد العزيز، مرجع سابؽ، ص  (81)

(82)Andrew Harison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey,Op-Cit,p48 
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كالميزة األساسية لعقد اإلدارة بالنسبة لمشركة المستفيدة يكمف في الحصكؿ عمى ميارة كخبرة إدارية 
بسرعة، كيمكف استغبلليا في اإلدارة الفعالة لعممياتيا كتككيف مكظفييا باإلضافة إلى تسييؿ الحصكؿ 
عمى التمكيؿ مف المصادر المختمفة، ألف الشركة األجنبية المتعاقد معيا تككف بمثابة ضامف يستحؽ 

داريا، الثقة  (83 ).أما النقطة السمبية فتكمف في التبعية لمشركة األجنبية المتعاقد معيا تكنكلكجيا كا 

  (IIأشكاؿ االستثمارات األجنبية غير المباشرة في مرحمة التسويؽ والتصدير: 

 الوكالء/ عقود الوكالة: الشكؿ األوؿ

     يعتبر أحد أشكاؿ األعماؿ الدكلية في مجاؿ التصدير كالتسكيؽ، كعقد الككالة ىك عبارة عف اتفاقية 
لبيع أك تسييؿ أك إبراـ  (الككيؿ)بتكظيؼ الطرؼ الثاني  (األصيؿ)بيف طرفيف يقـك بمكجبيا الطرؼ 

إتفاقيات بيع سمع كمنتجات الطرؼ األكؿ لطرؼ ثالث الذم ىك المستيمؾ النيائي أك الصناعي، كيتمقى 
الككيؿ عمكلة عف كؿ صفقة تتـ، أم يعتبر مجرد كسيط أك ممثؿ حيث يحتفظ الطرؼ األكؿ بعبلمتو 
التجارية عمى السمع كما يحتفظ بممكية السمع إلى أف تكتمؿ عممية البيع، كيمكف أف تشمؿ عقكد الككالة 
الخدمات أيضا، كما أف قكانيف بعض الدكؿ المضيفة تقتضي أف يككف لمشركة األجنبية العاممة ككيؿ في 

 .تمؾ البمداف

 : مزايا وعيوب الوكالء مف وجية نظر الدوؿ المضيفة

       في ظؿ اتفاقيات الككالة كشكؿ مف أشكاؿ االستثمار تتجنب الدكلة المضيفة الكثير مف اآلثار 
السمبية الناجمة عف االستثمارات األجنبية المباشرة كغير المباشرة في مجاالت التصنيع كاإلنتاج، إاٌل أف 
الضرر الحقيقي الذم يقع عمى الدكلة المضيفة في حالة التكزيع غير المتكازف ليذا النكع مف االستثمار 
ىك احتماالت تتجير االقتصاد الكطني بدرجة أكبر مف جعمو مجتمعا صناعيا أك صناعيا كتجاريا في 
نفس الكقت، كمف ثـ تصبح درجة التبعية االقتصادية بؿ كالسياسية أيضا الى دكؿ أخرل أكثر حدة 

كارتفاعا عف نظيراتيا في حالة االستثمارات الصناعية المباشرة، باإلضافة إلى أفَّ الككيؿ قد يتصرؼ أك 
يسمؾ سمككا ال يتفؽ مع المصمحة الكطنية في سبيؿ تحقيؽ أىدافو الخاصة بالحصكؿ عمى أكبر قدر مف 
العمكلة عمى المبيعات المحققة، كما أفَّ إسياـ ىذا النكع مف االستثمارات في خمؽ مناصب شغؿ كتحسيف 

 (84 ).ميزاف المدفكعات كنقؿ التكنكلكجيا كتنميتيا محميا يككف جد ضئيؿ

                                                           
(83) Ibid, p 84.  
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 :(األصؿ  )مزايا وعيوب الوكالء مف وجية نظر الشركة األجنبية

 (85 ):يمكف تمخيص المزايا فيما يمي

يعتبر الككيؿ ممثبل لمشركة المتعددة الجنسيات في الدكلة المضيفة كيحقؽ ليا التكاجد في ىذا  -
 .السكؽ بتكمفة رأسمالية محدكدة جدا، كتقريبا بدكف نفقات تشغيؿ

تعتبر التككيبلت مف أساليب غزك األسكاؽ الخارجية بأقؿ درجة مف الخطر كنفس الكقت تحقؽ  -
مزيدا مف المعرفة كالخبرة عف طبيعة السكؽ كربحيتو قبؿ الدخكؿ في أم نكع آخر مف 

 .اإلستثمارات تحت أشكاؿ أخرل مثؿ اإلستثمارات المباشرة

تساعد التككيبلت في ضماف إستقرار التكاجد أك التمثيؿ لمشركة المتعددة الجنسيات في سكؽ  -
 .أجنبي بعيد

 الموزعوف:  الشكؿ الثاني

       المكزع ىك عبارة عف عميؿ يقـك بالشراء المباشر مف المصدر أك الشركة المتعددة الجنسيات كذلؾ 
كقد تقـك الشركة األجنبية أك المصدر بمنح امتياز لمكزع الخدمة ، بغرض إعادة البيع لحسابو الخاص

سكؽ معيف بمعنى أف المكزع قد يككف المستكرد الكحيد في سكؽ معيف لمنتجات ىذه الشركة سكاء قاـ 
 .بالبيع لتجار الجممة أك التجزئة أك االثنيف معا أك يقـك بالبيع المباشر لممستيمؾ األخير في ىذا السكؽ

(86)                       

     كيشترم المكزع البضاعة مف المصدر بسعر مخصـك كيبيعيا في سكقو المحمي مقابؿ فرؽ األسعار 
 .بيف البمديف ككذلؾ فرؽ األسعار بيف عممتي البمديف إذا كانت لصالحو

                                                           

 .511نفس المرجع، ص  (85)

 .197عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص  (86)
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 قنوات التوزيع: الشكؿ الثالث

       كيعني ذلؾ تممؾ الشركة األجنبية لبعض منافذ البيع مثؿ محبلت السكبر ماركت الكبيرة أك 
 (87).المخازف كىي قنكات يمكف لمشركات المتعددة الجنسيات االتصاؿ بيا

 أوجو االختالؼ بيف االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر

مف خبلؿ التطرؽ إلى مفيـك كأنكاع كؿ مف االستثمار األجنبي المباشر كالغير المباشر يمكف أف 
 :نستخمص أكجو االختبلؽ بينيما كالتي سنحاكؿ إيجاز بعضيا فيما يمي

إف اإلستثمار األجنبي المباشر يستمـز سيطرة فعالة مف المستثمريف التابعيف لمدكلة االجنبية عمى  -1
المشركع المستثمر فيو في الدكلة المضيفة، سكاء أكانت ىذه السيطرة في شكؿ ممكية أك أم شكؿ آخر 

 .مثؿ عقكد اإلدارة طكيمة األجؿ ك ىذا ماال يتطمبو اإلستثمار األجنبي الغير المباشر

يتـ االستثمار األجنبي غير المباشر في الغالب بكاسطة أفراد، أما االستثمار األجنبي المباشر فيتـ  -2
معظمو بكاسطة الشركات، كنادرا ما يتـ بكاسطة األفراد كلكف ىذا ال يمنع أف تقـك الشركات باالستثمار 

 .األجنبي غير المباشر

يعتبر معدؿ العائد عمى االستثمار كمدل تناسبو مع درجة المخاطرة ىك المحدد الرئيسي لقرارات  -3
 .المستثمر الفردم أما بالنسبة لمشركات فيناؾ محددات أخرل

يختمؼ سمكؾ الشركة عف سمكؾ المستثمر الفردم إزاء تعظيـ الربح فالشركة تزيد مف فعالية  -4
استثماراتيا لكي تحصؿ عمى المزيد مف أرباح، أما المستثمر الفردم فقد يمجأ إلى التخمص مف األكراؽ 

المالية التي في حكزتو إذا كانت تدر عائدا منخفضا كشراء أخرل تدر عائدا أكبر سكاء في نفس البمد أك 
 .في بمداف أخرل أم أف االستثمار الفردم يتصؼ بالمركنة أكثر مف استثمار الشركة

يختمؼ نكع المخاطرة ك درجتيا بالنسبة لممستثمر الفردم ك بالنسبة لمشركة، فالمخاطرة التي يكاجييا  -5
المستثمر الفردم غالبا ما تككف مرتبطة بنكع األكراؽ المالية التي ىي في محفظتو، أما المخاطر التي 

 .(الخ...مخاطر سياسية، التأميـ، المصادرة، الخسارة)تكاجييا الشركة متعددة ك متنكعة 

 

                                                           

 .179عمي عباس، مرجع سابؽ، ص  (87)
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 .الشركات المتعددة الجنسيات كرافد لالستثمار األجنبي المباشر: المبحث الثالث

تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات مف أىـ القكل المحركة لمنظاـ االقتصادم كالسياسي الدكلي 
الراىف، بحيث أنيا تمثؿ اليـك إحدل القكل المؤثرة في كضع األحداث كالتحكالت االقتصادية كاالجتماعية 

كالسياسية في العالـ المعاصر، باعتبارىا تتحكـ في مكارد طبيعية كمالية ىائمتيف، كتسيطر عمى أىـ 
النشاطات االقتصادية في أغمب دكؿ العالـ بإعتبارىا المصدر الرئيسي لبلستثمار األجنبي المباشر كالذم 

 .يعتبر بدكره محرؾ النمك األساسي لتمؾ الشركات

كفيما يمي سنتطرؽ إلى مفيكـ ىذه الشركات كتحديد خصائصيا ككذا لعبلقتيا مع االستثمارات 
 .الدكلية ك لدكرىا المتزايد في االقتصاد العالمي

 .مفيـو الشركات المتعددة الجنسيات دوافع ظيورىا و خصائصيا: ؿالمطمب األو

 مفيـو الشركات المتعددة الجنسيات: أوال 

اختمؼ المختصكف في تعريؼ الشركات المتعددة الجنسيات، كما اختمفكا في التسميات التي تطمؽ 
عمى ىذه الكيانات مثؿ الشركات العابرة لمحدكد كالشركات الككنية كالشركات العالمية كالشركات عبر 

الخ، ىذه االختبلفات في التسمية كتنكع المعايير المتبعة يدؿ عمى صعكبة كضع تعريؼ شامؿ ...القكمية
 .يغطي الجكانب المختمفة ليذه الشركات

 .David . Eكلقد استخدـ مصطمح الشركات المتعددة الجنسيات ألكؿ مرة في الدراسة التي قدميا 

lilienthal العمبلقة كحتى المتكسطة تعمؿ ةإف العديد مف الشركات األمريكي»:  حيث قاؿ1960 عاـ 
في دكؿ أخرل كال أعني بالعمؿ أنيا تقـك بالمخاطرة المالية فقط، مثؿ االستثمار في محفظة األكراؽ 
المالية في دكؿ أخرل غير دكلتيا، كال أشير أيضا إلى ككاالت البيع كالتكزيع، كلكف ما ىك في ذىني 
بالضبط ىك القياـ بالعمميات الصناعية أك التجارية في الخارج ك التي تقكـ بيا الشركة مباشرة، كتككف 

مسؤكلة عنيا مسؤكلية مباشرة كمثؿ ىذه الشركات ليا مركز كاحد في دكلة كاحدة كلكنيا تعمؿ كتعيش في 
 (88 ).«ظؿ قكانيف كأعراؼ دكؿ أخرل، ك لذا فإنني أقترح تسميتيا شركة متعددة الجنسيات

كمنذ ذلؾ التاريخ كالخبلؼ دائر حكؿ ىذه الشركات بداية مف تعريفيا كانتياء بتقييـ آثارىا عمى 
 .الدكؿ المضيفة التي تعمؿ بيا مركرا بكافة القضايا المتعمقة بيا

                                                           

 .27، ص2009، المكتب العربي الحديث، االسكندرية، اإلدارة المالية في الشركات المتعددة الجنسياتعبد العزيز النجار،  (88)
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 :كفيما يمي بعض تعاريؼ الشركات المتعددة الجنسيات

(: DGENDAHT) لمشركات المتعددة الجنسيات نجد تعريؼ تكجندات لمف بيف التعاريؼ األكؿ
، أما جكرج " ىي عبارة عف الشركات الصناعية التي تنتج ك تبيع منتجاتيا في أكثر مف دكلة كاحدة»

تمؾ المشركعات التي تممؾ أك تسيطر عمى كحدات إنتاجية في دكلتيف " فيعرفيا بككنيا G.Dunnigدانيف 
 (89 ).«عمى األقؿ

تمؾ المشركعات التي تسيطر عمى كحدات إنتاجية في » فيعرفيا بأنيا JN.Behmonأما بيرماف 
 (90 )«أكثر مف دكلة كتديرىا في إطار إستراتيجية إنتاجية مكحدة

 .ةكيبلحظ أف ىذا التعريؼ قد أضاؼ عنصر جديد كىك اإلستراتيجية اإلنتاجية المكحد

المؤسسات التي تسيطر عمى عدد معيف مف الكحدات اإلنتاجية »كما تعرؼ ىذه الشركات بأنيا 
 %25)كالتي تحقؽ نسبة ىامة مف إنتاجيا  ( عمى األقؿ6)في عدد معيف مف الدكؿ  (عشرة عمى األقؿ)

 (91 ).«خارج الدكلة األـ ككؿ ىذا في إطار إستراتيجية إنتاجية مكحدة (عمى األقؿ

مجمكعة مف الشركات الكليدة أك التابعة التي تزاكؿ كؿ منيا نشاطا إنتاجيا في »: كما تعرؼ بأنيا
دكلة مختمفة كتتمتع كؿ منيا بجنسية مختمفة، كالتي تخضع لسيطرة شركة كاحدة ىي الشركة األـ كالتي 

 (92 ).«تقـك بإدارة ىذه الشركات الكليدة كميا في إطار إستراتيجية إنتاجية كاحدة

ذا أردنا تقييـ ىذه التعريفات الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات سنبلحظ  : كا 

حصر صفة التعدد في الجنسية عمى الشركات الصناعية فقط دكف غيرىا مف الشركات التي تقـك  -
 .(التعريؼ األكؿ)باالستثمار في مجاؿ الخدمات السياحية كالمؤسسات المالية 

 .(التعريؼ الثاني)عدـ دمج عنصر اإلستراتيجية العالمية المكحدة في الشركة  -

 .المبالغة في تحديد عدد الفركع أك نسب اإلنتاج كما جاء في التعريؼ الرابع -

                                                           

 .588، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص المجتمع الدولي األصوؿ التطور واألشخاصغضباف مبركؾ،  (89)

 .36، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ص الشركات المتعددة القومياتحساـ عيسى،  (90)

 .315، ص 2006، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، محاضرات في االقتصاد الكميساكر محمد العربي،  (91)

 .61حساـ عيسى، مرجع سابؽ، ص  (92)
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الشركة التي تعمؿ عمى نطاؽ »: أما غرفة التجارة الدكلية فتعرؼ الشركة المتعددة الجنسيات بأنيا
 (93 )«عالمي كتساىـ بشكؿ أساسي في تدفؽ االستثمارات

كياف اقتصادم يزاكؿ »بأنيا  (UNCTAD)في حيف يعرفيا مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية 
التجارة كاإلنتاج عبر القارات كلو في دكلتيف أك أكثر شركات كليدة أك فركع تتحكـ فييا الشركة األـ بصكرة 

 (94 ).«فعالة ك تخطط لكؿ قراراتيا تخطيطا شامبل

المشركع الذم يقـك »: ىذه الشركات بأنيا (OCDE)كتعرؼ منظمة التعاكف االقتصادم التنمية 
 (95 ).«باالستثمار األجنبي المباشر كتممؾ أك تدير أنشطة ينتج عنيا قيمة مضافة في أكثر مف دكلة

إف التعريفات السابقة تشترؾ عمى األقؿ في عنصريف أساسيف ىما تعدد الجنسية كتدكيؿ النشاط، 
كيترتب عمى العنصر األكؿ عدـ خضكع الشركة إلى قانكف كاحد مثؿ الشركة المحمية، أما النقطة الثانية 
يترتب عمييا كجكد إستراتيجية كسياسة كاحدة تساعد الشركة عمى االستخداـ األمثؿ كالفعاؿ كالمتناسؽ 

لكافة المكارد المتاحة، كىذا ما يجعؿ الشركة المتعددة الجنسيات بمثابة ىيئة االستثمار األجنبي المباشر 
 (96): في الدكؿ المضيفة كحتى تعتبر الشركة متعددة الجنسية يجب أف تتكفر عمى ثبلث خصائص ك ىي

 .أنيا شركة ذات طابع كطني تخضع لدكلة أك أخرل حسب مكاف مقرىا الرئيسي -

 .أنيا شركات عبر كطنية بالنسبة لمجاؿ أعماليا -

 .أنيا شركات ذات طابع متعددة الجنسيات بالنسبة لرأسماليا االجتماعي -

 .دوافع ظيور الشركات المتعددة الجنسيات: ثانيا

إف سعي ىذه الشركات عمى تحقيؽ أعمى ربح ممكف بأقؿ التكاليؼ يمثؿ الدافع األساسي لظيكر 
كنمك ىذه الشركات ، فيي تنتج في البمداف التي تككف فييا عناصر اإلنتاج منخفضة النفقة ثـ تبيع ىذه 

                                                           

 .339، ص 1983، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، مشكالت التنمية ومعوقات التكامؿ االقتصادي العربيعدم قصكر،  (93)

 .223نكزاد عبد الرحمف الييتي، منجد عبد المطيؼ الخشالي، مرجع سابؽ، ص  (94)

، بدكف دار نشر، الشركات دولية النشاط وأثرىا عمى المنافسة والعمالة والتصدير في الدوؿ الناميةسامي عبلمة نعماف،  (95)
 .29، ص 2008

 .215ساكر محمد العربي، مرجع سابؽ، ص  (96)
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المنتجات في الببلد مرتفعة األسعار، فيك نكع مف التنظيـ االحتكارم عف طريؽ االستفادة مف الفكارؽ بيف 
 .أماكف اإلنتاج كأماكف البيع

كىناؾ العديد مف االتجاىات التي حاكلت تفسير دكافع ظيكر كنمك ىذه الشركات، فيناؾ مف يرل 
زيادة نفقات التصدير بسبب ارتفاع نفقة النقؿ ك كجكد الحكاجز الجمركية )أف الظركؼ االقتصادية الدكلية 

حيث مف مصمحة الشركات المتعددة الجنسيات  (ك السياسات الضريبية كاختبلؼ األكضاع النقدية
االستثمار في الدكؿ التي تعاني مف انخفاض عممتيا كمف انخفاض معدالت الضرائب عمى األعماؿ 
كعمى األرباح، كىناؾ مف يرجع انتشار ىذه الشركات إلى تطكر الييكؿ االقتصادم لمدكؿ الرأسمالية 

المختمفة أم أنيـ يرجعكف ظاىرة عالمية اإلنتاج إلى كجكد التركيز المالي الشديد في المرحمة اإلحتكارية، 
حيث كاف مف الصعب عمى الشركات االحتكارية أف تكسع نطاؽ سيطرتيا عمى السكؽ الداخمي ك تحافظ 
عمى استمرار نمكىا بدكف القياـ بإنشاء كحدات إنتاجية خارج حدكد الدكلة التي تكجد بيا،أما االتجاه الثالث 

 :فيرجع ظاىرة عالمية اإلنتاج إلى عامميف

 .انخفاض معدؿ الربح في الدكؿ الرأسمالية المتطكرة -

 .تبايف ك اختبلؼ معدؿ األجكر عمى المستكل العالمي -

 :التطور التاريخي لظاىرة الشركات المتعددة الجنسيات

اختمؼ المختصكف حكؿ بداية ظيكر الشركات المتعددة الجنسيات، فيناؾ مف يرجع بدايات 
ظيكرىا إلى القرف الخامس عشر كآخركف يرجعكف بداياتيا إلى القرف التاسع عشر، كلكف الشيء الميـ ىك 

ذلؾ التطكر كالنمك السريعيف ليذه الشركات، حتى أصبحت تييمف عمى االقتصاد العالمي كتطكرىا 
بالشكؿ الذم يجعميا تنافس بؿ تسيطر عمى العديد مف الدكؿ، أم بعد الحرب العالمية الثانية أيف تكسع 

االستثمار األجنبي المباشر تحت القيادة األمريكية، فخبلؿ الحرب نمت القدرات اإلنتاجية األمريكية لتزكيد 
األطراؼ المتحاربة بالمعدات العسكرية كغيرىا، إال أف ىذه القدرات اإلنتاجية تحكلت بعد الحرب إلى 
قدرات معطمة كاف البد مف إيجاد منافذ ليا خارج الكاليات المتحدة األمريكية، كبما أف الدكؿ األكركبية 
كانت بحاجة ماسة إلى الطاقات األمريكية إلعادة بناء ما دمرتو الحرب، لذا كجدت األمكاؿ األمريكية 

 ارتفعت قيمة اإلستثمارات 1969 ك1946فرصتيا لمخركج خارج الكاليات المتحدة، ففي الفترة ما بيف 
 مميكف دكالر، ككاف لمنيضة اإلقتصادية في أكركبا بعد 70763 مميكف دكالر إلى 7200األمريكية مف 

 (97). الحرب دكر مساعد في تكسع ك تطكر االستثمارات الكاردة مف الخارج
                                                           

 .356عدم قصكر، مرجع سابؽ، ص  (97)
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كمف العكامؿ المكضكعية التي ساعدت عمى نمك الشركات المتعددة الجنسيات زكاؿ الحماية 
 . أم بعد قياـ السكؽ األكركبية المشتركة1958الجمركية بيف الدكؿ األكركبية الذم بدأ تطبيقو بعد عاـ 

 منعطفا حاسما في تطكر  (GATT) كما يعد إبراـ االتفاقية العامة لمرسـك الجمركية ك التجارة 
 حيث بمكجب ىذه االتفاقية تـ كضع األسس ك المبادئ العامة لتنظيـ التبادؿ التجارم ،ىذه الشركات

الدكلي فأزاحت بذلؾ كاحد مف أىـ العكائؽ التي تعترض سبيؿ الشركات المتعددة الجنسيات ك تحد مف 
حركتيا، حيث يؤكد أحد الباحثيف في جامعة ىارفارد باف المستفيد األكؿ مف االتفاقية ليس الدكؿ المكقعة 
نما ىي الشركات المتعددة الجنسيات بما تمنحو ىذه االتفاقية مف امتيازات ليا خاصة فيما يتعمؽ  عمييا كا 

 (98).بالسياسة الجمركية

أما في بداية الثمانينات كتبني العديد مف الدكؿ النامية كالبمداف االشتراكية سابقا ما يسمى ببرنامج 
الخكصصة كالتفتح االقتصادم تحت ضغط المؤسسات المالية الدكلية، حيث ساىمت عمميات الخكصصة 

 المباشرة كذلؾ بقياـ الشركات المتعددة الجنسيات بشراء ةفي فتح المجاؿ كاسعا أماـ االستثمارات األجنبي
 (99 ).ما ىك معركض لمبيع مف منشآت

 :كفيما يمي سنحاكؿ إيضاح أىـ العكامؿ التي تؤدم بالشركات إلى تدكيؿ عمميات اإلنتاج

 :تخطي الحواجز التجارية-1

بغية الدخكؿ إلى أسكاؽ خارجية فإنو يجب عمى الشركات تخطي العديد مف الحكاجز منيا ما 
كالتي يمكف التغمب عمييا بالتأقمـ التدريجي ك لكف ترل ىذه  (كالمغة كالثقافة)يكصؼ بالحكاجز الطبيعية 

الشركات أنو مف األحسف القياـ باالستثمار في ىذه األسكاؽ كتشغيؿ عماؿ محمييف، في حيف أف ىناؾ 
 في الرسـك الجمركية كالحصص كحكاجز أخرل مثؿ معايير ةحكاجز أخرل خاصة التجارية كالمتمثؿ

اإلنتاج، كؿ ىذه الحكاجز ال يمكف لمشركة أف تتخطاىا إال باالستثمار في تمؾ الدكؿ، فمثبل عندما قامت 
الكاليات المتحدة كدكؿ أكركبية بفرض حصص استيراد السيارات اليابانية قامت الشركات اليابانية بإنشاء 

 (100 ).كحدات إنتاجية في ىذه الدكؿ مما سيؿ عمييا عممية بيع منتجاتيا

                                                           

 .25حساـ عيسى، مرجع سابؽ، ص  (98)

 .28، ص 1998، دار األىالي، دمشؽ، العولمة ليست الخيار الوحيدمنير الحمش،  (99)

(100)Andrew Harison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey,Op-Cit,p328. 
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 :تخفيض تكاليؼ اإلنتاج-2

تسعى الشركات المتعددة الجنسيات مثؿ بقية الشركات إلى تعظيـ أرباحيا ك العائد عمى حقكؽ 
 ذلؾ عادة عف طريؽ زيادة المبيعات بشكؿ مستمر كبمعدالت مرتفعة عف طريؽ لالمساىميف فييا، كيتأت

تطكير المنتجات الجديدة مف جية، كعف طريؽ تخفيض كمفة اإلنتاج كالتسكيؽ إلى أدنى حد ممكف مف 
 (101). خبلؿ االستثمار المستمر في البحث كالتطكير كتطبيؽ تكنكلكجيا المتقدمة في عممياتيا

كتعتبر الشركات متعددة الجنسيات التي انطمقت إلى االستثمار في الدكؿ ذات التكاليؼ 
المنخفضة آخر جيؿ مف ىذه الشركات، كذلؾ بدافع الحفاظ عمى المركز التنافسي في السكؽ العالمية، 

 مف تكمفة العمؿ في %5يمثؿ  (باستثناء الياباف كككريا)فإذا عممنا أف التكمفة الساعية لمعمؿ في دكؿ آسيا 
 (102 ).ألمانيا فمف البدييي أف نجد شركات تغمؽ مصانعيا في ألمانيا ك تقيـ أخرل في الصيف

 :الحوافز الحكومية-3

 بغية تنفيذ خططيا ةعمى جذب االستثمارات األجنبي (متقدمة كنامية)تتسابؽ العديد مف الدكؿ 
اإلنمائية التي تتطمب خبرات كتقنيات كقدرات تنظيمية كرؤكس أمكاؿ قد ال تتكافر محميا، لذا نجد ىذه 
الدكؿ تتسابؽ في تقديـ اإلعفاءات الجمركية كالحماية كتفضيبلت ضريبية ك تقديـ قركض حككمية 

 .الخ...ميسرة

 مف االستثمار في بمد ةغير أف تطبيؽ مثؿ ىذه السياسات قد يتـ بطريقة تنفر الشركات األجنبي
ما، رغـ كجكد جاذبية الحكافز عمى الكرؽ، في حيف أف البيركقراطية كتعقيد اإلجراءات قد يمغياف تمؾ 

 (103). الحكافز عمميا

 

 : لدى ىذه الشركات والجيات التي تممكياالمتاحة األمواؿ فائض استخداـ إلى الحاجة-4

كذلؾ بحكـ محدكدية مجاالت استخداـ ىذه األمكاؿ في الدكؿ المتقدمة، نتيجة اتساع طاقاتيا 
كنشاطاتيا كبنيتيا التحتية، كمف ثـ ضركرة التكجو نحك استخداـ األمكاؿ الفائضة في الدكؿ النامية كالتي 

                                                           

 .55، ص 2004، دار الحامد، عماف، المالية الدوليةماىر شكرم، مركاف عكض،  (101)

(102)Andrew Harison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey,Op-Cit, p 328. 

 .90أحمد عبد الرحمف أحمد، مرجع سابؽ، ص  (103)
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 الطمب عمييا نتيجة حاجاتيا لكؿ ةىي بحاجة لمثؿ ىذه االستخدامات بحكـ محدكدية األمكاؿ لدييا، كزياد
 (104 ).ذلؾ

 :دوافع ظيور الشركات المتعددة الجنسيات في الدوؿ النامية

باإلضافة إلى العكامؿ السابقة التي أدت إلى ظيكر كتطكر ىذه الشركات، إال أف ىذه األخيرة قد 
أعطت أىمية كبيرة لتكسعيا كانتشارىا في الدكؿ النامية لما تتميز بو ىذه األخيرة مف خصائص نذكر 

 :منيا

 : مرونة سوؽ العمؿ -1

حيث يعتبر ىذا العامؿ مف األسباب التقميدية لتكطف الشركات المتعددة الجنسيات في الدكؿ 
النامية كذلؾ بمحاكلة االستفادة مف المزايا النسبية لمعمؿ أم انخفاض األجكر كخاصة بعد ارتفاع األجكر 
في الدكؿ المتقدمة كما تحتكيو مف أعباء الضماف ك التأميف االجتماعي ككذا تزايد الحقكؽ العالمية خاصة 

 (105 ).حؽ اإلضراب ك تزايد نفكذ النقابات العمالية

كؿ ىذه المظاىر قميمة أك منعدمة في الدكؿ النامية، ألف ىذه األخيرة حريصة عمى تكفير المناخ 
المناسب ليذه الشركات، كاعتبار أف كؿ ما يمس نشاط ىذه الشركات يمس الحككمة المضيفة، فالمطالبة 
بزيادة الجكر كاإلضرابات كغيرىا مف المشاكؿ التي تكاجييا ىذه الشركات في الدكؿ المتقدمة سكؼ لف 

تجدىا في البمداف النامية ألف حككمات ىذه الدكؿ ستجد في ىذه المطالب ما ىك ضد مصمحتيا ك بالتالي 
 (106 ).سكؼ تعمؿ عمى إخمادىا

كبالتالي نستنتج أٌف الخطاب الذم كاف سائدا في الدكؿ النامية كالذم مفاده حقكؽ الدكؿ ككاجبات 
 .الشركات المتعددة الجنسيات قد تحكؿ إلى حقكؽ الشركات المتعددة الجنسيات ك كاجبات الدكؿ المضيفة

 :الشركات المتعددة الجنسياتعدـ قدرة المؤسسات المحمية عمى منافسة  -2

 حيث أف الشركات المحمية في الدكؿ النامية ال تستطيع منافسة الشركات المتعددة الجنسيات في 
مختمؼ األنشطة االقتصادية، سكاء تعمؽ األمر باإلنتاج أك التسكيؽ، كذلؾ نظرا لما تتمتع بو ىذه األخيرة 
                                                           

 .75فميح حسف عكض، مرجع سابؽ، ص  (104)

 .384 الدار الجامعية، بيركت، بدكف سنة نشر، ص االقتصاد الدولي،زينب حسيف عكض اهلل،  (105)

 .359عدم قصكر، مرجع سابؽ، ص  (106)
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مف قدرات فنية كمالية كتكنكلكجية عالية، كالتي تفتقر إلييا الشركات المحمية، حيث أف إيماف الشركات 
نتاجيا كماليا  المتعددة الجنسيات بعدـ قدرة الشركات المحمية بالدكؿ النامية عمى منافستيا تكنكلكجيا كا 
داريا يمثؿ أحد المحفزات األساسية التي تككف كراء قرار ىذه الشركات الخاص باالستثمار في ىذه  كا 

 (107 ).الدكؿ

 : توفر وانخفاض أسعار المواد األولية -3

الشركات المتعددة الجنسيات كذلؾ راجع حيث تحتؿ الصناعات اإلستخراجية أىمية بالغة لدل 
إلى اعتماد جؿ الصناعات في الدكؿ المتقدمة عمى المكاد األكلية التي تعتبر الدكؿ النامية المصدر األكؿ 

ليا، كعميو فإف أم عرقمة أك تذبذب في تمكيف ىذه الشركات بالمكاد األكلية سيؤدم إلى نتائج غير 
مرغكب فييا، كعميو ترل ىذه الشركات أف خير ضماف ليا ىك التكجو نحك مصادر المكاد الكلية خاصة 

، 1973النفط، كذلؾ لمحصكؿ عميو بأرخص األسعار، كذلؾ لتفادم خطر انقطاع إمداده كما حدث عاـ 
كىكذا سيطرت ىذه الشركات عمى أغمب االحتياطات النفطية ككذا احتكرت إنتاجو في العديد مف الدكؿ 

 . النامية

 :إتباع نيج المنافسيف -4

الشركات المتعددة الجنسيات التي تستثمر في الدكؿ النامية، تجد شركات أخرل  مع تزايد عدد 
نفسيا مجبرة عمى إتباع نفس اإلستراتيجية كاالستثمار في تمؾ األسكاؽ قبؿ أف تغمؽ في كجييا، أم أٌف 

االستثمار في الدكؿ النامية يعتبر رد فعؿ لقياـ المنافسيف في ىذه العممية، فمثبل قكبؿ االنفتاح االقتصادم 
في الصيف باستجابة سريعة مف طرؼ الشركات المتعددة الجنسيات الذيف استثمركا في أحد اكبر األسكاؽ 

 . العالمية ك ذلؾ قبؿ فكات األكاف

فتأخر إحدل الشركات عف االستثمار في ىذا البمد سيكمفيا عدـ دخكؿ ىذا السكؽ مستقببل نظرا 
لمضغكط التي قد يمارسيا سابقكىا مف المنافسيف عمى الحككمة الصينية لمنع دخكؿ منافسيف محتمميف، 
كبالتالي ستتأثر تنافسية ىذه الشركة في األسكاؽ العالمية نظرا لما تتمتع بو الصيف مف مزايا تنافسية 

 (108). عديدة أىميا األيادم العاممة الماىرة ك الرخيصة

 :خصائص الشركات المتعددة الجنسيات: ثالثا
                                                           

 .38، مرجع سابؽ، ص ، مقدمة في إدارة األعماؿ الدوليةعبد السبلـ أبك قحؼ (107)

(108)Andrew Harison, Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey,Op-Cit,p48 
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، كىذه لتتميز الشركات المتعددة الجنسيات بعدة خصائص تميزىا عف الشركات األخر
الخصائص تستمد مف ككنيا شركات تعمؿ في أكثر مف دكلة، كتحاكؿ السيطرة عمى األسكاؽ المحمية 

لمدكؿ التي تعمؿ فييا كما تتميز بتنكع منتجاتيا، إذ لـ تعد تقتصر عمى إنتاج سمعة كاحدة أك العمؿ في 
مجاؿ كاحد، حيث تمارس العديد مف األنشطة التي ال رابط بينيا سكل تحقيؽ الربح عف طريؽ فركعيا 

المنتشرة في أنحاء العالـ كالتي تعمؿ ضمف إستراتيجية مكحدة لمشركة األـ كمف أىـ خصائص ىذه 
 :الشركات نذكر ما يمي

 :كبر الحجـ -1

حكؿ االستثمار األجنبي في  (CNUCED)حسب تقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة ك التنمية 
 شركة متعددة الجنسية تنشط في جميع أنحاء العالـ كالتي 82000 فإف ىناؾ ما يقارب 2009العالـ لعاـ 

تقـك بدكر رئيسي كمتنامي في االقتصاد العالمي، حيث يقدر صادرات فركع ىذه الشركات بحكالي ثمث 
 مميكف مكظؼ، أم ما يزيد عف 77مجمكع الصادرات العالمية مف السمع كالخدمات كأنيا تكظؼ ما يقارب 

 في العالـ تمثؿ نسبة كبيرة مف ل األكؿةضعؼ مجمكع القكة العاممة في ألمانيا، كأف إنتاج الشركات المائ
 (109 ).اإلنتاج العالمي اإلجمالي

 مف األصكؿ األجنبية %9 ىذه المائة  الشركة استأثرت ب2008، 2007، 2006ففي السنكات 
 مف اإلنتاج الداخمي الخاـ %4 مف العمالة كحققت قيمة مضافة تقدر بػ%11 مف المبيعات ك%16ك 

 شركة متعددة الجنسية 100، أما عف التكزيع القطاعي ألكبر 2000العالمي، كىي نسبة مستقرة منذ عاـ 
 فإف غالبية ىذه الشركات مازالت تعمؿ في قطاع التصنيع كفي مقدمة ىذه الشركات نجد 2008لعاـ 

جنراؿ الكتريؾ، تكيكتا، فكرد، غير أف الشركات التي تعمؿ في قطاع الخدمات فإف عددىا يتزايد عاـ بعد 
 حيث تأتي في المقدمة شركة فكدافكف 1993 عاـ 14 بعد أف كاف 2008 عاـ 28عاـ حيث كاف عددىـ 

 (110 ).لبلتصاالت ك الشركة الفرنسية لمكيرباء

 لمدكؿ النامية فكاف عددىا سبعة شركات في ىذا ةأما الشركات المتعددة الجنسيات المممكؾ
 .الككريتيف (SAMSUNG)ك شركة (LG)التصنيؼ عمى رأسيا شركة

                                                           

(109) CNUCED, rapport sur l’investissement dans le monde 2009, P12. 

(110) Ibid, P 13. 
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ترتيب العشر شركات المتعددة الجنسيات حسب رقـ األعماؿ المحقؽ  (01)كيبيف الجدكؿ رقـ 
 ك نبلحظ انو بخبلؼ الشركة األكلى عالميا فاف اكبر ست شركات عالميا مف حيث رقـ 2013سنة 

 . مميار دكالر400األعماؿ ىي شركات بتركلية حققت رقـ أعماؿ يفكؽ 

 .2013ترتيب العشر شركات متعددة الجنسيات األكلى عالميا حسب رقـ األعماؿ سنة: (01)جدوؿ رقـ 

 ($ملٌار ) األعمالرقم  الشركة الترتٌب

1 Wal-Mart Stores 476،294 

2 Royal Dutch Shell 459،599 

3 Sinopec Group 457،201 

4 China National Petroleum 432،008 

5 Exxon Mobil 407،666 

6 BP 396،217 

7 State Grid 333،386 

8 Volkswagen 261،539 

9 Toyota Motor 256،455 

10 Glencore 232،694 

 .27/01/2014:  أطمع عميوwww.fortune.com: المصدر

أما مف حيث قيمة األرباح المحققة فإف ترتيب العشر شركات المتعددة الجنسيات األكلى يبيف اف 
مميار دكالر 94قد تصدرت الترتيب بقيمة أرباح تجاكزت  (VODAFONE)شركة االتصاالت البريطانية 

 (. 02الجدكؿ رقـ )مما يدؿ عمى األىمية المتزايدة لقطاع الخدمات في األعماؿ الدكلية 

http://www.fortune.com/
http://www.fortune.com/
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ترتيب العشر شركات متعددة الجنسيات األكلى ماليا حسب األرباح المحققة : (02)جدكؿ رقـ 
 .2013لسنة 

 ($ملٌار) 2013 األرباح الشركة ترتٌب

1 Vodafone 94،132 

2 Fannie Mae 83،963 

3 Freddie Mac 48،668 

4 Industrial & Commercial Bank of China 42،718 

5 Apple 37،037 

6 Gazprom 35،769 

7 China Construction Bank 34،912 

8 Exxon Mobil 32،58 

9 Samsung Electronics 27،245 

10 Agricultural Bank of China 27،05 

 27/01/2014: عميو  أطمعwww.fortune.com: المصدر

 :اتساع الرقعة الجغرافية لنشاط الشركات المتعددة الجنسيات -2

حيث تعتبر ىذه الميزة مف أىـ خصائص ىذه الشركات حيث تتيح ليا إمكانياتيا اليائمة في 
التسكيؽ ك فركعيا المنتشرة في العالـ مف تكسيع حجـ السكؽ التي تغطييا كساعدىا في ذلؾ التقدـ 

 ABBالتكنكلكجي الكبير السيما في مجاؿ المعمكمات ك االتصاالت، حيث نجد مثبل شركة 
 شركة تابعة منتشرة في معظـ أنحاء العالـ مع العمـ أف 1200السكيسرية  التي تسيطر عمى أكثر مف 

 (111 ).السكؽ السكيسرية ال تستكعب إال نسبة ضئيمة جدا مف إجمالي مبيعات الشركة

                                                           

 .281، ص 2008 دار أسامة لمنشر، عماف، االقتصاد الدولي،عثماف أبك حرب،  (111)
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كقد ساعد في ذلؾ إبداعات الثكرة العممية كالتكنكلكجية في مجالي المعمكمات كاالتصاالت التي 
سيمت مف عممية اإلنتاج عف بعد، حيث تكجد اإلدارة العميا كأقساـ البحث ك التطكير ك إدارة التسكيؽ في 

 .بمد معيف ك تصدر األكامر باإلنتاج في مختمؼ دكؿ العالـ

 

 :مركزية اإلدارة -3

نشاء العديد  إف اليدؼ الرئيسي لتكسع الشركات المتعددة الجنسيات كانتشارىا خارج دكلتيا األـ كا 
مف الفركع المممككة ليا في الدكؿ المختمفة ىك تعظيـ فرص الحصكؿ عمى الربح، لذلؾ يتعيف أف تتضافر 

جيكد الشركات الكليدة لزيادة أرباح الشركة األـ مما قد يتعارض مع مصالح فركع أخرل أك حتى مع 
 .مصالح الدكؿ المضيفة التي تعمؿ فييا

فتقييـ كؿ شركة مف ىذه الشركات الكليدة ال يتـ عف طريؽ ما تحققو مف نتائج فردية أك ذاتية 
إنما مف خبلؿ مساىمتيا في تحقيؽ أىداؼ الشركة األـ، فقد تقتضي المصمحة الكمية لمشركة األـ 

بالتضحية بمصمحة إحدل الشركات الكليدة ذلؾ أف إستراتيجية الشركة األـ إستراتيجية كمية تحدد عمى 
 (112). نطاؽ عالمي دكف النظر إلى المصالح الجزئية لمفركع أك المساىميف المحمييف

فالشركات المتعددة الجنسيات تتميز بكحدة السيطرة كاإلدارة التي تخضع ليا الشركات الكليدة، 
كىي ضركرة تفرضيا كحدة اإلستراتيجية اإلنتاجية العالمية التي تعمؿ في إطارىا ىذه الشركات،  

فالشركات الكليدة ىي أشبو ما تككف بأعضاء الجسد الكاحد تسير كفقا إلدارة كاحدة كؿ ذلؾ عمى الرغـ 
مما قد يبدك مف كجكد نكع في االستقبللية لمفركع مف ناحية تمتعيا بالشخصية المعنكية المستقمة أك بذمة 

الخ، كؿ ذلؾ مف الناحية الظاىرية لكف األمر كمو يككف بيد صانع القرار ...مالية منفصمة أك بمجمس إدارة
 . األـةفي الشرؾ

 :التنوع في النشاط -4

غالبا ما تنكع الشركات المتعددة الجنسيات منتجاتيا في مختمؼ القطاعات االقتصادية ذلؾ تفاديا 
 أف الشركات المتعددة الجنسيات ةلخطر تقمبات السكؽ، كقد أكضحت دراسات في جامعة ىارفارد األمريكي

 سمعة مختمفة كفي مختمؼ القطاعات حيث ىناؾ 22المتكاجدة في الكاليات األمريكية تنتج في المتكسط 

                                                           

 .96سامي سبلمة نعماف، مرجع سابؽ، ص  (112)
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شركات تمارس نشاط زراعي كصناعي كتجارم ك سياحي في كقت كاحد كذلؾ مف اجؿ تفادم أخطار 
 (113). الكساد الذم قد يمحؽ بأحد األنشطة اإلقتصادية 

فقد نجد شركة جنراؿ مكتكرز تنتج تشكيمة متنكعة، فباإلضافة إلى السيارات تنتج ىذه الشركة 
الخ، كما نجد أف الشركة الدكلية لمياتؼ كالبرؽ تسيطر عمى مجمكعة ..القاطرات كسكؾ الحديد كالثبلجات

 .الفنادؽ شيراتكف

 :التفوؽ التكنولوجي -5

إف الحجـ الكبير ليذه الشركات كاألرباح الكبيرة التي تحققيا يكفراف المكارد المالية كالخبرة البلزمة 
لمبحكث العممية، حيث يجمع الكثير مف الباحثيف أف التطكر التكنكلكجي يشكؿ العمكد الفقرم ليذه 

 . الشركات لذا فنبلحظ أف معظـ براءات اإلختراعات ىي في حكزة ىذه الشركات

إف السيطرة عمى عمميات البحث كالتطكير تعد مف أىـ الكسائؿ التي تدفع ىذه الشركات إلى 
إستثمار مبالغ كبيرة في البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي، كذلؾ مف أجؿ تقميص التكاليؼ ك زيادة 

الفعالية ك تطكير المنتجات ك زيادة الفرص الربحية كخمؽ مصادر دخؿ إضافية نظرا لككف المعرفة ىي 
 (114). المكرد الحاسـ في مجاؿ التنافسية بيف ىذه الشركات لمسيطرة عمى األسكاؽ العالمية

 امتالؾ قدرات إدارية متطورة -6

كذلؾ بحكـ إمكانياتيا الضخمة التي تتيح ليا تطكير قدراتيا اإلدارية ك التنظيمية مف خبلؿ 
 تطكرا التي تساعد عمى تحقيؽ رتكظيؼ األشخاص األكثر كفاءة، كاستخداـ كسائؿ االتصاؿ األكث

حكاـ الرقابة الفعمية  االتصاؿ السريع كاإلدارة المرنة كاتخاذ القرارات المناسبة في الكقت المناسب كا 
 .المركزية عمى فركع الشركة في شتى أنحاء العالـ

زيادة عمى التدريب المستمر لمستخدمييا مما يزيد القدرات الميارية كالفنية التي تتيح ليا إقامة 
القدرات اإلنتاجية كتشغيميا ك صيانتيا بالشكؿ الذم يجعميا تتحكـ بفعالية كبيرة في كافة النشاطات، 

إبتداءا مف اإلنتاج ك مركرا بالتشغيؿ ك إنتياءا بالتسكيؽ، مما يحقؽ ليا عائدا اكبر نتيجة الكفاءة المرتفعة 

                                                           

 .596غضباف مبركؾ، مرجع سابؽ، ص  (113)

 .234نكزاد عبد الرحمف الييتي، منجد عبد المطيؼ الخشالي، مرجع سابؽ، ص  (114)
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في تأدية ىذه المياـ نظرا إلنخفاض تكاليؼ القياـ بيذه النشاطات ك تحسيف نكعية مخرجاتيا ك ضماف 
 (115). أسعار أدنى تتيح ليا التنافس مع غيرىا مف الشركات

 

 :إقامة التحالفات اإلستراتيجية -7

حيث تعتبر مف السمات اليامة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى دكما إلى إقامة تحالفات 
إستراتيجية فيما بينيا مف اجؿ تحقيؽ مصالحيا االقتصادية المشتركة كتعزيز قدراتيا التنافسية كالتسكيقية، 
حيث تعتبر ىذه التحالفات نتيجة المنافسة المحتدمة كالتي أصبحت السمة األساسية لؤلسكاؽ المفتكحة 

كثكرة االتصاالت كالمعمكمات، كيأخذ التحالؼ اإلستراتيجي شكؿ االندماج كىذا يظير بكضكح في مجاؿ 
البحث كالتطكير لما يحتاجو مف تمكيؿ ضخـ كمف أمثمة ىذا التعاكف المركز األكركبي لبحكث الحاسكب 
كالمعمكمات كاإلتصاالت التي تشترؾ فيو ثبلث شركات أكركبية كبيرة تنتج الحاسبات اآللية ك ىي شركة 

Bull الفرنسية ك TCL(116 ). البريطانية ك سيمنس األلمانية 

 :التمتع بمزايا احتكارية -8

تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات بعدد مف المزايا اإلحتكارية التي تعطييا تفكقا نسبيا في 
مشركعاتيا اإلستثمارية كتمكنيا مف زيادة قدراتيا التنافسية ك ارتفاع معدالت نمكىا ك بالتالي تعظيـ 

 (117 ):إرباحيا ك تنحصر المزايا اإلحتكارية في أربعة مجاالت كىي

ك تنبع المزايا التمكيمية مف تكافر مكارد عالية لدل الشركة المتعددة الجنسية ك تمكنيا مف : التمويؿ -
اإلقتراض بأفضؿ الشركط مف األسكاؽ المالية الدكلية نظرا لتكافر عنصر الثقة في سبلمة ك قكة 

 .مركزىا المالي

ك تتمثؿ المزايا اإلدارية في كجكد الييكؿ التنظيمي الذم يككف عمى أعمى مستكل مف : اإلدارة -
الكفاءة كيسمح بتدفؽ المعمكمات كسرعة اإلتصاالت، فضبل عف تكافر المناخ التنظيمي المبلئـ 

 .لئلبداع كاإلبتكار

                                                           

 .71فميح حسف خمؼ، مرجع سابؽ، ص  (115)

 .282عثماف أبك حرب، مرجع سابؽ، ص  (116)

 .165عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ،  ص  (117)
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كذلؾ مف خبلؿ التطكير التكنكلكجي المستمر لبلستجابة لمتطمبات السكؽ لذلؾ : التكنولوجيا -
تحرض ىذه الشركات عمى التجديد ك االبتكار كالتحسيف المستمر لئلنتاجية، كتحقيؽ مستكل عاؿ 

 .مف الجكدة ك ذلؾ مف خبلؿ تخصيص أمكاؿ كبيرة ألنشطة البحث ك التطكير

كتأتي المزايا التسكيقية لمشركات المتعددة الجنسيات مف خبلؿ الشبكات التكزيعية ك : التسويؽ -
التسكيقية الكاسعة االنتشار الجغرافي التي تعمؿ عمى تكفير المنتجات في الكقت المناسب ك في 

 .المكاف المناسب، ك ىك ما يفسر تركيز ىذه الشركات عمى احدث طرؽ التركيج لمنتجاتيا

 دور الشركات المتعددة الجنسيات في النظاـ االقتصادي العالمي الجديد: المطمب الثالث

يعتبر اإلتجاه المتزايد نحك تدكيؿ نشاط األعماؿ مف أىـ التطكرات االقتصادية منذ الحرب 
العالمية الثانية، فبيدؼ الحفاظ عمى الميزة التنافسية عمى الساحة الدكلية عمدت معظـ الشركات إلى 

تدكيؿ نشاطيا، األمر الذم أثر تأثيرا بالغا عمى النظاـ االقتصادم العالمي إلى الحد الذم يؤدم بالبعض 
 .إلى مقارنة ىذا التأثير بالثكرة الصناعية ككصفو بالثكرة الصناعية الثانية

 كفي ىذا المطمب سنحاكؿ إبراز مختمؼ آثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات عمى المنظكمة 
 .االقتصادية العالمية

 :دور الشركات المتعددة الجنسيات في تكريس العولمة االقتصادية: أوال

يجمع أغمب الباحثكف عمى أف نمك حجـ التجارة الدكلية كانتقاؿ رؤكس األمكاؿ عبر الحدكد 
كنشاط الشركات المتعددة الجنسيات مف أىـ مظاىر العكلمة االقتصادية، إذ تعتبر عممية إزالة الحدكد 

كالقيكد أماـ انتقاؿ السمع كالخدمات كعناصر اإلنتاج، كتبني آليات النظاـ االقتصادم الحر كتقميص دكر 
الدكلة في االقتصاد مف األسس التي تبنى عمييا العكلمة االقتصادية، حيث نتج عف اندماج االقتصاديات 
الكطنية باالقتصاد العالمي تأثر القرار االقتصادم الكطني بالمحددات العالمية كتتأثر الخيارات االقتصادية 

مف المستفيد : الكطنية كالشركات الكطنية بإستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات، كالسؤاؿ المطركح ىك
مف كؿ ما سبؽ؟ اإلجابة ببل شؾ ىي الشركات المتعددة الجنسيات التي عرفت كيؼ تتغمب عمى كؿ ما 

 ك المنظمة GATTيعيقيا في مختمؼ مراحؿ نشاطيا فبل غرابة في أف تككف ىذه الشركات كراء اتفاقية الػ 
العالمية لمتجارة، فمف يقتحـ األسكاؽ العالمية ال يريد أف تعيقو حدكد اقتصادية حتى مع بقاء الحدكد 

 (118 ).السياسية

                                                           

 .25منير الحمش، مرجع سابؽ، ص  (118)
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أما بخصكص مفيـك العكلمة الذم كتب عنو الكثير خاصة في العقديف السابقيف حيث أصبح ىذا 
المفيكـ مرجعا لتحميؿ العبلقات االقتصادية كالسياسية كالثقافية، فإف تعاريؼ ىذا المصطمح قد تعددت 

كانقسمت اآلراء حكلو بيف الرفض كالتخكؼ كالقبكؿ، كذلؾ إما نتيجة قناعات إيديكلكجية مسبقة أك عجز 
عف مكاكبة التغيرات كالتعامؿ معيا، إال أف ىناؾ مف يركز عمى الفرص اإليجابية التي تتيحيا العكلمة 

عمى كؿ األصعدة انطبلقا مف حتميتيا التاريخية، أك رغبة في تبني خيار التحديث ك التنمية محؿ المناىج 
 .التي فشمت في تحقيؽ ذلؾ

يعتبر العالـ الكندم مارشاؿ ماؾ لكىاف أستاذ اإلعبلميات السكسيكلكجية في جامعة تكرنتك أكؿ 
مف أشار إلى مصطمح العكلمة عندما صاغ في نياية الستينات مف القرف الماضي مفيـك القرية   

 (119 ).الككنية

 : ك مف أىـ تعاريؼ العكلمة ما يمي

  تمؾ الظاىرة التي تسكد العالـ حاليا، كتتميز بمجمكعة مف العبلقات كالعكامؿ كالقكل التي »العكلمة ىي
تتحرؾ بسيكلة عمى المستكل العالمي، متجاكزة الحدكد الجغرافية لمدكؿ، تساندىا التزامات دكلية أك 
دعـ قانكني، مستخدمة آليات متعددة منتجة آلثار كنتائج تتعدل نطاؽ الدكلة الكطنية إلى المستكل 

 (120 ).«العالمي لتربط العالـ في شكؿ كياف متشابؾ األطراؼ يطمؽ عميو اسـ القرية الككنية

  إزالة الحدكد االقتصادية كالعممية كالمعرفية بيف دكؿ المعمكرة كتتجسد في التضاؤؿ »يقصد بالعكلمة
السريع في المسافات الفاصمة بيف المجتمعات اإلنسانية سكاء تعمؽ األمر بانتقاؿ األشخاص أك السمع 

 ةأك الخدمات أك رؤكس األمكاؿ كالمعمكمات ك األفكار، مما يجعؿ العالـ أشبو ما يككف بسكؽ مكحد
 . «ضخمة

 زيادة االعتماد االقتصادم المتبادؿ بيف »: أما صندكؽ النقد الدكلي فإنو يعرؼ العكلمة عمى أنيا
الدكؿ مع تنكع كتكامؿ المعامبلت التي تتـ عبر الحدكد، كما أنيا تصؼ العمميات التي مف خبلليا 

تؤدل القرارات كاألنشطة التي تحدث في أحد أجزاء العالـ إلى نتائج ميمة لؤلفراد ك المجتمعات في باقي 
 (121 ).«أجزاء العالـ

                                                           

 .87، ص2004، 00، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد "معوقات مسايرة العولمة االقتصادية لمدوؿ العربية"نكرم منير،  (119)
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 نظاـ عالمي لو أدكاتو ككسائمو كعناصره، كيسير بفعؿ آليات »: كما تعرؼ العكلمة عمى أنيا
 تبتعد في إطارىا عف كافو صيغ التعامؿ المعركفة سابقا كتتصؿ في حيز ةكمؤسسات، ىذه الدينامكي

  تندمج فيو أسكاؽ العالـ في خبلؿ انتقاؿ السمع كالخدمات كرؤكس األمكاؿ كالقكل العاممة ضمف ممثاؿ
 (122 ).«إطار مف رأسمالية حرية األسكاؽ بحيث تكاد تصبح ىذه األسكاؽ سكقا كاحدا كالسكؽ القكمية

       كنظرا لمدكر المتزايد لمشركات المتعددة الجنسيات في النظاـ االقتصادم العالمي الجديد، فإف 
 :الكثير مف الباحثيف يربطكف تعاريفيـ لمعكلمة بيذه الشركات، كمف ىذه التعاريؼ ما يمي

 « العكلمة تعني بشكؿ عاـ اندماج أسكاؽ العالـ في حقكؿ التجارة كاالستثمارات المباشرة كانتقاؿ
األمكاؿ كالقكل العاممة كالثقافات كالتقانة ضمف إطار مف رأسمالية األسكاؽ، كبالتالي خضكع العالـ لقكل 
السكؽ العالمية مما يؤدم إلى اختراؽ الحدكد القكمية، كاالنحسار الكبير في سيادة الدكلة، كأف العنصر 

 (123 ).«األساسي في ىذه الظاىرة ىي الشركات الرأسمالية الكبيرة متخطية القكميات
     كمف كؿ ما سبؽ، يظير بأف الشركات المتعددة الجنسيات تقـك بدكر أساسي كفاعؿ في إطار 

شاعة نمط  العكلمة مف خبلؿ االستثمار األجنبي المباشر، كتفكيؾ العممية اإلنتاجية كتكامميا دكليا، كا 
 .استيبلؾ كثقافة استيبلكية مكحدة عمى الصعيد العالمي

 .  الدولي الجديد لمعمؿـدور الشركات المتعددة الجنسيات في التقسي: ثانيا
      كيعتبر ىذا الدكر كنتيجة مباشرة لبلستثمار األجنبي المباشر، فإذا كاف تقسيـ العمؿ الدكلي التقميدم 
يقكـ عمى تخصص بعض الدكؿ في إنتاج المكاد األكلية كالبعض اآلخر في إنتاج السمع الصناعية، فإٌف 
تقسيـ العمؿ الدكلي الجديد الذم تقكده الشركات المتعددة الجنسيات يقـك عمى أساس تفكيؾ عممية اإلنتاج 
عمى الصعيد الدكلي مستغمة بذلؾ المزايا النسبية في مختمؼ الدكؿ إلى أقصى الحدكد، ك يمكف أف نرل 
ذلؾ بكضكح مف خبلؿ التأمؿ في طبيعة المنتج الصناعي حيث أصبحت كؿ دكلة ميما كانت قدراتيا ك 
إمكانياتيا ال تستطيع أف تتخصص في إنتاج منتج معيف بالكامؿ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، فالسيارات يتـ 
تجميعيا في أكثر مف دكلة ك كذلؾ األمر بالنسبة لؤلجيزة الكيربائية حيث تقـك كؿ دكلة مف ىذه الدكؿ 

 اإلنتاج كاالستثمار تبالتخصص في صنع أحد المككنات الرئيسية فقط، كفي ىذا اإلطار أصبحت قرارا
تتخذ مف منظكر عالمي كفقا العتبارات الرشادة االقتصادية فيما يتعمؽ بالتكمفة كالعائد، كقد أتاح ذلؾ 

ا كثيرة لمدكؿ النامية يمكف استغبلليا، كبالتالي اختراؽ السكؽ العالمي في كثير مف المنتجات في ظؿ  فرصن

                                                           

 .41، ص 2009، دار صفاء، عماف، العولمة ومستقبؿ الصراع االقتصاديكامؿ عبلكم،  (122)

 .26منير الحمش، مرجع سابؽ، ص  (123)
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ما يسمى بعكلمة اإلنتاج، كالتي تعتبر جزءن أساسيا مف العكلمة االقتصادية، كعمى كؿ دكلة نامية في ظؿ 
عكلمة اإلنتاج استيعاب ما تحممو مف تحكالت، كأف تحدد بشكؿ دقيؽ ما ىي األجزاء مف السمع القابمة 
لمتجارة الدكلية التي يمكف أف تككف ليا ميزة تنافسية حالية أك مكتسبة مستقببل، لكي تنتجيا بأقؿ تكمفة 

ممكنة كبأحسف جكدة كبأعمى إنتاجية، كمف ثـ تبيعيا بسعر تنافسي في اقؿ كقت ممكف حتى تستطيع أف 
  (124 ).تستغؿ الفرص التي تتيحيا العكلمة اإلنتاجية

       فعند منتصؼ التسعينيات بدأت الشركات المتعددة الجنسيات تتخمى عمى العديد مف األنشطة التي 
كانت تتـ داخؿ الشركة إلى شركات مستقمة عنيا كمتخصصة أكثر في إنتاج ىذه المككنات التي تدخؿ 
في إنتاج المنتج النيائي لمشركة، نظرنا إلى ما تتمتع بو ىذه الشركات مف ميزة نسبية كتنافسية تجعؿ مف 
األفضؿ كاألرخص لمشركة الدكلية أف تشترم ىذا المككف عكض أف تنتجو بنفسيا، كبالتالي أصبحت 

عممية تدكيؿ اإلنتاج تتـ ليس فقط بيف فركع الشركة الدكلية المنتشرة في مختمؼ الدكؿ ك لكف بيف الشركة 
الدكلية كشركات أخرل، قد تككف ىذه األخيرة شركات دكلية أك مجرد شركات محمية لدييا مف اإلمكانيات 

 (125). كالميارات ما يجعميا تندمج في العممية اإلنتاجية عمى المستكل الدكلي
 مصنع عمى مستكل 280األلمانية يساىـ في إنتاجيا أكثر مف  (BMW)كمثاؿ عمى ذلؾ نجد أف سيارة

 (126 ).العالـ
 .التأثير عمى توجيات االستثمار الدولي: ثالثا

الشركات المتعددة  المباشر يعتبر أداة ميبلد م يرل الكثير مف الباحثيف بأٌف االستثمار األجنب
الجنسيات، كبالتالي فإٌف ىذه الشركات ىي التي تكجو اتجاه ىذا االستثمار، كيبلحظ في ىذا المجاؿ أف 

الخريطة االستثمارية لبلستثمار الدكلي تتأثر بالتكجيات استثمارية ليذه الشركات، حيث يبلحظ أٌف مف أىـ 
سمات تمؾ الشركات ىي التركز االستثمارم، فنجد أف ىذه الشركات تركز أغمب استثماراتيا في الدكؿ 

، بؿ كفي عدد محدكد مف الدكؿ المتقدمة، كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف كألمانيا ةالمتقدـ
 فإف التدفقات الداخمية لبلستثمار 2005كانجمترا، فحسب تقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة ك التنمية لعاـ 

 مميار دكالر منيا، كالدكؿ النامية 542 مميار دكالر استحكذت الدكؿ المتقدمة عمى 916األجنبي بمغت 
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 مميار دكالر أم 108 مميار دكالر، ك تأتي المممكة المتحدة في المرتبة األكلى باستقطابيا 334استقطبت 
 . مف مجمكع االستثمارات الكمية  %10أكثر مف 

 مف ىذه  %1 دكلة نامية مجتمعة لـ تستطع استقطاب أكثر مف 100بينما نجد أكثر مف 
 (127 ).االستثمارات

كيدؿ ذلؾ عمى أٌف الشركات المتعددة الجنسيات تؤثر بشكؿ فٌعاؿ عمى تكجيات االستثمار الدكلي 
عبر العالـ، بؿ كتؤثر حتى عمى ىيكمو مف الناحية االقتصادية، فيبلحظ أف التكزيع القطاعي الستثمارات 

ىذه الشركات في الدكؿ المتقدمة يختمؼ عنو في الدكؿ النامية، ففي الدكؿ المتقدمة يستأثر قطاع 
الصناعات التحكيمية بنحك نصؼ إجمالي استثمارات تمؾ الشركات كخاصة تمؾ الصناعات التي تتميز 
بالتقنية المرتفعة، كيمي ىذا القطاع قطاع الخدمات خاصة البنكؾ كالتأميف كالسياحة، أما استثمارات تمؾ 
الشركات في الدكؿ النامية فإف حكالي نصفيا تتجو نحك الصناعات اإلستراتيجية كىذا ما يشكؿ عبء 
كبير عمى الدكؿ النامية في بحثيا عف التكيؼ مع النظاـ االقتصادم العالمي الجديد، حيث أصبح 

 .التحدم الكبير أماميا ىك كيفية تعظيـ استفادتيا مف التقسيـ الدكلي الجديد لمعمؿ
 عف أمانة األمـ المتحدة 1992ككخبلصة يمكف إشارة إلى ما جاء بو أحد التقارير الصادرة عاـ 

الذم أشار إلى أف الشركات المتعددة الجنسيات أصبحت المنظـ المركزم لؤلنشطة االقتصادية في 
 (128).االقتصاد العالمي الذم يتزايد تكامبل مف خبلؿ العكلمة االقتصادية
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 .155عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص  (128)
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 :خالصػػة الفصؿ األوؿ

بعد التطرؽ ألىـ المفاىيـ األساسية لبلستثمار مف حيث التعريؼ مف عدة زكايا كالمفيـك 
 تـ تكضيح أىـ ،االقتصادم لبلستثمار كالمالي كالمحاسبي، ككذا لمختمؼ عناصر العممية االستثمارية

الفركؽ بيف مفيـك االستثمار كالمضاربة، ككذا األنكاع كمجاالت االستثمار تبيف أف أىمية االستثمار تعكد 
إلى ككنو العنصر األساسي الذم يحدد النمك كمعدلو باعتباره أىـ اآلليات المحدثة لمتنمية االقتصادية، 
ككف تطكر ك تقدـ األمـ مرىكف بقكة النشاط االقتصادم كالمرتبط بدكره بحجـ المشاريع االستثمارية التي 

 .تساىـ في ديمكمة التقدـ االقتصادم  كرفع المستكل المعيشي لؤلفراد

كما تـ التطرؽ إلى الخطكط العريضة التي تكضح المبلمح الرئيسية لبلستثمار األجنبي المباشر 
لى كاقعتنا  مف حيث المفيكـ كاألنكاع كمراحؿ التطكر مف الفترة السابقة لمحرب العالمية األكلى كا 

المعاصر، كيتضح مف ىذا العرض أف االستثمار األجنبي في نمك كتطكر مستمريف، كقد أسيمت العديد 
مف العكامؿ في ىذا النمك تصب كميا في رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في النمك كالتكسع كتحقيؽ 

 .المزيد مف األرباح

 كتـ التطرؽ لممداخؿ النظرية لتفسير الدكافع كالمحددات التي تؤثر عؿ قرار االستثمار في الدكؿ 
األخرل، حيث تنكعت ىذه المداخؿ كالمناىج لتفسير ىذه المحددات مف خبلؿ التطرؽ لمنظريات األكثر 

شيكعان في ىذا المكضكع، حيث تبيف أنو مف الصعكبة أف نقرر أم نظرية مكائمة لتحديد القرار االستثمارم 
 .بسبب الظركؼ كالمتغيرات الخاصة بكؿ دكلة
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كما تـ التطرؽ إلى الشركات المتعددة الجنسيات ك التي  أصبحت اليـك القكة المحركة في النظاـ 
االقتصادم كالسياسي الدكلي باعتبارىا تمثؿ إحدل أىـ القكل المؤثر في صنع القرارات كاألحداث 

كالتحكالت االقتصادية كالسياسية في عالـ اليكـ، إذ أصبحت ىذه الشركات تجسيدان حيان لظاىرة العكلمة مف 
خبلؿ تجزئة العممية اإلنتاجية عمى الصعيد الدكلي مف خبلؿ قياميا باالستثمار األجنبي المباشر في 

مختمؼ الدكؿ محاكلة االستفادة ما أمكف مف المزايا التي تتمتع بيا كؿ دكلة عمى حدل، ىذه الدكؿ التي 
 .أصبحت تتنافس فيما بينيا مف أجؿ تكطيف نشاط ىذه الشركات كالمتمثؿ في االستثمار األجنبي المباشر

ما ىي مختمؼ العكامؿ المؤثرة عمى القرار االستثمارم ليذه الشركات لمقياـ : كالسؤاؿ المطركح
باالستثمار األجنبي المباشر في دكلة ما دكف غيرىا؟ كما ىي المزايا التي قد تستفيد منيا الدكؿ المضيفة 

 .جرا ء ىذه االستثمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً
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 األجنبً وأثاره االستثمارمحددات مناخ 

 ة الدول النامًاقتصادٌاتعلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

:  تمييػػػد

تاريخيان، ركزت الشركات المتعددة الجنسيات نشاطيا بالقرب مف احتياطات المكاد األكلية كالحديد 
أك الفحـ، كلكف في عالـ اليـك كما يميزه مف كسائؿ نقؿ سريعة كغير مكمفة قؿ شأف ىذا العامؿ في قرار 
ىذه الشركات فيما يخص االستثمار األجنبي المباشر، ذلؾ أٌف القرب كتكفر المكاد األكلية لـ يعد عامبلن 
حاسمان في قرار ىذه الشركات لبلستثمار في الخارج ألف ىذه الشركات أصبحت تبحث عف تعظيـ الربح 
مف خبلؿ االستفادة مف الفرص االستثمارية في مختمؼ الدكؿ، حيث أصبح قرار االستثمار في الخارج 
قراران استراتيجيان بالنسبة لممستثمريف األجانب يأخذ في الحسباف دراسة العديد مف العكامؿ كالتي تشكؿ ما 

. يعرؼ بمناخ االستثمار

كتعتبر عممية تييئة مناخ استثمارم مبلئـ مف أىـ شركط تدفؽ االستثمارات األجنبية إلى الدكؿ 
النامية، كالتي تطمح إلى تحقيؽ عدة مزايا تنمكية مف كراء ىذه االستثمارات، بيد أف ىذه االستثمارات لف 
تتدفؽ عمى ىذه الدكؿ مف أجؿ تحقيؽ ىذه المزايا بدكف مقابؿ، فالشركات األجنبية تجد كثيران مف الخيارات 

. المتاحة أماميا مف الدكؿ التي تتنافس لجذبيا
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مف خبلؿ ما سبؽ سيتناكؿ ىذا الفصؿ محددات مناخ االستثمار األجنبي المباشر كآثاره عمى 
: الدكؿ النامية مف خبلؿ التطرؽ لممباحث التالية

 .مفاىيـ أساسية حكؿ مناخ االستثمار: المبحث األوؿ

. مككنات مناخ االستثمار: المبحث الثاني

. أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى اقتصاديات الدكؿ النامية: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مفاىيـ أساسية حوؿ مناخ االستثمار: المبحث األوؿ

تزايدت أىمية االستثمار األجنبي المباشر بالنسبة لمدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء، ىذه 
األخيرة التي أصبحت تتنافس كتتسابؽ لجذب المزيد منو إلييا، فبعد أزمة المديكنية أكائؿ ثمانينات القرف 

 سداد مستحقاتيا مف الديكف األجنبية، ككذلؾ في ظؿ لى قدرة العديد مف ىذه الدكؿ عـالماضي كعد
 برز االستثمار األجنبي المباشر كأداة لمتمكيؿ غير مكلد لممديكنية كأداة االقتصادية،تناقص المعكنات 

، غير أف تحقيؽ ىذا النكع مف التمكيؿ  (الكاردات-الصادرات) ك( االستثمار-االدخار)لسد فجكتي 
، بحيث يمارس نشاطو فييا دكف لبلستثمارألىدافو المرجكة ال يمكف أف يتـ مف دكف إيجاد بيئة مبلئمة 

خشية أك تردد، لذا أصبحت الدكؿ النامية تتسابؽ مف خبلؿ إيجاد مختمؼ الطرؽ المشجعة إليجاد ىذه 
. البيئة المبلئمة كالتي اصطمح عمي تسميتيا في أدبيات األعماؿ الدكلية بمناخ االستثمار
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كبناءا عمى ما سبؽ سيحاكؿ ىذا المبحث التعريؼ بمناخ االستثمار ك ما ىي مككناه الجاذبة 
. االستثمار األجنبي المباشر

مناخ االستثمار ماىية : المطمب األوؿ

 فإف قرارات االستثمار محككمة بالكثير مف ،مف أجؿ أف تحقؽ العممية االستثمارية األىداؼ المرجكة
الشركط الصارمة التي ال يمكف تجاكزىا أك إغفاليا ك التي تشكؿ ما اصطمح عمى تسميتو بالمناخ 

. االستثمارم

. االستثمارمفيـو مناخ : أوال

: ىناؾ العديد مف تعاريؼ مناخ االستثمار ك منيا ما يمي

 المتحدة مناخ االستثمار عمى األمـاالجتماعية لغربي آسيا التابعة لمنظمة كتعرؼ المجنة االقتصادية -1
مجمؿ األكضاع كالظركؼ المككنة لممحيط الذم تتـ فيو العممية االستثمارية، كتتأثر تمؾ األكضاع : »أنو

 ك يككف تأثيرىا سمبيا آك إيجابيا ، كاالجتماعية كاألمنية كالقانكنية كاإلداريةكاالقتصاديةبالظركؼ السياسية 
 (129).«االستثماريةفي فرص نجاح المشاريع 

البيئة التي يمكف لمقطاع الخاص الكطني كاألجنبي أف ينمك فييا بالمعدالت »: كيعرؼ كذلؾ بأنو -2
 (130). «االستثمارات حيث أفَّ تييئة ىذه البيئة تعد شرطنا ضركرينا لجذب ،المستيدفة

 فيك البيئة السياسية كاالجتماعية االستثمار، كؿ ما يمكف أف يؤثر في قرار » ىكاالستثمارمناخ  -3
 ،تخدـ المستثمر كتحقؽ لو أعمى عائدؿ كالقانكنية التي يجب العمؿ عمى تكفيرىا بصكرة جيدة االقتصاديةك

 (131 )«.جؿ تحقيؽ التنمية كالنمك االقتصادييفأكتقمؿ مف األعباء أك المعكقات التي تعيؽ استثماراتو مف 
ذلؾ النظاـ الذم يتفاعؿ مع البيئة كالمجتمع بما يحتكيو مف أفراد »نو أعؿاالستثماركما ينظر لمناخ  -4

 كالقانكنية كالثقافية كحتى كاالقتصاديةكمنظمات كقطاعات مختمفة كالمتغيرات السياسية كاالجتماعية
 (132).«الطبيعية كالمؤثرة في ثقة المستثمر كالجاذبة لو بأقؿ المخاطر كأعمى عائد ممكف

                                                           

، مؤتمر عمـ االقتصاد "نظرة مؤسساتية مستقبمية إلدارة التنمية واالستثمار في العراؽ الجديد" جكاد كاظـ لفتة، (129)
 .384، ص 2005كالتنمية العربية، الجمعية العربية لمبحكث االقتصادية، القاىرة، مارس 

 .17 عمي لطفي، مرجع سابؽ، ص (130)
، مذكرة ماجستير غير منشكرة، جامعة "الديف العاـ وأثره عمى تييئة المناخ االستثماري في مصر"عمرك جماؿ الديف، (131)

 .42، ص 2002عيف شمس، 
 .18 عمي لطفي، مرجع سابؽ، ص (132)
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مجمكعة العكامؿ المتعمقة بنكعية المكاف التي تشكؿ الفرص كالحكافز لمشركات لكي »ىك أيضا ك -5
 (133).«تستثمر كتنتج كتخمؽ الكظائؼ ك تتكسع

دك أف يككف ع ال ماالستثمار فإنيا تتفؽ في ككف مناخ االستثمار،مف خبلؿ التعاريؼ السابقة لمناخ 
 كالسياسية كغيرىا كالتي تؤثر في ثقة المستثمر كتقنعو بتكجيو االقتصاديةسكل تمؾ الظركؼ السياسية ك 

: استثماراتو مف بمد إلى آخر كمف ىنا فاف مككنات ىذا المناخ تشتمؿ عمى العديد مف المنظكمات

 .لبلقتصادالمنظكمة المؤسساتية  -
 .المنظكمة القانكنية كالقضائية -
 . في الببلداألمفحالة كالمنظكمة السياسية  -
 .المنظكمة القيمية كالسمككية في المجتمع المعني -
 . الكطنياالقتصادالمؤشرات الكمية كالنكعية لحالة  -
 

 

 .أىمية مناخ االستثمار: ثانيا

يعدي االستثمار األجنبي حاجة ممحة لبلقتصاديات النامية، كالمتقدمة عمى حدو سكاء إذ أفَّ حاجة 
ر فييا تستثـة االقتصاديات المتقدمة إلى أسكاؽ حاجاالقتصاديات النامية لرأس الماؿ كالخبرة الفنية تقابميا 

رؤكس األمكاؿ الفائضة لدييا، إالَّ أفَّ تدفؽ االستثمار األجنبي ال يمكف أف يتحقؽ دكف إيجاد مناخ 
قتضي عممية تكفير ىذا تاستثمارم مبلئـ، بحيث يمارس فيو ىذا النشاط بعيدان عف الخشبية كالتردد، ك

 أكالمناخ بداية تحديد المعكقات التي يمكف أف تؤدم إلى تحجيـ االستثمار كانكماشو بيدؼ إزالتيا 
التخفيؼ مف حدتيا، ثـ البحث عف الضمانات القانكنية كاالقتصادية البلزمة لتشغيؿ االستثمار، ذلؾ أفَّ 

كجكد مناخ استثمار جيد مف شأنو تشجيع القطاع الخاص الكطني كاألجنبي بشركاتو كمؤسساتو التي تقـك 
. باالستثمار كتخمؽ بالتالي فرص عمؿ جيدة كتحسف مستكل إنتاجيتو مما يؤدم إلى زيادة معدؿ النمك

قياس مناخ االستثمار : ثالثاً 

نظران لصعكبة قرار االستثمار في الخارج حرص عدده مف المنظمات كالييئات الدكلية عمى تزكيد 
المستثمريف كصانعي القرار بمعمكمات رقمية تساعدىـ عمى اتخاذ القرار، كذلؾ مف خبلؿ تييئة عدد مف 

                                                           

(
133

)Warrick Smith et Mary HallwardDriemeier,"Le climat de l’investissement : une donnée 

primordiale",revue Finances & Développement, Mars 2005,P40. 
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المؤشرات التي يمكف أف تساعدىـ في معرفة كضع مناخ االستثمار لكؿ دكلة عمى انفراد، كتحديد أىـ 
. النقائص التي تعاني منيا تمؾ الدكؿ، كالتي تحد مف جذب المستثمريف األجانب

: كمف أىـ ىذه الييئات ما يمي

، 1979كالذم ييصدر سنكيان تقريران لمتنافسية العالمية كذلؾ منذ سنة : المنتدىاالقتصادي العالمي -1
 مف %98 دكلة تشكؿ اقتصادياتيا 130كيكفر ىذا التقرير تقييمان شامبلن لمناخ االستثمار في أكثر مف 

 (134 ):الناتج اإلجمالي العالمي، ليستفيد منو كؿ مف
 .الحككمات لتحديد معكقات مناخ االستثمار، كمنو رسـ كتعديؿ السياسات  -
قطاع األعماؿ كخاصة الشركات المتعددة الجنسيات لتطكير استراتيجيات أعماليا كتكجيو  -

 .استثماراتيا
 .الباحثيف األكاديمييف في مجاؿ تحميؿ مناخ االستثمار الحالي في بمدو ما -
 .منظمات المجتمع المدني لمعرفة المزيد عف كضع بمدىا التنافسي مقارنة بالدكؿ األخرل -

كتعتمد منيجية المعيد الدكلي لتنمية اإلدارة في حساب : (IMD)المعيد الدولي لتنمية اإلدارة  -2
مؤشرات تنافسية الدكؿ كتحميؿ مناخ االستثمار فييا عمى استخداـ مزيج مركب يجمع بيف نتائج 

استطبلعات الرأم لممدراء التقنييف كرجاؿ األعماؿ كأصحاب الفعاليات االقتصادية، كمف ثـ معالجة ىذه 
المعمكمات كالبيانات لمحصكؿ عمى مؤشر التنافسية اإلجمالي لكؿ دكلة، كيقسـ المعيد الدكلي لمتنمية 

 :كاإلدارة مؤشرات التنافسية إلى أربع مجمكعات رئيسية كىي
 .كيضـ االقتصاد المحمي، العمالة، التجارة الدكلية كاالستثمار الدكلي: األداء االقتصادم -
كتضـ التمكيؿ العاـ، السياسات المالية، اإلطار المؤسساتي كتشريعات : الفعالية الحككمية -

 .األعماؿ كاإلطار االجتماعي
 .كيضـ اإلنتاجية، السكؽ كالعمؿ، التمكيؿ كالممارسات اإلدارية: كفاءة قطاع األعماؿ -
 .كتضـ البنية األساسية، البنية الثقافية كالعممية كالصحة كالتربية كالتعميـ: البنية التحتية -

 دكلة، حيث تتـ ترتيب 180صدر سنكيان تقرير ممارسة األعماؿ في أكثر مف م كالذم :البنؾ الدولي -3
 .الدكؿ بحسب سيكلة ممارسة األعماؿ فييا

كالذم يصدر تقرير التنافسية العربية أيف يكضح أكجو القصكر : المعيد العربي لمتخطيط في الكويت -4
 .في مناخ االستثمار في مختمؼ الدكؿ العربية

                                                           

 .27، ص 2007 التقرير الكطني األكؿ لتنافسية االقتصاد السكرم (134)
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 تصدر ىذه المنظمة تقريرنا سنكيان عف (:UNCTADE)منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية  -5
اتجاىات االستثمار األجنبي المباشر، كيحتكم ىذا التقرير عمى مؤشر بيف المناطؽ األكثر جذبان 

لبلستثمار األجنبي المباشر في العالـ مف أجؿ إعطاء صكرة كاضحة لرجاؿ األعماؿ عف المناطؽ الجيدة 
 صكرة كاممة  كضعلبلستثمار، ككذا يبيف أكجو النجاح كالقصكر في السياسات التنمكية لمدكؿ مف أجؿ

 .أماـ الحككمات مف أجؿ تصحيح مسارىا التنمكم
 Entage)كالتي يعتبر أىـ النشاطات البحثية التي تصدر عف: مؤشر الحرية االقتصادية -6

fondation ) حيث يستخدـ كأداة لقياس تدخؿ الدكلة 1995كصحيفة كيؿ ستريت جكرناؿ، منذ عاـ ،
 .في االقتصاد

 

 

 

 .المناخ االستثماري في مختمؼ المدارس االقتصادية: المطمب الثاني

أساس حرية التجارة : والأ

 بأىمية التجارة كذلؾ بداية بظيكر الفكر التجارم، كىذا الفكر يعتبر  القدامىلقد نادل المفكركف
مرحمة كسطية بيف عصر اإلقطاع كعصر الحرية التجارية التي خمقيا الفكر التجارم اليادؼ إلى زيادة 

 الجغرافية كبخاصة االكتشافاتالثركات مف المعادف النفيسة كزيادة النفكذ، كذلؾ في كقت تميز بعصر 
 كلقد دافع التجاريكف عف مصالحيـ التي أخذت الطابع .( أمريكا البلتينيةاكتشاؼ)لنصؼ الكرة الغربي 

 لذلؾ نجد أٌنيـ سعكا لتكفير سياسات لخدمة أىدافيـ، فطالبكا بالتدخؿ الحككمي لمنحيـ النفكذ االحتكارم،
طالبكا بمنحيـ إعانات تصدير أك رسـك عمى الكاردات قد في مجاؿ التجارة الخارجية، أما في الداخؿ ؼ

 (135 ).لتكفير الحماية عمى كارداتيـ كىك ما نسميو بالسياسة الحمائية

كيعتبر تكماس جريشاـ أحد التجارييف المعاصريف ليذا الفكر، حيث كتب في مؤلفاتو عف أىمية 
.  ألنيا تعطي أرباحا أكثر مف البمداف القريبة،تشجيع التجارة بيف البمداف البعيدة

 كلكف بأسمكب مبسط كسيؿ، يتمثؿ في أىمية ،لقد كضع الفكر التجارم مفيـك المناخ االستثمارم
، فاالستثمار في (التي تمثؿ رأس الماؿ في عصرنا الحالي)التكسع التجارم لزيادة الثركات مف المعادف 

                                                           

 .18 عمي لطفي، مرجع سابؽ، ص (135)
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مفيكـ التجارييف ىك االستثمار الذم يؤدم إلى تشجيع التصدير كمف ثـ فإفَّ تييئة المناخ االستثمارم عف 
 (136 ).طريؽ التدخؿ الحككمي في مجاؿ التجارة الدكلية ىك األساس الذم اىتـ بو الفكر التجارم

 كذلؾ عمى يد آدـ ،أمَّا االستثمار في مفيكـ الفكر الكبلسيكي فإنو يعتمد عمى تحميؿ ثركات األمـ
المستند إلى أف الثركة تتركز في المعادف  (التجارم)سميث، كلقد انتقد آدـ سميث الفكر الميركنتالي 

كلكنو فرَّؽ بيف كجكد اقتصاد مغمؽ ال يتعامؿ مع ،إلى المناخ االستثمارم (دـ سميثآ)النفيسة، كلـ يشر 
العالـ الخارجي كقاصر عمى المكارد الداخمية، كبيف اقتصاد منفتح ييدؼ لزيادة الناتج كتحقيؽ فائض 

. رأسمالي كزيادة اإلضافات الرأسمالية

فَّ المناخ االستثمارم عند آدـ سميث ىك ذلؾ المناخ الذم يسمح بنمك التجارة الحرة أكيمكف القكؿ 
، فالتجارة الحرة تؤدم إلى زيادة اإلنتاجية ك ىذه الزيادة في (أك التراكـ الرأسمالي)كنمك رأس الماؿ 

 (137 ). اإلنتاجيةاألنشطةاإلنتاجية تعمؿ عمى زيادة 

أساس التقدـ التقني :ثانيا

التطبيؽ المنظـ لممعمكمات »، فيمكف تعريفيا بأنيا كاالنطبلقاالقتصادمإفَّ التقنية ىي عصب التقدـ 
 ، العممية كالتحميبلت البحثيةاالكتشافات كتنمك ىذه المعمكمات كتتصؿ مف خبلؿ ،في المجاالت العممية

ك أم أ أك ىي تطبيؽ منظـ لممعرفة العممية ،ك العمـك الطبيعيةأسكاءن كاف ذلؾ في العمكـ االجتماعية
نتاج معيف . «معرفة منظمة في فف كا 

لمتقنية دكر ميـ في تنمية المجاؿ االستثمارم كبخاصة في الحياة االقتصادية، كذلؾ ألنَّيا تخمؽ 
ا استثمارية جديدة، كما أنَّيا تقكـ عمى تكسيع رقعة السكؽ، كتعمؿ عمى فتح آفاؽ جديدة لمحاجات  فرصن

التجارة الخارجية كالتي تخمؽ ك كتؤثر عمى كثير مف القضايا الميمة إلنتاج كالتكزيع ،البشرية المتعددة
. المناخ المناسب لمتكنكلكجيا

لقد أكضح الكبلسيؾ الدكر الذم تمعبو التقنية، حيث أكضح آدـ سميث أف اإلنتاج ىك مصدر 
 ،إلى أنَّاالختراعات الميكانيكية ليا مكانة ميمة في تطكر االقتصاد" ثركة األمـ"االبتكار، كأشار في كتابو 

حد أىـ صكر االستثمار أم أنو أشار بطريقة مباشرة إلى أىمية أكأفَّ اكتساب الميارات كالخبرات تعد 
. التقنية بإيضاح أثر االختراعات الميكانيكية عمى تطكر االقتصاد

                                                           

 .43 عمرك جبلؿ الديف، مرجع سابؽ، ص (136)
 .19 عمي لطفي، مرجع سابؽ، ص (137)
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العامؿ »ىي  (إنتاجية العماؿ)لى كجو الخصكص كعأمَّا ريكاردك فقد أكضح كيؼ أفَّ اإلنتاجية 
 (138).«الذم ساىـ في التجارة الدكلية كالتي بدكرىا تؤدم إلى تشجيع اإلنتاج في صناعات التصدير

 ممَّا يؤدم إلى ظيكر ،أنَّاالبتكار يحدث التطكر االقتصادم كاالجتماعي" شكمبيتر"كما رأل 
االبتكار في قطاع معيف يؤدم إلى تطكر باقي القطاعات كبالتالي المجتمع ككؿ، أفَّ  كما ،ابتكارات أخرل

كيتفؽ في ىذه الفكرة مع ماركس في أف التقنية ىي المسؤكلة عمى التطكر االستثمارم عبر التاريخ، فيذا 
التقدـ في التقنية ال يؤثر فقط في األسكاؽ الجديدة أك االستثمارات الثابتة، ك لكف في استخداـ عناصر 
اإلنتاج كالبدائؿ المتاحة أيضا، كمما ال شؾ فيو أف عنصر العمؿ يعتبر أحد كسائؿ اإلنتاج الميمة 

 (139 ).كالدافعة إلى التقدـ

أساس التراكـ االستثماري :  ثالثا

يمكف تعريفو بأنَّو الزيادة في عنصرم رأس الماؿ كالعمؿ، كأنيما المؤثراف الرئيسياف في عممية 
 كؿ مف اقتناءالنمك، حيث أنَّو بزيادة معدؿ نمك االستثمار فييما يزداد معدؿ النمك االقتصادم كما أف 

. رأس الماؿ المادم كالبشرم يعبر عف تكمفة الفرصة البديمة

عنصر رأس الماؿ المادم كثانيا عنصر رأس : فيمايمي إيضاح لتطكر التراكـ االستثمارم، أكالك
 :الماؿ البشرم

 :عنصر رأس الماؿ المادي - أ

يعتبر الفكر الميركنتالي أكؿ مف أشار إلى التراكـ االستثمارم، ك لكنو كاف قاصرنا عمى عنصر 
رأس الماؿ، المككف الرئيس الستثماراتيـ التجارية كأنو بزيادة رأس الماؿ يزداد االستثمار لتجارتيـ كبالتالي 

 .يتـ تحقيؽ إضافات جديدة مف رأس الماؿ

إلى أفَّ زيادة التراكـ االستثمارم بعنصر رأس الماؿ تعتمد عمى زيادة معدؿ " آدـ سميث"بينما أشار 
سكء التصرؼ ينخفض ادخار الفرد كبالتالي ينخفض رأس الماؿ، كيتكقؼ كحيث بالتبذير )االدخار لمفرد 

 (140 ).(تراكـ رأس الماؿ عمى العكائد الناتجة مف التكسع التجارم

                                                           

 .45 عمرك جماؿ الديف، مرجع سابؽ، ص (138)
 .43 نفس المرجع، ص (139)
 .22 عمي لطفي، مرجع سابؽ، ص (140)
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التي ركَّز فييا عمى عنصر العمؿ، حيث رأل ريكاردك " ريكاردك"كعمى الجانب اآلخر ظيرت نظرية 
أفَّ محكر عممية التراكـ االستثمارم يعتمد عمى زيادة عنصر العمؿ، الذم يؤدم إلى زيادة اإلنتاجية لرأس 

الماؿ المحققة لؤلرباح كالتي تحفز إلى االدخار كالذم يتحكؿ إلى رأس ماؿ مستثمر بكاسطة عنصر 
. العمؿ

ستثمارم المناسب يعتمد عمى تحفيز االستثمارات بغرض زيادة الكفاية البينما رأل كينز أفَّ المناخ ا
 كلكف لبلستثمار،كيقصد بالكفاية الحدية لرأس الماؿ أنَّيا الربحية المتكقعة )الحدية لرأس الماؿ كالعمؿ 

تعتمد عند كينز عمى تكقعات رجاؿ األعماؿ كالعكامؿ التكنكلكجية لئلنتاج كالتي تخمؽ أشكاالن جديدة لمسمع 
إعادة تكزيع رؤكس األمكاؿ العاطمة إلى رؤكس أمكاؿ عاممة تعمؿ عمى تشجيع االستثمارات ك، (اإلنتاجية

 (141 ).كبالتالي فإف التغيرات تصيب النشاط االقتصادم مف خبلؿ تأرجح الطمب الكمي

 :عنصر رأس الماؿ البشري - ب

 االىتماـيعتبر عنصر رأس الماؿ البشرم ىك المككف الثاني ألساس التراكـ االستثمارم،  حيث زاد 
بالنمك االقتصادم منذ الستينات مف القرف الماضي إلى إبراز أىمية رأس الماؿ البشرم في النمك 

االقتصادم، ك قد ساعد البحث الذم قاـ بو ركبرت بارك عمى إبراز أىمية التعميـ كالميارات البشرية في 
مجرد زيادة خبلؼ رأس الماؿ المادم اعتمد تراكـ رأس الماؿ البشرم ليس عمى النمك طكيؿ األجؿ كعمى 
 كما ثبت كجكد عبلقات تشابكية بيف رأس الماؿ ، مف جيؿ إلى آخر أيضااالنتقاؿالمخزكف فقط بؿ عمى 

 التعميـ يؤدم إلى زيادة انتشار أفكجد كالتكنكلكجي كالتعميـ كتخصيص المكارد، كالمادم كالبشرم 
. كاستيعاب التقدـ التكنكلكجي بالنسبة لمفئات األكثر تعميما مف قكة العمؿ

نجد تناكؿ الفكر االقتصادم الكبلسيكي لعنصر العمؿ كخاصة في كتابات آدـ سميث كالذم ك
 كأشار إلى التعميـ كذلؾ ألىميتو في رفع قدرات كميارات الفرد ،تناكؿ المكارد البشرية في كتابو ثركة األمـ

. (ك بالتالي يعكد األثر عمى المجتمع)

ا بعدة ؤكبدـ1960 عمماء ىذا الفكر كبالتحديد في عاـ أفَّ  الحديث نجد االقتصادمبينما في الفكر 
 بدراسة المكارد البشرية كبخاصة لبلىتماـدراسات اقتصادية في الكاليات المتحد األمريكية لمدعكة 

االستثمار في التعميـ، كيرجع الفضؿ لمبركفيسكر تيكدكر شكلتز الذم أشار إلى أىمية عنصر المكارد 
 (142 ).البشرية عف طريؽ زيادة االدخار كتكجيو االستثمارات لمتعميـ كزيادة ميارات عنصر المكارد البشرية

                                                           

 .47 عمرك جماؿ الديف، مرجع سابؽ، ص (141)
 .25 عمي لطفي، مرجع سابؽ، ص (142)
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: أساس الربحية المحققة: رابعا

يعتبر أساس الربحية الذم نادل بو أغمبية المفكريف االقتصادييف المؤثر األكؿ في عنصر تككيف 
 الفكر التجارم  مفكرم كالذم يعتبر عنصرنا مف عناصر تييئة المناخ االستثمارم، كنجد أفَّ ،رأس الماؿ

 الماؿ لزيادة أرباح طبقة التجار، كمف ثـ سعى التجاريكف لتكفير السياسات  راس إلى زيادة تراكـكاىدؼ
 . التي تسيؿ خدمة أىدافيـاالمتيازات كطالبكا بتدخؿ الحككمة لمنحيـ الحقكؽ كاالحتكارية،لخدمة أىدافيـ 

(143) 

 الفكر الكبلسيكي إلى خمؽ مناخ يسمح بنمك التجارة لتحقيؽ األرباح، كما نادل دافيد كما نادل 
 ،لى األجكر، حيث اعتبر الربح المحقؽ مف العممية اإلنتاجيةإريكاردك بأىمية الربح إالَّ أنَّو أرجعو 

كالمتمثؿ في رأس الماؿ الجديد يرجع إلى إضافات جديدة لعنصر العمؿ، أما أساس الربحية لدل الفكر 
 مشيرا إلييا بالكفاية الحدية لرأس الماؿ، لبلستثمارالكينزم،  فمقد أشار كينز إلى أىمية الربحية المتكقعة 

تكقعات : كالتي تعتبر محكر الطمب االستثمارم، كأفَّ زيادة الربحية لدل كينز تعتمد عمى عدة عكامؿ كىي
، (ىي سعر الفائدةك) األمكاؿ اقتراضرجاؿ األعماؿ كاالبتكارات التكنكلكجية الجديدة لئلنتاج كتكمفة 

كبالتالي فإفَّ تحفيز الطمب االستثمارم عف طريؽ الكفاية الحدية لرأس الماؿ يعتمد عمى إتباع سياسات 
لضبط النشاط االقتصادم، كلقد أشار كينز إلى إتباع سياسات نقدية تكسعية لتحفيز الطمب 

. (144)االستثمارم

 
  

                                                           

 .50 عمرك جماؿ الديف، مرجع سابؽ، ص (143)
 .50 نفس المرجع، ص (144)
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 . مكونات مناخ االستثمار:المبحث الثاني

ىناؾ العديد مف العكامؿ المؤثرة عمى قرارات االستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ المضيفة، أم 
أف قرار الشركات المتعددة الجنسيات الخاص باالستثمار في بمد دكف آخر ىك دالة في الكثير مف 

العكامؿ، فمثبل نجد المؤسسة العربية لضماف االستثمار في الدكؿ العربية ك في تقريرىا الرابع حكؿ مناخ 
االستثمار في الدكؿ العربية قد كضعت نمكذجا لمككنات مناخ االستثمار في ىذه الدكؿ ك الذم شمؿ 

: المتغيرات التالية

 .مككنات المناخ االستثمارم: (01)الشكؿ رقـ 

 .171،ص2008 لمنشر ك التكزيع،عماف،ج،دار المناهالمالية الدولية،منجد الخشالي،نكزاد الييتي: المصدر

 : مككنات المناخ االستثمارمأىـكفيما يمي سنتطرؽ إلى 

البيئة السياسية  : األوؿالمطمب

نو محؿ جدؿ بيف الباحثيف حكؿ درجة أىميتو في قرار أبالرغـ مف ك السياسي االستقرارإف 
الشركات الدكلية باالستثمار في دكلة ما، إال أف ىناؾ إجماعا بكصفو عنصرا أساسيا في ىذا القرار، ذلؾ 

بشأف استقرار األكضاع اطمأف أف المستثمر لف يخاطر بنقؿ رأسمالو أك خبرتو إلى دكلة ما إال إذا 
 ك ال يمكنو أف يقـك باالستثمار االستقرار فرأس الماؿ األجنبي يبحث بطبيعتو عف األماف ك،السياسية فييا

في ظؿ أجكاء تسكدىا األزمات المختمفة كحاالت الشغب المتكررة أك التكترات العرقية أك الطائفية كطريقة 
طار المشاركة السياسية لممكاطنيف ك ىامش مشاركة المرأة في الحياة السياسية ك  التداكؿ عمى السمطة، كا 

 ككذلؾ مدل نكعية العبلقات بيف دكؿ الجكار كالعالـ م،مدل تنامي عدد كدكر منظمات المجتمع المدف
.  القرار االستثمارم في دكلة مااتخاذ عف االعتبارالخارجي، كؿ ىذه المؤشرات تؤخذ بعيف 

 االستثمارالمكوناتاألساسيةلمناخ

الوضعا

لسٌاسٌو

 األمنً

االالمؤشرات

الكقتصادٌة

 لٌة

االتدفقات

واستثمار

 لتجارة

الوضعا

لسٌاسٌو

 األمنً

التطوراتال

ٌةواعتشري

لجهودالتر

 وٌجٌة

االقتتطورات

 الجدٌدصاد

(المعلوماتٌة)  

 

 

 

 

 

 

 

البلدوضع

وفقالمؤش

 راتالدولٌة
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 دكلة ك 53 شركة في 26000 كالذم شمؿ ـ2005 البنؾ الدكلي سنة أجراهكحسب استقصاء 
 كأىـ العكامؿ المككنة لممناخ االستثمارم، جاءت المخاطر المرتبطة بالبيئة السياسية بأىـالمتعمؽ 

 :اىتمامات ىذه الشركات فيما يتعمؽ بالمناخ االستثمارم كما يكضحو الشكؿ التالي 

 . األىمية النسبية لمككنات المناخ االستثمارم(:02)الشكؿ رقـ 

 

 
Source : La banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2005, P3. 

يعتبر تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر بصفة مستمرة إلى بمد ما مؤشرا عمى االستقرار السياسي ك
لذلؾ البمد، فمكال شعكر المستثمر بيذا االستقرار لما أقدـ عمى إنشاء مشركعو، ذلؾ ألنو ال يمكف أف تـ 
تصفيتو مثؿ ىذه االستثمارات بشكؿ سريع عندما يبدأ عدـ االستقرار مثمما يحدث في حالة البيع السريع 

.  المالية كالسيـ ك السنداتلبلستثمارات

 عناصر البيئة السياسية :أوال

: تتككف البيئة السياسية عمى مستكل الدكلة مف مجمكعة عناصر أىميا

: طبيعة النظاـ وفمسفة الدولة االقتصادية-1

إف األنظمة السياسية كاالقتصادية التي كانت سائدة في العالـ إلى كقت قريب ىي النظاـ 
كتبعان ليذه األنظمة فإف الدكؿ كانت تعتمد . (المكجو)الرأسمالي الحر، النظاـ االشتراكي كالنظاـ المختمط 

عمى آليات السكؽ كالعرض كالطمب كالحريات كالمبادرات الفردية كالمؤسسية، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمنظاـ 
الحر، أك تعتمد مبدأ النظاـ الشمكلي كالتخطيط المركزم مف خبلؿ السيطرة المطمقة عمى كسائؿ اإلنتاج، 
إلى جانب النظاـ المختمط الذم يجمع بيف مقكمات النظاميف السابقيف مف حيث الممكية العامة لكسائؿ 
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اإلنتاج في بعض القطاعات كالممكية الخاصة في قطاعات أخرل مع اعتماد مجمكعة مف الضكابط 
كؿ نظاـ مف ىذه األنظمة قكانينو الخاصة ؿالسياسية كالقانكنية في مسار التطكر االقتصادم، كبالتالي فإف 

بالنسبة لبلستثمار الخارجي، كالضرائب كسياسات الحماية كغير ذلؾ، مما جعؿ شركات األعماؿ الدكلية 
تختار كبشكؿ انتقائي الدكؿ المكاتية مف حيث بيئتيا السياسية كمناخيا االئتماني لتدخؿ إلييا مف خبلؿ 

 (145 ).نشاطات إنتاجية كتجارية كتسكيقية أك حتى تمكيمية

:  درجة االنتماء الوطني-2

إف االنتماء كالشعكر الكطني ظاىرتاف طبيعيتاف تبلزماف مختمؼ الشعكب كاألمـ لكف بدرجات 
متفاكتة، حيث نبلحظ أف بعض المجتمعات مصالحيا الكطنية فكؽ كؿ اعتبار حتى لك أدل ذلؾ إلى 

تراجع في عبلقاتيا التجارية كاالقتصادية مع بعض الدكؿ مف خبلؿ تضييؽ الخناؽ عمى الشركات الدكلية 
التي تعمؿ عمى أراضييا، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمكاطني الصيف الشعبية الذيف يفضمكف إنتاجيـ الكطني 

عمى أم إنتاج آخر حتى كلك كاف ىذا األخير أفضؿ مف الناحية النكعية، كذلؾ مف أجؿ تشجيع 
صناعاتيـ الكطنية، ككذلؾ األمر حاكلت بريطانيا أف تمنع الشركات األمريكية مف شراء شركات السيارات 
البريطانية كاالستيبلء عمييا، كما تنتيج الكاليات المتحدة سياسات اقتصادية تعصبية تحد مف دخكؿ السمع 
اليابانية إلى األسكاؽ األمريكية، كتحاكؿ بعض الدكؿ التعاكف تجاريان كاقتصاديان مع الدكؿ المتقاربة معيا 

 (146 ).مف حيث العرؽ كأصكؿ المغة كالديف عمى حساب عبلقاتيا مع دكؿ أخرل

: دور الدولػة في الحياة السياسية واالقتصادية-3

اختمؼ دكر الدكلة السياسي كاالقتصادم مف مرحمة إلى أخرل، حيث تقمص دكر الدكلة في بعض 
الفترات تاركان لقكل السكؽ كقانكف العرض كالطمب تحديد مسارات التطكر االقتصادم، ثـ عادت كتدخمت 

ـ كما بعدىا ، لتمعب دكران تدخميان في الحياة 1929مف جديد أثناء األزمة االقتصادية العالمية عاـ 
االقتصادية كرسـ السياسات المالية كالنقدية كالضريبية، ككذلؾ األمر بالنسبة العتماد سياسات الحماية 

. التجارية كغيرىا

باختصار، إف معرفة دكر الدكلة كمدل تدخميا في الحياة االقتصادية يعتبر مف العكامؿ اليامة 
التي تدرسيا شركات األعماؿ الدكلية عند تفكيرىا بدخكؿ أسكاؽ إحدل الدكؿ لكي تتخذ القرارات المناسبة 

                                                           

 .136، ص 2011، دار مؤسسة رسبلف، دمشؽ، إدارة األعماؿ الدولية عمي إبراىيـ الخضر، (145)
 .136 نفس المرجع، ص (146)
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في ضكء المعمكمات كالبيانات المتكفرة حكؿ ىذا المكضكع كتفاعبلتو اإليجابية كالسمبية عمى نشاط ىذه 
. الشركات

: االستقرار السياسي-4

مف المعمكـ أف رأس الماؿ بشكؿو عاـ يسعى كيتجو إلى األماكف اآلمنة كاألقؿ خطكرة أك عديمة 
الخطكرة، كىذه العكامؿ جميعيا مرتبطة بطبيعة الظركؼ السياسية السائدة في البمداف التي تستيدفيا 

شركات األعماؿ الدكلية، ككمما كانت ظركؼ البمد السياسية تتصؼ باالستقرار كعدـ حدكث اضطرابات 
اجتماعية أك سياسية كاف ذلؾ مشجعان كحافزان لشركات األعماؿ الدكلية لبلستثمار كاالتجار مع بمداف 

كيذه، يسكد فييا الكفاؽ كالتكامؿ االجتماعي كالعدالة في تكزيع المداخيؿ ، باإلضافة إلى تكفر العديد مف 
المؤشرات االقتصادية الكمية المشجعة، كما أف عبلقات الدكؿ المضيفة المتكازنة سياسيان كاقتصاديان مع 
المنظمات كالمؤسسات المالية الدكلية تعتبر مف أىـ العناصر التي تأخذىا بالحسباف شركات األعماؿ 

الدكلية عند اتخاذىا قرارات دخكؿ أسكاؽ ىذه الدكؿ، سكاء لبلتجار أك لبلستثمار المباشر كغير 
 .(147)المباشر

تقييـ المخاطر السياسية :ثانيا

اصطمح عمى تسمية مختمؼ المخاطر السياسية التي قد تكاجو فركع الشركات المتعددة الجنسيات 
. أك المخاطر القطرية" Le risque de pays"في البمد المضيؼ بخطر البمد 

التغيرات السياسية المفاجئة أك المتكقعة التي تحدث في بمد ما كالتي تنتج »كيعرؼ خطر البمد بأنو 
عنيا نتائج سمبية أك غير مكاتية لعمؿ المؤسسات األجنبية في ىذا البمد كعمى السير العادم كالحسف 

 (148)«.لمعمميات المالية كالتجارية فيو

التغيرات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية المحتممة كالتي يمكف أف تحدث »كما يعرؼ عمى أنو 
 بالتالي تنعكس بالسمب عمى المؤشرات المالية ، كفي المستقبؿ في دكلة ما كتؤثر عمى مناخ األعماؿ فيو

 عمى رغبة كقدرة تؤثر كالمشاريع كخصكصا معدالت اإلرباح ك قيـ األصكؿ كغيرىا، كبالتالي لؤلعماؿ
 (149).«الشركات العاممة في تمؾ الدكؿ عمى سداد التزاماتيا الخارجية في مكاعيد استحقاقيا

                                                           

 .137 نفس المرجع، ص (147)
(148) Josette Payard, Op-Cit, p 165. 
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، كاالحتبلؿمف كقت إلى آخر مثؿ الحرب كك تختمؼ مككنات نشكء خطر البمد مف بمد إلى آخر 
 كالنزاع بيف دكؿ الجكار حالة النزاع عمى الحدكد آك االضطرابات ك كاالحتجاجاتالمظاىرات المستمرة 

. تزايد النزعة اإلقميمية كالعنصرية داخؿ البمدكالصراعات اإليديكلكجية 

 (150 ):ك يمكف تحديد العكامؿ السياسية المؤثرة عمى مخاطر البمد كما يمي

 : العكامؿ المحمية - أ
 :النظاـ السياسي -1
 القكة السياسية لمدكلة. 
 قدرة الحككمة عمى مقاكمة الضغكط ك حؿ المشاكؿ دكف صراعات. 
 .Les Loubies: جماعات الضغط ك النفكذ السياسي -2
 فمسفتيا ك أىدافيا. 
 السياسات التي تنتيجيا. 
 :المجمكعات المعارضة -3
 احتماؿ حدكث انقبلب عسكرم عمى النظاـ الحاكـ مف داخؿ البمد. 
 فمسفة ك أىداؼ الجماعات المعارضة القكية. 
 :حككمة البمد -4
 مف حيث الكفاءة ك مدل تجاكبيا مع المطالب الشعبية. 

 :عكامؿ دكلية - ب
 .احتماؿ حدكث صراع مقمؽ مع دكلة أخرل -1
 .احتماؿ تكقيع معاىدات آك التزامات أخرل مع دكلة أك شركة ما -2
. احتماؿ تعرض العبلقات مع الشركاء التجارييف الرئيسييف لنكسات -3

 ، تحميؿ مؤشرات التقييـ السيادم لمدكؿإلى المستثمركف أجؿ تقييـ المخاطر السياسية يمجأمف ك
تنفيذ ك إلنشاء المشاريع كاألعماؿكالذم أصبح مف أىـ العكامؿ المؤثرة في قرارات االستثمار كالتجارة 

 كتسعى جميع ،خاصة الشركات المتعددة الجنسيات،كالمعامبلت الدكلية مف قبؿ المستثمريف كالمصدريف
درجة "الدكؿ الناشئة كالنامية إلى الحصكؿ عمى تصنيفات إئتمانية سيادية مرتفعة حدىا األدنى تصنيؼ 

. فأقؿ" درجة المضاربة"مع محاكلة تجنب الحصكؿ عمى تصنيفات متدنية تبدأ مف " االستثمار

                                                           

 .248عمي عباس، مرجع سابؽ، ص (150)
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جؿ تشخيص كتقييـ خطر البمد ىناؾ دراسات كمية تقـك بيا ككاالت متخصصة تسمى أكمف 
 (151 ):ك مف أىـ ىذه الككاالت نذكر (Les agences de raiting)ككاالت التقييـ السيادم 

 بعد اندماج شركة ستاندرد لئلحصاء كشركة بكر لئلحصاء 1941تأسست عاـ :ستاندرد اند بكر 
.  دكلة13 مكتبا في 17 ك ليا 1977كبدأت بتصنيؼ األسكاؽ الناشئة عاـ 

 سكقا ناشئة ك تقـك بالتقييـ 50 مكتبا حكؿ العالـ ك تعمؿ في 16ك ليا 1900تأسست عاـ :مكديز 
.   دكلة  80السيادم ؿ 

 1600 مكتب حكؿ العالـ كقيمت 40 كمقرىا لندف كنيكيكرؾ ليا 2000 تككنت عاـ :مجمكعة فيتش 
.  دكلة تقييما سياديا 70 شركة ك 1000مؤسسة مالية ك

 ك مقرىا قبرص كتغطي أساسا منطقة البحر األبيض المتكسط 1985أنشئت عاـ :كابيتاالنتيميجانس 
كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي كاتجيت في كقت الحؽ لتغطية أسكاقناشئةأخرل في أكركبا الشرقية 

 . سكؽ ناشئا39 مؤسسة مالية في 350كجنكب شرؽ أسيا كقيمت أكثر مف 

الجدكؿ التالي يبيف أىـ المبلحظات كالعبلمات التي تمنحيا أىـ الككاالت لمتعبير عف مدل حدة خطر ك
 .البمد

  

                                                           

 .08، ص 2012، 01:  المؤسسة العربية لضماف االستثمار، النشرة الفصمية(151)
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 .سمـ التنقيط المعتمد مف طرؼ أىـ ككاالت التقييـ السيادم: (03) رقـ الجدكؿ
 التعلٌق فٌش راٌتٌنغ ستندارد اند بور مودٌز

 قصٌراألجل طوٌالألجل قصٌراألجل طوٌالآلجل قصٌراألجل طوٌالألجل

Aaa  

 

 

P-1 

 

 

AAA A-1 + AAA F1+  الخطر معدوم تقرٌبا,احسن نقطة  

Aa1 AA+ AA+  قرٌب جدا من احسن نقطة و المقترض ذو
 مصداقٌة

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A-1 A+ F1  ًالنقطة جٌدة و لكن الخطر قد ٌكون موجود ف
 بعض الظروف االقتصادٌة

A2 A A 

A3 A- A2 A- F2 

Baa1 P-2 BBB+ BBB+ مالءة متوسطة 

Baa2 P-3 BBB A3 BBB F3 

Baa3 BBB- BBB- 

Ba1  BB+ B BB+ B  ًدرجة المضاربة كبٌرة و خطر المالءة اكبر ف
 االجل الطوٌل

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+  شكوك حول قدرة التسدٌد و الخطر كبٌر نوعا
 ما

B2 B B 

B3 B- B- 

Caa CCC+ C CCC C خطر المالءة كبٌبر جدا على المدي الطوٌل 

Ca CCC  المقترض فً حالة شبه افالس و درجة
 المضاربة موتفعة

C CCC- 

/ D  DDD  المقترض فً حالة افالس 

Source:Laurence Abadie,Catrine Mercier-Suissa, Finance internationale, Armand 

Colin,Paris,2011,P288. 

إلى جانب تمؾ الككاالت الدكلية ىناؾ العديد مف المؤسسات التي تصدر تقييماتيا لممخاطر القطرية 
منيا الدكؿ العربية مثؿ مجمة اليكركمني، مجمة اإلنستتيكشناالنفستكرزف ككالة داف أند  كفي دكؿ العالـ

برادستريت كككالة ببيزنيمكنيتكر، إلى جانب مؤشر الككفاس لممخاطر القطرية، كالذم يقيس بدكره قدرة 
 المالية االلتزامات كيبرز مدل تأثر ، لمشركات العاممة في ىذه الدكؿاألجؿالدكؿ عمى السداد قصيرة 

لمشركات بأداء االقتصاد الكمي باألكضاع السياسية المحمية ك كضعية  المناخ االستثمارم لمعديد مف 
كالتي بدكرىا تتفرع  (A)مجمكعة الدرجة االستثمارية : تصنؼ الدكؿ إلى مجمكعتيف رئيسيتيفكالدكؿ ، 
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  كيغطي B,C,D ك مجمكعة درجة المضاربة ك يشار إلييا باألحرؼ A4 إلى A1إلى أربعة فركع مف 
 (152 ). دكلة عربية19 دكلة مف ضمنيا 165المؤشر 

تحديد العبلقة التي تربط العكائد المتكقعة ؿكتيدؼ الدراسات التي تدكر حكؿ المخاطر القطرية 
لئلستثمار كاإلقراض كاألعماؿ بشكؿ عاـ بالمخاطر المحيطة بيذه العمميات إلى درجة أصبح معيا التقييـ 

 قرارات إنشاء المشاريع كتنفيذ المعامبلت اتخاذالسيادم لمدكؿ حكؿ العالـ مف أىـ العكامؿ المؤثرة في 
 كذلؾ ألسباب ، كالشركات المتعددة الجنسياتاألعماؿالدكلية مف قبؿ المستثمريف ك المصدريف ك رجاؿ 

النامية لمحصكؿ عمى تصنيؼ كعدة، ىذه األسباب تمثؿ مف جية أخرل دكافع الدكؿ ك خاصة الناشئة 
درجة االستثمار كمحاكلة تجنب الحصكؿ عمى تصنيؼ "سيادم مرتفع يصؿ عمى األقؿ إلى تصنيؼ 

 (153 ):فأقؿ كفيما يمي أىـ ىذه الدكافع ك األسباب" درجة المضاربة"

  تحديد التصنيؼ السيادم مف عكامؿ جذب ك تعزيز ثقة المستثمريف في مجمؿ المناخ االستثمارم
 . كمف ثـ تحكيؿ المستثمر المحتمؿ إلى مستثمر فعمي،كأداء بيئة األعماؿ

  تستعيف بنتائجو الشركات ك المؤسسات التي تعمؿ في مجاؿ اإلقراض ك االستثمار الدكلي حيث
تسعى إلى تعظيـ المردكد األدائي لمعمميات التي تقـك بيا مف خبلؿ تطبيؽ أفضؿ الممارسات في مجاؿ 

 بصرؼ النظر ،السياسات اإلحترازية بيدؼ تقميؿ المخاطر التي يمكف أف تتعرض ليا ىذه العمميات
 . نكع النشاط االقتصادم الذم تغطيوأكعمى المدل الجغرافي 

  يؤىؿ حككمات الدكؿ حكؿ العالـ لمنفاذ إلى أسكاؽ الماؿ الدكلية كالحصكؿ منيا عمى التمكيؿ البلـز
لممشاريع التنمكية بكمفة تنافسية سكاء مف خبلؿ تمكينيا مف االقتراض الخارجي التقميدم أك مف خبلؿ 

طرح سندات الديف الحككمية الدكالرية في أسكاؽ رأس الماؿ العالمية، كابمغ دليؿ عمى أىمية ىذا 
التصنيؼ كتأثيره البالغ عمى قدرة الدكلة لمحصكؿ عمى احتياجاتيا التمكيمية الخارجية، تخفيضيا 

لمتصنيؼ االئتمانى السيادم لبلقتصاد اليكناني، ما أسفر عف حرمانو مف الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز 
 . مف األسكاؽ الدكلية مما ساىـ في تفاقـ أزمتو االقتصادية كتراجع قيمة اليكرك أماـ العمبلت الرئيسية

  يعكس التقييـ االئتماني السيادم مدل االستقرار السياسي كاالقتصادم كقدرة الدكلة عمى تحقيؽ مكارد
 كمف ثـ قدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا الخارجية في تكاريخ استحقاقيا دكف ،كافية مف النقد األجنبي

 .تأخير

                                                           

 .08 نفس المرجع، ص (152)
 .07 نفس المرجع، ص (153)
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  يعتبر مؤشرا لؤلكضاع االقتصاديةكالمالية كالسياسية كاالجتماعية كالتكقعات المستقبمية ألداء الدكلة
 .عمى تمؾ األصعدة

كنظران لئلدراؾ المتزايد مف قبؿ المؤسسات كالجيات الفاعمة في األعماؿ حكؿ العالـ ألىمية ىذا 
النكع مف الدراسات المتخصصة كالمستقمة ظيرت الحاجة لكجكد مؤسسات متخصصة كمستقمة تتمتع 

 كتزايدت أعداد ككاالت التصنيؼ االئتماني ،بالمصداقية العالية لمقياـ بمثؿ تمؾ األعماؿ حكؿ العاـ
العالمي كتنكعت لتقدـ خدماتيا في ىذا المجاؿ كتتنافس فيما بينيا لتقديـ تقييمات كاقعية كمستقمة كأكثر 

 جانب ،إلىشمكال لممؤشرات كالمتغيرات السياسية الداخمية كالخارجية، ككذلؾ المتغيرات االقتصادية كالمالية
. المتغيرات األخرل كمنيا االجتماعية، كذلؾ بما يمبي حاجة قطاع األعماؿ في العالـ

 ككاالت التصنيؼ أىـالتصنيؼ انتمائي سياديممدكؿ العربية كفؽ  (04)كيبيف  الجدكؿ رقـ .
. السيادم العالمية المتخصصة في ىذا المجاؿ

 .  العربية كفؽ أىـ الككاالت العالميةؿالتصنيؼ السيادم لمدك: (04)جدكؿ رقـ 

 .17، ص 2014، 1 المؤسسة العربية لضماف االستثمار، النشرة التفصيمية :المصدر
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مف خبلؿ الجدكؿ أعبله  نبلحظ أف ىناؾ تراجع كخفض لمتقييمات السيادية الصادر عف ابرز 
ك فيما يخص ،ككاالت التصنيؼ الدكلية لمدكؿ التي شيدت أحداث سياسية كحراكا شعبيا بدرجات متفاكتة

ك المقدر ب (EIU)الجزائر فقد حافظت عنتقييميا الصادر عف كحدة االستخبارات االقتصاديةاألكركبية 
(BBمستقر) .

 إدارة الخطر السياسي وخطر البمد :ثالثا

 كيؼ يمكف أف تكاجو الشركات المتعددة د،بعد التعرض إلى ماىية الخطر السياسي كخطر البؿ
 قرار االستثمار؟ اتخاذالجنسيات خطر 

 قرار إيقاؼ التعامؿ مع بمد ما عند حد معيف مف الخطكرة، ك ذلؾ اتخاذمف جية يمكف لممستثمر 
 المكجكدة في ىذا استثماراتو ترؾ أك عف ىذا البمد أك سحب إستثماراتو عف طريؽ البيع باالبتعادإما 
. (154)البمد

كمف جية أخرل إذا كانت درجة الخطكرة لمبمد منخفضة، أك أف بيئة الخطكرة مرتفعة تقكد إلى 
يبتدؤا أك أف يحتفظكا بالعمميات التي يقكمكف بيا بشكؿ افعكائد مجزية عف ذلؾ يختار المستثمركف إما 

فؽ بيف الخطر ك بيئة األنظمة السياسية، كىذا التكيؼ يأخذ أشكاال عدة كؿ منيا يصمـ ليتجاكب مع ايك
. ظركؼ المنطقة التي يراد فتح فييا فرع لمشركة األـ

كإلدارة الخطر السياسي فإف إدارة الشركة تقـك بإعداد إستراتيجيةتقكـ عمى إتباع إحدل 
 (155 ):الطريقتيف،األكلى دفاعية كالثانية تكاممية 

فاألكلى تعتمد عمى كضع كؿ ما ىك ىاـ مف عمميات الشركة خارج متناكؿ البمد المضيؼ، كذلؾ 
 تجعؿ كمفة ىذه العمميات كبيرة بحيث يصعب عمى  أفلمتقميؿ مف إعتمادية الشركة عمى ىذا البمد، ك
: اما الطريقة الثانية فتشمؿ اتباع الخيارات التاليةالدكلة المضيفة أف تتدخؿ في تمؾ العمميات،

 .المشاركة باألسيـ عف طريؽ المشاريع المشتركة -
 .أم مشاركة المحمييف: المشاركة باإلدارة -
 .تركيز العمميات في البمد المضيؼ أم جعؿ فرع الشركة جزءا ىاما مف االقتصاد الكطني -

                                                           

 مجمة العمـك اإلنسانية، ،"مثاؿ دوؿ الخميج-إدارة خطر البمد ومضمونو في اإلدارة الدولية"عبد المطيؼ عبد المطيؼ، (154)
 .24، ص 2006، مارس 09العدد 

 .24 نفس المرجع، ص (155)
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العناية – التدريب – كالتعميـ )تطكير كتنمية المساعدات التي يقدميا فرع الشركة لمبمد المضيؼ  -
 .(...الصحية

كما يمكف لمشركة أف تؤمف نشاطيا ضد المخاطر السياسية، فبعض البمداف مثؿ الكاليات 
 كما "االستثمار الخاصة لما كراء البحار"المتحدة األمريكية لدييا مؤسسات تقـك بأعماؿ لتأميف مثؿ شركة 
،بحيث يجعؿ المخاطر السياسية أقؿ ةيشمؿ ذلؾ االفتراض مف البمد المحمي لتمكيؿ المشاريع االستثمارم

 .تأثيرا عمى فرع الشركة

كأخيرا فاف عمى الشركة اختيار أفضؿ اإلستراتيجيات التي تحقؽ ليا أىدافيا، كحماية مصالح 
الشركة متكقؼ عمى البيئة السياسية فكمما كانت إيجابية مف األفضؿ استخداـ الطريقة التكاممية كحينما 

تككف سمبية فالعكس كما تتبع الشركات العالمية إستراتيجية التنكيع في استثماراتيا في بمداف متعددة بحيث 
. تخفؼ مف مخاطر البمد السياسية

البيئػة التشريعيػة : المطمب الثاني

تمعب البيئة القانكنية لمدكؿ الضعيفة دكران أساسيان في نشاط الشركات كالمستثمريف األجانب، كتنبع 
ىذه األىمية نتيجة الختبلؼ قانكف الدكلة المضيفة عمى قانكف الدكلة التي تنتمي إلييا الشركة الدكلية، 

. إضافة إلى اختبلؼ القانكف المحمي باختبلؼ الدكؿ التي تمارس فييا الشركة الدكلية نشاطيا

كيقصد بالبيئة التشريعية مجمكع القكانيف كالتشريعات كالتنظيمات كالقرارات كالمكائح المؤثرة عمى 
. أنشطة المستثمريف داخؿ دكلة معينة

كؿُّ ىذه القكانيف كالتشريعات تيدؼ إمَّا لتحديد األدكار التي قد تؤٌدييا الشركات الدكلية في 
ٌما أنَّيا تنظِّـ العبلقة بينيا كبيف الدكلة، أك تنظـ العبلقة بيف المنٌظمة كأفراد المجتمع، أك أنَّيا  المجتمع،كا 

 (156 ).فييا  كتصتحكـ طرؽ إنشائيا كتككينيا

كنظران لبلٌتجاه المتزايد نحك تدخؿ الدكلة في نشاط المستثمريف األجانب أصبحت ىذه الزيادة في 
 (157 )."التمكث القانكني"القكانيف تشكؿ عائقان أماـ نشاطيـ، كالتي ييطمؽ عمييا بعضيـ اسـ 

صدار ىذه القكانيف كالتشريعات المنظمة لبلستثمار األجنبي يمثؿ مظيران مف مظاىر  إفَّ سف كا 
السيادة، كحقان مشركعان ال يمكف إنكاره، إالَّ أنَّيا قد تشٌكؿ في الكقت ذاتو معكقات أماـ استقطاب االستثمار 

                                                           

 .67، مرجع سابؽ، ص اقتصاديات األعماؿ واالستثمار الدوليعبد السبلـ أبك قحؼ، (156)
 .67 نفس المرجع، ص (157)
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كىنا تجدر اإلشارة إلى أىـ . األجنبي الذم قد يتجو إلى دكؿو أخرل تتمتع فييا القكانيف بالمركنة كالتسييؿ
. المعكقات القانكنية التي قد تكاجيالمستثمريف األجانب

القيػود القانونيػة المتعمقة بنزع الممكية : أوالً 

إفَّ لكؿ دكلة ذات سيادة الحؽ في تنظيـ ممكية األجانب لؤلمكاؿ كحيازتيا كاستثمارىا في 
القطاعات االقتصادية المختمفة داخؿ أراضييا، كما أفَّ ليا الحؽ كذلؾ بمنع األجانب بشكؿو كمي أك جزئي 
مف ممارسة ىذه الحقكؽ داخؿ اقتصادىا اإلقميمي، ذلؾ ألفَّ حؽ المستثمر األجنبي في االستثمار داخؿ 
الدكلة ليس حقان مطمقا، إذ يجكز لمدكلة طبقان لقكاعد القانكف الدكلي تجريد األشخاص مف حقكقيـ بمقتضى 

سمطاتيا العامة، تحقيقان لممصمحة العامة، كىك ما ايصطيمح عمى تسميتو بنزع الممكية 
(L’expropriation)  كالتي يقصدي بيا كؿ األدكات كالكسائؿ القانكنية التي تؤٌدم إلى حرماف المستثمر

حرمانان كميان مف استثمار أمكالو كالتأميـ كالمصادرة كنزع الممكية لممصمحة العامة كاألىمنة، كفيما يمي 
 (158):تعريؼ ىذه المفاىيـ

 كيقصدي بو نقؿ ممكية األصكؿ بأكمميا مف الممكية الخاصة إلى الممكية العامة دكف التفرقة :التأميـ -1
. بيف طبيعة الممكية مف حيث ككنيا ممكية كطنية أك أجنبية

كيقصد بيا قياـ الدكلة المضيفة باالستيبلء عمى األصكؿ المممككة : نػزع الممكيػة لمصمحة العامػة -2
. لمشركة األجنبية مع دفع تعكيض مناسب كعادؿ عمى األصكؿ التي تـ انتزاعيا

 المصادرة مطابقة تمامان لنزع الممكية، إالَّ أفَّ حككمة الدكلة المضيفة ال تقكـ بدفع أم :المصػادرة -3
ـٌ االستيبلء عمييا . تعكيض عف األصكؿ التي ت

تيدؼ األىمنة إلى فرض سيطرة الجانب المحمي عمى االستثمارات : Domesticationألىمنػةا -4
األجنبية، إالَّ أفَّ الطريقة المتبعة لذلؾ تختمؼ، حيثي يتـ نقؿ الممكية كاإلدارة مف الجانب األجنبي إلى 
المحمي طكاعية عف طريؽ فرض ضكابط خاٌصة بزيادة المككف المحمي في رأس ماؿ االستثمار، عف 

 التحكـ طريؽ اإلصرار عمى أف يككف لمشركة األجنبية شريؾ محمي، كذلؾ لتحقيؽ عٌدة أىداؼ؛ أىميا
.  تحكيؿ األرباح إلى الخارجفي

كنظران لمنزاعات التي قد تنشأ بيف الدكؿ المضيفة كالشركات األجنبية أك بيف ىذه الدكؿ كحككمات 
الشركات الدكلية بخصكص نزع الممكية، فإفَّ التشريع الدكلي المتمثؿ في االتفاقات الدكلية الكتابية 

كالمتعٌددة األطراؼ يؤدم دكران ميمان في فض النزاعات، إذ تمتـز الدكؿ المضيفة كالمصدرة لبلستثمار 
                                                           

 .336، ص 2008 عمرك خير الديف، التسكيؽ الدكلي، مكتبة عيف شمس، القاىرة، (158)
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األجنبي بجممة مف االلتزامات القانكنية لكؿ طرؼ، ككذا تحدِّد الجيات المختصة في الفصؿ في النزاعات 
الناشئة عف االستثمار األجنبي، سكاءن كانت تمؾ الجية ىي القضاء الكطني أك جية قضائية دكلية أك 

 (159 ).ىيئة تحكيـ خاصة يتـ تشكيميا باتفاؽ الطرفيف

بالرغـ مف كثرة الٌضمانات الداخمية الممنكحة مف طرؼ الدكؿ المضيفة إالَّ أنَّيا لـ تكف بالمستكل الذم 
تجعؿ المستثمر األجنبي يستثمر أمكالو خارج مكطنو األصمي بكؿ طمأنينة األمر الذم كاف سببان في 

البحث عف ضمانات دكلية تحمي المستثمريف األجانب، كتفرض أحكاميا عمى أطراؼ العممية 
ارية، بغرض تحقيؽ المصالح المتبادلة، مٌما يؤدم إلى إيجاد مناخ استثمارم يككف عامبلن أساسيان ثـاالست

. في تدعيـ االستثمار الدكلي

 نكعان مف األجنبي كتحقؽكفي ما يمي لمحة عف بعض المؤسسات التي تيعنىى بحماية االستثمار
: األماف القانكني لممستثمر األجنبي

: المركػز الدولػي لتسويػة منازعاتاالستثمار-1

 بمكجب اتفاقية كاشنطف التي تنص عمى تسكية منازعات 1965 مارس 18أينشأ ىذا المركز في 
االستثمار الناشئة بيف الدكؿ األعضاء في االتفاقية مف جية، كالشخص الطبيعي أك المعنكم، مكاطف 

.  لدكلة عضك أخرل

 ضمانان أكبر لممستثمريف األجانب، بأفَّ أمكاليـ لف تضيع في حاؿ تمنحكتأتي ىذه االتفاقية ؿ
حدكث أم مخاطر أك إجراءات تتخذىا الدكلة المضيفة ضٌدىـ، كذلؾ عف طريؽ المُّجكء إلى تحكيـ المركز 

بعاده عف القضاء المحمي، ككنو   (160 ).يميؿ لتغميب مصمحة الدكلة- كحسب المستثمر األجنبي–كا 

كتقتصر العضكية في المركز عمى الدكؿ المصادقة عمى اتفاقية تسكية منازعات االستثمار، 
كتستطيع أم دكلة عضك في البنؾ الدكلي االنضماـ إلى ىذه االتفاقية، أٌما فيما يتعمؽ بالٌدكؿ غير 

األعضاء فميس ليا الحؽ في االنضماـ إالَّ إذا كانت طرفان في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية، 
. كذلؾ بعد مكافقة المجمس اإلدارم لممركز عمى ذلؾ بأغمبية ثمثي أعضائو

إف اإلقباؿ الكبير عمى االنضماـ إلى ىذه المعاىدة يدؿ بشكؿو كاضح عمى حرص الدكؿ المضيفة 
لبلستثمار بدخكؿ ىذه المعاىدة لطمأنة المستثمريف األجانب، كجذبيـ لبلستثمار فييا، كىذا ال يقمؿ مف 

                                                           

 .86دريد محمكد السامرائي، مرجع سابؽ، ص (159)
 .109، ص2008، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ضمانات االستثمار في الدوؿ العربية عبد اهلل عبد الكريـ، (160)
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أىمية الحرص الذم تكليو الدكؿ المصٌدرة لبلستثمار عمى االنضماـ إلى ىذه المعاىدة، تحقيقان لحماية 
 (161 ). في االستثمار في دكؿ أخرلةمكاطنييا كشركاتيا الراغب

: الوكالػة الدوليػة لضمػاف االستثمار-2

بدأ النقاش حكؿ إنشاء منظمة دكلية تيعنى بضماف االستثمار األجنبي تحت مظمة البنؾ الدكلي 
، حيث تكالت المشاريع المقدمة مف مختمؼ الييئات كالدكؿ كالتي ظٌمت رىينة عدـ مكافقة 1965في سنة 

، حيث أيعيد فتح النقاش 1984جميع األطراؼ عمييا، ثـٌ عيٌطؿ ىذا المشركع كقتان مف الٌزمف إلى غاية 
حكؿ ىذا المشركع، كمف ثـٌ صياغتو كتجسيده اقتداءن بتجارب المؤسسات الكطنية كاإلقميمية لضماف 

َـّ العمؿ بو في المؤسسة . باكاالستثمار، خاصة في الكاليات المتحدة األمريكية كأكر ككذلؾ عمى ضكء ما ت
ـٌ دعا البنؾ 1985ية ليذا المشركع في أكتكبرائقفالعربية لضماف االستثمار حيث أقرت الٌصيغة اؿ ، كمف ث

الدكلي أعضاءه إلى التكقيع عمى المشركع كاالنضماـ إلى الككالة الدكلية لضماف االستثمار، كالتي دخمت 
 (162 ).1988 افريؿ21حٌيز التنفيذ في 

كأتى إنشاء ىذه الككالة لضماف االستثمار مف المخاطر التي تككف الدكلة المضيفة ىي السبب 
 11المباشر فييا، لذلؾ نصَّت بنكد ىذه االتفاقية عمى تغطية المخاطر غير التجارية حيث نٌصت المادة 

: عمى أفَّ ىذه المخاطر ىي

 .مخاطر القيكد عمى تحكيبلت العممة -
 .مخاطر المصادرة كالتأميـ -
 .مخاطر الحرب كالعصيانالمدني -
 .مخاطر فسخ العقد أك اإلخبلؿ بو -

 مف االتفاقية تحديد كتعريؼ 13أٌما االستثمارات الصالحة لمٌضماف، فقد جاء في المادة 
ماف، كىي حقكؽ الممكية كالقركض المتكسطة أك طكيمة األجؿ التي يقدميا أك  االستثمارات الٌصالحة لمضَّ
يضمنيا المشارككف في ممكية المشركع كعقكد الخدمات، كاإلدارة كاالمتياز كالتراخيص كاتفاقيات الشراكةػ، 

 (163 ). عينيةنقدية أكسكاءن كاف المشركع في صكرة 
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: المؤسسػة العربيػة لضماف االستثماروالصادرات-3

 دكؿ عربية اكتتبت في 05 بعد أف صادقت عمييا 1974تأسستالمؤسسة العربية لضماف االستثمار عاـ 
 مف ميثاؽ 02 مف رأسماؿ المؤسسة، كتيدؼ المؤسسة لتحقيؽ غرضيف أساسيف نصت عمييما المادة 60

. التأسيس

تكفير الضماف لممستثمر العربي عف طريؽ تعكيضو تعكيضا مناسبا عف الخسائر الناجمة :  الغرضاألكؿ-
 .تجاريةعف المخاطر الغير 

تشجيع انتقاؿ رؤكساألمكاؿ العربية كذالؾ عف طريؽ ممارسة أكجو النشاطات المكممة : الغرض الثاني -
لتكفير الضماف كخاصة تمؾ المتعمقة بتنمية البحكث التي ليا صمة بتحديد فرص االستثمار كالبحث عنيا 
مما يساعد االستثمارات العربية عمى االنتشار في الببلد العربية، كصكال لتشجيع مصالح التجارة الدكلية 
البينية في محيط الكطف العربي، فالمؤسسة تمعب دكر الكسيط بيف الدكؿ العربية كذالؾ بتقريب المستثمر 

 يستثمر فييا كتقدـ لو الضمانات الضركرية،  كىي مؤسسة إقميمية عربية تضـ أفمف الدكلة التي يريد 
 كتتخذ مف دكلة 1975جميع الدكؿ العربية ماعدا جزر القمر كبدأت المؤسسة نشاطيا في افريؿ عاـ 

 .الككيت مقرا ليا 

القيػود القانونيػة المتعمقػة بالضرائب : ثانياً 

مف منطمؽ السيادة، يعترؼ القانكف الدكلي بحؽ كؿ دكلة في فرض الٌضرائب كالرسكـ عمى 
االستثمار كاألمكاؿ المكجكدة داخؿ إقميميا، سكاءن كاف الميكمؼ كطنيان أك أجنبيان مقيمان أك غير مقيـ، كذلؾ 

.  الخ..مقابؿ ما تكفره الدكلة مف الحماية كاألمف كالمرافؽ العامة

إالَّ أفَّ السياسة الضريبية التي تنتيجيا الدكلة إزاء االستثمار األجنبي يمكف أف تحكؿ دكف تدفؽ 
. لؾ الدكلة، أك قد تشكِّؿ محفزان يشجعو عمى الكفكد إليياتىذه االستثمارات إلى 

 كيمكف لئلجراءات القانكنية المتعمقة بالٌضرائب أف تككف عائقان أماـ تدفؽ االستثمار األجنبي في 
 :الحاالت التالية
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 :االزدواج الضريبي-1

أكثر مف مرة عمى نفس  (أك ضريبة مماثمة ليا في النكع كالطبيعة)كيقصد بو فرض نفس الضريبة 
 (164 ).عف ذات المدة المستحقة عنيا الضريبة ك الشخص كعمى نفس المادة 

كحدة الشخص المكمؼ : كلكي يتحقؽ االزدكاج الضريبي يجب تحقؽ عناصر أربعة ىي
بالضريبة، كحدة الكعاء الخاضع لمضريبة، كحدة الماؿ الخاضع لمضريبة، كحدة المدة التي تيدفع عنيا 

.  الٌضريبة

. كقد يككف االزدكاج الضريبي داخميان أك دكليان 

كيتحقؽ عف قياـ نفس الدكلة بفرض أكثر مف ضريبة عمى نفس الماؿ باسـ : االزدواج الداخػمي - أ
الشخص أيان كاف شكؿ ىذه الدكلة، سكاءن كانت اتحادية أك مكحدة، مثاؿ ذلؾ أف تفرض الدكلة االتحادية 
ضرائب مف نفس النكع التي تفرضو حككمات الكاليات أك األقاليـ، كيحدث االزدكاج الضريبي في الدكؿ 

. المكحدة عندما تفرض الضريبة عمى كعاء معيف مرة بكاسطة الحككمة كمرة بكاسطة المحافظة
كىك فرض الضريبة أكثر مف مرة عمى نفس الكعاء باسـ نفس الشخص في : االزدواج الدولػي - ب

دكلتيف أك أكثر، كينشأ ىذا االزدكاج نتيجة استقبلؿ كؿ دكلة بكضع تشريعاتيا الضريبية دكف المراعاة 
 (165 ).بتشريعات الدكؿ األخرل

: أثػر االزدواج الضريبي عمى االستثمار األجنبي

مف كجية الٌنظر القانكنية ييعتبر االزدكاج الٌضريبي عمبلن مشركعان ككنو يستمدي مشركعيتو مف 
السيادة التي تتمتع بيا كؿ دكلة عمى مكاطنييا، كعمى األجانب المقيميف فييا إالَّ أنَّو يمثؿ عائقان ميمان أماـ 

استقطاب االستثمار األجنبي كالتجارة الدكلية بشكؿو عاـ، ككنو يؤٌدم إلى تراكـ الٌضرائب عمى الٌدخؿ 
ـٌ إلى تقميص العائد المتكقع لو كالذم كاف يأمؿ  لى زيادة تكاليؼ االستثمار، كمف ث كرأس الماؿ كا 

المستثمر األجنبي في تحقيقو، األمر الذم قد يؤٌدم في النياية إلى عزكؼ المستثمر األجنبي مف دخكؿ 
 (166 ).ىذه الدكلة

                                                           

 .223 عبد المقصكد نزيو مبركؾ، مرجع سابؽ، ص (164)
 .227 نفس المرجع، ص (165)
 .127 دريد محمكد السامرائي، مرجع سابؽ، ص (166)
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ريبي كسمبياتو عمى االستثمار األجنبي تبرز أىمية االتفاقيات  كمف أجؿ تجنب االزدكاج الضَّ
الثنائية كالجماعية التي تبرميا الدكلة المضيفة مع الدكؿ التي ترل أٌنيا مصٌدرة ليذا الٌنكع مف االستثمار، 

. كما تبرز أىمية االنضماـ إلى أشكاؿ التكتبلت اإلقميمية المحفزة ليذا النكع مف االستثمار

. التميػز في فػرض الضريبػة -2

ريبي مظيران مف المظاىر السيادية لمدكلة، فبالتالي يحؽ ليا أف تفرض  ييعتبر التشريع الضَّ
الٌضرائب بأنكاعيا المختمفة كبالمعٌدالت التي تراىا مناسبة عمى مكاطنييا، كاألجانب المتكطنيف في 

ف كاف ىذا  أراضييا، كما يحؽ ليا فرض ضرائب عمى األجانب تفكؽ تمؾ المفركضة عمى الكطنييف، كا 
 إال أنو يعكؽ تدفؽ االستثمار األجنبي إلى الدكلة المستقبمة، ،اإلجراء عمبلن مشركعان مف الناحية القانكنية

رائب المرتفعة يترتب عمييا رفع أثماف المنتجات، كمف ثـ تخفيض االستيبلؾ المحمي  ذلؾ أفَّ معدَّالت الضَّ
. كاألجنبي أماـ تمؾ المنتجات

عدـ  (الجات)مف ىذا المنطمؽ؛ كاف مف أىـ المبادئ التي جاءت بيا اتفاقية التجارة العالمية 
 في معاممة االستثمارات ما بيف االستثمارات الكطنية كاألجنبية، بحيث ييعامىؿ المستثمر األجنبي التمييز

. نفس المعاممة التي يخضع ليا المستثمر الكطني

إالَّ أفَّ التمييز في فرض الٌضرائب قد يككف أداة ميمة في تكجيو االستثمار األجنبي نحك متطمبات 
م مف الٌضرائب المشاريع التي تريد تشجيعيا أك تخفض ؼالتنمية االقتصادية، بحيث يمكف لمدكلة أف تع

رائب عمييا، كما يمكف أف تفرض ضرائب عالية عمى االستثمارات غير المرغكب فييا  (167 ).معٌدؿ الضَّ

: المبالغػة في فػرض الضرائب-3

إفَّ اإلفراط في فرض الٌضرائب كعدـ استقرارىا لمدة معقكلة أك عدـ التطبيؽ الصحيح أك المعقد 
لمنظاـ الضريبي داخؿ الدكلة المستقبمة لبلستثمار قد يشكؿ عاشقان أك يقمؿ مف انسياب االستثمار، كما أٌف 

. عدـ االستقرار ككثرة التعديبلت في النظاـ الضريبي يجعؿ المستثمر أماـ حالة مف الٌضبابية

لذا يجب أف تتسـ الٌضرائب باالستقرار، كما يتكجب أف تككف اإلدارة الضريبية عمى قدرو كاؼو مف 
 .الكفاءة كالفعالية لكي يحقؽ النظاـ الضريبي أىدافو

 

: القيػودالقانونيػة عمى الصرؼ األجنبي:ثالثا
                                                           

 .249-247 عبد المقصكد نزيو، مرجع سابؽ، ص ص (167)
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قد ينجـ عف االستثمار األجنبي المباشر أعباء عمى ميزاف المدفكعات، كذلؾ مف خبلؿ كبر حجـ 
األرباح المحكلة بالعممة األجنبية إلى الخارج، ككذا تحكيبلت المرتبات الخاصة بالعامميف األجانب، فضبلن 
عف ذلؾ ما قد يمارسو المستثمر األجنبي مف مغاالة في أسعار التحكيؿ كمستمزمات اإلنتاج المستكردة، 

. ككسيمة لمتيرب مف الضرائب

كلمتقميؿ مف تحكيؿ العممة األجنبية إلى الخارج تضع الدكؿ المضيفة مجمكعة مف القيكد القانكنية 
عمى حرية دخكؿ كخركج رأس الماؿ أك قابميتو لمتحكيؿ، ىذه القيكد كبالرغـ مف مشركعيتيا كككنيا حؽ 
مف حقكؽ الدكلة المضيفة إاٌل أٌنيا قد تمثؿ عائقان أماـ انسياب االستثمار األجنبي ليذه الدكلة،  كيتجسد 
ىذا العائؽ بصفة عامة عندما تفرض الدكلة قيكدان قانكنية شديدة عمى حرية رأس الماؿ المستثمر كعكائده 
كمرتبات كمكافآت العماؿ كالمستخدميف األجانب إلى الخارج بالعممة الصعبة، كالذم ييعتبر حقان مف حقكؽ 

. المستثمر كمستخدميو األجانب، ذلؾ أٌف المستثمر األجنبي ييدؼ أكالن كأخيران إلى الربح

لذا تيعتبر القيكد القانكنية عمى التحكيبلت النقدية أحد العكامؿ الجكىرية في تفضيؿ دكلة معينة 
. لبلستثمار عف الدكؿ األخرل

 الخارج نجد العديد مف الدكؿ المضيفة تيجًبر إلى المحكلة األرباحكمف اجؿ التقميؿ مف حجـ 
، (%51)المستثمريف األجانب عمى بيع حصة معينة مف االستثمار لممحمييف، عادة ما تقدر ىذه الحصة بػ

حيث تأمؿ ىذه الدكؿ مف كراء ىذا اإلجراء ضماف تحكيؿ التكنكلكجيا كالميارات في التسيير، ككذا 
لة إلى الخارج، كممارسة الرقابة عمى نشاط ىؤالء المستثمريف، إالَّ أٌننا  التقميص مف قيمة األرباح الميحكَّ
نجد أفَّ مراكز الشركات العالمية تتردد في نشر تكنكلكجيا عالية في مثؿ ىذه المشاريع عكس المشاريع 
المممككة ليا كميان، ذلؾ ألنو في حالة كبر حجـ ىذه المشاريع المشتركة فإٌف الطرؼ المحمي قد يسيطر 

 (168 ).كميان عمى المشركع أك يقكـ بشرائو

 

 

 

البيئػة االقتصادية :  المطمب الثالث

                                                           

Dwight H.Perkins,Economie de développement, de boeck, Bruxelles,2008,P492.(168 )
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أصبح مف المعركؼ أٌف االستثمار األجنبي ال يدخؿ الدكؿ المضيفة بغية إحداث النمك كالتنمية 
االقتصادية، ككنو ييدؼ أساسان إلى الربح، إذان فيك يأتي القتساـ الثركة كاالستفادة مف البيئة االستثمارية 
في الدكلة المستقبمة، كىنا يقع عمى عاتؽ ىذه الدكلة اختيار ما ىك أنسب ألكلكياتيا التنمكية، كما أفَّ 

قد تراجعت أىميتيا كعامؿ  (.. األيدم العاممة الرخيصةاألكلية كتكافر المكاد )عكامؿ الجذب التقميدية 
محدَّد لجذب ليذا النَّكع مف االستثمارات إلى عكامؿ أخرل كالقكل العاممة الماىرة كالبنية التحتية المتطكرة، 

ة يئالخ، كؿ ىذه العكامؿ تشكِّؿ ما ييسمى بالب...الشفافية كقمة البيركقراطية تنافسية البمد المضيؼ
: االقتصادية، التي يمكف تصنيؼ مؤشراتيا إلى 

 .مؤشرات دالة عمى قكة اقتصاد البمد المضيؼ -
 .مؤشرات االقتصاد الكمي -
 .مؤشرات اقتصاديات أخرل -

كفي ما يمي سيتـ التطرؽ إلى ىذه المؤشرات بشيء مف التفصيؿ  

 .المؤشػرات الدالػة عمى قػوة االقتصاد: أوالً 

: القػوة التنافسيػة لالقتصاد-1

تمثؿ القكة التنافسية لبلقتصاد الكطني أحد المحدِّدات اليامة في جذب االستثمار األجنبي 
المباشر، ذلؾ أنَّو كمما كاف المركز التنافسي في حالة تحسف كمما كاف ذلؾ عامبلن ايجابيان لجذب المزيد 

مف االستثمارات األجنبية، كيمكف االستدالؿ عمى القكة التنافسية لبلقتصاد مف خبلؿ عدة مؤشرات، أىميا 
معدؿ نمك الصادرات ككذا الرقـ القياسي ألسعار الصادرات، فكمما اتجو إلى االنخفاض كمما دؿَّ ذلؾ عمى 

 (169 ).قكة المركز التنافسي لبلقتصاد الكطني في مجاؿ جذب االستثمار األجنبي

إفَّ الحديث عف تنافسية االقتصاد يستمـز إبراز دكر كدرجة االنفتاح االقتصادم عمى العالـ 
الخارجي، خاصة في مجاؿ جذب االستثمارات األجنبية في الصناعات التصديرية األمر الذم يتطمب إزالة 

. كافة العكائؽ أماـ التصدير

ادرات كالكاردات إلى الناتج الكطني  كىناؾ العديد مف المقاييس ليذا المحدِّد، مثؿ نسبة الصَّ
.  اإلجمالي، كالتخفيضات في القيكد التعريفية كغير التعريفية

                                                           

 .205، ص 2008 النيضة العربية، القاىرة، الستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ العربية، دار فريد أحمد قببلف، ا(169)
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كفي ىذا السياؽ، تؤٌكد العديد مف الدراسات أفَّ درجة االنفتاح االقتصادم كاف المحٌدد الرئيسي 
لتدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى الصيف، حيث كانت العبلقة طردية بينيما إذ استحكذت الصيف سنة 

 مف إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدكؿ المنخفضة الدخؿ، نتيجة %82 عمى 1995
 مميار 20.5، كما استقطبت حكالي 1979قياميا بإجراءات االنفتاح كالتحرر التجارم ابتداءن مف عاـ 

 .1995 مميار دكالر عاـ 39، ليرتفع ىذا الرقـ إلى 1991-1982دكالر سنكيان الفترة 

:  احتمػاؿ نمػو وتقدـ االقتصاد في المستقبػؿ-2

تتجو االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدكؿ التي تتمتع باقتصاد قكم نظران لتزايد فرص النجاح، 
 الدخؿ الكطني، معدؿ  نجدكمف أىـ المؤشرات الدالة عمى قكة االقتصاد كاحتماؿ تقدمو في المستقبؿ

. الخ..تغطية الصادرات لمكاردات، مدل الزيادة في احتياطي الصرؼ

:  معدؿ نمو الدخػؿ الوطني-3

يشمؿ ىذا الٌدخؿ المجمكع النيائي لقيـ السمع كالخدمات التي تنتجيا دكلة ما خبلؿ سنة، كييستخدـ 
ىذا المؤشر عادة لقياس الحجـ االقتصادم لمدكؿ كدرجة تطكرىا مف خبلؿ معدؿ النمك السنكم الذم 
تحققو، فكمما كاف حجـ الدخؿ الكطني اإلجمالي كبيران كمعدؿ نمكه مرتفعان كمما دٌؿ ذلؾ عمى صحية 

األكضاع االقتصادية كعمى االستغبلؿ الجيد لممكارد كاإلمكانيات االقتصادية كبالتالي تصبح أسكاؽ ىذا 
 (170 ).النَّكع مف البمداف أكثر جاذبية بالنسبة لممستثمريف األجانب 

:  حجػـ احتياطي الصرؼ وحجـ الديػوف الخارجيػة-4

حيث تساعد احتياطيات الصرؼ المرتفعة عمى زيادة قدرة الدكلة لتحمؿ األعباء المفركضة عمى 
ق إلى الناتج تاالقتصاد الكطني، داخمية كانت أـ خارجية، بحيث كمما انخفض مؤشر الٌديف الخارجي كخدـ

االقتصاد الكطني لبلستثمار األجنبي، باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ  جذبالقكمي كمما دؿَّ ذلؾ عمى إمكانية
 إدارة االقتصاد الكطني، ةمؤشِّر يتعمؽ بعدد شيكر تغطية الكاردات، فكمما زادت كمما دؿ ذلؾ عمى كفاء

 (171 ).كازدادت جاذبيتو لبلستثمار األجنبي، كالعكس صحيح 

:  معػدؿ تغطية الصادرات لمواردات-5

                                                           

 .100 عمي إبراىيـ الخضر، مرجع سابؽ، ص (170)
 .219 عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص (171)



128 

 

إٌف ارتفاع ىذا المعدؿ يعني المزيد مف قدرة الدكلة عمى مكاجية كارداتيا بأقؿ صادرات ممكنة، كبذلؾ فإفَّ 
.  نحك االرتفاع لو أىميتو في جذب االستثمار األجنبيمعدؿاتجاه ىذا اؿ

: درجة االنفتػاح االقتصادي عمى العالـ الخارجي-6

ؿ االستثمار األجنبي المباشر إلى التكجو إلى االقتصاديات المفتكحة، كالتي تتميز بعدـ كجكد مي م
أية قيكد عمى حركة التبادؿ التجارم أك عناصر اإلنتاج، لما يضمف مف حسف الكفاءة االقتصادية في 
تكجيييا، كعدـ كجكد أية اختبلالت في األسكاؽ، بمعنى أنَّو كمما كانت درجة االنفتاح االقتصادم عمى 
العالـ الخارجي كبيرة، كمُّما كاف االقتصاد الكطني جاذبان لبلستثمار األجنبي، كيمكف االستدالؿ إلى درجة 

:  (1)اقا عمى العالـ الخارجي بعٌدة مؤشرات أىـ ـانفتاح اقتصاد

 .نسبة الكاردات إلى الناتج المحمي اإلجمالي -
 .جميع الصادرات كالكاردات كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي -
ادرات كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي -  .حاصؿ الصَّ

كمع أىمية ىذا المحٌدد، فإفَّ البعض يربط ىذه األىمية في مجاؿ جذب االستثمارات بضركرة 
التعرؼ عمى أغراض الشركات القائمة باالستثمار، فقد ترغب بعض الشركات األجنبية في اإلنتاج خارج 

الدكلة األـ مف أجؿ سد فجكة الطمب في الدكلة المضيفة، كبالتالي فيي ال تكلي اىتمامان بالغان لدرجة 
االنفتاح االقتصادم إذا تكافرت عناصر اإلنتاج في ىذه الدكلة، لكف باالىتماـ بدرجة االنفتاح يظير 

كاضحان في ظؿ ضيؽ السكؽ المحمي في الدكلة المضيفة، األمر الذم يتطمب إزالة كافة المعكقات أماـ 
 التصدير لتصريؼ فائض إنتاجيا إلى الخارج كالتغمب عمى صغر حجـ السكؽ، كذلؾ األمر في ظؿ عدـ

 . عناصر اإلنتاج كالمنتجات الكسيطة في تمؾ الدكلةتكافر

 

: وضع البمػد وفؽ المؤشػرات الدولية-7

 األساسية التي سبؽ ذكرىا، حيث تقيس العكامؿحيث تعتبر ىذه المؤشرات محصمة مككنة مف مجمكع 
مستكل كطبيعة البيئة القادرة عمى استقداـ رؤكس - ك التي تصدرىا منضمات دكلية-ىذه المؤشرات

األمكاؿ الكافدة، كفي ضكء ىذه المؤشرات يتحدَّد القرار بالنسبة لممستثمريف األجانب، لذا أصبح تحسيف 

                                                           

100ص، 2005، عواى، دار الٌفائض،االستثمار األجنبي انمباشر في اندول اإلسالميت، هحود عبد العشَش عبد هللا
(2)
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 التي تسعى جاىدة لتحسيف مناخيا حككماتمراتب الدكلة في ىذه المؤشرات أكلكية كبيرة لدل مختمؼ اؿ
 (172).االستثمارم مف أجؿ رفع درجة تقكيميا في ىذه المؤشرات

 .المؤشػرات الخاصػة بالسياسػة االقتصادية الكميػة: ثانيا

تؤثر السياسات كالمؤشرات االقتصادية الكمية عمى قرارات االستثمار الخاص الكطني كاألجنبي، 
حيث كمما تميزت تمؾ السياسات بالمركنة كاالستقرار كالتجاكب مع التغيرات كالتحكالت االقتصادية 
العالمية، كمما كانت جاذبة لبلستثمار األجنبي المباشر، كفيما يمي أىـ مؤشرات كأدكات السياسة 

. االقتصادية المؤثرة عمى قرار االستثمار

: معػدؿ الفائػدة-1

أفَّ تخفيض أسعار - كطبقان لنظرية الكينزيةكالنيككبلسيكية-ساد االعتقاد في بداية السبعينات 
 Show)الفائدة يشٌجع عمى زيادة اإلنفاؽ االستثمارم، غير أنَّو كبعد الدراسات التي قاـ بيا كؿه مف

&Mchinoon) عميو ا أصبح تحديد أسعار الفائدة الحقيقية عند مستكيات عالية نسبيان متعارؼه 1973عاـ 
 (173 ).م بيا كؿه مف صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي لمدكؿ الناميةصفي السياسة التي يك

 الفائدة ك الكصكؿ بيا إلى أسعار فائدة حقيقية مكجبة إفَّ اليدؼ األساسي مف كراء تحديد أسعار
 النقد الدكلي،  أفَّ ىذه األسعار المرتفعة ستؤدِّم مف ناحية إلى تشجيع المدخرات مف كجية نظر صندكؽ 

 المنافسة  تؤٌدم إلى النياية إلى أفكمف ناحية أخرل إلى التكظيؼ الكؼء ليذه المدخرات، عمى أساس 
. إنجاز استثمارات ذات كفاءة كربحية كبريتيف

كتشير إحدل الدراسات إلى أفَّ التطبيؽ العممي لتحرير أسعار الفائدة لـ يؤدِّم إلى تحقيؽ تمؾ 
النتائج المرجكة، حيث خمصت بعض الدراسات التطبيقية التي أيجريت عمى مجمكعة كبيرة مف الدكؿ 

 (174): النامية إلى أفَّ رفع أسعار الفائدة قد أثَّر عمى قرارات االستثمار مف خبلؿ آليتيف

 رفع التكمفة الحقيقية لبلقتراض مف البنكؾ. 
  رفع عائد الفرص البديمة المتمثمة في االحتفاظ باألرباح المحتجزة لممشركعات في شكؿ كدائع

بنكية، بدالن مف استثمارىا في تكسيع القاعدة اإلنتاجية ليذه المشركعات، األمر الذم ينعكس 
. سمبان عمى حجـ كمستكيات االستثمار

                                                           

 .174 نكزاد عبد الرحمف الييتي، منجد عبد المطيؼ الخشالي، مرجع سابؽ، ص (172)
 .46 فريد أحمد قببلف، مرجع سابؽ، ص (173)
 .47 نفس المرجع، ص (174)
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: سياسات سعػر الصػرؼ-2

في )يعتبر سعر الٌصرؼ مف المحدِّدات اليامة لبلستثمار األجنبي المباشر نظران لتأثيره المباشر 
عمى التكمفة الحقيقية لعناصر اإلنتاج كالعمالة كالمكاد كاألجكر كتكاليؼ  (حالة االرتفاع أك االنخفاض

الخ،  كبالتالي تختمؼ التكاليؼ مف دكلة ألخرل ممَّا يؤٌدم إلى عدكؿ القرار االستثمارم في دكلة ...النقؿ
 (175 ).ما كيتحكؿ إلى دكلة أخرل

ففي حالة االنخفاض في قيمة العممة المحمية بالنسبة لمعمبلت األجنبية في الدكؿ المضيفة، يترتب 
عنو انخفاض القيمة الحقيقية لتكاليؼ المشركع، كىذا ما يحفِّز المستثمر األجنبي عمى زيادة استثماراتو في 

. تمؾ الدكلة، العكس صحيح

أٌما في حالة استقرار سعر الصَّرؼ في الدكلة المضيفة فإفَّ ذلؾ يؤدِّم إلى استقرار أرباح 
 في حالة التقمبات سؾعالمشركعات عند تحكيميا لمخارج، كيحفز ذلؾ تدفؽ االستثمارات األجنبية كاؿ

. المتكررة في أسعار الصرؼ

: معػدالتاالستثمار العاـ-3

 حيث تؤثِّػر نسبة المصركفات االستثمارية العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي عمى نشاط 
َـّ  االستثمارات الخاصة الكطنية كاألجنبية، فقد يككف نشاط االستثمار العاـ مكمبلن لبلستثمار الخاص كمف ث

دعمو كتشجيعو إذا اشتممت تمؾ االستثمارات إنفاقا عمى البنية األساسية مثؿ شبكات النقؿ كالمطارات 
 (176 ).الخ...كالطاقة

: الطاقػة االستيعابيػة لالقتصاد الوطني-4

 كالتي تعني بصفة عامة كمية رأس الماؿ التي يمكف أف تيستثمر بكفاءة أك بعائد مجزم في الدكؿ 
 (177 ):المضيفة، كتتكقؼ الطاقة أك القدرة االستيعابية القتصاد ما عمى ثبلثة عكامؿ أساسية

 المجاالت االستثمارية المتاحة داخؿ االقتصاد ، أم فرص االستثمار. 
 القيكد التي تحدُّ مف استغبلؿ المجاالت االستثمارية المتاحة داخؿ االقتصاد. 
 نكع كحجـ العائد المطمكب عمى رأس الماؿ المستثمر. 

                                                           

 .68 محمد عبد العزيز عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص (175)
 .73 نفس المرجع، ص (176)
 . 222 عبد المطمب عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص (177)
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أحد العكامؿ اليامة في جذب االستثمار  (معدَّؿ العائد عمى االستثمار)كييعتبري العامؿ األخير 
األجنبي المباشر، ألفَّ القاعدة العامة ىي أفَّ المستثمر األجنبي يتكٌجو لبلستثمار في الخارج إاٌل  إذا تكقع 

.  أعمى بعد تعديمو بمعدؿ المخاطر التجارية كغير التجاريةاعائد

: الدوراتاالقتصادية-5

 يكلي المستثمركف األجانب أىمية كبيرة إلى الدكرات االقتصادية التي تمر بيا الدكؿ المرشحة ألف 
اراتيـ، كتشير الدكرة االقتصادية إلى تمؾ التقمبات الدكرية التي تأخذ نمطان متعاقبان أك ثـتككف مضيفة الست

مرحمة الرخاء، مرحمة الرككد، كمرحمة االنتعاش كالركاج : متتاليان، كتتككف مف أربع مراحؿ رئيسية، كىي
. كالتي تؤدم إلى دخكؿ اقتصاد الدكلة إلى مرحمة الرخاء مف جديد

 (178 ): كمف مميزاتيا أنيا:مرحمػة الرخاء - أ
 .استغبلؿ منظمات األعماؿ لطاقتيا اإلنتاجية بالكامؿ كعدـ كجكد طاقة عاطمة -
 .تعمؿ المنظمات عمى تعدد كتنكع ما تقدمو مف منتجات أك خدمات إلى السكؽ -
 .تككف فرصة العمالة المتاحة بصكرة عالية كيقؿ معدؿ البطالة إلى أدنى حد لو -
ذا لـ يكف ىناؾ تضخـ،  -  القكة الشرائية لؤلفراد بدخكليـ فافتزداد دخكؿ األفراد في المجتمع، كا 

 .النقدية تككف عالية
في ىذه المرحمة تبدأ بعض المؤسسات في العمؿ دكف مستكل الطاقة : مرحمة الركود االقتصادي - ب

اإلنتاجية الكاممة، مثؿ الكضع في المرحمة السابقة، كيترتب عمى ذلؾ ظيكر طاقات إنتاجية عاطمة، 
كبالتالي يقؿ حجـ كأنكاع السمع التي تقدميا المنظمات إلى السكؽ، كما أفَّ بعض المنظمات تستغني عف 

بعض العامميف لدييا، كتتكقؼ عف التكظيؼ ممَّا يؤدِّم إلى  زيادة البطالة في المجتمع، كتبدأ دخكؿ 
األفراد في التراجع كتقؿ األجكر، ممَّا يؤٌدم إلى انخفاض القدرة الشِّرائية لؤلفراد في المجتمع ممَّا يترتَّب 

ريف في القياـ باستثمار أمكاليـ في مشركعات جديدة، كىذا ما يؤشِّر إلى دخكؿ الدكلة ستثـعنو إحجاـ الـ
 .إلى مرحمة جديدة أكثر خطكرة كىي الكساد االقتصادم

عندما يفقد المستثمركف ثقتيـ في االقتصاد كيمتنعكف عف استثمار أمكاليـ : مرحمة الكساد االقتصادي- ج
في مشركعات جديدة، فإفَّ اقتصاد الدكلة يدخؿ في مرحمة الكساد االقتصادم كالتي تتميز بتدني األجكر 
كارتفاع البطالة إلى أقصى مستكياتيا، كانخفاض الدخكؿ النقدية لؤلفراد كتدىكر الثقة في المستقبؿ، فيقؿ 

.  إفبلس العديد مف المنظمات نظران لتقمص نشاطيا كقمة مبيعاتياىياإلنفاؽ كاالستثمار كالنتيجة النيائية 
                                                           

 .55 عبد السبلـ أبك قحؼ، مرجع سابؽ، ص (178)
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 قد ينتقؿ اقتصاد الدكلة مف مرحمة الرُّككد إلى مرحمة االنتعاش دكف المركر بمرحمة :مرحمة االنتعاش- د
ذا مرَّ االقتصاد بحالة الكساد، فإٌف عمى الدكلة  الكساد إذا اتَّبعت الدكلة السياسات الكقائية كالمناسبة، كا 
التدخؿ إلنقاذ االقتصاد مف اإلفبلس مف خبلؿ السياسة النقدية أك المالية التي تؤٌدم إلى الدخكؿ في 

ف البطالة تبدأ في التراجع نظران لتكفر فرص العمؿ كترجع ثقة امرحمة االنتعاش كفي ىذه المرحمة ؼ
المستثمريف في االقتصاد،  فتنشأ منظمات كمشاريع جديدة كتزداد الدخكؿ كالقكة الشرائية، كبيذا يدخؿ 

. االقتصاد مف جديد في مرحمة الرخاء االقتصادم

: التضخػػـ-6

يعدي الٌتضخـ ظاىرة اقتصادية تصيب االقتصاديات الناشئة كالمتقدمة عمى حدو سكاء حيث تعتبر 
ظاىرة التضخـ مظيران كاضحان مف مظاىر عدـ االستقراراالقتصادم، إذ أنَّو يبعث عف عدـ التأكد كالثقة 

 (179 ):في االقتصاد، كيعدي عائقاى أماـ تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر لؤلسباب التالية

  يؤدِّم التضخـ إلى تناقص رؤكس األمكاؿ األجنبية المستثمرة في الدكلة، كىجرتيا إلى
 .الخارج، بؿ أفَّ استمرار التضخـ يؤدِّم إلى ىركب رؤكس األمكاؿ الكطنية أيضان 

  يعمؿ التضخـ عمى تكجيو رؤكس األمكاؿ إلى فركع النشاط االقتصادم األقؿ إنتاجية كالتي ال
 المكجية إلى  كفع أسعارىاتفيد التنمية االقتصادية، كالتجارة في السمع كالخدمات التي ترت

 .أصحاب الدخكؿ العالية، أم يؤٌدم التضخـ إلى سكء االستثمار
 عمى تكاليؼ اإلنتاج التي تيتـ بيا الشركات األجنبية، كبالتالي يخفِّض مف تقديرات ؤثرم 

 .األرباح

: محػددات اقتصاديػة أخػرى:ثالثا

 في مجاؿ أىمية كالتي ال تقؿ األخرل ما سبقيناؾ العديد مف المحددات االقتصاديةباإلضافةإلى
 :أىميا المباشر ك األجنبيجذب االستثمار

: مػدى كفاءة المؤسسػات الماليػة-1

 يعتبر التمكيؿ مف المحدِّدات اليامة لعمميات التجارة الدكلية كاالستثمار الدكلي، كيتمثؿ في مدل 
تكافر بنكؾ كافية ذات قدرة عمى إدارة المشركعات الدكلية مف خبلؿ عممية التمكيؿ، إذ أفَّ تكافر عامؿ 
الكفاءة في تمؾ  البنكؾ يحفِّػز عمى جذب المزيد مف االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدكؿ المضيفة، 

                                                           

 .138 دريد محمكد السامرائي، مرجع سابؽ، ص (179)
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كما تؤثر عمى التكزيع الجغرافي ليذا االستثمار خاصة في ظؿ مبلئمة شركط كتكاليؼ االقتراض، 
 (180 ).الدكؿ المتقدمةكينعكس ذلؾ بكضكح في زيادة تدفقاتو إلى 

: (المعموماتيػة)تطػورات االقتصاد الجديػد -2

 تزايدت أىمية االقتصاد الجديد الذم يستند إلى المعمكماتية مف خبلؿ استيعاب منتجات ثكرة 
قيؽ االندماج في االقتصاد العالمي، كمف مقاييس تحاالتصاالت المعمكماتية كشرط أساسي لمتقدـ كالنمك، ك

قدرة البمد عمى استقباؿ رؤكس األمكاؿ األجنبية، مدل تقدمو في استخداـ كسائؿ االتصاالت الحديثة، 
عدد المستخدميف لمياتؼ النقاؿ كاالنترنت، كعدد أجيزة ك كترابط البمد في شبكة المعمكمات الدكلية 

الحاسكب بالنسبة لعدد السكاف، كؿ ىذه المؤشرات ميمة في تطكير المناخ الجاذب لبلستثمار 
 .(181)األجنبي

: القيػـ المختمقػػػة- 3

مف طرؼ مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة  ( Les actifs crées) استيعممت عبارة القيـ المختمفة 
لمدَّاللة عمى مجمكعة األصكؿ غير المادية المتراكمة في بمدو ما عبر الٌزمف، فيي  (CNUCED)كالتنمية 

ة بفضؿ الجيد البشرم، كىي أصكؿ غير مادية، تتكٌكف مف المعارؼ التي تضـ الميارات ؽأصكؿ مختؿ
براءات )العممية كالتسييرية، كمستكل المعرفة التكنكلكجية كالقدرة عمى اإلبداع كرصيد الممكية الفكرية 

 .كمستكل العبلقة بيف الجامعة كالحككمة كالجامعة كالمؤسسات االقتصادية (االختراع، عبلمات مسجمة

(182) 

 يدمففي الكثير مف الصناعات أصبحت ىذه األصكؿ أكثر أىمية مف المكارد الطبيعية كاأل
العاممة الرخيصة، فكثير مف الدكؿ التي تفتقر لممكاد الكلية نجدىا في صدارة الدكؿ المستقطبة 

ة، فنجد مثبلن دكؿ جنكب شرؽ آسيا ؽلبلستثمارات األجنبية، بفضؿ الرصيد اليائؿ في ىذه األصكؿ المختؿ
فقيرة بالمكاد األكلية كلكنَّيا غنية باأليدم العاممة الماىرة المتحكمة في التكنكلكجيا، كالتي تعتبر محدِّدان 

أساسيان في القرار االستثمارم لمشركات المتعددة الجنسيات التي تبحث دكمان عف تحسيف قدراتيا التنافسية 
 (183 ).عمى الساحة الدكلية

                                                           

 .43 فريد أحمد قببلف، مرجع سابؽ، ص (180)
 .173 نكزاد عبد الرحمف الييتي، منجد عبد المطيؼ الخشالي، مرجع سابؽ، ص (181)

(182)AndrewHarison, ErtugrulDalkiran,Ena Elsey,Op-Cit,P325 

(
183

) Ibid, p 325. 
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: البنيػة التحتيػة-4

إٌف مدل تكافر كجكدة البنية التحتية تؤثر تأثيران كبيران عمى قرار االستثمار األجنبي كتشمؿ ىذه 
الطرؽ، المكانئ، المطارات، كالسكؾ )الخدمات إمدادات الكيرباء المتميزة بالكفاءة كشبكات النقؿ الجيدة 

، شبكات  االتصاؿ السمكية كالبلسمكية، كخطكط النفط كالغاز،  كتمعب الدكلة دكران كبيران كىامان (الحديدية
في تكفير كتحسيف نكعية ىذه الخدمات كمطابقتيا مع المعايير كالمكاصفات الدكلية، حيث أفَّ سكء نكعية 

. الخدمات سيؤثر في تكاليؼ اإلنتاج كقدرة المؤسسات عمى المنافسة

كىناؾ العديد مف التحاليؿ كالدراسات التي تربط بيف النمك السريع في الناتج المحمي اإلجمالي 
 %4لدكؿ شرؽ آسيا كبيف مستكيات االستثمار في البنية التحتية، فالبمد النامي المتكسط يستثمر حكالي 

مف الناتج اإلجمالي سنكيان في البنية التحتية كفي المقابؿ نجد اقتصاديات شرؽ آسيا ذات األداء المرتفع 
 في %10 مف الناتج المحمي في ككريا ك%8، حيث بمغ ىذا المعدؿ %8 ك%6ت ما بيف ثمراست
. (184)تايكاف

 إلى أٌف حجـ االستثمار في 2005كيشير البنؾ الدكلي في تقرير مؤشرات التنمية في العالـ لعاـ 
 10500 مميكف دكالر في مصر ك5700 قد بمغ 2003-1996البنية التحتية لبعض الدكؿ العربية لمفترة 

 مميكف دكالر في األردف، بينما في نفس الفترة بمغ حجـ ىذه االستثمارات 1300مميكف دكالر في المغرب ك
.  مميار دكالر في المكسيؾ44 مميار في البرازيؿ ك100 مميار دكالر ك48في الصيف 

ف كانت تنتمي إلى الدكؿ النامية إال أٌنيا  زعت بجدارة مكانتيا ضمف الدكؿ تفاىذه الدكؿ الثبلثة كا 
العشريف األكثر تصنيعان في العالـ،   كيتضح ممَّا سبؽ أفَّ تدني حجـ االستثمارات في الدكؿ العربية في 
مشركعات البنية التحتية قد جعؿ ىذه الدكؿ خمؼ دكؿ نامية أخرل استطاعت استقطاب تدفقات كبيرة في 

. االستثمار األجنبي بفضؿ تكفر البنية التحتية المبلئمة

: حجػـ السوؽ واحتماالت نموه-5

االستثمار األجنبي، طيف اليامة المؤثرة عمى قرار تكالعكامؿيعدي حجـ السكؽ كاحتماالت نمكه مف 
فاتساع السكؽ الحالي أك المتكقع يؤدم إلى المزيد مف تدفؽ االستثمار األجنبي،  كمف المقاييس 
قياس ـالمستخدمة لقياس حجـ السكؽ نجد عدد السكاف، كنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي، فاؿ

                                                           

، مجمة اقتصاديات "السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادؿ الحر بيف االتحاد األوربي والجزائر" زايرم بمقاسـ، (184)
 .67، ص 2005، 03شماؿ إفريقيا، العدد 
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األكؿ يعدي مؤشران لمحجـ المطمؽ لمسكؽ كبالتالي احتماالت تقدمو في المستقبؿ، أماَّ المقياس الثاني فيعدي 
. مؤشران لمطمب الجارم 

كلقد أثبتت الدراسات أفَّ ىناؾ عبلقة ارتباط قكية بيف معدؿ النمك كمقياس لحجـ السكؽ الدكلة 
م ارتفاع فرص التقدـ عفالمضيفة كبيف االستثمار األجنبي المباشر، حيث أفَّ ارتفاع ىذه المعدالت ت

كالتحسف في االقتصاد القكمي كجذب المزيد مف االستثمارات األجنبية إلشباع الرغبات الجديدة التي سكؼ 
 (185 ).تتكلد مع كؿ نمك في ىذه المعدالت 

كما أفَّ لسياسات التكامؿ كاالندماج الجيكم بيف االقتصاديات أثره عمى تحسيف جاذبية الدكؿ 
أكضحت األثر اإليجابي إلنشاء  (Bouvell et Pain)األعضاء في التكتؿ لبلستثمار األجنبي، فدراسة 

 (186 ).االتحاد األكركبي عمى تدفقات االستثمار األجنبي لمدكؿ األعضاء 

البيئػة الثقافية واالجتماعية : المطمب الرابع 

إٌف دراسات عمـ االنثركبكلكجيا ، كعمـ االجتماع في العديد مف دكؿ العالـ أثبتت ضركرة اىتماـ 
شركات األعماؿ الدكلية بالخصائص الثقافية كاالجتماعية التي تتمتع بيا شعكب مجتمعات البمداف 

المستيدفة لدخكؿ أسكاقيا عبر بكابات التصدير أك االستثمار األجنبي المباشر، عمى اعتبار أفَّ الحاجات 
كاألنماط االستيبلكية تختمؼ مف شعبو إلى آخر كمف مجتمعو إلى آخر، كفقان لمنظكمة العادات كالتقاليد 

. كالقيـ كالمعتقدات

كما تشير التجارب العالمية إلى أفَّ الشركات الدكلية التي دخمت أسكاؽ دكلية خارجية قبؿ أف 
تجرم دراسات مستفيضة عف أكضاعيا الثقافية كاالجتماعية قد باءت نشاطاتيا بالفشؿ كاضطرت 

لبلنسحاب مف ىذه الدكؿ، ككجدت نفسيا ميمزىمة بإعداد دراسات جديدة لممكاءمة بيف نشاطيا مف جية 
 ( 187). كالخصائص الثقافية االجتماعية مف جية أخرل

فما ىي أىـ مككنات البيئة الثقافية كاالجتماعية؟ 

 .عناصر البيئة الثقافية: أوالً 

                                                           

،      02، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد "حوافز االستثمار الخاص في الجزائر" عمياف نذير،منكرأكسرير، (185)
 .117ص 

(186)CHIHAKhemici,KEDDI Abdelmadjid,"Essai d’analyse de la politique des investissements 

directs étrangers cas de l’Algérie",Revue du chercheur,n11,2012,P16. 
 .163 عمي إبراىيـ الخضر، مرجع سابؽ، ص (187)
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 مفيػـو الثقافة :

 ":عه كمعقد كيصعب تعريفو في مصطمحات بسيطة، كىناؾ نظرة لمثقافة عمى أنَّياكاس ىذا المفيـك 

كالسمككات المكتسبة المرتبطة فيما بينيا كالتي بفضميا نميز المجتمعات، كما العيشمجمكعة مف أساليب 

. (188)"الخ...تضـ مجمكعة العادات كالتقاليد كالمعتقدات 

 كؿ السمككات كالقيـ المكتسبة، كالتي تينتقؿ إلى الفرد عف طريؽ "كما يينظر إلى الثقافة عمى أنَّيا

. (189)العيش في مجتمعو معيف، كذلؾ مف خبلؿ الخبرة المشتركة

قد الذم يشمؿ المعارؼ كالمعتقدات كالفنكف كاألخبلؽ كأم قدرات أك عتذلؾ الكؿ الـ": كىي أيضان 
. (190)"عادات أخرل اكتسبيا أفراد مجتمع معيف

: كيميز الثقافة ثبلث خصائص ىي

أف الثقافة سمكؾ مكتسب، أم أٌنيا تكرث كيفعميا الفرد عف طريؽ الحياة كالعيش في مجتمع  -1
 .معيف

 .أف الثقافة سمكؾ متكامؿ، أم أفَّ مككنات الثقافة تتداخؿ كتتفاعؿ كتتحد لككيف نسيج متكامؿ -2
أف الثقافة سمكؾ مشترؾ، أم أف أفراد مجتمع معيف تشترؾ في خصائص معينة تميزىا عف  -3

 .المجتمعات األخرل التي ليا ثقافات مختمفة
 مكونػات الثقافة :

 :المغػة -أ

تركز الشركات الدكلية اىتماما بالغا عمى معرفة لغات شعكب الدكؿ المستيدفة لبلستثمار فييا ك ذلؾ 
لتسييؿ عممية التكاصؿ، كما أناإللماـ بمغة مجتمع معيف يعني بالضركرة معرفة ك فيـ الثقافة الخاصة بو، 

ك أخرل بيا ثبلث لغات أكأكثر مما يعني بالضركرة  (الفرنسية ك االنجميزية)فيناؾ دكؿ بيا لغتاف ككندا 
. اختبلفات اجتماعية ك سياسية ك ثقافية بيف مككنات المجتمع في البمد الكاحد

: األديػاف والمعتقػدات-ب
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ة مف أجؿ معرفة ستيدؼ تيتـ الشركات الدكلية بدراسة األدياف كالمعتقدات المختمفة في الدكؿ الـ
أسباب سمكؾ األفراد مف مستيمكيف أك عامميف بطريقة معينة في مختمؼ المكاقؼ، كتؤثر األدياف 

كالمعتقدات في مفيـك كتسيير كنظرة الفرد لمحياة في مختمؼ المجتمعات، كما تؤثر عمى اتجاىات سمككيـ 
(191 ):اقنحك األمكر االقتصادية في المجتمع في عدة اتجاىات أىـ

 

تؤثر األدياف عمى نمط االستيبلؾ في المجتمعات، حيث  يحـر الديف اإلسبلمي شرب الخمر  -1
 .كأكؿ الخنزير كغير المنحكر، بينما يقدس اليندكس البقر كبالتالي يحرمكف أكميا

 الدكؿ المختمفة حسب الديانة المتبعة، كلكؿ عيد أنماطو االستيبلكية، فيككف بيفتختمؼ األعياد  -2
شراء المبلبس في األعياد اإلسبلمية كيزداد استيبلؾ الحمكيات كالشكبلطة كالخمكر في أعياد 

 .رأس السنة الميبلدية

عمى ما يؤثر  أعياد السنة المدفكعة األجر ما مف حيث أياـ أكقات عمؿ الشركة تؤثر الديانات في
 .المردكدية

ما ىي نظرة الديف إلى المرأة، ىؿ يمكف تكظيفيا بنفس شركط الرجؿ كفي نفس المناصب كفي  -3
 كؿ النكاحي الجغرافية، كىؿ ىناؾ نمط لباس ديني يتعارض مع الكظائؼ؟

ىؿ تمعب المؤسسات الدينية دكران في األمكر االقتصادية عف طريؽ معارضة تقديـ بعض  -4
 المنتجات أك األساليب الجديدة في المجتمع إذا رأت أٌنيا مخالفة لتعاليـ الديف؟

 طكائؼ في المجتمع المستيدؼ؟ فمثبل العداء بيف الكاثكليؾ  كىؿ ىناؾ ديف كاحد أك عدة أدياف -5
كالبركتستانت في ايرلندا الشمالية كالمكاجية المسمحة بيف اليندكس كالمسمميف في اليند،األمر 
الذم يسبب مشكبلت لمشركات الدكلية عند اتخاذ قرارات معينة تخص التعييف في الشركة أك 

تحديد سياسة التركيج كالتكزيع، حيث تؤٌدم االختبلفات الدينية إلى تقسيـ السكؽ إلى قطاعات 
 .تسكيقية مختمفة تتطمب استراتيجيات تسكيقية كتركيجية مختمفة

: التعميػـ-ج

الذم يبدأ منذ الكالدة، "Apprentissage" في مفيكمو الكاسع يدؿ التعميـ عمى المسار التعميمي
لمعارؼ كاآلراء كالقيـ، المقاييس كالمعايير كالتكجيات التي يتقاسمكنيا عمى اتنمية يتـ كالذم مف خبللو 
. (1)أفراد مجتمعاتيـ 
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أٌما بالمفيكـ الضيؽ فالتعميـ يدؿ عمى فترة الدراسة التي يقضييا الفرد في المدرسة  أك الجامعة 
. كالتي تمكنو مف اكتساب معارؼ أكاديمية تؤىؿ الفرد عمى شغؿ كظيفة معينة في المجتمع 

كيمعب نكع كمستكل التعميـ السائد في المجتمع دكران كبيران كرئيسيان في تككيف ثقافة المجتمع، كنقؿ 
كتدعيـ القيـ كالمعتقدات الجكىرية السائدة في ىذا المجتمع، كتقـك الشركات العالمية بتقسيـ مستكل التعميـ 
في أم مجتمع عف طريؽ جمع البيانات حكؿ نسبة األمية كعدد المقيديف في التعميـ الثانكم كالجامعي، 
كذلؾ لمعرفة احتياجات المجتمع، كدرجة كعي المستيمؾ كدرجة التطكر االقتصادم لمدكلة، كذلؾ تحتاج 

ىذه الشركات إلى معرفة التركيز النسبي لمجاالت التعميـ المختمفة، فاحتياج الشركة إلى الميندسيف 
كالفنييف كمندكبي البيع كالتسكيؽ يتـ االعتماد في جزء كبير منو عمى االقتصاد المحمي، ككذا عمى تكفير 

. (1)الككادر الفنية المطمكبة 

: الحياة الماديػة-د

 كيقصد بالحياة المادية الطرؽ كاألساليب كاألدكات المستخدمة في مجتمعو معيف، كتعكس الحياة 
المادية لممجتمع مستكل المعيشة كالتطكر التكنكلكجي فيو، فمثبلن كجكد دكلة معينة يعمؿ نسبة كبيرة مف 

الزراعة، فيـ يعيشكف في المناطؽ الريفية، كبالتالي ىذا الكضع يشير إلى فرص محدكدة مف بالسكاف فييا 
الخ، كىذا عكس الدكؿ التي يمثؿ فييا ...الناحية التسكيقية، خاصة فيما يتعمؽ بالمنتجات عالية التقنية

القطاع الصناعي المصدر الرئيسي لمتكظيؼ، كيعيش األفراد في المناطؽ الحضرية كيممؾ معظميـ 
أدكات حديثة مثؿ السيارات ككسائؿ االتصاؿ الحديثة، فعمى سبيؿ المثاؿ عمى الرغـ مف أفَّ البرازيؿ 

ادية في كؿو منيما تشير إلى أفَّ البرازيؿ تسبؽ ـكباكستاف تعتبراف مف الدكؿ النامية إال أٌف الحياة اؿ
 ادية، كبالتالي فيي تنتج فرصان سكقية لمعديد مف المشاريع مثؿ المعدات االلكتركنيةـباكستاف في الحياة اؿ

 عمى الزراعة، كبالتالي فيي تمنح أما باكستاف فيي في مرحمة الخركج مف االعتماد الكمي،ك السيارات
 (2).فرصان أكبر في مجاؿ المعدات الزراعية كما شابو ذلؾ

: البعػد الحضاري-5

تغرس كؿ الثقافات نكعان مف االعتزاز بالنفس كالتحزب في نفكس أبنائيا، حيث يتحدث الكثير مف 
أبناء الصيف عف ماضييـ بكثير مف العزة كالفخر، كنجد األمريكييف رغـ كؿ إنجازاتيـ االقتصادية 

. يشعركف بضحالة ماضييـ كضعؼ البعد التاريخي لحضارتيـ
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ففي بعض األحياف قد يؤدم االعتزاز بالحضارة كالفخر بيا إلى التعصب اتجاه كؿ ما ىك أجنبي 
نجازاتيـ عمى المستكل االقتصادم، كيفضؿ  كأفكار مستكردة، فمثبلن نجد اليابانيكف يعتزكف بحضارتيـ كا 

 دجدية عفبالكثير منيـ شراء المنتجات اليابانية دكف غيرىا، كعمى الشركات الدكلية أخذ ىذه االعتبارات 
دراؾ مدل تأثير مثؿ ىذه األنماط الثقافية عمى التعامبلت االقتصادية . تخطيط الدخكؿ لسكؽ معيف كا 

 عناصر البيئة  االجتماعية :ثانيا

:  كالتي يمكف تقسيـ عناصرىا إلى

: العناصػر السكانية-أ

 تؤثر العناصر السكانية عمى حجـ كطبيعة اإلنتاج كاالستيبلؾ في مختمؼ المجتمعات، كمف أىـ 
: ىذه العناصر

: معدالت النمو السكاني-1

 تختمؼ معدالت النمك السكاني في مختمؼ مناطؽ العالـ، في حيف تشيد الدكؿ المتقدمة تراجع 
 تقريبان بينما ىي ما %4 إلى 2ىذه المعدالت، فنجدىا مرتفعة في دكؿ العالـ النامي، حيث تتراكح ما بيف 

. بيف الصفر كالكاحد بالمائة في غالبية الدكؿ المتطكرة، كقد يككف سالبان في البعض منيا

 الدكؿ المتقدمة أف تتحكؿ بإنتاج  الشركات فيإٌف ىذه التغيرات السكانية الجديدة فرضت عمى
كتسكيؽ منتجاتيا، مثبلن في مجاؿ صناعة األلبسة كألعاب األطفاؿ إلى الدكؿ النامية، حيث تككف نسبة 

 انخفاض معدؿ الكالدات في الدكؿ المتقدمة كزيادة نسبة أفىؤالء مرتفعة إلى إجمالي عدد السكاف، كما 
كبار السف أدل إلى تراجع عدد طبلب المدارس كالجامعات مما دفع ىذه األخيرة لفتح فركع ليا في العديد 

 (192 ).مف الدكؿ النامية

 كالتي تزايد االىتماـ بيا مؤخران مف طرؼ المستثمريف األجانب نظرا لتبايف :الخصائص الجسميػة-2
، خاصة بالنسبة لشركات صناعة المبلبس كالسيارات الخ، ففي حيف يفضؿ ..األطكاؿ كاألكزاف كالحجـك

المستيمؾ األمريكي كالخميجي السيارات الكبيرة الحجـ  فنجد المستيمؾ الياباني يفضؿ الصغيرة منيا، لذا 
فيجب عمى الشركات الدكلية إنتاج كتسكيؽ كتركيج سمع كفقان لمخصائص الجسمية في األسكاؽ 

 (193 ) .ةاالستيبلكي المستيدؼ
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كيقصد بو الطريقة التي ينتسب بيا األفراد إلى التنظيمات االجتماعية في : التنظيػـ االجتماعي-3
. : المجتمع، حيث يختمؼ ذلؾ مف مجتمع آلخركما يمي

 كالتي تعتبر التنظيـ االجتماعي األكؿ في المجتمع، حيث تعتبر العائمة ىي الكحدة : صمػة النسب
 ذلؾ األـ كاألب كاألبناء في المجتمعات العربية بينما يزداد حجـ العائمة في شمؿاألساسية، كم

المجتمعات األخرل ليشمؿ الجد كالجدة، كاألقارب فيما يسمى بالعائمة الممتدة، كينعكس ذلؾ عمى قرار 
. الشراء عند العائبلت، فقد يككف فرديان في الحالة األكلى،  كجماعيان في الحالة الثانية

 ربية إلى الحي أك المنطقة السكانية أك المدينة، غ عادة ما يككف االنتماء في المجتمعات اؿ:االنتمػاء
بينما يككف االنتماء في الكثير مف الدكؿ اإلفريقية أك اآلسيكية إلى القبيمة، كالتي تمثؿ مركز الحياة 
االقتصادية كاإلنسانية كالسياسية كالدينية، كيقؿ بذلؾ دكر الحككمة المركزية، كبمركر الكقت قد يحؿ 

ىذا النكع  لذا فاف فيـ ، القبيمة ك بالتالي تحؿ دكلة كاحدة محؿ قبائؿ متعددةمفيـك القكمية محؿ مفيكـ
 .(194)سكؽ الدكلي في عممية تقسيـ السكؽ إلى قطاعاتـمف االنتماء يساعد اؿ

 التنظيمات االجتماعية في العديد مف الدكؿ مثؿ العراؽ كلبناف، كلكؿ أىـكالتي تعتبر مف :الطائفية 
 الطائفية تأثيرطائفة عاداتيا االستيبلكية كلكؿ فرد فييا دكر اجتماعي كاقتصادم، لذا يجب دراسة 

. عند القياـ باالستثمار األجنبي المباشر في مثؿ ىذه الدكؿ

                                                           

 .217عمرك خير الديف، مرجع سابؽ، ص ( 194)
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 .أثر االستثمار األجنبي المباشػر عمى اقتصاديات الدوؿ المضيفة: المبحث الثالث

إٌف جدكل االستثمار األجنبي المباشر كآثاره عمى الدكؿ المضيفة كاف دائمان محؿ جدؿ بيف 
االقتصادييف كالسياسييف في ىذه الدكؿ، حيث قامت حكلو عدة نظريات مؤيدة كمناىضة لو، فالفكر 

 في ىذا النكع مف االستثمار تكسعان رأسماليان كامتدادان لبلمبريالية كلبلستعمار، كيمكف يرلالماركسي 
االستدالؿ ىنا بدكلة كاليند، حيث مٌيدت الشركات األجنبية لغزكىا، أك كدكلة كالشيمي، حيث تدخمت 

.  كنصبت حككمة مكالية لسياساتيا"سالفادكر أليندم"بعض ىذه الشركات كأطاحت بحككمة االشتراكي 

كمع بدايات العشرية األخيرة مف القرف الماضي، بدأ الفكر الماركسي كاالشتراكي يتراجع بعد فشؿ 
معظـ األنماط التنمكية المعتمدة عميو، كبدأت الدكؿ االشتراكية تتياكل كاحدة بعد األخرل، كبدأت تتبنى 

اتجاه االستثمار األجنبي كأصبح  حدة الجدؿ ت ؼالنظاـ الرأسمالي بمساعدة الييئات الدكلية، كبالتالي خ
يينظر إليو نظرة براغماتية، فأخذت الدكؿ النامية تحرر اقتصادياتيا كتحسف مف مناخ األعماؿ كاالستثمار 
فييا، كأصبحت تتسابؽ لجذب المزيد مف االستثمارات إلييا، حيث يشير تقرير االستثمار العالمي لسنة 

 منيا كاف الغرض منو تحفيز 52 تعديؿ عمى إجراءات االستثمار فييا، ك67 دكلة أدخمت 44 أف 2012
(. 05) منيا كاف أقؿ تحفيزان لو، كما يكضحو الجدكؿ رقـ15االستثمار األجنبي المباشر بينما

 .التغييرات التنظيمية اتجاه االستثمار األجنبي المباشر في دكؿ العالـ:(05)الجدوؿ رقـ 

 المؤشر 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

44 57 45 41 49 74 77 80 59 43 51 45 
عدد البمداف التي 
 أدخمت تغيرات

67 112 89 69 80 132 145 166 126 94 97 81 
عدد التغيرات 
 التنظيمية

52 75 61 51 59 107 119 114 114 79 85 75 
أكثر ايجابية 

ـ.ا.ا  

ـ.ا.اقؿ ايجابية ا 5 2 12 12 20 25 25 19 16 24 36 15  

Source : Cnuced, Rapport sur l’investissement dans le monde 2012, P21    

فمماذا تتنافس الدكؿ لجذب المزيد مف االستثمار األجنبي المباشر؟ ما ىي المكاسب التي تسعى 
لتحقيقيا؟ 

 .االستثمار األجنبي المباشػر والتكويف الرأسمالي في الدوؿ المضيفة: لمطمب األوؿا
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 التككيف الرأسمالي مف أىـ الفكائد المرجكة مف الدكؿ النامية لقاء تحفيزاالستثمار ؿ يعتبر زيادة معد
األجنبي المباشر، فمعظـ البمداف النامية تعاني مف نقص في رؤكس األمكاؿ البلزمة لتحقيؽ التنمية 

 انخفاض دخميا القكمي كصعكبة االدخار فييا، مما تضطر لتعكيض ىذا النقص إما بسبباالقتصادية، 
، كالمضرة عمى المدل القصير كالمتكسط باالقتصاد الباىظةبالمجكء إلى القركض األجنبية ذات التكاليؼ 

ما تمجأ إلى االستثمارات األجنبية المباشرة كالتي يأتي معظميا مف الشركات المتعددة  الكطني، كا 
. الجنسيات

كتظير أىمية االستثمارات األجنبية المباشرة في زيادة معدؿ التككيف الرأسمالي مف الزيادة المستمرة في 
. تدفؽ ىذه االستثمارات إلى البمداف النامية كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

 (2012-1970) حجـ االستثمار األجنبي المباشر الكارد لمدكؿ النامية(:06)الجدوؿ رقـ 

 السنة تدفقات االستثمار اإلجمالي  العالمي تدفقات االستثمار الى الدوؿ النامية

3854 13346 1970 

9709 26567 1975 

24004 69528 1981 

34762 207362 1990 

116957 343544 1995 

264543 1413169 2000 

334521 989618 2005 

637063 1408537 2010 

702826 1350906 2012 

 .08/02/2014 : أطلع علُهwww.unctad.org/statistics:المصدر

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف االستثمارات األجنبية المباشرة الكافدة إلى الدكؿ النامية قد 
. 2012 إلى 1970 مرة مف سنة 180تضاعفت 

التي تعتبر مف المكاقع األكثر جاذبية ( BRICS)كالجدكؿ التالي يبيف تدفقاالستثمار األجنبي إلى دكؿ
. لبلستثمار المباشر

 .2012-1980مف سنة (BRICS)تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى دكؿ(:07)جدوؿ رقـ 

http://www.unctad.org/statistics
http://www.unctad.org/statistics
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 الدولة 1990 2000 2012

 البرازيؿ 989 32779 65272

 روسيا - 2714 51416

 اليند 237 3588 25543

 الصيف 3487 10715 123985

 جنوب افريقيا - 887 4572

 .08/02/2014 : أطلع علُهwww.unctad.org/statistics:المصدر

أٌف حجـ االستثمارات األجنبية المتدفقة إلى البمداف النامية  (07)ك (06)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 
في زيادة مستمرة، كال شؾ أفَّ ىذه االستثمارات إذا ما أيحسف تكجيييا يمكف أف تشٌكؿ إضافة مباشرة إلى 

يمكف أف يٌدخر جانب  الذم التككيف الرأسمالي في تمؾ البمداف، حيث تساعد في زيادة الدخؿ المحمي ك
. منو كيتحكؿ بالتالي إلى استثمارات محمية ترفع مف معدؿ التككيف الرأسمالي

يضاؼ إلى ذلؾ أف االستثمارات األجنبية تساىـ في سد بعض الفجكات الرئيسية في البمداف 
النامية، فيي تساىـ في سد الفجكة االدخارية لتمكيؿ االستثمارات البلزمة لمتنمية، كسد فجكة النقد األجنبي 
البلـز لبلستيراد بشكؿ عاـ، كاستيراد مستمزمات اإلنتاج بشكؿ خاص، كسد الفجكة بيف اإليرادات العامة 

 نشاط المشركعات االستثمارية، ذلؾ أف ىذه االستثمارات تؤدم مف حصيمة الضرائب  مففقات العامةفكاؿ
إلى حدكث انتعاش في النشاط االقتصادم، مما يؤدم بدكره إلى زيادة حصيمة الضرائب المدفكعة لمدكلة 

. مقابؿ الزيادة في األرباح كدخؿ المشركعات

كما يمكف ليذه االستثمارات أف تكٌفر العمبلت األجنبية لمدكلة مرتيف، مرة أكلى عند قدكميا إلى 
الببلد كالثانية عند بيعيا لمنتجاتيا في األسكاؽ الخارجية، ما قد يساعد عمى تحكؿ اقتصاد الدكلة إلى 

اقتصاد تصديرم، كيرفع بذلؾ القدرة الشرائية لمبمد لمحصكؿ عمى ما يحتاجو مف الخارج، كيأتي ذلؾ نتيجة 
لمغاية الرئيسية لدل الشركات األجنبية الكبرل مف إنشاء فركع ليا في الخارج، كالتي تتركز في الحصكؿ 

 مما يفتح أماـ اعمى العمبلت الصعبة، لذلؾ فإٌف نشاطيا غالبان ما يككف مكجيان إلعادة تصدير إنتاجو
الدكلة المضيفة لبلستثمار األجنبي إمكانيات أكبر لغزك أسكاؽ التصدير كزيادة حصيمة الصادرات،ك ىذا 
 ما حدث في دكلة مثؿ ككستاريكا حيث إنإستراتيجيةاالستثمار األجنبي المكجو لمتصدير مكف الببلد مف

أكثر  (مكز–قيكة ) عائداتيا مف العمبلت األجنبية، ففي الكقت الذم شكمت فيو الصادرات التقميدية تنكيع

http://www.unctad.org/statistics
http://www.unctad.org/statistics
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مف % 80، فاف الصادرات الغير تقميدية كفرت أكثر مف 1982مف نصؼ صادرات ككستاريكا عاـ 
 (195 ).1999عائدات الببلد مف العممة األجنبية عاـ 

 المباشر عمى كؿ مف الصادرات كميزاف األجنبيثر االستثمارإلىأفيما يمي سيتـ التطرؽ .
المدفكعات فيالدكؿ المضيفة 

 . و موازيف مدفوعاتياأثر االستثمار األجنبي المباشػر عمى صادرات الدوؿ المضيفة:المطمب الثاني

االستثمار األجنبي المباشػر عمى صادرات الدوؿ المضيفة : أوال

يعتبر التصدير قاطرة النمك االقتصادم، لذا فإٌف الدكر الذم يمكف أف تقكـ بو الشركات المتعددة 
الجنسيات كفركعيا المنتشرة في معظـ دكؿ العالـ باعتبارىا تييمف عمى أكثر مف ثمث التجارة العالمية، في 
زيادة صادرات الدكؿ المضيفة، كاف محؿ جداؿ كاسع مف قبؿ االقتصادييف، خاصة بعد نجاح ىذا الٌدكر 

. في دكؿ جنكب شرؽ آسيا

كلقد أيجريت العديد مف الدراسات التطبيقية عمى العديد مف الدكؿ المضيفة لمعرفة أثر تدفقات 
 (196): االستثمار األجنبي عمى الصادرات في ىذه الدكؿ، نذكر منيا

 تأثير تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عمى صادرات  ((Xuondxng 2007تناكلت دراسة *
، كأكضحت ىذه الدراسة أف ىذا النكع مف االستثمارات مف أحد العكامؿ 2004-1990فيتناـ خبلؿ الفترة 

الرئيسية الدافعة لنمك الصادرات في ىذا البمد، كعممت عمى تكسيع صادرات فيتناـ إلى دكؿ مصدرة 
لبلستثمار األجنبي المباشر، كما أكضحت ىذه الدراسة إلى أف زيادة تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر 

 .%13 تؤدم إلى زيادة صادراتو بنسبة %1نسبة 

إلى الجدؿ حكؿ أثر مستكل االستثمار األجنبي ((Leidmonto and Erickson 1997كيشير كؿه مف *
، 1981-1980المباشر عمى االقتصاد األمريكي، كعمى الصادرات الصناعية خصكصان خبلؿ الفترة 

كتكصبل إلى  أف زيادة مستكل االستثمار األجنبي المباشر كاف إيجابيان عمى تطكر أداء الصادرات 
 .الصناعية

                                                           

 .408نزيو عبد المقصكد مبركؾ، مرجع سابؽ، ص ( 195)
، مجمة اإلدارة العامة، العدد الثالث، المجمد "أثر االستثمار األجنبي عمى الصادرات األردنية" خالد محمد السكاعي، (196)

 .431، ص 2011الكاحد كالخمسكف، 
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 الصيفحكؿ ىذا الٌدكر في الصيف خمص إلى أفَّ جزءان كبيران مف صادرات ((Lang 2008كفي دراسة *
 كميزة الصيف النسبية ىي كفرة اليد العاممة  األجنبيةذات التكنكلكجيا العالية، ىي منتجات تنتجيا الشركات

المؤىمة، كسياسات الحككمة الصينية المتعمقة بيذا النكع مف االستثمار القائمة عمى التكسع في سياسة 
 .قيادة االستثمار األجنبي المباشر لمٌصادرات كالعمميات التجارية عمى كجو الخصكص

أٌف االستثمار األجنبي قد لعب دكران ىامان في زيادة الٌصادرات في الدكؿ  (08)كيبيف الجدكؿ رقـ 
. المضيفة متقدمة كانت أك نامية
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 .مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في تنمية صادرات بعض الدوؿ:(08)الجدوؿ رقـ 

 %النسبة السنة الدولػة

 النمسا
1993 
1999 

23 
26 

 السويد
1990 
1993 

27 
39 

 األمريكيةالواليات المتحدة 
1985 
1999 

19 
15 

 44 1992 ىولندا

 كندا
1994 
1995 

46 
44 

   دوؿ نامية
 29 2000 األرجنتيف
 9 1999 بوليفيا

 21 2000 البرازيؿ

 الصيف
1990 
2000 

18 
50 

 المكسيؾ
1995 
2000 

15 
31 

اليند 
 

1985 
1994 

18 
16 

Source : Cnuced,rapport sur l’investissement dans le monde2012,P31 

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يمكف القكؿ بأٌف الشركات المتعددة الجنسيات قد ساىمت بطرؽ مختمفة 
عمى تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لمدكؿ المضيفة ليذه الشركات، كيمكف التحدم ىنا في إمكانية 

. االستفادة مف إمكانات ىذه الشركات لتحقيؽ ىذا اليدؼ

كبقصداجتذاب االستثمار األجنبي المباشر المكٌجو لمتصدير كالتأكد مف أٌف ىذا االستثمار يرجع 
ىا مكاتية لبلضطبلع بنكع مف قعبفكائد إنمائية، يجب عمى الدكؿ أف تجد أكثر األساليب فعالية لجعؿ مكا

. األنشطة التصديرية

إٌف تحسيف القدرة التنافسية التصديرية أمره ىاـ ينطكم عمى تحديات، كلكنو ليس غاية في حد 
ذاتو، بؿ ىك كسيمة لبمكغ غاية، أال كىي تعزيز التنمية، كيثير ذلؾ مسألة الفكائد المستمدة مف التجارة 

دامتيا  ـٌ تحسيف العمميات التصديرية، كا  المرتبطة باالستثمار األجنبي، بدءان مف تحسيف الميزاف التجارم ث
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عبر الٌزمف، كحتى إف كانت االستثمارات األجنبية المباشرة المكٌجية لمتصدير تساعد عمى زيادة الصٌادرات 
ٌف الشركات األجنبية تستكرد أيضان، كقد تككف حصائؿ النقد األجنبي الصافي صغيرة في بعض اؼ

الحاالت، األمر الذم يحتـ معرفة الدكؿ النامية المضيفة كيؼ يمكف أف تستفيد إلى أقصى حدو ممكف مف 
ـ بيا الشركات المتعٌددة الجنسيات، كيعتمد األمر إلى حدو كبير عمى االستراتيجيات حؾ التي تتاألصكؿ

التي تتبعيا ىذه الشركات مف جية، كعمى ما يقابميا مف قدرات كسياسات في البمد المضيؼ مف جية 
 (197 ).أخرل

االعتماد المفرط عمى الشركات المتعٌددة الجنسيات لبناء القدرة التنافسية التصديرية لو كما أف 
مساكئو أيضان، فقد ترٌكز الشركات األجنبية فقط عمى المزايا النسبية الثابتة لمبمد المضيؼ، األمر الذم 

يعكد نفعان لمشركات األجنبية أكثر مف االقتصاد الكطني، فبل يمكف ليذه العممية أف تعكد بالنفع لبلقتصاد 
المحمي إالَّ بتثميف المزايا النسبية الدينامكية كانخراط الشركات المحمية بإقامة ركابط مع الشركات األجنبية 

دخاؿ تكنكلكجيا أكثر تطكران  . مف خبلؿ تنمية ميارات العماؿ، كا 

ٌف مقدار النجاح الذم تحققو الدكلة المضيفة في اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر المكجو أكما 
نحك التصدير كرفع مستكاه، إضافة إلى الفكائد التنمكية األخرل، ليذا النكع مف االستثمارات يعتمد اعتمادان 
كبيران عمى قدرة الدكلة عمى تطكير القدرات المحمية، كالكاقع أف بعض الدكؿ التي كانت أكثر نجاحان مف 

 األجنبي المباشر المكجو نحك غيرىا في تعزيز القدرة التنافسية في مجاؿ التصدير كالتحكـ باالستثمار
 إتباع نيج ثنائي يرتكز عمى تنمية القدرات المحمية مع استيداؼ المكارد كاألصكؿ التصدير قد لجأتإلى

 (198 ):األجنبية في الكقت ذاتو، كيمكف أف تشمؿ العناصر اليامة ليذا النيج ما يمي

التأكد مف أف ما ىك مستيدؼ في تشجيع االستثمار يتبلءـ مع االستراتيجيات التنمكية  -
 .كالصناعية األكسع نطاقان لمدكلة المعينة

تكفير مجمكعة مف الحكافز بطريقة مرٌكزة لتشجيع الشركات األجنبية عمى االستثمار في  -
 .(مع مراعاة قكاعد المنظمة التجارة العالمية بشاف التصدير)األنشطة اإلستراتيجية 

 .اشراؾ الشركات األجنبية في تطكير مستكل التنمية البشرية -
 .إيجاد بيئة أساسية رفيعة المستكل مف قبيؿ المكانيكالمطارات -

                                                           

، 32 مجمة الجندكؿ، العدد ،"الشركات المتعددة الجنسيات ودورىا في االقتصاد العالمي"نكزاد عبد الرحمف الييتي، ( 197)
 .154، ص 2007جانفي 

 .16نفس المرجع،ص( 198)
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تسييؿ األنشطة المكجية لمتصدير كرفع مستكاىا كجعميا مستديمة خاصة ما تعمؽ األمر  -
 .بالبيركقراطية

 .تشجيع إقامة ركابط بيف الشركات األجنبية كالمحمية بغرض المناكلة كالتكريد -

أثر االستثمار األجنبي المباشػر عمى ميزاف المدفوعات : ثانياً 

  تعتبر بيانات ميزاف المدفكعات مف أىـ المؤشرات االقتصادية التي تساعد راسمي السياسة 
دارة االقتصاد الكطني، فالبيانات كاإلحصاءات التي م ىا ميزاف المدفكعات فظـتاالقتصادية في تكجيو كا 

. يـ العديد مف الظكاىر االقتصادية المرتبطة باالقتصاد العالميمتعتبر أداة لتفسير كتؽ

 كالحكـ عمى أثر االستثمارات األجنبية المباشرة عمى ميزاف المدفكعات يستمـز إجراء دراسة شاممة 
الت كالمدفكعات التي تحصضركرة النظر إلى كؿ العناصر مف الـأم ،عميولكؿ المتغيرات التي تؤثر 

. الخ...تؤثر عمى ميزاف المدفكعات بما فييا التصدير كاالستيراد كالتمكيؿ

 كبصفة عامة فإٌف دراسة كتقييـ أثر االستثمارات األجنبية المباشرة عمى ميزاف المدفكعات يستمـز 
: (1)دراسة ما يمي

 :مثؿ: ت الداخمةاالتدفؽ (1
ىؿ المشركع مممكؾ ممكية كاممة )مقدار مساىمة المستثمر األجنبي في المشركع االستثمارم  -

 أك أقؿ أك %50لممستثمر األجنبي أك ممكية مشتركة، ما ىي نسبة المشاركة؟ ىؿ ىي 
حيث كمما زادت نسبة مساىمة المستثمر األجنبي في المشركع االستثمارم كمما زاد (أكثر؟

 .حجـ التدفؽ مف النقد األجنبي إلى البمد المضيؼ
 .تقديرات التدفؽ مف النقد األجنبي نتيجة التصدير -
 . األجنبية مف الخارجالقركض التي تحصؿ عمييا الشركات -
 في شكؿ مساعدات كالتي تحصؿ عمييا الشركات األجنبية مقدار التدفؽ مف النقد األجنبي  -

. مف الدكلة األـ
  

                                                           

436 ص، هزجع طابك،ًشَه عبد الومصىد هبزون
(1)
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 :مثؿ: ةالتدفقات الخارج(2

 .التدفقات الخارجة مف النقد األجنبي الستيراد مكاد خاـ كمكاد أكلية أك مستمزمات اإلنتاج -
 .مقدار األجكر كالمرتبات كالحكافز الخاصة بالعامميف األجانب المحكلة لمخارج -
 .كلة لمخارج بعد بدأ مرحمة اإلنتاج كالتسكيؽحمقدار األرباح الـ -
 .فركؽ أسعار التحكيؿ الخاصة بالمكاد الخاـ كالمكاد األكلية -

 .دراسة وتحميؿ العوامؿ والمتغيرات المؤثرة عمى ميزاف المدفوعات(3

حصائيات منشكرة حكؿ تأثير االستثمارات األجنبية  مباشرة عمى اؿكبالٌرغـ مف عدـ كجكد دراسات كا 
ميزاف المدفكعات بالدكؿ النامية المضيفة، كمع األخذ باالعتبار المؤشرات السابقة فإٌف ىذه االستثمارات قد 

تساىـ في تحسيف ميزاف المدفكعات في ىذه الدكؿ، نظران لتكفيرىا لرؤكس أمكاؿ أجنبية كالتكنكلكجيا 
ان بالمكاصفات عإنتاج سؿبرات التي تساىـ في زيادة التصدير، حيث غالبان ما تقكـ ىذه االستثمارات بكالخ

العالمية القابمة لمتصدير، كيتكقع أف تككف ىذه السمع في نفس مستكل السمع المتداكلة في الدكؿ المتقدمة، 
الؾ أم دكلة لسمع تصديرية بيذه المكاصفات التسكيقية العالمية يجعميا أكثر قدرة عمى متكال شؾ أٌف ا
.   ميزاف المدفكعاتسيفىا في السكؽ العالمية كبالسعر المبلئـ، كىذا يساىـ في تحعتصريؼ سؿ

ذا كانت االستثمارات األجنبية مف شأنيا أف تساىـ في تحسيف مكازيف المدفكعات في الدكؿ النامية  كا 
المضيفة إال أٌنو مف الصعب التعميـ بأٌف ىذه االستثمارات ليا أثر إيجابي عمى ميزاف المدفكعات في كؿ 
ىذه الدكؿ، فاألمر يختمؼ مف دكلة إلى أخرل، كىذا يعني أف ىناؾ عدة عكامؿ يجب أخذىا في الحسباف 
عند دراسة أك قياس أثر ىذه االستثمارات، ليس فقط عمى ميزاف المدفكعات كاستيراد التكنكلكجيا كاستيراد 

 مف فركع الشركات %70مستمزمات اإلنتاج كاإلستراتيجية المتبعة مف طرؼ الشركة األـ، فنجد أكثر مف 
المتعددة الجنسيات ممنكعة مف تصدير إنتاجيا مف قبؿ الشركة األـ، ألٌف ىذه األخيرة ال ترغب في 

 (199 ).التنافس مع فركع الشركة األخرل 

باإلضافة إلى ذلؾ تشكؿ خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة عبئان كبيران عمى البمداف النامية 
المضيفة، بؿ ىناؾ حاالت تشير إلى أفَّ ىذه االستثمارات تجني مف كراء أعماليا في بعض الدكؿ 

. أضعاؼ ما تستثمره

: كبصفة عامة فإٌف مدفكعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة تتمثؿ فيما يمي

 .األرباح المحٌكلة لمخارج -

                                                           

 .603غضباف مبركؾ، مرجع سابؽ،ص ( 199)



150 

 

راءات االختراع بمدفكعات خدمة نقؿ التكنكلكجيا المستخدمة كالتي تتمثؿ في رسـك ك -
 .الخ...كالتراخيص كالعبلمات التجارية

 .الفائدة عمى رأس الماؿ المستثمر -
 .تحكيبلت مرتبات العامميف األجانب في المشركعات المستثمرة إلى ببلدىـ -

كتمثؿ األرباح المحكلة لمخارج العبء الرئيسي الذم ينشأ عف االستثمارات األجنبية المباشرة في 
البمداف النامية، كيكضح الجدكؿ التالي حجـ األرباح الناتجة عف ىذه االستثمارات في الدكؿ النامية كالتي 

. 1994-1980تـ تحكيميا إلى البمداف المتقدمة في الفترة 

 . حجـ األرباح المحكلة مقارنة مع حجـ االستثمارات في الدكؿ النامية:(09)جدوؿ رقـ 

 

، دار الفكر اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبيةنزيو عبد المقصكد مبركؾ، : المصدر
 .183ص ،   2007الجامعي،اإلسكندرية،

مف خبلؿ الجدكؿ يٌتضح مدل ضخامة المبالغ المحكلة مف الدكؿ النامية إلى الدكؿ المتقدمة عمى 
شكؿ أرباح االستثمارات األجنبية، كالتي تشكؿ ضغط عمى مكازيف مدفكعات الدكؿ النامية، في الكقت 
الذم تشكؿ فيو آثار إيجابية عمى مكازيف مدفكعات البمداف المتقدمة المصدرة لبلستثمارات األجنبية 

 .المباشرة

 حكؿ الكضعية االقتصادية 2008فيما يخص الجزائر، يشير بنؾ الجزائر في تقريره السنكم لسنة 
 بيف %64.7لمببلد، أٌف تحكيؿ األرباح الخاصة بالشركات األجنبية العاممة في الجزائر قد ارتفع بنسبة 

 أم ما يعادؿ ثمث حصيمة ) دكالرمميار15.7فاف ـ 2007 ك2005، كأٌف بيف سنة 2005 ك2001سنة 

مميار )حجماألرباح المحولة
 (دوالر

حجـ االستثمارات 
 (مميار دوالر)

 السنة

6.4 

24.1 

16.8 

23.3 

25.4 

2.2 

5.2 

28.9 

66.6 

77.9 

1970 

1980 

 1992-1987متكسط 

1993 

1994 
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 مميارات 5قد تـ تحكيميا عمى شكؿ أرباح، أم ما يعادؿ أكثر مف  (2005الصٌادرات الجزائرية  لسنة 
 (200 ).2004 ك2001 مميار دكالر بيف سنة 1.5دكالر لمعاـ مقابؿ 

مف أجؿ الحد مف األعباء الضريبية لممشاريع االستثمارية في الدكؿ المضيفة  ك ،مف جية أخرل
كزيادة حجـ األرباح المحكلة لمخارج، تمجأ الشركات األجنبية إلى سياسة نقؿ األرباح مف الفركع مستخدمة 
عدة أساليب كأدكات لتحكيؿ كتيريب األرباح خارج الدكلة المضيفة، منيا طريقة التبلعب في أسعار السمع 
الكسيطة كالخدمات التي تتبادليا مختمؼ الفركع التابعة لمشركة الكاحدة، إذ تعمؿ ىذه الفركع في ظؿ نكع 
مف التكتؿ اإلنتاجي عمى المستكل العالمي  حيث يتخصص كؿ فرع مف فركعيا في مرحمة إنتاجية معينة 

ـٌ فإفَّ معظـ عمميات التبادؿ التجارم التي تجرييا فركع  في إطار المشركع المتعدد الجنسيات، كمف ث
الشركة ىي عممية داخمية، كبالتالي ىي خاضعة لمسيطرة المركزية لمشركة األـ التي تتكٌلى األسعار التي 

 (201 ).يجرل بيا تبادؿ السمع المختمفة مف فركعيا 

كما مٌكف التنافس الٌضريبي بيف الدكؿ النامية الشركات المتعٌددة الجنسيات أف تنقؿ أعباءىا 
الضريبية عف طريؽ نقؿ رؤكس أمكاليا القابمة لبلنتقاؿ ألماكف أخرل مماَّ ينتج عميو  صعكبة قياـ 

عمى رؤكس األمكاليذه الشركات، مٌما ينجـ عنو تشٌكىات في ضرائب السمطات المالية الكطنية بفرض 
االقتصاد الكطني كفي ميزاف المدفكعات، حيث تؤثر السياسة الضريبية التي تتبعيا إحدل الدكؿ عمى 

الدكؿ األخرل، فإذا كاف العبء الٌضريبي الداخمي إلحدل الدكؿ مرتفعان بالنسبة لمدكؿ األخرل فإٌف كعاء 
،  أم أف مف صالح ىذه الشركات (202)الٌضريبة قد ينتقؿ إلى الدكؿ ذات النظاـ الضريبي األقؿ ارتفاعان 

أماـ االختبلؼ في النظـ الضريبية أف ترٌكز أرباح كحداتيا اإلنتاجية العاممة عمى المستكل الدكلي في تمؾ 
الفركع التي تعمؿ في ظؿ أفضؿ النظـ الضريبة، سكاء مف حيث أسعار الٌضرائب أك مف حيث مدل 

 (203 ).اإلعفاءات التي تتمتع بيا 

 أم أف الضرائب تمعب دكران رئيسيان في قرارات الشركات العالمية بشاف المكاف التي تعمف فيو عف 
كالتي )أرباحيا، كقد أشارت عٌدة بحكث إلى أف الشركات الدكلية تنفؽ مكارد طائمة عمى تسعير التحكيبلت 

                                                           

(200)AbdeltifRebah, Économie algérienne, Le développement national contrarié ,INAS, 

Alger ,2011,p126. 

 .186حساـ عيسى، مرجع سابؽ، ص ( 201)
يرادات الضرائب"رنت جركب، ( 202) ، 2001، 38، المجمد 2، مجمة التمكيؿ كالتنمية، العدد"االستثمار األجنبي المباشر كا 

 .10ص
 .186حساـ عيسى، مرجع سابؽ، ص ( 203)
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يقصد بيا السعر الذم يتـ بو تحكيؿ السمع كالخدمات داخؿ الشركة الدكلية التي تتككف مف عدة فركع 
خاصة عند إجراء ىذه الصفقات عمى الحدكد، أم األسعار التي تستخدميا الشركات الدكلية النشاط لتبادؿ 

 (204 ).(منتجاتيا بيف فركعيا المكجكدة في الدكؿ المختمفة

كعمى سبيؿ المثاؿ، لنفترض أٌف فرع شركة يعمؿ في دكلة ضريبتيا مرتفعة كتنتج سمعة تأتي 
مستمزماتيا مف فرع ليا في دكلة أخرل ضريبتيا منخفضة، ففي ىذه الحالة يككف لدل الشركة الدافع لكي 
تبالغ في سعر المستمزمات ألف ىذا يزيد األرباح في الدكلة منخفضة الٌضرائب، كخفض األرباح في الدكلة 
األكلى، أيف الضرائب مرتفعة، كىذا ما يؤثر سمبان عمى ميزاف المدفكعات كعمى حصيمة الضرائب في آف 

. كاحد

كمف أجؿ تفادم ىذه اآلثار السمبية فعمى الدكؿ النامية فتح أبكابيا أماـ االستثمارات األجنبية 
بيدؼ دعـ مكازيف مدفكعاتيا كتحسينيا، كىذا ما يتطمب أف تككف معظـ إف لـ يكف كؿ 

االستثمارية الجديدة مكجية نحك التصدير، أك عمى األقؿ مكجية نحك إحبلؿ الكاردات بغيرىا شركعاتالـ
مف المنتجات كالسمع المنتجة محميان مف خبلؿ المشركعات الجديدة لمحد مف فاتكرة االستيراد، لذا يقع عمى 

تكجيو إلى ىذه القطاعات، كما يجب عمييا أف بعاتؽ الدكلة المضيفة التي تشجع ىذا النكع مف االستثمار
تقمؿ مف تدفقات النقد األجنبي لمخارج في شكؿ تحكيؿ األرباح، كذلؾ بإعادة استثمار جزء مف ىذه 

األرباح في الداخؿ، دكف ذلؾ يمكف أف تعكد فائدة االستثمار األجنبي كمية لمطرؼ األجنبي عمى حساب 
 .الدكلة المضيفة كأىدافيا التنمكية

: دور االستثماراألجنبي  في نقػؿ التكنولوجيا:المطمب الثالث

يعتبر القرف الحالي قرف اقتصاد المعرفة، كىذا لما تمثمو التكنكلكجيا مف دكر أساسي في إحداث 
التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كقد شيد العالـ تغيرات جذرية في سكؽ التكنكلكجيا تتمثؿ أساسان في زيادة 
أىميتيا في عممية إنتاج السمع كالخدمات، كما أٌف العالـ يتميز بكجكد عدد قميؿ مف الدكؿ كالشركات التي 

 اختراع، تقنيات إنتاج، حقكؽ الممكية براءات)األصكؿ المعرفية  أصبحت  التكنكلكجيا، لذاإنتاجتتحكـ في 
 (205 ). المادية في إنتاج مختمفة السمع كالخدمات األصكؿذات قيمة أكبر مف  (الفكرية

: مفيـو التكنولوجيا:أوال

                                                           

 .214سامي سبلمة نعماف، مرجع سابؽ، ص( 204)
، الممتقى الدكلي جكؿ "قطاعات أنشطة البحث والتطوير عف طريؽ االستثمارات األجنبية المباشرة"بعمكج بكلعيد، ( 205)

 .01، جامعة بكمرداس، ص 2007االستثمار المباشر كميارات األداء االقتصادم، أكتكبر 
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إٌف مصطمح التكنكلكجيا مف المصطمحات المتداكلة بكثرة رغـ أٌنو مف الٌصعب تحديد مفيكمو 
، ىذه األخيرة متككنة مف (Thechnologie)بدقة، بحيث تستمد الكممة أصكليا مف اليكنانية

كالتي تعني األسمكب كالطريقة التي يستخدميا اإلنساف في إنجاز عمؿو ما، (Teche)كممة
. فتعني عمـ دراسة الخطابة(logie)أماٌ 

، كدراسة (Sciencesdesartsetmétiers)أمٌا اآلف فمعنى التكنكلكجيا ىك عمـ الفنكف كالميف
 (206 ).خصائص المادة التي تيصنع منيا اآلالت كالمعدات

فف كعمـ الصناعة، كذلؾ بما تحتكيو مف دراسات كبحكث كميارات ": كتعرَّؼ التكنكلكجيا بأٌنيا
. "كخبرات الزمة لمتطبيؽ في مجاالت معينة

مجمكع المكاد المصنَّعة كالسمع الرأسمالية مف اآلالت كالتجييزات بما يمزميا مف ": كتعرَّؼ أيضان 
أعماؿ التصميـ كالتنفيذ، إضافة إلى الخبرات كالميارات المتعمقة بالفنكف اإلنتاجية كبراءات االختراع 

 (207 )."كالتعمـكبرامج التشغيؿ كأعماؿ التدريب 

كما تعرؼ عمى أٌنيا حؽ المعرفة لكؿ ما ىك محؿ بيع كشراء مف عناصر مثؿ براءات 
:  لعبلمات التجارية، النماذج الصناعية اآلالت، الدراية العممية كالمعمكمات الفنية التي تيدؼ إلىااالختراع،

 .خفض نفقات اإلنتاج باستخداـ كحدات عمؿ كرأس ماؿ أقؿ -
 .إنتاج سمعة أك خدمة جديدة -
 .تحسيف طريقة العمؿ باستخداـ كسائؿ أسرع أك أساليب أحسف -

 .رفع جكدة اإلنتاج -

: نواع نقػؿ التكنولوجياوأمفيػـو:ثانيا

مصنع أك كحدة صناعية متكاممة ) يعٌرؼ المختصكف نقؿ التكنكلكجيا عمى أٌنو نقؿ كسائؿ اإلنتاج 
كالتدريب عمى تشغيمو كتسكيؽ منتجاتو كفؽ عقد ترخيص قانكني يحٌدد عددان  (أك منتج أك عٌدة منتجات

                                                           

، "االستثمارات األجنبية المباشرة كرىاف استراتيجي ألحداث النمو والتنمية في الجزائر"حمداني محمد، كربالي بغداد، ( 206)
، 2008الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ االستثمار األجنبي كنقؿ التكنكلكجيا إلى الدكؿ النامية، المركز الجامعي بشار، فيفرم

 .14ص
، الممتقى الكطني حكؿ "بيئة األعماؿ واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر"شكيب أنكر شريؼ، بكجمعة ببلؿ، ( 207)

 .5، ص 2008االستثمار األجنبي كنقؿ التكنكلكجيا، المركز الجامعي بشار، جانفي 
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مف الممارسات فيما يتعمؽ بتعديؿ عممية اإلنتاج في السكؽ المتاحة كفي المكاد المستعممة كطرؽ 
. (208)تأمينيا

نتاج التكنكلكجيا  كما تيعرؼ ىذه العممية عمى أٌنيا نقؿ المقدرة عمى تسيير كاكتساب كتنمية كا 
المجٌسدة، أك القدرة عمى إنتاج أخرل مشابية ليا، كنقؿ القدرة عمى االبتكار كالكصكؿ إلى إنتاج تكنكلكجيا 

 .فيياجديدة كمطكرة حسب المؤسسة كالبيئة التي تعمؿ 

 : أنواع نقؿ التكنولوجيا

: يمكف نقؿ التكنكلكجيا عمى مستكييف

كذلؾ بتحكيؿ خبلصات البحكث العممية المبتكرة التي تقكـ بيا الجامعات أك : عمى المستوى الوطني -
المعاىد كمراكز البحث إلى منتجات كخدمات كطرؽ إنتاج كيطمؽ عمى ىذا النقؿ مف التكنكلكجيا 

كالذم يعرؼي عمى أٌنيتطكير الفكرة كالمعرفة الجديدة إلى كاقع مممكس " النقؿ الرأسي لمتكنكلكجيا"
 .(209)ضمف قطاع اقتصادم كاحد

نقؿ التكنكلكجيا عمى المستكل الدكلي نقميا مف دكلة متقدمة تحقؽ بكيقصد : عمى المستوى الدولي -
إلى دكلة اقؿ تقدمان ال تستطيع حاليان أف تنجح في النقؿ الرأسي لمتكنكلكجيا،  (النقؿ الرأسي)فييا 

كمثاؿ ذلؾ نقؿ الطرؽ كاألساليب التكنكلكجية مف األكلى إلى الثانية دكف إجراء أية تعديبلت أك 
االجتماعية كاالقتصادية كالبيئة السائدة في الدكلة الظركؼمحاكالت لتكييؼ ىذه الطرؽ كاألساليب مع 

انتقاؿ أك حركة التكنكلكجيا مف قطاع اقتصادم إلى آخر أك »تكردة لمتكنكلكجيا كالذم يقصد بو سالـ
 .(210)«انتقاليا مف اقتصاد آلخر

 شخص أك شركة أمكالتكنكلكجيا ليست شيئان يمكف شراؤه بحرية مف الرؼ أك األسكاؽ،  أك مف 
الخ، فيناؾ عدة طرؽ كقنكات تكصؿ ...فعممية نقميا عممية معقدة تتطمب التكثيؽ كالتدريب كالدعـ الفني

التكنكلكجيا إلى الدكؿ النامية، بعضيا يمعب دكران أساسيان في عممية النقؿ كالبعض اآلخر يحظى بدكر 
 (211 ): مف أىـ ىذه الطرؽ كثانكم

                                                           

(
208

، "دور االستثمار االجنبي انمباشر في نقم انتكنونوجيا انى انبهدان انناميت"، درواسٌ َظوُي ، الجىسٌ فحُحة (- 
 .03، جامعة بكمرداس، ص 2007الممتقى الدكلي حكؿ االستثمار المباشر كميارات األداء االقتصادم، أكتكبر 

(
209

 .09 ص،2007 جاهعة بىهزداص ،األجٌبٍ الوباشز و ههارات األداء االلحصادٌ- (

(
 .06 هزجع طابك ص،حوداًٍ هحود كزبالٍ بغداد(210

 الممتقى الكطني حكؿ االستثمار ،"القنوات البديمة لنقؿ لمتكنولوجيا إلى الدوؿ النامية"بمعزكز بف عمي، بكفميح نبيؿ، ( 211)
 .30-29، ص ص 2008األجنبي كنقؿ التكنكلكجيا، المركز الجامعي بشار، جانفي 
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I-االستيراد المباشر لممعّدات  :

يعدي االستيراد المباشر لممعدات مف الطرؽ البديمة التي يمكف مف خبلليا لمدكؿ النامية الحصكؿ 
عمى أجيزة كآالت كمصانع جاىزة، إذا تكفر رأس الماؿ، كمعدات تتجسد فييا إلى حدو بعيد التكنكلكجيا 

التي أينتجت بيا، كمف محاسف ىذه الطريقة أٌف المستكرد عادة ما يككف حر التصرؼ فيما يشترم إلى حدو 
لكشؼ عمى التكنكلكجيا بطرؽ شتى، منيا فؾ اآلالت كاألجيزة كدراسة اما، إذ تستطيع الدكؿ النامية 

عادة بنائو، كما فعمت الياباف بنجاح مف قبؿ، كفي حيف أفَّ درجة مف ىذا التقميد حاصؿ في  تركيبيا كا 
بعض دكؿ جنكب شرؽ آسيا كتايكاف، ىكنج ككنج، الصيف، ككريا الجنكبية، إالَّ أفَّ الكثير مف الدكؿ 
عادة تركيب ىذه السمع، كما أفَّ تجربة الياباف لـ تكف تقميدان  النامية ال تممؾ ىذه القدرة عمى تفكيؾ كا 

 .أعمى، بؿ جاءت جزءان مف مشركع حضارم متكامؿ لنيضة الياباف

II-عقود التراخيص لنقؿ الممكية الفكرية الصناعية :

ق العقكد كالتراخيص مف بيف أىـ القنكات التي يمكف لمدكؿ النامية استغبلليا، ذ حيث تعدي ق
كييعرَّؼ عقد نقؿ التكنكلكجيا عمى أٌنو اتفاؽ يتعيد بمقتضاه مكرد التكنكلكجيا بأف ينقؿ بمقابؿ معمكمات 

فنية إلى مستكرد التكنكلكجيا الستخداميا في طريقة فنية خاصة إلنتاج سمعة معينة أك تطكرييا أك لتركيب 
، كال ييعتبر نقبلن لمتكنكلكجيا مجرد بيع أك شراء أك تأجير السمع، . أك تشغيؿ آالت كأجيزة أك لتقديـ خدمات

كال بيع العبلمات التجارية أك يرخص باستعماليا إال إذا كرد ذلؾ كجزء مف عقد نقؿ التكنكلكجيا، كتتضٌمف 
عقكد التكنكلكجيا عادة الترخيص باستغبلؿ حقكؽ المعرفة الفنية، كىي تشمؿ الخبرة الفنية بكافة أشكاليا، 

 ".تسميـ المفتاح"كقد يتضٌمف العقد باإلضافة إلى ذلؾ تكريد ما يعرؼ بعقد 

: كعادة ما يتـ التمييز بيف ثبلثة أنكاع مف العقكد كالتراخيص عمى النحك التالي

كبمقتضاه يقتصر الحؽ في استغبلؿ البراءة أك العبلمة أك غير ذلؾ مف : الترخيص الحصري -1
حقكؽ الممكية الفكرية عمى المرخص لو، دكف سكاه داخؿ الحدكد الجغرافية التي يرسميا العقد، كىذا 

النكع مف الترخيص يسمب حؽ المرخص في االستغبلؿ داخؿ النطاؽ الجغرافي الذم يحٌدده العقد، كما 
ال يجكز لممرٌخص أف يرخص لشخصو آخر في االستغبلؿ داخؿ الحدكد المكانية التي يرسميا عقد 

 .الترخيص الحصرم
كبمقتضاه يمنع عمى المرٌخص أف يمنح ترخيصان آخر لغير المرخَّص لو داخؿ : الترخيص الوحيد -2

الحدكد الجغرافية التي يرسميا العقد، غير أفَّ صاحب البراءة أك العبلمة أك غير ذلؾ مف حقكؽ الممكية 
 .الفرية يحتفظ لنفسو بالحؽ في استغبلليا داخؿ ىذه الحدكد دكف قيد
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كىذا الٌنكع مف الترخيص ال يمنع المرخِّص منح تراخيص أخرل : الترخيص غير الحصري -3
 .ألشخاص آخريف داخؿ اإلقميـ أك الدكلة، كما يككف مف حقو االستغبلؿ بنفسو

كرغـ أىمية العقكد كالتراخيص كقناة بديمة لنقؿ التكنكلكجيا، إاٌل أٌنيا ال تخمك مف العيكب، إذ غالبان ما 
عدـ تصدير المنتجات ؾتفرض الجية المانحة لمترخيص شركطان كقيكدان عمى الجية الميرٌخص ليا 

. كاكتفائيا بالسكؽ المحمية

III-االستثمار األجنبي المباشػر :

االستثمار األجنبي المباشر أحسف كسيمة لنقؿ التكنكلكجيا اإلنتاجية المختصكف أف يعتبر الكثير مف 
كالميارات اإلدارية  مف بمدو آلخر، خاصة مف الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ النامية، ككف سكؽ التكنكلكجيا 
سكؽ احتكارية كليس مف السيؿ شراء التكنكلكجيا فيو، ذلؾ ألٌف الشركة المتعٌددة الجنسية عندما تقكـ 

ؿ البمد، كتعمؿ عمى تدريبيـ قبعممية اإلنتاج في بمد ما فإنيا تستعيف في ذلؾ بميندسيف كعٌماؿ ميرة مف أ
عمى التعامؿ مع اآلليات التي تجمبيا كتركيبيا كتشغيميا كصيانتيا، كبذلؾ يستكعبكف ىذه التقنية الجديدة 

 .كيتمرنكف عمييا

لماذا ييعتبر االستثمار األجنبي أكثر كفاءة مف التراخيص كالشِّراء مف : والسؤاؿ المطروح
انعيف؟  الصَّ

إذا كانت التقنية المطمكبة متقدمة، فقد يككف االستثمار األجنبي الكسيمة الكحيدة لمحصكؿ عمييا، 
لكف إذا كانت نمطية كمألكفة فإفَّ الترخيص كاؼو لمحصكؿ عمييا، كما أٌف الترخيص لو ثمفه كاضح في 
شكؿ إتاكة تيدفع دكريان لصاحب التكنكلكجيا، بينما في حالة االستثمار األجنبي ليس ىناؾ ثمنان دكريان ييدفع 

. لممستثمر األجنبي، فاالستثمار األجنبي أقؿ تكمفة مف ىذه الناحية

 طريقة بنقؿ التكنكلكجيا، حيث ترل الصيف كالياباف أحسفكما تختمؼ الدكؿ في نظرتيا إلى 
 أكثر إذا لـ تأًت بيسركالبرازيؿ مثبلن أٌف االقتصاد المحمي يستكعب التكنكلكجيا كالتقنية كأساليب اإلدارة 

معيا ممكية أجنبية تتحٌكـ فييـ، لذا تتفادل العديد مف الدكؿ الممكية الكاممة لممشركع االستثمارم مف طرؼ 
. األجانب كتصر عمى ضركرة كجكد شريؾ محمي لبلستفادة أكثر مف عممية  نقؿ التكنكلكجيا

: انتقاؿ التكنولوجيا عالميا بواسطة االستثمار المباشػر

تتدفؽ معظـ االستثمارات األجنبية المباشرة المستخدمة لمتكنكلكجيا العالمية بيف البمداف المتقدمة  -1
كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية كالياباف كدكؿ االتحاد األكركبي، خاصة حقكؿ التكنكلكجيا 
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الحيكية، مصادر الطاقة الجديدة كالمتجددة، كمعظـ تكنكلكجيات االلكتركنيات كالمعمكمات، أم أٌف ىذه 
 (212 ).البمداف تسيطر عمى صناعة الثكرة الصناعية الثالثة 

تتدفؽ معظـ النسبة الباقية المخصصة لبلستثمارات األجنبية المباشرة في البمداف النامية كفي  -2
بمداف محدكدة في جنكب شرؽ آسيا كأمريكا البلتينية، لذا تشارؾ ىذه البمداف بفعالية في التطكر 

التكنكلكجي، كلكف عمى مستكل أدنى مف مستكل التطكر التكنكلكجي في البمداف المتقدمة التي تقؼ 
عمى قمة التكنكلكجيا، كىذه البمداف يحدث فييا نقؿ تكنكلكجي حقيقي في عمميات محدكدة مف الثكرة 

 .الخ...التكنكلكجية الثالثة خاصة في مجاؿ االلكتركنيات كالسيارات
يأتي في المستكل الثالث مف حيث نقؿ التكنكلكجيا بكاسطة االستثمار األجنبي المباشر مجمكعة  -3

مف البمداف في آسيا كأمريكا البلتينية كشماؿ إفريقيا، إذ تتمقى استثمارات أجنبية لكف أقؿ مف المجمكعة 
السابقة، كيحدث فييا نقؿ لمتكنكلكجيا، لكف بدرجات متفاكتة حسب مستكل االستيعاب التكنكلكجي، 

كىي تستفيد مف صناعات الثكرة الصناعية األكلى، أم نقؿ التكنكلكجيا بشكؿو كاسع، كلكف في مجاالت 
 ةالميكانيكيمعينة مثؿ المنسكجات كالمبلبس كاألحذية كالكيماكيات كالبترككيماكيات، كبعض الصناعات 

 .كالكيربائية
تأتي في المستكل األدنى مجمكعة البمداف األقؿ نمكان مف البمداف النامية لتمارس التكنكلكجيا  -4

البسيطة لتككف بعيدان كثيران عمى عجمة التحديث، كنقؿ التكنكلكجيا المتطكرة مف البمداف المتقدمة، فيذه 
 (213 ).الدكؿ ال تستقبؿ االستثمارات األجنبية المباشرة إال بأرقاـ ضعيفة في مجاالت محدكدة

لماذا ىذه التقسيمات السابقة؟ ما ىي الظركؼ المبلئمة : كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا الٌصدد
النتقاؿ مستكل معيف مف التكنكلكجيا مف الدكؿ المصدرة ليا إلى البمداف المستكردة؟ 

إٌف انتشار التكنكلكجيا كطنيان يتحقؽ ببعض الشركط الكاجب تكفرىا في الدكلة المستقبمة لمتكنكلكجيا 
 (214 ):كأىما

 بمعنى سماح سكؽ العمالة بانتقاؿ العمالة الماىرة بيف :  تكفر سكؽ عمالة كأجكر مرنةبكجك
ما تعتبر ؾء مف القطاع العاـ إلى الخاص كالعكس، عمماالشركات بحرية كانتقاؿ الباحثيف كالميندسيف كاؿ
ما يؤدم بمستكل األجكر إلى رفع أجكر العمالة ؾمركنة األجكر ميمة لنمك العمالة الخبيرة كالماىرة 

                                                           

 .11الجكزم فتيحة، دركازم يسميف، مرجع سابؽ، ص ( 212)
 .13نفس المرجع، ص ( 213)
، الممتقى الكطني "دور االستثمار األجنبي المباشر في نقؿ وتطوير التكنولوجيات في الدوؿ النامية"براؽ محمد،ميمكني سمير،( 214)

 .11-9،ص ص 2008،المركز الجامعي بشار جانفي "حكؿ االستثمار األجنبي كنقؿ التكنكلكجيا إلى الدكؿ النامية
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الماىرة إلى مستكل أعمى بكثير عف مستكل أجكر العمالة العادية، سكاء في القطاع العاـ أك الخاص، ما 
يسمح بجذب كنمك ىذه العمالة مؤديان بذلؾ إلى ازدياد القدرات االستيعابية لمعمـ كالتكنكلكجيا، كىذا ما ال 
نجده في الدكؿ النامية، إذا ما قكرف أجر األستاذ الجامعي كالباحث في ىذه الدكؿ بالدكلة الناشئة أك 

 .المتقدمة
 كالذم مف شأنو تكفير التمكيؿ الخاص بالبحث كاإلبداع :  ذك كفاءة كفعالية ماليتكفر نظاـ

كاالبتكار، كتشجيع نمك شركات صغيرة كمتكسطة القائمة عمى منتجات مبتكرة كطنيان كالتي تستعمؿ 
التكنكلكجيا الجديدة باعتبارىا مف أىـ متطمبات نقؿ التكنكلكجيا، فبل يمكف لطرؽ التمكيؿ التقميدية مثؿ 
صناديؽ التنمية الصناعية التي تكفر القركض قصيرة المدل أف تدعـ االبتكار كالتجديد، فالمطمكب ىك 

 (.capital risque)كجكد تمكيؿ مرف مثؿ رؤكس األمكاؿ المخاطرة 
 إف قياـ الشركات الصغيرة كالمتكسطة المبنية عمى : كجكد مناخ استثمار كأعماؿ مشجع

لؾ ذىا، فالقكانيف البلزمة ؿـالتكنكلكجيا غير ممكف دكف كجكد بيئة أعماؿ مناسبة تسيؿ كتشجع قيا
كالمؤسسات المساعدة مثؿ حاضنات التكنكلكجيا كحدائؽ التكنكلكجيا كمراكز المعمكمات كالتعميـ البلـز 

الذم يجمع بيف االقتصاد كاإلدارة كالتكنكلكجيا كغيرىا مف األمكر تعتبر متطمبات أساسية لنقؿ 
 .التكنكلكجيا

 في ىذا الٌصدد يصنؼ دكر الحككمة في نكعيف: تدخؿ الدكؿ لنشر التكنكلكجيا: 
 ة الخاصةردسياسة التدخؿ األدنى متمثمة في إيجاد اإلطار المذككر سمفان كترؾ القطاع الخاص كالمبا -

 .تتحركاف فيو
كالتي تتمثؿ بتبني مشاريع كطنية مدعكمة مف الحككمة، كىي السياسات : سياسة التدخؿ الفٌعاؿ -

األكثر نجاحان في الدكؿ النامية، كمف جية أخرل تتبنى الدكؿ ثبلث سياسات في تعامميا مع 
 :الشركات األجنبية الكبرل لتشجيعيا عمى االستثمار داخميان كىي

  السياسات المنتيجة خارجيان، كتعني تعامؿ الشركات األجنبية مع المحمية دكف امتبلكيا
 ،. (كالتراخيص)
  قامة فركع ليا داخؿ داخمياالسياسة المتجية  أم قياـ الشركات باالستثمار األجنبي المباشر كا 

 .الدكلة النامية
 سياسة مختمطة مف السياستيف السابقتيف. 
 شركط انتشار التكنكلكجيا محميان كجكد نشاطات بحث  مفإفٌ : اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكيػر 

كتطكير محمية مترابطة مع احتياجات االقتصاد الكطني، ما يتطمب زيادة إنفاؽ الدكلة كالقطاع الخاص 
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مف الناتج المحمي اإلجمالي %0.4عمى ىذه النشاطات، حيث تنفؽ الدكلة النامية في المتكسط ما قيمتو 
 . في بعض الدكؿ المتقدمة%3عمى أنشطة البحث كالتطكير في حيف ىك حكالي 

 .االستثمار األجنبي وعممية تدويؿ أنشطػة البحث والتطوير:ثالثا

 تعد عممية تدكيؿ أنشطة البحث كالتطكير مف جانب الشركات المتعددة الجنسيات ظاىرة جديدة 
نسبيان تيدؼ إلى تكييؼ التكنكلكجيا مع المحيط المحمي لمدكلة المضيفة، ففي الماضي كانت تحتفظ ىذه 

. الشركات بيذه األنشطة في البمد األـ

أكؿ مختبر لمبحث كالتطكير في الصيف مممككان ممكية أجنبية، " مكتكركال" أنشأت شركة 1993ففي سنة 
 كحدة، كما أٌف أنشطة البحث 700أٌما اآلف فقد تجاكز عدد ىذه المختبرات األجنبية في ىذا البمد 

 شخص في مجاالت متنكعة، 2400 أكثر مف  تشغؿكالتطكير في اليند كالتابعة لشركة جنراؿ الكتريؾ
 .كمحركات الطائرات  كالمكاد الصيدالنية

 العالمي عمى  اإلنفاؽفعمى الصعيد العالمي فاف الشركات المتعددة الجنسيات تنفؽ حكالي نصؼ
 ما تنفقو دكؿ متقدمة عمى ىذه أكثر البحث كالتطكير، فقد نجد بعض الشركات العالمية تنفؽ أنشطة

 .(03) كما يكضحو الشكؿ رقـ األنشطة

 اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير مف قبؿ أكبر الشركات المتعددات الجنسيات (:03)الشكؿ رقـ 
 كمقارنتيا في بعض االقتصاديات
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 .32، ص 2005االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي : المصدر

إالَّ أفَّ عددان قميبلن مف البمداف النامية كاالقتصاديات االنتقالية تشترؾ في عممية تحكيؿ البحث 
كالتطكير، بيد أٌف ككف بعض البمداف يينظر إلييا اآلف عمى أٌنيا مكاقع جذابة ألنشطة البحث كالتطكير 

المعقدة كالمتطكرة يشير إلى أٌف مف الممكف أف تنخرط الدكؿ النامية في منظكمة البحث كالتطكير العالمية 
لمشركات المتعٌددة الجنسيات، كمف منظكر الدكؿ المضيفة فإٌف تدكيؿ البحث كالتطكير يفتح الباب، ليس 

ا يؤٌدم بيذه البمداف إلى تعزيز قدراتيا ـداع التكنكلكجي، بفقط أماـ نقؿ التكنكلكجيا إٌنما أيضان القياـ باإل
، كلكف يكسع أيضان الفجكة مع البمداف التي تخفؽ في االرتباط بشبكة االبتكار ةالتكنكلكجيا كاالبتكارم

. العالمي

ىذه الشبكة  المككنة أساسان حسب االنكتاد مف البمداف المتقدمة كمنيا مقاطعة  تايكاف الصينية 
كككريا كسنغافكرة كبعض دكؿ جنكب شرؽ آسيا، أمٌا المجمكعة المتكسطة فتضـ االقتصاديات التي تمر 
بمرحمة انتقاؿ، كاقتصادياف افريقياف ىما جنكب إفريقيا كمكريشيكس، كتشمؿ مجمكعة البمداف ذات القدرة 

. المنخفضة معظـ الدكؿ اإلفريقية سكاء جنكب الصحراء أك شماؿ إفريقيا كغرب آسيا كأمريكا البلتينية

كتعتمد نكعية البحث كالتطكير المضطمع بو في الخارج عمى القدرات المحمية لمبمد المضيؼ، 
. كقدرة المؤسسات المحمية عمى التأقمـ مع التكنكلكجيا الحديثة

كتضطمع الشركات األجنبية بأدكار ىامة في عممية البحث كالتطكير، فقد ارتفعت ميزانية ىذا 
، إالَّ أفَّ 2002 مميار دكالر عاـ 68 إلى 1993 مميار دكالر عاـ 30النشاط في الدكؿ المضيفة مف 

العديد مف االقتصادييف يركف أٌف عممية نقؿ التكنكلكجيا إلى البمداف النامية تشكبيا مشكمتاف أساسيتاف، 
تتعمؽ األكلى بمدل مبلئمة التكنكلكجيا التي تكفرىا الشركات لظركؼ البمد النامي، كتتعمؽ الثانية بالكمفة 

 (215). التكنكلكجية المستكردة

فبالنسبة  لممشكمة األكلى فإٌف الشركات األجنبية ال تيتـ إطبلقان بمدل مبلئمة ما تقدمو مف 
 (216 ).تكنكلكجيا لظركؼ االقتصاد الكطني كالمجتمع 

فمف اآلثار السمبية في ىذا المجاؿ ىك خركج الشركات الكطنية مف السكؽ نتيجة التفكؽ 
. التكنكلكجي لنظيراتيا األجنبية

                                                           

 .241ساكر محمد العربي، مرجع سابؽ، ص ( 215)
 .531عدم قصكر، مشكبلت مرجع سابؽ، ص ( 216)
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أمٌا مشكمة التكمفة، فإٌف سكؽ التكنكلكجيا يتصؼ بعدـ الكماؿ لعدـ تكافر البيانات كالمعمكمات 
الكافية مف المعركض منيا، ككف التكنكلكجيا مف أسرار الشركات االحتكارية كككف التكنكلكجيا تختمؼ عف 

السمع األخرل مف حيث تعقدىا كعدـ تجانسيا، كبالتالي صعكبة تسعيرىا، باإلضافة إلى ذلؾ تقـك 
 (217 ).الشركات الدكلية بنقؿ تكنكلكجيا قررت االستغناء عنيا مقابؿ ثمف مرتفع 

 (218):  ما يميأمثػمة نقؿ التكنكلكجيا إلى الجزائرك مف

كذلؾ بمكجب عقد تسيير خدمات الماء كالتطيير في مدينة الجزائر بيف : إنشاء شركة سياؿ-1
(SUEZ ENVIRONEMENT ) كالسمطات الجزائرية، ىذا المشركع الذم جسده بركتكككؿ اتفاؽ في

 SUEZ)ك(ONA)كالديكاف الكطني لمتطيير ( ADE) بيف الجزائرية لممياه2003فيفرم 

ENVIRONEMENT )بعد مكافقة مجمس الكزراء  .

ثبلث سنكات كانت الزمة لتجسيد المشركع الذم جاء نتيجة بحث السمطات في حمكؿ دائمة 
.  لمشكمة تحسيف نكعية المياه المكزعة، كشبكة الٌصرؼ الصحي

 تـ إنشاء شركة أسيـ، كىي شركة المياه كالتطيير لمدينة 28/11/2005في تاريخ 
عقد (SOCIETE DES EAUX ET D’ASSINISSEMENT D’ALGER(SEAL))الجزائر

طار باإلضافة إلى اس300إنشاء الشركة يتضٌمف نقؿ التكنكلكجيا في ىذا المجاؿ، كتككيف  ماؿ تع عامؿ كا 
. أحدث التكنكلكجيا، مٌما أٌدل إلى تحسف ممحكظ في جكدة خدمة تكزيع المياه في الجزائر العاصمة

بيف استثمار مشترؾ تحت شكؿ 2004كالتي تـ إنشاؤىا سنة (HANKEL-ENAD )شركة-2
 HANKEL)، مؤسسة عمكمية جزائرية كشركة(ENAD)فات كالمكاد الكاشطةنظالمؤسسة الكطنية لمـ

FRANCE )فرع لممجمع األلماني( HANKEL ) كالذم تحكؿ اسميا
 مف حصتو %40 بعد تنازؿ الشريؾ الجزائرم عف 2004في ديسمبر (HANKELALGERIE)إلى

 (.HANKEL)لصالح

عمى تجسيد برامج إعادة تأىيؿ عف طريؽ " ىنكؿ"باإلضافة إلى خمؽ فرص جديدة عمدت شركة 
استخداـ تكنكلكجيا عالية، ما نتج عنو تحسف كاضح في نكعية المنتكج، باإلضافة إلى برامج تككيف لمعماؿ 

. كاإلطارات داخؿ كخارج الجزائر

                                                           

 .242ساكر محمد العربي،مرجع سابؽ، ص ( 217)
(218) chabhabouzar, TarebFatima ,Op-Cit, p16. 
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، كىي شركة ألمانية مستثمرة في الجزائر بداية التسعينات "شنايدر الكتركنيكس"قياـ شركة -3
 كذلؾ في 2002 عامؿ بإنشاء مدرسة لتككيف الفنييف كالميندسيف في أكتكبر 180كالتي تشغؿ أكثر مف 

مككنيف كطنييف كأجانب يشرؼ عمييا  (الخ...المراقبة الصناعية، صناعة االلكتركنيات)مجاالت مختمفة 
اكلة المتعاقدة فكاليدؼ مف ىذا المشركع ليس فقط لتككيف المكظفيف، كلكف أيضان مكظفي الشركات الـ

. معيا 

 

 .دور االستثمار األجنبي المباشػر في توفير فرص عمؿ جديدة في الدوؿ المضيفة:المطمب الرابع

أف يترٌتب عمى تدفؽ االستثمارات األجنبية إلى الدكؿ المضيفة زيادة - كلك نظريان –مف المفترض 
فرص العمؿ المتاحة في السكؽ المستقبؿ ليذه االستثمارات، حيث تحتاج ىذه الشركات التي تـ إنشاؤىا 

د ىذه ـإلى أيدم عاممة تعمؿ في ىذه الفركع الجديدة، زيادة عمى ذلؾ فإف الشركات المحمية سكؼ ت
الفركع األجنبية بما يحتاج إليو مف مستمزمات اإلنتاج ستحتاج ىي األخرل إلى المزيد مف األيدم العالمة 

. نتيجة لتكسع في نشاطيا

إالَّ أفَّ الكاقع العممي يشير إلى أٌف األثر اإليجابي لبلستثمارات األجنبية المباشرة عمى التكظيؼ 
 (219 ). الدخكؿ إلى الدكلة المضيفة، كعمى نكعية االقتصاد المستقبؿ طريقةيتكقؼ بشكؿو كبير عمى

: كىنا نميز بيف نكعيف أساسييف مف االستثمار

 .االستثمار عف طريؽ االستحكاذ أك االندماج -
 .االستثمار عف طريؽ إقامة مشركعات جديدة -

: (االندماج)أثر االستثمار عف طريؽ االستحواذ -1

 خمصت العديد مف الدراسات التي أيجريت في ىذا الٌصدد إلى كجكد أثرو سمبي عمى العمالة في 
حالة االستثمار عف طريؽ االندماج كاالستحكاذ، بحيث اقترنت معظـ حاالت االندماج كاالستحكاذ 

بتخفيض عدد العماؿ في المشركعات المستحكذ عمييا، كيرجع ذلؾ بصفة أساسية إلى سياسة الترشيد في 
التشغيؿ التي تتٌبعيا الشركات الكبيرة الحكـ، كذلؾ بيدؼ تعظيـ األرباح، باإلضافة إلى استخداـ 

التكنكلكجيا المتطكرة التي تستغني عف األيدم العاممة، كيمكف أف يطاؿ تسريح العماؿ الشركات المحمية 

                                                           

 .253ساميسبلمة نعماف، مرجع سابؽ، ص (219)
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كالتي قد ال تستطيع منافسة الكافد الجديد الذم يستخدـ تكنكلكجيا عالية نتيجة لفقداف جزء مف حصتيا في 
( 220 ).السكؽ المحمية 

  

                                                           

 .256-254نفس المرجع، ص ص ( 220)
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: أثر االستثمار عف طريؽ إقامة مشروعات جديدة- 2

يمكف القكؿ أٌف االستثمار في شكؿ إقامة مشركعات جديدة سكؼ يؤٌدم إلى زيادة فرص العمؿ 
 (221): المتاحة في الدكؿ المضيفة، كذلؾ مف خبلؿ

  إٌف نشاط الشركات المتعددة الجنسيات عف طريؽ االستثمار في مشاريع جديدة سكؼ يؤٌدم إلى خمؽ
 خمفية بيف أكجو النشاط االقتصادم المختمفة في الدكؿ، مف خبلؿ إقامة  كعبلقات تكامؿ رأسية أمامية

 تزكيد ىذه الشركات األجنبية بالخدمات الضركرية أك أمالمؤسسات مشاريع محمية تقـك بعممية المناكلة 
 .يد مكاد خاـ أك مكاد نصؼ مصنعة، كمنيا زيادة التكظيؼ في شركات المناكلةكرت
  إف الشركات االستثمارية  األجنبية سكؼ تقـك بدفع ضرائب عمى األرباح المحققة، كىذا سكؼ يؤدم

صناعية، تجارية، )إلى زيادة مداخيؿ الدكلة، األمر الذم يمكنيا مف إنشاء مشركعات استثمارية جديدة 
 .، مٌما يزيد مف فرص التكظيؼ في ىذه الدكؿ(خدمية

  إف تكسع الشركات االستثمارية األجنبية في أنشطتيا سكاء عمى المستكل األفقي أك الرأسي مع
االنتشار الجغرافي ليذه األنشطة سكؼ يؤدم إلى خمؽ فرص عمؿ جديدة في المناطؽ الداخمية لمدكلة 

 .المضيفة
  إف إنشاء المشركعات االستثمارية المكجية لمتصدير كالمشركعات كثيفة العمالة في المناطؽ الحرة

 .سكؼ يؤدم إلى خمؽ  العديد مف فرص العمؿ الجديدة

كالجدكؿ التالي يكٌضح فرص العمؿ التي كفرتيا المناطؽ الحرة المخصصة لمتصدير في مناطؽ 
. 2004مختمفة مف العالـ عاـ 

  

                                                           

 .419نزيو عبد المقصكد مبركؾ، مرجع سابؽ، ص ( 221)
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فرص العمؿ التي كفرتيا المناطؽ الحرة في مناطؽ مختمفة مف العالـ حتى عاـ (:10)جدكؿ رقـ 
2004. 

 المنطقة الجغرافية عدد المناطؽ الحرة إجمالي فرص العمؿ

36 824 231 

2 241 821 

330 000 

311 143 

691 000 

515 000 

431 000 

245000 

226000 

127000 

50100 

13000 

42000000 

749 

3 300 

713 

39 

37 

23 

64 

90 

87 

3 

55 

14 

5174 

آسيا 

أمريكا الوسطى والمكسيؾ 

أمريكا الشمالية 

أمريكا الجنوبية 

الشرؽ األوسط 

شماؿ إفريقيا 

إفريقيا جنوب الصحراء 

دوؿ االقتصاد المتحوؿ 

دوؿ الكاريبي 

دوؿ المحيط اليندي 

أوروبا 

دوؿ المحيط اليادي 

 المجموع

 منشكرات الحمبي ،الدور االقتصادي لممناطؽ الجرة في جذب االستثماراتمحمد عمي عكض،: المصدر
. 55 ص 2007،بيركت،الحقكقية

إال أنَّو في الكاقع العممي في الدكؿ النامية ككؿ، ىناؾ جدؿ كاسع بيف الباحثيف حكؿ جدكل 
 ىذه الدكؿ، مع بعض  فياالستثمارات األجنبية في خمؽ فرص عمؿ جديدة مقارنة بالعدد اليائؿ لمبطاليف

ف تستخدـ الشركات الفرعية التابعة لمشركات المتعددة الجنسيات ماالستثناءات كالبرازيؿ كالمكسيؾ مثبلن، أ
. نصؼ القكة العاممة في النشاط الصناعي

فيما يخص الجزائر، مازالت مساىمة االستثمار األجنبي المباشر في خمؽ فرص عمؿ ضئيمة، 
نظران ألف أغمب المستثمريف األجانب قد دخمكا السكؽ الجزائرية عف طريؽ شراء حصص أك المساىمة في 

 صناعة  كالشركات في إطار الخكصصة مع كجكد بعض االستثناءات، خاصة في مجاؿ البنكؾ
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 االتصاالت،فعمى األقؿ ساىـ المستثمركف األجانب عف طريؽ الخكصصة بالحفاظ عمى  كاالسمنت
 (222 ).مناصب العمؿ التي كانت ميددة بإفبلس تمؾ المؤسسات العمكمية

 منطقة حرة سمحت بخمؽ 23 كانت دكؿ شماؿ إفريقيا تحتكم عمى فإذافحسب الجدكؿ أعبله
.  منصب شغؿ فاف الجزائر لـ تشمميا ىذه اإلحصائياتكذلؾ لعدـ كجكد مناطؽ حرة بيا515000

كالجدكؿ التالي يكضح عدد مناصب الشغؿ التي كفرتيا الشركات األجنبية في مختمؼ القطاعات 
. 2012 الى2002االقتصاديةك ذلؾ مف سنة

 عدد مناصب الشغؿ التي كفرتيا االستثمارات األنسب في مختمؼ القطاعات (:11)جدكؿ رقـ 
 2012-2002مف سنة 

 
 .03/05/2014 اطمع عميو www.andi.dzمكقع الككالة الكطنية لتطكير االستثمار:المصدر

 منصب شغؿ خبلؿ الفترة 853409مف خبلؿ الجدكؿ أعبلىكفرت االستثمارات األجنبية المباشرة 
فإف االستثمار األجنبي في قطاع الصناعة يأتي في ريادة  (11)ككما يكٌضحو الشكؿ رقـ 2002-2012

. تكفير مناصب الشغؿ كقطاع الزراعة في مؤخرة الترتيب

عدد مناصب الشغؿ التي كفرتيا االستثمارات األجنبية في مختمؼ القطاعات :(04)الشكؿ رقـ 
 االقتصادية

                                                           

(222)AbdellatifBenachnhou,Les nouveaux investisseurs, Alpha design,Alger,2006,P204. 

http://www.andi.dz/
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كيمكف تفسير محدكدية نمك العمالة الناتجة عف استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في ككف 
أغمب االستثمارات في القطاع الصناعي ىي استثمارات في الصناعات االستخراجية كالمرتبطة بالنفط، 

 مميكف دكالر 500كالتي تعتمد بطبيعتيا عمى الكثافة الرأسمالية، فمصفاة البتركؿ التي تقدر قيمتيا بحكالي 
 عامؿ كمصنع تسييؿ الغاز الطبيعي الذم يكمؼ مميار دكالر يعمؿ عادة بأقؿ 400تشغؿ عمى األكثر 

. مف ىذا العدد
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:  الفصؿ الثانيخالصػػة

عمى الرغـ مف عدـ االتفاؽ بيف األكاديمييف كالسياسييف حكؿ حجـ كنطاؽ الدكر الذم يمعبو 
االستثمار األجنبي المباشر في دفع عممية التنمية في الدكؿ المضيفة، ككنو ال يزاؿ البعض ينظر إليو 

 االستعمار الجديد كمظير مف مظاىر االمبريالية كأداة لتكريس التبعية أشكاؿباعتباره شكؿ مف 
االقتصادية ليذه الدكؿ، إال أٌف اآلثار اإليجابية لبلستثمار المباشر كما ترتب عنو مف تقدـ تكنكلكجي 

كافتكاؾ حصص معتبرة في السكؽ العالمي، دفع بالعديد مف الدكؿ النامية إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة 
بتحسيف مناخيا االستثمارم بغية جذب المزيد مف ىذه االستثمارات كالتي أصبحت المصدر الرئيسي 

. لرؤكس األمكاؿ المتدفقة لمعظـ الدكؿ النامية

ىؿ تمكنت الدكؿ النامية في زيادة حصتيا مف تدفؽ االستثمار العالمي بعد أف : كالسؤاؿ المطركح
قامت ىذه الدكؿ بإجراء إصبلحات كاسعة تضمنت تحفيزات سخية لممستثمريف األجانب، ككيؼ تكزعت 

. ىذه االستثمارات عمى مختمؼ مناطؽ العالـ
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الفصل الثالث 

 األجنبً المباشر االستثمار إتجاهات

 على الصعٌد العالمً
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 :تمييد

 إلى تنامي ظاىرة ةأدَّت التغيرات في البيئة االقتصادية الدكلية خبلؿ العقكد الثبلثة الماضي 
 كانفتاح األسكاؽ العالمية كزيادة حٌدة المنافسة عمى األسكاؽ كالفرص االستثمارية مف قبؿ ،العكلمة

الشركات المتعدَّدة الجنسيات، ممَّا نتج عنو زيادة في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر باتجاه دكؿ العالـ 
 حيث أصبحت ىذه التدفقات تمثؿ الحجـ األكبر في االقتصاد العالمي كتساىـ في تنظيمو أكثر ،المختمفة

. مف التجارة الخارجية

فبعد أف كانت الدكؿ النامية تنظر إلى االستثمار األجنبي المباشر بنظرة الحيطة كالحذر، 
أصبحت اآلف تنافس الدكؿ المتقدمة في جذب ىذا النكع مف االستثمار في ظؿ تقمص االعتماد عمى 

، ككذا في ظؿ انخفاض دعـ المساعدات (االستثمار- االدخار)المديكنية الخارجية في سد فجكة 
. الخارجية

   يتناكؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة اتجاىات االستثمار األجنبي المباشر في ظؿ البيئة االقتصادية العالمية 
:   كمصادر تدفقاتو كالتكزيع الجغرافي ليذه االستثمارات، كتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى المباحث التالية،الراىنة

قميميا في ظؿ األزمات المالية العالمية: المبحث األوؿ  .اتجاىات االستثمار األجنبي المباشر عالميا كا 

. كاقع كآفاؽ االستثمار األجنبي المباشر في الدكؿ العربية: المبحث الثاني

 .االستثمار األجنبي المباشر في إطار اتفاقية الشراكة األكرمتكسطية:   المبحث الثالث
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قميميا في ظؿ األزمات المالية العالمية: المبحث األوؿ  .اتجاىات االستثمار األجنبي المباشر عالميا وا 

اتسـ االقتصاد العالمي خبلؿ العقكد الثبلث الماضية بتعٌرضو لعدد كبير مف األزمات حيث  
 كلكفَّ الجديد في األمر ىك تقارب تمؾ ،أصبحت األزمات سمة مف سمات النظاـ االقتصادم العالمي
 بداية (sub-prime)زمة المالية العالمية األاألزمات،فما لبث االقتصاد العالمي في التعافي مف تداعيات 

 مف انخفاض في التدفقات المالية الدكلية خاصة ما تعمؽ باالستثمار األجنبي ا، كما تبله2010مف عاـ 
 مرحمة أخرل مف االنكماش نتيجة ألزمة الديكف السيادية في فيالمباشر ك التجارة الدكلية، إال كعاد ليقع 

، ما دفع دكؿ ىذه المنطقة إلى تبني سياسات مالية تقشفية لتجاكز التبعات  2011منطقة األكرك عاـ 
السمبية لتمؾ األزمة، كؿ ىذه العكامؿ أدت إلى ازدياد معدالت عدـ اليقيف بشأف األكضاع المالية الدكلية 

.  المستقبمية كالفرص االستثمارية المتاحة

 .األزمات المالية و أثرىا عمى االستثمار األجنبي المباشر: المطمب األوؿ

 أزمة مالية حقيقية عصفت باألسكاؽ المالية الدكلية 2007 كاجو االقتصاد العالمي بداية منتصؼ سنة 
، حيث 1929 كبشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ منذ أزمة ، كأٌثرت عمى البنكؾ كالمؤسسات بصفة خاصة،كالكطنية

 تقمص االستثمارات المحمية إلىتراجع نمك االقتصاد العالمي نتيجة لتباطؤ النشاط االقتصادم مما أدل 
. كاألجنبية

:  الدولية الماليةمفيـو األزمات: أوال

 نظرا لطبيعتيا ، مكضكع األزمات المالية أكثر المكاضيع االقتصادية تداكال في الكقت الراىفعتبرم
كارتباطيا بدكرات األعماؿ، كفي مايمي سنتطرؽ لمفيـك األزمات كأنكاعيا مع التركيز عمى األزمة المالية 

 .2007العالمية لسنة 

: مفيـو األزمة المالية-1

ا بأٌنيا اضطراب أك اختبلؿ يحدث في التكازف االقتصادم بصكرة فجائية  ،تيعرؼ األزمة عمكمن
 ، كتعتبر األزمة االقتصادية مرحمة مف مراحؿ انخفاض حركة .سكاءن كاف ذلؾ في بمد محٌدد أك عدة بمداف

 كيعتبرىا البعض جزء مف تناقضات ىذا النظاـ، كتظير األزمة االقتصادية ،اإلنتاج في النظاـ الرأسمالي
في االقتصاد الرأسمالي في انخفاض األسعار كاألجكر كاألرباح كارتفاع معدالت البطالة كضعؼ 
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فبلس المؤسسات كىبكط في ،السيكلة كانخفاض في المبيعات كاالستيبلؾ كاالدخار كاالستثمار كغمؽ كا 
 (223).مؤشرات البكرصة كالنشاط االقتصادم العاـ

:  أنواع األزمات االقتصادية-2

 تختمؼ التقسيمات التي كضعيا االقتصاديكف لؤلزمات االقتصادية حسب المظاىر التي تميز  
 (224): األزمة إلى

 إلىتحدث مثؿ ىذه األزمة عندما تتعرض عممة بمد ما ليجـك خارجي عنيؼ يؤدم : أزمة عممة 
ممتيا عف عانخفاض شديد في قيمتيا، مما يستكجب عمى السمطات الحككمية ليذا البمد عمى الدفاع عف 

 .طريؽ إنفاؽ جانب كبير مف احتياطاتيا الدكلية أك عف طريؽ رفع أسعار الفائدة عمييا بشكؿ حاد
 ىي نكع مف األزمات يتعرض فيو بنؾ أك مجمكعة مف البنكؾ إلى تدافع شديد مف : أزمة مصرفية

 .جانب المكدعيف لسحب كدائعيـ، مع عدـ القدرة لمكاجية طمبات السحب
 بمد أك مجمكعة مف البمداف التي أصبحت غير قادرة عمى خدمة مسكقد ت: أزمة مديكنية خارجية 

 .ديكنيا الخارجية
 كىي أزمات تتميز باضطرابات شديدة في األسكاؽ المالية تضعؼ مف قدرتيا : أزمات مالية شاممة

 :عمى العمؿ بكفاءة، كتؤدم إلى أثار سمبية لمقطاع الحقيقي لبلقتصاد كليا عدة صكر
 غالبا ما تنتج عف االندفاع نحك سحب الكدائع مف البنكؾ، كيمكف التغمب عمى ىذه : أزمة سيكلة

 بعض أصكلو لمبنكؾ األخرل  بيعالمشكمة إذا كانت تتعمؽ ببنؾ كاحد،حيث يستطيع في ىذه الحالة
ب الكدائع يمثؿ ظاىرة عامة تتعمؽ بكؿ النظاـ سحلمحصكؿ عمى السيكلة، أما إذا كاف التزاحـ عمى 

رفي فإف تنافس البنكؾ في التصرؼ في أصكليا يؤدم إلى انييار قيمتيا كمف ثـ تتحكؿ أزمة صالـ
 .السيكلة إلى أزمة عدـ القدرة عمى الكفاء بااللتزامات

 كتنشأ ىذه األزمات عف اختبلؿ اليياكؿ التمكيمية : أزمة التكقؼ عمى الكفاء بااللتزامات
لممشركعات كعدـ تكافؽ ىياكؿ االستحقاؽ بيف أصكؿ كخصـك البنكؾ كمحدكدية رؤكس األمكاؿ، 

 التعثر كتصبح عمى كشؾ التكقؼ عف الكفاء بالتزاماتيا، فإنيا إلىكعندما تتعرض المشركعات كالبنكؾ 
تميؿ لمدخكؿ في مجاالت تتسـ بالمغامرة ك ارتفاع درجة المخاطرة عمى أمؿ الحصكؿ عمى عكائد 

                                                           

، الممتقى الدكلي "انعكاسات األزمة المالية العالمية عمى اقتصاديات الدوؿ العربية"دمكش كسيمة، زكريا مسعكدم، (223)
 .192، ص 2014حكؿ كاقع التكتبلت االقتصادية زمف األزمات، المركز الجامعي الكادم، فيفرم 

 .192ساكر محمد العربي، مرجع سابؽ، ص (224)
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مرتفعة بدال مف االستثمار في مجاالت آمنة منخفضة العائد، كفي معظـ األحياف ينتيي بيا ىذا 
 .السمكؾ إلى اإلفبلس

 كتنشأ ىذه األزمات عند ارتفاع أسعار األصكؿ  ارتفاعا شديدا :أزمة انفجار فقاقيع األصكؿ 
 ألنو ، حيث يعتقد كؿ مضارب أٌنو بعيد عف مخاطر انييار السكؽ،بسبب ىجـك مضاربي عنيؼ

 خسارة،يستطيع الخركج  منو في الكقت المناسب أك ألنو حقؽ مكاسب رأسمالية ضخمة تحميو مف اؿ
 كمف أشير ىذا النكع مف ،كلكف بمجرد عكدة أسعار األصكؿ إلى قيمتيا الحقيقية يحدث االنييار

األزمات انييار سكؽ األكراؽ المالية في الكاليات المتحدة األمريكية الذم ساىـ في اندالع أزمة الكساد 
 .1990 كانييار سكؽ األكراؽ المالية في الياباف عاـ ،1929الكبير عاـ 

: أسباب نشوب األزمات المالية-3

 (225 ):يمكف تمخيص أىـ أسباب األزمات المالية في النقاط التالية

 :عدـ استقرار االقتصاد الكمي-أ

فعندما تنخفض ،إٌف أحد أىـ مصادر األزمات الخارجية ىك التقمبات في شركط التبادؿ التجارم 
شركط التجارة يصعب عمى عمبلء البنكؾ المشتغميف بنشاطات ذات العبلقة بالتصدير كاالستيراد الكفاء 

كما تعتبر التقمبات في أسعار الفائدة العالمية أحد المصادر الخارجية ، خصكصا خدمة الديكف،بالتزاماتيـ
فالتغيرات الكبيرة في أسعار الفائدة عالميا ال تؤثر فقط عمى . المسٌببة لؤلزمات المالية في الدكؿ النامية

تكمفة االقتراض بؿ األىـ مف ذلؾ أٌنيا تؤثر عمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدكؿ النامية 
باإلضافة إلى ذلؾ فإف التقمبات في أسعار الصرؼ الحقيقية تعتبر المصدر الثالث مف ،كدرجة جاذبيتيا

مصادر االضطرابات عمى مستكل االقتصاد الكمي كالتي كانت سببا مباشرا أك غير مباشر لحدكث العديد 
. مف األزمات المالية

أما عمى المستكل المحمي، فيناؾ التقمبات في معدؿ التضخـ التي تعتبر عنصرنا حاسمنا في مقدرة 
 كقد اعتبر  ،.القطاع المصرفي عمى القياـ بدكر الكساطة المالية كخصكصا منح االئتماف كتكفير السيكلة

الرككد االقتصادم الناتج عف ارتفاع مستكيات األسعار سببا مباشرا لحدكث األزمات المالية في العديد مف 
كما أف ىناؾ آثارا سالبة أخرل عمى مستكيات النمك في الناتج ، دكؿ أمريكا الجنكبية ك دكؿ العالـ النامي

 .المحمي اإلجمالي كالتي كاف ليا دكر ىاـ في التييئة لحدكث األزمات المالية
                                                           

، الممتقى الدكلي حكؿ كاقع التكتبلت "األسباب والتداعيات: األزمنة المالية" سعيدم يحي، أكصيؼ لخضر، (225)
 .4- 2، ص ص 2012االقتصادية زمف األزمات،المركز الجامعي بالكادم، فيفرم 
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 : وذلك نتٌجة ألحد العوامل التالٌة:اضطرابات القطاع المالً-ب

 يؤدم التكٌسع في منح القركض إلى ظيكر مشكمة عدـ :عدـ تالـؤ أصوؿ وخصـو المصارؼ
 خصكصان مف جانب عدـ االحتفاظ بقدرو كاؼو مف ،التبلـؤ كالمطابقة بيف أصكؿ كخصـك المصارؼ

السيكلة لمكاجية التزاماتيا الحاضرة كالعاجمة في فترات تككف فييا أسعار الفائدة العالمية مرتفعة كأكثر 
 ممَّا ،جاذبية مف أسعار الفائدة المحمية، أك عندما تككف أسعار الفائدة المحمية عالية كسعر الصرؼ ثابتا

كقد يتعرَّض زبائف المصارؼ كذلؾ إلى عدـ التبلؤـ ،ييغرم المصارؼ المحمية باالفتراض مف الخارج
. بالنسبة لمعممة األجنبية كعدـ التبلـؤ أيضا بالنسبة لفترات االستحقاؽ

 ٌف التحرير المتسارعغير الحذر كغير الكقائي لمسكؽ المالي بعد فترة  إ:تحرر مالي غير وقائي
فمثبل عند تحرير أسعار الفائدة فإٌف المصارؼ ،كبيرة مف االنغبلؽ كالتقييد قد يؤٌدم إلى األزمات المالية

كعمكما فإٌف تجارب الدكؿ النامية ،المحمية تفقد الحماية التي كانت تتمتع بيا في ظؿ تقييد أسعار الفائدة
دٌلت عمى اضطرب في أسعار الفائدة المحميةبعد انتياج أسمكب التحرر المالي خصكصا خبلؿ المرحمة 

. االنتقالية
 مف المظاىر المشتركة لؤلزمات المالية في العديد مف :تدخؿ الحكومة في تخصيص االئتماف

ا في عممية تخصيص القركض  الدكؿ النامية كاف الدَّكر الكبير لمدكلة في العمميات المصرفية خصكصن
كفي كثيرو مف األحياف كانت الحككمة تقكـ بتكزيع المكارد المالية المتاحة عمى قطاعات ،االئتمانية

 في إطار خطة لتنمية تمؾ األقاليـ كالقطاعات أك لخدمة أغراضو أخرل ،اقتصادية أك أقاليـ جغرافية بعينيا
كفي الدكؿ العربيةال يزاؿ القطاع المصرفي في كثيرو ،  كليست اقتصادية،قد تككف سياسية بالدرجة األكلى

منيا مممككنا لمدكلة بما يتبع ذلؾ مف مشاكؿ مف حيث انخفاض اإلنتاجية كقمة الكفاءة كالحافز عمى 
كقد أٌدل ىذا الكضع إلى ، في أحيافو كثيرة يعاني القطاع المصرفي مف احتكار الحككمة لنشاطاتو، اإلبداع

حصكؿ األفراد ذكم النفكذ كاالتصاالت الكاسعة مع الحككمة عمى القركض كاالئتماف دكف األخذ في 
. االعتبار سبلمة المشركع االستثمارم أك القدرة  المالية لممقترض

 تعاني معظـ الدُّكؿ التي تعرضت ألزمات مالية مف :ضعؼ النظاـ المحاسبي والرقابي والتنظيمي
ا فيما يتعمؽ ،الضعؼ في النظاـ كاإلجراءات المحاسبية المتبعة كدرجة اإلفصاح عف المعمكمات  خصكصن

كما تعاني مف ضعؼ النظاـ القانكني المساند ،بالديكف المعدكمة كنسبتيا في محفظة المصرؼ االئتمانية
ركض المقدمة لمقترضو كاحد كنسبتيا ؽلمعمميات المصرفية كعدـ االلتزاـ بالقانكف الخاص بالحد األقصى لؿ

 28 ألزمات مالية أٌنو في أكثر مف ت كتظير الدراسات المتعمقة بالدكؿ التي تعرض،مف رأسماؿ المصرؼ
حيث يؤدم نقص الرقابة إلى ،دكلة منيا،كاف نقص الرقابة المصرفية الفعالة سببا مباشرا في حدكث األزمة
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التقييـ غير الدقيؽ كغير الكافي لممخاطر االئتمانية كتركيز المخاطر في مجاؿ كاحد كالتكسع في منح 
. القركض العقارية كاالستيبلكية،كما حدث في األزمة الككرية

 :تشوه نظاـ الحوافز-ج

إف مبلؾ المصارؼ كاإلدارات العميا فييا ال يتأثركف ماليا مف جراء األزمات المالية التي ساىمكا في 
حدكثيا، فبل يتـ مثبل إنياء خدماتيـ أك تحميميـ الخسائر التي حدثت مف جراء األزمة خصكصا عند 

. تحمؿ المصرؼ مخاطر زائدة عف مقدرتو

كمف ناحية أخرىفقد دٌلت التجارب العالمية أيضا عمى أفَّ اإلدارات العميا في المصارؼ كقمة 
 كأٌف عممية تعديؿ ىيكؿ المصرؼ كتدكير ،خبرتياكانت مف األسباب األساسية لؤلزمات المصرفية

 ألٌف نفس الفريؽ اإلدارم ظؿ ،المناصب اإلدارية لـ تنجح في تفادم حدكث األزمات أك الحد مف آثارىا
دارتيا لمخاطر ،في مكاقع اتخاذ القرارات  بحيث لـ يحدث تغير حقيقي في اإلدارة كطريقة تقييميا كا 

كدلت التجارب كذلؾ عمى أف اإلدارات العميا في حاالت متعددة نجحت في أف تخفي الديكف ، االئتماف
 كضعؼ النظـ كاإلجراءات ،المعدكمة لممصرؼ لسنكات كذلؾ نتيجة لضعؼ الرقابة المصرفية مف ناحية

كىذا الكضع جعؿ مف الصعب التعرؼ عمى العبلمات السابقة لحدكث ، المحاسبية مف ناحية أخرل
. األزمات المالية كاالستعداد الجيد لتفادم حدكثيا كالتخفيؼ مف آثارىا

 :سياسات سعر الصرؼ-د

يبلحظ أٌف الدكؿ التي انتيجت سياسة سعر الصرؼ الثابت كانت أكثر عرضة لمٌصدمات 
ففي ظؿ مثؿ ىذا النظاـ يصعب عمى السمطات النقدية أف تقـك بدكر مصرؼ المبلذ األخير ،الخارجية

 ، حيث أٌف ذلؾ يعني فقداف السمطات النقدية الحتياطاتيا مف النقد األجنبي،لبلقتراض بالعمبلت األجنبية
.  حالة المكسيؾ كاألرجنتيف:كحدكث أزمة العممة مثاؿ

ـٌ نقص في عرض النقكد ،كقد تمخض عف أزمة العممة ظيكر العجز في ميزاف المدفكعات  كمف ث
 مٌما يزيد مف الضغكط كتفاقـ حٌدة األزمة المالية عمى القطاع ،كارتفاع أسعار الفائدة المحمية

كفي المقابؿ، كعند انتياج سياسة سعر الصرؼ المرف فإف حدكث أزمة العممة سكؼ يؤدم فكرا .المصرفي
إلى تخفيض قيمة العممة كزيادة في األسعار المحمية مٌما يؤدم إلى تخفيض قيمة أصكؿ كخصكـ 

. المصارؼ إلى مستكل أكثر اتساقا مع متطمبات األماف المصرفي

 .(sub-prime)أصوؿ األزمة المالية العالمية :ثانيا
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 نتيجة ما أصبح يعرؼ بأزمة الرىكف 2007ظيرت األزمة المالية العالمية في منتصؼ سنة 
في الكاليات المتحدة األمريكية، فالعقارات في  (sub-prime)العقارية مف الدرجة الثانية أك األقؿ جكدة 

ا مف البنؾ لشراء سكف مقابؿ  ىذا البمد مف أكبر مصادر لمثركة بحيث يمكف ألم مكاطف أف يطمب قرضن
 كعندما ترتفع قيمة العقار يحاكؿ صاحبو الحصكؿ عمى قرض جديد نتيجة ليذا االرتفاع ،رىف ىذا العقار

كذلؾ  مقابؿ  رىف جديد مف الدرجة الثانية، كمف ىنا جاءت التسمية بالرىكف األقؿ جكدة أك مف الدرجة 
 (226 ).الثانية،كبالتالي فإنيا معرضة ألكثر المخاطر إذا انخفضت قيمة العقارات

، حيث اتٌبعت الحككمة األمريكية سياسة تقضي 2002كبدأت جذكر األزمة تبرز لمكجكد منذ سنة 
 كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت بتخفيض معٌدالت الفائدة بشكؿو كبير األمر ،بتمٌمؾ كؿ مكاطفو أمريكي لسكنو

الذم أٌدل إلى تيافت البنكؾ في تمكيؿ الزبائف الذيف يرغبكف في شراء عقارات بمساىمات أكلية ضعيفة 
أت أسعار العقارات في الٌتصاعد التدريجي حيث أٌدل ىذاف د سنة، كبذلؾ ب45كبآجاؿ ضعيفة تصؿ إلى 

 بالكثير مف البنكؾ في التمادم في تقديـ (انخفاض معدالت الفائدة كارتفاع أسعار العقارات)العامبلف 
 كالشركط التي كاف ، بغض الٌنظر عف االلتزاـ بمعايير الجكدة المصرفية،كيؿ شراء العقاراتـالقركض لت

 كالتأكُّد مف كجكد دخؿ دائـ لدل الزبكف كقدرتو عمى تسديد ،يجب أخذىا بعيف االعتبار عند منح القركض
 بؿ لجأت ىذه البنكؾ إلى شركات التأميف لتغطية مخاطر عدـ التسديد كبديؿ لميكامش ،األقساط الشيرية

 (227).االئتمانية

كمف جانبو آخر لعبت عممية تحكيؿ الرىكنات إلى أكراؽ مالية مف قبؿ الشركات االستثمارية في 
ـٌ تكريؽ الرىكنات في صكرة أكراؽ مالية ليا تصنيؼ ،السكؽ الثانكية دكرنا كبيرنا في اندالع األزمة  حيث ت

كاضح لمستكل المخاطر التي تتحمميا ىذه  أعمى مف خبلؿ تقسيميا إلى مشتقات، كذلؾ دكف فيـ و
المنتجات المالية،كظٌمت ىذه االبتكارات المالية بعيدة عف الجيات الرقابية كالتنظيمية لسكؽ الماؿ 

(financialregalators.)( 228) 

كتجدر اإلشارة إلى أفَّ الٌنظاـ االئتماني العقارم في الكاليات المٌتحدة األمريكية يشمؿ مجمكعة مف  
 أكراؽ مالية قابمة إلى تنتيي بتكقيع الٌزبكف عمى كمبياالت باألقساط الشيرية تحكؿ فيما بعد ،اإلجراءات

بيع ىذه المحافظ بلمتداكؿ في السكؽ،كعادة ما تقـك البنكؾ التي بحكزتيا محافظ عقارية مف الدرجة األكلى 
                                                           

 .02، ص 2009 دار ريجكند لمنشر، الجزائر، تداعيات األزمة المالية العالمية، عبد القادر بمطاس، (226)
 .14 نفس المرجع، ص (227)
 صندكؽ النقد العربي، ،"األزمة المالية العالمية وقنوات تأثيرىا في اقتصاديات الدوؿ العربية" جماؿ الديف زركؽ، (228)

 .03، ص 2011الككيت، 
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 باعتبارىا تنطكم ، أكراؽ مالية يمكف تداكليا في السكؽإلىإلى مؤسسات متخصصة لتحكيميا فيما بعد 
 (229 ).عمى أصكؿ عالية الجكدة أكال كألنيا مضمكنة ثانية ككذلؾ ككنيا مصنفة بدرجة عالية

 كتزايد التأخُّر عف السَّداد كتدىكر ،ما تراجعت أسعار المساكف كالعقارات في الكاليات المتحدةؿك 
 بدأت  ،(subprime)التصنيؼ االئتماني لؤلكراؽ المالية التي تساندىا الركىكنات مف الدرجة الثانية

االضطرابات تعـٌ سكؽ النقد أكال كبالتٌالي عندما عجز المستفيدكف عف تسديد مستحقاتيـ الشيرية ابتداء 
 إلى ة نظرا لبلرتفاع الكبير في معدالت الفائدة،انتقمت األزمة إلى قطاع التأميف،أضاؼ2006مف عاـ 

رفي،كنتيجة لذلؾ أخفؽ أكبر البنكؾ االستثمارية في الكاليات صالقطاع المالي كالـ
،عندما شاعت 2008في الكفاء بالتزاماتو كأعمف عف إفبلسو في سبتمبر  (LehmanBrothers)المتحدة

 المصارؼ األمريكية،كتكقؼ تمكيؿ المصارؼ مف خبلؿ لحالة مف عدـ اليقيف كانعداـ الثقة في كبر
أسكاؽ مابيف البنكؾ،كما سارعت المصارؼ في اختزاف السيكلة، كحاكلت استرجاع األمكاؿ مف خبلؿ بيع 
القركض في أسكاؽ األكراؽ المالية غير أف صعكبات بيع ىذه القركض أجبر المصارؼ عمى أف تحتفظ 

األمر الذم ترتب عنو شح السيكلة غير مسبكؽ في األسكاؽ مابيف البنكؾ ، بمزيد مف القركض في دفاترىا
في المممكة  (نكرثكف ركؾ)كسرعاف ما انتشر إلى خارج الكاليات المتحدة األمريكية،فمثبل لـ يستطع بنؾ 

المتحدة بيع الرىكنات المكجكدة في دفاتره مما دفعو إلى طمب تمكيؿ طارئ مف بنؾ انجمترا،ىذا كقد 
تعرضت مصارؼ خارج الكاليات المتحدة إلى اإلفبلس منيا بالخصكص المصارؼ التابعة لمدكؿ أكركبية 
 .صغيرة الحجـ مثؿ اسمندا التي لـ تستطع بيع أك تكريؽ الرىكنات مف الدرجة الثانية المكجكدة في دفاترىا

(230) 

إضافة إلى ما سبؽ أسيمت فركع المصارؼ األمريكية المتكاجدة في أسكاؽ اقتصاديات الدكؿ 
الناشئة في امتداد الشح في السيكلة إلى أسكاؽ ىذه الدكؿ، فما إف اندلعت أزمة السيكلة في أسكاؽ مابيف 

 حتى ،2008في سبتمبر  (LEHMAN BROTHERS)البنكؾ في الدكؿ المتقدمة عقب إفبلس بنؾ 
ظيرت أعراض شح السيكلة في الدكؿ الناشئة حيث قاـ عدد مف المصارؼ العالمية المتكاجدة في ىذه 

األسكاؽ خاصة في دكؿ أكركبا الشرقية عمى سبيؿ المثاؿ بسحب األمكاؿ المكدعة لدل فركعيا في الخارج 
 زعزعت االستقرار المالي كالمصرفي في ىذه إلى مما أدل ،كنقميا إلى مقرىا الرئيسي في الدكؿ المتقدمة

 (231).الدكؿ
                                                           

 .14 عبد القادر بمطاس، مرجع سابؽ، ص (229)
 .04 جماؿ الديف زركؽ، مرجع سابؽ، ص (230)
 .05 نفس المرجع، ص (231)
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 األزمة المالية العالمية انطبلقا مف الكاليات المتحدة األمريكية إلى دكؿ العالـ بسرعة كبيرة نتيجة كانتشرت
حيث قامت عدة دكؿ أكركبية ك أمريكية سكاء بتأميـ أك إعادة الرسممة ، ارتباط األسكاؽ المالية العالمية

 كما قامت بضخ مزيد مف السيكلة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة باستعماؿ مكارد ،لمبنكؾ المتعثرة
 أٌف إالٌ كما لجأت أغمب البنكؾ المركزية إلى التخفيض في معدالت الفائدة بنسبة كبيرة، ،الصناديؽ السيادية

 مف البنكؾ كالمؤسسات المالية الكبرل في الكاليات المتحدة كأكركبا، كما كثيراألزمة أٌدت إلى إفبلس 
 إذ أدت إلى انكماش في النشاط االقتصادم في ،أثرت ىذه األزمة بشكؿ سمبي عمى االقتصاد الحقيقي

 حيث ، كأٌدت إلى ارتفاع في معدالت البطالة كغمؽ العديد مف المؤسسات كالمصانع،أغمب ىذه الدكؿ
 (232). قدرت خسائر ىذه األزمة بآالؼ المميارات مف الدكالرات

تداعيات األزمة المالية العالمية عمى االستثمار األجنبي المباشر :ثالثا

 تأثرت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمية تأثرا شديدنا في جميع أنحاء العالـ نتيجة األزمة 
 ك 2007 مميار دكالر عاـ 1979 حيث قدرت ىذه التدفقات بمبمغ مرتفع قدره ،االقتصادية كالمالية

 بزخـ إضافي، 2009٪ كاستمر ىذا التراجع عاـ 14 منخفضة بنسبة ،2008 مميار دكالر عاـ 1697
 2009،إف الربع األكؿ مف عاـ  (CNUCED)حيث تشير بيانات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية 

٪ مقارنة بمستكاىا في الفترة ذاتيا مف عاـ 44 بمدا بنسبة 96ىبطت قيمة االستثمارات الكاردة إلى 
2007.( 233) 

البمداف ) كاف متباينا بيف األقطاب االقتصادية الثبلث 2008االنخفاض المسٌجؿ عالميا في عاـ  
، ما ينـ عف إحداث األزمة المالية أثرا أكليا متباينا ففي البمداف (المتقدمة،البمداف االنتقالية،البمداف النامية

بينما ، 2008انخفضت االستثمارات األجنبية المباشرة الكافدة في عاـ حيث - منشأ ىذه األزمة-المتقدمة
 كسرعاف ما انتيى ىذا ،كاصمت ىذه االستثمارات ارتفاعيا في البمداف النامية كاالقتصاديات االنتقالية

، حيث تشير البيانات الكاردة مف ىذه الدكؿ إلى 2009 كبداية 2008التبايف الجغرافي  أكاخر عاـ 
. حدكث انخفاض عاـ طاؿ المستكيات االقتصادية كافة

٪ مف االستثمارات األجنبية المباشرة الكافدة إلى البمداف المتقدمة في 29كيرجع االنخفاض بنسبة 
٪ بعد فترة خمس 39 في إجمالو إلى انخفاض عمميات اندماج الشركات كحيازتيا بنسبة 2008عاـ 

. 2007 عرفت فييا ىذه العمميات ارتفاعا مستمرا كانتيت عاـ ،سنكات متتالية

                                                           

 .64عبد القادر بمطاس، مرجع سابؽ، ص (232)
 .11، ص 2009االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي، (233)



179 

 

 ،٪43٪ كفي الياباف بنسبة 56كفي أكركبا تراجعت صفقات اندماج الشركات كحيازتيا بنسبة   
. بينما عرفت الصفقات الكبرل التي تتجاكز قيمتيا المميار دكالر انخفاض يعتبر األشد بفعؿ األزمة

 تخٌطت البمداف النامية األزمة المالية العالمية بشكؿو أفضؿ 2008كفي النصؼ األكؿ مف عاـ  
رفية في الكاليات المتحدة صمف الدكؿ المتقدمة، حيث أٌف أنظمتيا المالية أقؿ ارتباطا بالنظـ المالية كالـ

األمريكية كأكركبا،تمؾ النظـ التي تأثرت تأثرا شديدنا بفعؿ األزمة، كظؿ النمك االقتصادم لمبمداف النامية 
 كاستمرت االستثمارات األجنبية الكافدة إلييا في نمك ،متينا تدعمو أسعار السمع األساسية اآلخذة باالرتفاع

.  مميار دكالر621٪ لتبمغ 17 أبطأ كثيرا منيا في السنكات السابقة مسجمة زيادة   بنسبة لكلكف يخط

 ارتفع حجـ االستثمارات األجنبية المباشرة الكافدة إلى إفريقيا عاـ ،كحسب كؿ إقميـ عمى حدة 
 2007 أنو في منتصؼ إالٌ ٪، 13 ٪، كأمريكا البلتينية كالكاراييبي 27 زيادة ممحكظة قدرىا 2008

 لحؽ الرككد االقتصادم العالمي ىذه الدكؿ مؤثرا سمبا عمى تدفقات االستثمار األجنبي 2009كبداية سنة 
٪ مسجمة حد 17المباشر إلييا، بينما شيدت االستثمارات الكافدة إلى جنكب شرؽ آسيا تكسعت بنسبة 

،كساد 2009 عاـ  مف،أعقبو انخفاض كبير في الربع األكؿ2008 مميار دكالر عاـ 300أقصى قدره 
نمط مماثؿ لدل االقتصاديات االنتقالية في جنكب شرؽ أكركبا كرابطة الدكؿ المستقمة،حيث ارتفعت 

 لكنيا لـ تمبث إف انخفضت بنسبة 2008 مميار دكالر عاـ 114٪ لتبمغ 24االستثمارات الكافدة بنسبة 
 (234 ).2009٪  في الربع األكؿ مف سنة 46

 ارتفعت قيمتيا في 2009م عاـ ؼبعد ىذا االنخفاض الكبير لبلستثمارات األجنبية المباشرة
 ارتفاعا متكاضعا، ىذا االرتفاع أطمؽ نكع مف التفاؤؿ الحذر فيما يتعمؽ بثقة 2010النصؼ األكؿ مف 

 1240 إلى 2009 مميار دكالر سنة 1114المستثمريف األجانب حيث ارتفعت قيمة االستثمارات مف 
 كىذا عكس اإلنتاج ،٪ مف متكسطيا قبؿ األزمة15 كلكنيا ما تزاؿ أدنى بنسبة ،2010مميار دكالر عاـ 

 .المذيف عادا إلى مستكياتيما قبؿ األزمةالصناعي كالتجارة عمى نطاؽ العالـ

ألكؿ مرة مف اجتذاب أكثر مف  ىذا كقد تمٌكنت االقتصاديات النامية كاالقتصاديات االنتقالية معان 
. نصؼ التدفقات العالمية لبلستثمار األجنبي المباشر

أما عف التجمعات اإلقميمية فقد شيدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر المتجو إلى إفريقيا 
 بعكس دكؿ جنكب شرؽ آسيا كأمريكا البلتينية،أيف شيدت نمكا قكيا في التدفقات ،انخفاضا ممحكظا

. الداخمة مف االستثمار األجنبي المباشر
                                                           

 .13 نفس المرجع، ص (234)
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 أٌف مناخ االستثمار بعد  إال    رغـ ىذا االرتفاع الطفيؼ في قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة عالميا،
األزمة عمكما مازالت تكتنفيا حالة مف عدـ اليقيف نتيجة حدكث أزمة كاسعة االنتشار في الديكف السيادية 

 فقد شيد ارتفاع تدفقات 2011أما عاـ ،(235)كاالختبلالت الضريبية كالمالية في بعض الدكؿ المتقدمة
 2007-2005٪ لتتجاكز مستكل ما قبؿ األزمة في الفترة 16االستثمار األجنبي المباشر عالميا بنسبة 

ديكف اؿ ككذا أزمات 2007ألكؿ مرة كذلؾ بالرغـ مف اآلثار المستمرة لؤلزمة المالية العالمية لسنة 
، 2007٪ مف ذركتيا عاـ 23لت أقؿ بنسبة ظ أنيا إال مميار دكالر،1524السيادية المستمرة لتبمغ قيمتيا 

كاستمرت الدكؿ النامية كاالنتقالية معا في الصدارة باستحكاذىا عمى أكثر مف نصؼ ىذه التدفقات متكقفة 
(236).2010٪ عف العاـ21 مميار دكالر بزيادة قدرىا 748عمى الدكؿ المتقدمة التي استقطبت

 

    أما تقرير لمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية حكؿ االستثمار األجنبي المباشر كالصادر سنة 
إلى ٪ 18 بنسبة 2012 انخفاض قيمة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في سنة إلى يشير 2013
 (.05)رقـ  مميار دكالر كما يكضحو الشكؿ 1350

 

 ، كاإلسقاطات لسنة(2012-2004) التدفقات العالمية لبلستثمار األجنبي المباشر :(05)الشكؿ رقـ 

 .2015ك 2014

 
 .02، ص 2013االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي : المصدر

                                                           

 .07، ص 2011االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي (235)
 .09، ص 2012االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي (236)
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فٌسر المختصكف ىذا االنخفاض إلى ىشاشة االقتصاد العالمي كحالة مف عدـ اليقيف التي تمؼ قد   ك
. السياسات العامة في عدد مف االقتصاديات الكبرل في العالـ

 (بالمميار دكالر) تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في مختمؼ مناطؽ العالـ (:12)الجدوؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 .08، ص 2013االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي : : المصدر

 حيث نالت ىذه الدكؿ كألكؿ ،نبلحظ أٌف البمداف النامية تحتؿ مكقع الريادة (12)   مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
٪ 52مرة عمى اإلطبلؽ مف االستثمار األجنبي المباشر أكثر مٌما نالتو الدكؿ المتقدمة حيث شٌكؿ نصيبيا 

 كما أفرزتو مف حالة عدـ اليقيف ، ذلؾ إلى ىشاشة االقتصاديات المتقدمة ك يعزلمف التدفقات العالمية
 أزمة)أصبحت مصدرا ألزمات مالية كاقتصادية متقاربة زمنيا  (المتقدمة)لدل المستثمريف ككف ىذه الدكؿ 

. ( أزمة الديكف السياديةالرىف العقارم ك

 .التوزيع القطاعي لمشاريع االستثمار األجنبي عالميا: رابعا

ترٌكز االستثمار األجنبي المباشر خبلؿ عقد الستينات مف القرف الماضي في قطاع البتركؿ 
ـٌ بدأت الصناعة التحكيمية تحتؿ مكانا بارزنا كجاذبا ليذا النكع مف االستثمارات خبلؿ ثكالمكارد المنجمية، 

 األمر الذم يعكس أثر إعادة التقسيـ الدكلي الجديد لمعمؿ، حيث يبلحظ أٌف االستثمارات ،عقد السبعينات
٪ مف إجمالي االستثمارات بينما 49.2 في مجاؿ المناجـ كالبتركؿ بنسبة 1968 عاـ تاألمريكية قد تركز

٪ كالبتركؿ كالمناجـ 34.5 فقد استأثرت األخيرة ب 1980 ٪، أما في عاـ 27االستثمارات التحكيمية 
 (237 ).٪، في حيف تـ تكزيع النسبة الباقية عمى قطاع الزراعة كالخدمات26.4ػب

                                                           

 .81 فريد أحمد قببلف، مرجع سابؽ، ص (237)

 (مميار دوالر)تدفقات االستثمار األجنبي المنطقة 
2010 2011 2012 

 1351 1652 1409العالـ 
 561 820 696االقتصاديات المتقدمة 
: االقتصاديات النامية

إفريقيا -

أسيا -

جنوب أسيا -

غرب أسيا -

638 

44 

401 

29 

59 

735 

48 

436 

44 

49 

703 

50 

407 

34 

48 

 244 249 190أمريكا الالتينية 
 87 96 75االقتصاديات التي تمر بانتقاؿ 
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رف الماضي حدث تحكؿه كاضح في ىيكؿ التركيب القطاعي لبلستثمار ؽد الثمانيات مف اؿؽ  كمع بداية ع
 قطاع الخدمات إلىاألجنبي المباشر،إذ تكٌجيت معظـ الشركات األمريكية كالبريطانية كاأللمانية 

كالصناعات ذات التكنكلكجيا العالية، كقد استحكذ قطاع الخدمات عمى النصيب األكبر مف تدفقات ىذا 
(. 2002-1979)االستثمار في الفترة 

 فقد ،كالتنميةلمتجارة  كالٌصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة 2012    كحسب تقرير االستثمار العالمي لسنة 
 ارتفاعا بعد أف ىبط بشكؿ حاد عامي 2011عرؼ االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الخدمات عاـ 

 مميار 200 كصؿ االستثمار في القطاع الرئيسي إلى اكـ،  مميار دكالر570 ليصؿ إلى 2009-2010
بشكؿ طفيؼ عمى حساب التصنيع،  (الخدمات-الرئيسي)دكالر، كىذا كقدر ارتفعت حصة كبل القطاعيف 

كبصفة عامة فإف أكبر خمس صناعات إسياما في ارتفاع مشاريع االستثمار األجنبي المباشر ىي 
كالنقؿ ( الكيرباء،الغاز،الماء)كالكيماكيات كالمرافؽ  (المعدنيكالمكارد البتركؿ )الصناعات االستخراجية 

. كاالتصاالت

 

 

 2014-2005 التكزيع القطاعي لبلستثمارات العالمية مف (:13)الجدوؿ رقـ 

النسبة المئوية  (مميار دوالر)القيمةالعاـ 
الخدمات التصنيع الرئيسية الخدمات التصنيع الرئيسية 

 50 41 8 820 670 130 2007-2005متوسط
2008 230 980 1130 10 42 48 
2009 170 510 630 13 39 49 
2010 140 620 490 11 50 39 
2014 200 660 570 14 46 40 

Source:CNUCED, rapport sur l’investissement dans le monde2012, P14. 

 .االستثمار األجنبي المباشر الوارد والصادر لمدوؿ المتقدمة: المطمب الثاني

 .االستثمار األجنبي الوارد لمدوؿ المتقدمة:   أوال

 استحكذت الدكؿ المتقدمة كمجمكعة عمى النصيب األكبر مف تدفقات االستثمار 2012 قبؿ سنة 
 مميار دكالر 58.8 حيث بمغ متكسط حجـ التدفقات السنكية حكالي ،األجنبي المباشر عمى مستكل العالـ
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٪ مف إجمالي التدفقات في العالـ خبلؿ نفس الفترة 72، كبما نسبتو نحك (87-83)خبلؿ الفترة 
فقد شيدت زيادة مف الناحية المطمقة  (1995-1993)  أما في الفترة ،٪ى79بنسبة  (1988-1992)

٪ في المتكسط مف إجمالي التدفقات 65 مميار دكالر إال أف نسبتيا قد انخفضت إلى 163بمغت حكالي 
 (238).مف ىذا النكع مف االستثمار في العالـ

   أمٌا خبلؿ النصؼ الثاني مف عقد التسعينات فقد شيدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدكؿ 
( 2000-1996) مميار دكالر خبلؿ الفترة 581.4 حيث بمغ المتكسط السنكم ،المتقدمة ارتفاعنا ممحكظا

 كتجدر اإلشارة أٌف ىذه تدفقات ،٪ مف إجمالي التدفقات العالمية مف االستثمار األجنبي المباشر72بنسبة 
 مميار دكالر 624.6، حيث بمغت عمى التكالي 2000 ك1999قد سجمت أرقاما قياسية خبلؿ عامي 

 (239 ). ٪ مف إجمالي التدفقات في العالـ80 ك 76.4 مميار دكالر بنسبة 1160.5ك

   كيمكف إرجاع تزايد نصيب البمداف المتقدمة مف إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى العديد 
 باإلضافة إلى ، يتمثؿ أىميا في قياـ تمؾ البمداف بتييئة المناخ المناسب لذلؾ االستثمارات،مف األسباب

تكاجد الشركات المتعددة الجنسيات فييا كالتي تعتبر المصدر الرئيسي لتدفقات ىذا االستثمار،إال أنو بعد 
 كالتي كانت مصدرىا الدكؿ المقدمة بدأت حصة ىذه األخيرة مف 2008األزمة المالية الدكلية لسنة 

 .(14)إجمالي التدفقات العالمية في تراجع كما يكضحو الجدكؿ رقـ 

 (2012-2008) حصة الدكؿ المتقدمة مف االستثمار األجنبي المباشر مف سنة (:14)الجدوؿ رقـ 

مميار )التدفقات العالميةالسنة 
 (دوالر

مميار )حصة الدوؿ المتقدمة 
 (دوالر

النسبة المئوية 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1697 

1114 

1244 

1524 

1351 

962.3 

566 

602 

747 

561 

56 

50 

48 

49 

41 

 .(سنكات مختمفة)مف إعداد الطالب بناء عف تقارير االستثمار في العالـ الصادرة عف االنكتاد :المصدر

                                                           

 .64نفس المرجع، ص (238)
 .65 نفس المرجع، ص (239)
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٪ مف إجمالي التدفقات 56نبلحظ أٌف حصة الدكؿ المتقدمة قد انخفضت مف  (14) حسب الجدكؿ رقـ 
 حيث ، كىي أضعؼ نسبة عمى اإلطبلؽ،2012٪ سنة 41العالمية لبلستثمار األجنبي المباشر إلى 

 مميار 561٪ لتستقر عند عتبة 32انخفضت التدفقات الكافدة مف ىذا االستثمار إلى ىذه الدكؿ بنسبة 
سنكات، كسجمت مجمكعتا أكركبا كأمريكا الشمالية 10دكالر، كىك مستكل لـ يشيد لو نظير منذ ما يقارب 

 االتحاد األكركبي لكحده نحك ثمثي االنخفاض العالمي المسجؿ في شكؿىبكطا في التدفقات الكافدة حيث 
االستثمار األجنبي المباشر بينما التدفقات الكافدة إلى الياباف سجمت قيمة ايجابية بعد سنتيف متتاليتيف مف 

. االنخفاض

فة لبلستثمار األجنبي المباشر مضياٌل أٌف الكاليات المتحدة األمريكية تبقى أكؿ االقتصاديات اؿإ
(. 06) حسب ما يكضحو الشكؿ رقـ 2012لسنة 

 

 (بالمميار دكالر)2012 اقتصاد مضيؼ لبلستثمار األجنبي المباشر سنة 20 أكبر (:06)الشكؿ رقـ 

 
 .4، ص 2013االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي، :المصدر

 . األجنبي المباشر الصادر مف الدوؿ المتقدمةراالستثما: ثانيا

 حيث ،تعتبر البمداف الصناعية المتقدمة المصدر الرئيسي لمتدفقات الخارجة لبلستثمار األجنبي المباشر
-1997)٪ في المتكسط مف إجمالي التدفقات العالمية الخارجة خبلؿ الفترة 87ساىمت ىذه المجمكعة ب
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، كىذا ما 2010-2003 كظٌمت الدكؿ المتقدمة أكبر الدكؿ المستمرة في الخارج خبلؿ الفترة ،(2003
 كقد يرجع ذلؾ إلى امتبلؾ تمؾ الدكؿ ،يعكس مدل حجـ التركز في مصادر تدفؽ ىذا النكع مف االستثمار

 باإلضافة إلى غياب التشريعات كاإلجراءات ،لمشركات المتعددة الجنسيات التي تقـك بيذا االستثمار
. المتعمقة بخركج ىذا النكع مف االستثمار في البمداف النامية

إال أٌنو كبفعؿ األزمات المالية العالمية التي كاف مصدرىا الدكؿ المتقدمة سكاء تعمؽ األمر بأزمة 
(sub-prime) فقد تراجعت التدفقات الٌصادرة عف البمداف المتقدمة في السنكات ،أك أزمة الديكف السيادية 

٪ كسٌجؿ عمى الخصكص انخفاض في 23 تراجعت ىذه التدفقات بنسبة 2012 كفي سنة ،األربع األخيرة
٪ كالسبب الرئيسي كراء ذلؾ ىك 17٪ كالكاليات المتحدة األمريكية بنسبة 40االتحاد األكركبي بنسبة 

التريث " نيج إتباعتصفية االستثمارات كاستمرار الشركات متعددة الجنسيات المممككة لمبمداف المتقدمة في 
 (240)".كالترقب

ككما كاف الشأف بالنسبة لمتدفقات الكافدة تبقى الكاليات المتحدة األمريكية أكبر المستثمريف في 
(. 07)العالـ حسب ما يكضحو الشكؿ 

 (بالمميار دكالر) 2012 اقتصاد مستثمر في الخارج لسنة 20 أكبر (:07)الشكؿ رقـ

 
 .05، ص 2013االنكتاد،تقرير االستثمار العالمي: المصدر

                                                           

 4، ص 2013االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي (240)
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 . الوارد والصادر لمدوؿ الناميةاالستثمار األجنبي المباشر: المطمب الثالث

االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الدوؿ النامية  :     أوال

 فإف ، الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية 2013     حسب تقرير االستثمار العالمي لسنة 
البمداف النامية قد احتمت مكقع الريادة عالميا فيما يخص جذب االستثمار األجنبي المباشر حيث نالت 

٪ مف 52 حيث بمغ نصيبيا ،الدكؿ النامية كألكؿ مرة عمى اإلطبلؽ أكثر مما نالتو البمداف المتقدمة
 مميار 142التدفقات العالمية متجاكزة في سابقة مف نكعيا مجمكع التدفقات إلى البمداف المتقدمة بمبمغ 

عكس الترتيب العالمي لكبار المتمقيف ليذا النكع مف االستثمار تغير أنماط تدفقات م ك،دكالر
 بمداف نامية مصنفة مف بيف البمداف العشريف األكائؿ المتمقية لبلستثمار األجنبي  تسعاالستثمار،فيناؾ

، كمقارنة بباقي المناطؽ اإلقميمية ظمت التدفقات إلى البمداف النامية في آسيا (06 رقـالشكؿ)المباشر 
 زيادة في تدفقات 2012كأمريكا البلتينية في مستكيات تاريخية مف االرتفاع كسجمت إفريقيا في عاـ 

.  االستثمار األجنبي المباشر مقارنة مع السنكات السابقة

 إلى الدكؿ النامية خبلؿ الفترة  الكافدتطكر االستثمار األجنبي المباشر (15)الجدكؿ رقـ كيكضح 
2008-2012 

-2008 حصة الدكؿ النامية مف إجماليتدفؽ االستثمار األجنبي المباشر خبلؿ الفترة (:15)الجدوؿ رقـ 
 (بمميار الدكالرات)    2012

النسبة المئوية حصة الدوؿ النامية قيمة التدفقات العالمية السنة 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

1697 
1114 
1244 
1524 
1351 

620,8 
478 
547 
628 
703 

36 ٪
42 ٪
46 ٪
41 ٪
52 ٪

 .(سنكات مختمفة)مف إعداد الطالب بناء عف تقارير حكؿ االستثمار في العالـ الصادرة عف االنكتاد :المصدر

: أما االتجاىات اإلقميمية لبلستثمار األجنبي المباشر إلى الدكؿ النامية فكاف كالتالي

 :إفريقيا-1

 ٪ حيث بمغت عاـ5سجمت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الكافد إلى إفريقيا زيادة لمسنة الثانية بنسبة 
 نمكا مقارنة 2012 كىك ما يجعميا إحدل المناطؽ القميمة التي تسجؿ عاـ ، مميكف دكالر50 قيمة2012

بالسنكات الماضية، حيث كانت ىذه التدفقات مدفكعة جزئيا باالستثمار في القطاع االستخراجي مثؿ 
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 في الصناعات  زيادة كالمكزمبيؽ كأكغندا، كما سجؿ االستثماركمكريتانياجميكرية الككنغك الديمقراطية 
 2008٪ مف مجمكع االستثمارات سنة 7االستيبلكية كالخدمات حيث ارتفعت حصة ىذه الصناعات مف 

 (241 ).2012٪ مف المجمكع العاـ 23إلى 

إال أٌف بالقيمة تبقى إفريقيا في مؤخرة األقاليـ النامية األخرل مثؿ البمداف النامية األسيكية التي  
.  مميار دكالر244 مميار دكالر ك أمريكا البلتينية ب 407استقطبت 

 فالبرغـ مف امتبلؾ القارة اإلفريقية مصادر منجميةكطاقكية ىائمة، إاٌل أٌف امتزاج عكامؿ معينة عرقؿ 
االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة، أىـ ىذه العكامؿ ىي الخطر السياسي المرتفع كالتسيير غير 

الكؼء لبلقتصاد، مما تسبب في تنكع ضعيؼ لمصادرات، كتخفيض في قيمة العمبلت المحمية، باإلضافة 
إلى مديكنية خارجية غير متحكـ فييا، فمثبلن جميكرية الككنغك الديمقراطية كالتي تممؾ مصادر منجمية 

ضخمة لـ تستطع جمب رؤكس األمكاؿ الخارجية بسبب الصراعات الداخمية، كما يعتبر التككيف المتكاضع 
لميد العاممة في إفريقيا قاسما مشتركان لمدكؿ اإلفريقية، إضافة إلى اإلنتاجية الضعيفة كارتفاع تكاليؼ النقؿ، 

 (242).كنظـ مالية كىياكؿ قاعدية غير متطكرة، كأخيراالبيركقراطية كالفساد الذم يميز أغمب ىذه الدكؿ

 :الدوؿ الناميػة اآلسيوية-2
، 2013 سنة %7 انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البمداف النامية في آسيا بنسبة 

 مميار دكالر، كشيدت جميع المناطؽ اإلقميمية الفرعية ىذا االنخفاض، لكف حدتو 407لتسجيميا قيمة 
، ككانت الصيف كىكنغ ككنغ عمى التكالي ثاني %24كانت أشد في جنكب آسيا، أيف انخفضت بنسبة 

كثالث أكبر مستقبؿ لبلستثمار األجنبي المباشر في العالـ، فيما كانت سنغافكرة كاليند كاندكنيسيا مصنفة 
أيضان ضمف العشريف األكائؿ، كذلؾ بفضؿ استمرار جيكد إعادة الييكمة في المنطقة، كشكمت البمداف 

 كميانمار مناطؽ جذب لبلستثمار األجنبي المباشر في االمنخفضة الدخؿ مثؿ الفمبيف كالفيتنامككمبكدم
 (243 ).الصناعات ذات اليد العاممة الكثيفة

 :أمريكا الوسطى والجنوبيػة-3
 مميار 244 بمغ االستثمار األجنبي المباشر الكافد إلى أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكاريبي 

، كالعكامؿ الرئيسية التي مكنت أمريكا البلتينية مف االحتفاظ 2011دكالر، محتفظان بمستكاه الذم حققو في 
                                                           

 .10، ص 2013االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي (241)
-1980واقع وآفاؽ االستثمار األجنبي المباشر مف خالؿ اإلصالحات االقتصادية في الجزائر " تكمي عبد الرحمف، (242)

 .108، ص 2006، أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة الجزائر، "2009
 .11، ص 2013االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي (243)
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بجاذبيتيا لبلستثمار األجنبي ىي ثركتيا مف النفط كالغاز، كمختمؼ المعادف التي تستقطب أكبر قدر مف 
االستثمار األجنبي المباشر، باإلضافة إلى تطكر الصناعة التحكيمية في بعض بمداف ىذه القارة كصناعة 

 (244 ).السيارات في البرازيؿ كالمكسيؾ
 :االقتصاديات الضعيفة ىيكمياً -4

مميار 60 لتسجؿ %8 ارتفع االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الدكؿ الضعيفة اقتصاديا بنسبة 
 مف إجمالي التدفقات العالمية، كسجمت تدفقات االستثمار األجنبي الكافد إلى %4.4دكالر بحصة تقدر بػ

 مميار دكالر، 26، كبمغت مستكل قياسي عند 2012 عاـ %20البمداف األقؿ نمكان بنسبة نمك قكية قدرىا 
كذلؾ بفضؿ المكاسب القكية التي حققتيا أكغندا كجميكرية الككنغك الديمقراطية ككمبكديا كليبيريا 

كمكريتانيا كالمكزمبيؽ خاصة في مجاؿ الصناعة االستخراجية، كبمغ االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى 
 مميار دكالر، كىك مستكل غير مسبكؽ، حيث استقطبت االقتصاديات غير 35الدكؿ غير الساحمية 

 . مف إجمالي التدفقات لمبمداف غير الساحمية%54الساحمية اآلسيكيةزىاء 

 :االقتصاديات التي تمر بمرحمة انتقالية-5

 رابطة ،     حسب األمـ المتحدة فإٌف االقتصاديات التي تمر بمرحمة انتقالية ىي دكؿ جنكب شرؽ أكركبا
 بنسبة 2012الدكؿ المستقمة كجكرجيا، كالتي انخفضت قيمة االستثمار األجنبي المباشر الكافد إلييا عاـ 

 كفي جنكب شرؽ أكركبا انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ، مميار دكالر87٪ لتسجؿ 9
 كىك ما يعزل أساسا إلى تراجع االستثمارات الكاردة مف المستثمريف التقميديف مف ،بمقدار ناىز النصؼ

 كفي رابطة الدكؿ المستقمة بما فييا ،االتحاد األكركبي الذيف يعانكف مف تبعات أزمة الديكف  السيادية
٪ لكف المنطقة ظمت تجذب 7االتحاد الركسي انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 
 (245 ).المستثمريف األجانب بفضؿ أسكاقيا االستيبلكية كمكاردىا الطبيعية

االستثمار األجنبي المباشر الصادر عف الدوؿ النامية : ثانيا

    رغـ أٌف الشركات متعٌددة الجنسيات التابعة لمبمداف المتقدمة تستحكذ عمى الحصة األكبر في االستثمار 
 إاٌل أٌف السنكات األخيرة عرفت حضكرنا دكلينا متناميا لشركات خاصة كمممككة ،األجنبي المباشر عالميا

 حيث يكفر تكسع ىذه الشركات باتجاه الخارج مف خبلؿ ،لمدكلة مف االقتصاديات النامية ك االنتقالية
 بيد أنيا تثير ردكد فعؿ متفاكتة مف ، المعنيةبمدافاالستثمار األجنبي المباشر فرصا لتنمية اقتصاديات اؿ

                                                           

 .11 نفس المرجع، ص (244)
 .12 نفس المرجع، ص (245)
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ازدياد االستثمار األجنبي المباشر مف ىذه الدكؿ بالبمداف المتمقية في مختمؼ دكؿ العالـ، فالبعض يرحب 
. بكصفيا مصدرا جديدا الرأس الماؿ كالمعرفة بينما البعض اآلخر أنيا تمثؿ منافسة جديدة

لٌصادر إلى عدد  قميؿ  مف االقتصاديات اكتعكد نسبة كبيرة مف ىذا االستثمار األجنبي المباشر  
 فقد بمغ االستثمار األجنبي المباشر الكارد ، لكف الشركات المتعٌددة الجنسيات التابعة ليا في تزايد،النامية

٪ مف التدفقات الصادرة 17 أم بنسبة 2005 مميار دكالر عاـ 133مف االقتصاديات النامية  كاالنتقالية 
. 1990٪ عاـ 4 ك 1980٪ عاـ 1.6في العالـ بعد أف كانت 

 مميار دكالر عاـ 462   كبمغت تدفقات  االستثمار األجنبي المباشر الٌصادر عف االقتصاديات النامية 
 حيث كرغـ االنكماش االقتصادم ،٪ 31 كىك ما يمثؿ حصة قياسية مف المجمكع العالمي قدرىا 2012

 كظمت ،لخارجاة لمبمداف النامية في تكسعيا في ؾكؿالعالمي استمرت الشركات المتعددة الجنسيات المـ
 تدفقاتحصتيا ثبلث أرباع اؿالبمداف اآلسيكية تمثؿ أكبر مصدر لبلستثمار األجنبي المباشر حيث عادلت 

االستثمار األجنبي الصادر عف إفريقيا بثبلثة أمثاليا فيما ظمت مف الدكؿ النامية، ك زادت تدفقات 
  كما 2011التدفقات الصادرة عف البمداف النامية في آسيا ك أمريكا الجنكبية في مستكياتيا المسجمة عاـ 

 .(16 )ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 
 (مميار دكالر)االستثمار األجنبي المباشر الصادر عف مختمؼ مناطؽ العالـ :(16)جدكؿ رقـ 

 2012 2011 2010المنطقة  
 1391 1687 1505العالـ 

 909 1183 1030الدكؿ المتقدمة 
 426 423 413: االقتصاديات النامية

 14 5 9إفريقيا 
 308 311 284آسيا 

 275 271 254جنكب شرؽ آسيا 
 9 13 12جنكب آسيا 
 24 26 13غرب آسيا 

 103 105 119أمريكا البلتينية 

 55 73 62االقتصاديات االنتقالية 
/ 

 .03، ص 2013االكتاد، تقرير االستثمار العالمي :المصدر
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كالتي تضـ البرازيؿ كاالتحاد الركسي كاليند كالصيف كجنكب  (BRICS )مجمكعةكاستمرت بمداف 
 كأصبح ، االستثمار األجنبي المباشرتصديرإفريقيا، في احتبلؿ الريادة مف البمداف الناشئة في مجاؿ 

 كتقدمت ،في إفريقيا المتعددة الجنسيات المممككة ليذه البمداف يزيد باٌطراد، بما في ذلؾ نشاط الشركات
 المرتبة الثالثة بعد الكاليات إلىالصيف  في مصاؼ كبار المستثمريف حيث صعدت مف الرتبة السادسة 

 .المتحدة كالياباف

 ترٌكز أغمب االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة عف البمداف النامية ،   كعمى صعيد التكزيع القطاعي
 السيما في مجاؿ األعماؿ كالخدمات المالية كالتجارية، بيد أنو سجؿ قدره كبير مف ،في األنشطة الخدماتية

 كفي كقتو ،االستثمار في القطاع الصناعي مثؿ االلكتركنيات ككذا في قطاع التنقيب عف النفط كالتعديف
 كذلؾ نتيجة تزايد عدد الٌشركات المتعٌددة الجنسيات ،قريب صناعة السيارات كااللكتركنيات كقطاع البناء

 شركة مف 19 سكل 1990لكبرل المممككة مف الدكؿ الناميةفعمى سبيؿ المثاؿ لـ يكف ىناؾ عاـ ا
ارتفع ىذا العدد بحمكؿ عاـ فقد "Fortune 500" تصنيؼ مجمة  حيف كحسباالقتصاديات النامية في

 (246 ). شركة47 إلى2005

  

                                                           

 .08، ص 2006االنكتاد، تقرير االستثمار العالمي (246)
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 .واقع االستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ العربية: المبحث الثاني

 تاـ المنافسة بيف الدكؿ النامية الستقطاب أكبر قدرو مف االستثمار األجنبي المباشر، بذؿد   نتيجة الحت
جميع الدكؿ العربية جيكدنا كبيرة في تييئة مناخيا االستثمارم عف طريؽ إصبلح قكانيف االستثمار كمنح 

 كأنشأت أجيزة إدارية متخصصة لجذب المزيد مف االستثمار األجنبي، ،االمتيازات كاإلعفاءات لممستثمريف
 مف االستثمارات العالمية تكازم حجـ كأىمو المنطقة عتبرة أٌف كؿ ذلؾ لـ يكف كافيا لجذب نسبة ـإالٌ 

. العربية

 كما ،مف خبلؿ ىذا المبحث سيتـ التطرؽ إلى كاقع االستثمارات األجنبية المباشرة الكافدة إلى الدكؿ العربية
. المقترحة لعبلجياىي الصعكبات التي تكاجيو كالسياسات 

 .حصة الدوؿ العربية مف التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر: المطمب األوؿ

 .االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة لمدوؿ العربية: أوال

تحظى الدكؿ العربية بنصيبو متكاضعو مف تدفقات  االستثمار األجنبي المباشر بالرغـ مف اإلمكانيات 
بيف ثبلث -  التي تتميز بيا المنطقة العربية، سكاءن تعمؽ األمر بالمكقع االستراتيجي عالميااالستثمارية

 80)ككذا المكارد الٌضخمة مف المكارد الطبيعية خاصة البتركؿ كالغاز، فكما يكضحو الشكؿ رقـ - قارات
 مميار دكالر مف إجمالي التدفقات العالمية 47 ما قيمتو 2012، فإٌف الدكؿ العربية قد استقطبت عاـ (

 .٪3,5 مميار دكالر أم بنسبة ال تزيد عف 1351المقدرة ب 

مقارنة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الدكؿ العربية مع الدكؿ المتقدمة كالدكؿ :(08)الشكؿ رقـ 
 (مميار دكالر)النامية 

 
 .72، ص 2012المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ : رالمصد
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 فقد شيدت تدفقات االستثمار األجنبي الكافدة إلى الدكؿ العربية ارتفاعنا مف ،أما بالقيمة المطمقة
اٌل أٌف ىذه التدفقات تقؿ ضعيفة مقارنة  إ،2012 مميار دكالر عاـ 47,1 إلى 2010 مميار دكالر عاـ 43
 مميار دكالر  66,2متكسط بمغ ب 2008 مميار دكالر عاـ 96,3 ك 2009 مميار دكالر عاـ 76,3مع 

 (247).2007 ك2005خبلؿ الفترة ما بيف 

 مميار 1,3٪ مف إجمالي العالمي البالغ 3,6  كمٌثمت االستثمارات الكافدة إلى الدكؿ العربية ما نسبتو 
.  مميار دكالر 680 مف إجمالي التدفقات الكافدة إلى الدكؿ النامية كالتي تبمغ 6,9دكالر ك

 ،    ككانت حصة الدكؿ العربية مف إجمالي التدفقات العالمية قد شيدت تذبذبان خبلؿ الفترة الماضية
 5,4 إلى 2007 ك2005٪ خبلؿ الفترة ما بيف عامي 4,5حيث ارتفعت بشكؿو طفيؼ مف متكسط بمغ 

 عاـ 2,8 ثـ إلى ،2010٪  عاـ 5,2 قبؿ أف تتراجع إلى 2009٪ عاـ 6,4 ثـ إلى 2008،عاـ 
2011 .

 أٌف تتبع التدفقات االستثمارية األجنبية المباشرة لمدكؿ العربية يسمح بمبلحظة أربع مبلمح رئيسية  إالٌ 

 (248 ):كىي 

٪ خبلؿ 29,1بمغ متكسط معدؿ نمك تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الكاردة لمدكؿ العربية  - أ
٪ لمجمكعة الدكؿ 16,3ـ ك اؿ٪ لمع10,7السنكات العشر األخيرة، بالمقارنة مع متكسط معدؿ نمك يبمغ 

 (09)النامية خبلؿ نفس الفترة كما يكضحو الشكؿ 

 (2012-2003) معدؿ نمك تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة (:09)الشكؿ رقـ 

 
 .73 ص ،2012تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية المؤسسة العربية لضماف االستثمار، : المصدر

                                                           

 .73، ص 2012، تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لعاـ  المؤسسة العربية لضماف االستثمار(247)
 .74 نفس المرجع، ص (248)
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 شكمت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الكاردة لمدكؿ العربية ،خبلؿ السنكات العشر األخيرة - ب
٪ لمجمكعة 4,9٪ مف إجمالي التدفقات العالمية، مقارنة بمتكسط نسبتو 4,3في المتكسط ما نسبتو 

، كما مثمت ىذه التدفقات في (6الشكؿ  )٪ لمجمكعة الدكؿ النامية 38,4االقتصاديات االنتقالية ك 
٪ مف إجمالي التدفقات الكاردة إلى مجمكعة الدكؿ النامية 11,5 ما نسبتو 2012-2003المتكسط خبلؿ 
 .٪ لكؿ مف مجمكعة الدكؿ اإلفريقية كأمريكا البلتينية كآسيا عمى التكالي62,2٪ ك 8,2مقارنة بنسب 

تركزت االستثمارات األجنبية المباشرة الكاردة إلى الدكؿ العربية في عدد قميؿ مف الدكؿ  - ج
 (السعكدية،اإلمارات،مصر،لبناف) استحكذت أربع دكؿ فقط 2012-2003 حيث خبلؿ الفترة ،كالقطاعات

 أم بنسبة تقدر ، دكلة عربية عمى ما يقارب ثمثي إجمالي التدفقات الكاردة إلى المنطقة21ؿ صمف أ
 يتضح أٌف حٌصة ىذه الدكؿ 2012 كبالنسبة لرصيد االستثمار األجنبي المباشر الكارد مف عاـ ،٪63ب

٪ بالنسبة لكؿ مف السعكدية كاإلمارات كمصر 6٪ ك11٪ ك14٪ ك29 دكلة بمغت 21مف إجمالي 
 .كلبناف

، مصر:  كمف كاقع رصد التدفقات الكاردة إلى عشر دكؿ عربية ىي،كحسب البيانات القطرية الرسمية
 كالبالغ 2012جيبكتي بنياية عاـ ، اليمف، ليبيا، تكنس، المغرب، الجزائر، الككيت، اإلمارات، األردف

 يٌتضح أف قطاع الخدمات أكبر متمؽو لبلستثمار األجنبي ، مميار دكالر11,5إجمالي التدفقات فييا نحك 
 يميو قطاع الصناعة في المرتبة الثانية ،٪ مف اإلجمالي62 مميار دكالر كبنسبة 7,12المباشر بقيمة 

 26٪ مف اإلجمالي، كلـ يحصؿ قطاع الزراعة إال عمى 38,2 كبحصة تبمغ ، مميار دكالر4.4مة بقي
. ٪0,22مميكف دكالر بنسبة 

 فيشير تقرير مناخ ،ٌما مف حيث مصادر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدكؿ العربيةأ
بع دكؿ س كالٌصادر عف المؤسسة العربية لضماف االستثمار،يتضح أفٌ 2012االستثمار لمدكؿ العربية لعاـ 

٪ مف إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الكافدة إلى الدكؿ العربية كىي فرنسا 67,3تستحكذ عمى 
الياباف ٪ ك11,7٪ كالمممكة المتحدة بحصة 13,5٪ كالكاليات المتحدة األمريكية بحصة 19,9بحصة 
. ٪2,7 ألمانيا بحصة  ك٪3.6 كاسبانيا بحصة٪5.2 كىكلندا بحصة ٪10.7بحصة

مميار دكالر 76,3كيمكف إرجاع انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدكؿ العربية مف 
 إلى ما شيدتو المنطقة العربية مف أحداث كتطكرات خبلؿ ،2012 مميار دكالر عاـ 47 إلى 2009عاـ 
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 حيث أٌثر الحراؾ الشعبي في بعض الدكؿ العربية عمى مناخ االستثمار في ىذه ،األعكاـ األخيرة الماضية
 (249):الدكؿ حسب عدة زكايا أىميا

  تأثير سمبي عمى مناخ االستثمار كما نتج عنو مف تراجع عدد المشركعات الجديدة كتأجيؿ قرارات
 كتأثر مؤشرات أداء أسكاؽ الماؿ كاألكراؽ ،تأسيس عدة مف الشركات الجديدة أك صفقات االندماج كالتممؾ

المالية مع تراجع لقيمة العممة المحمية كخركج االستثمارات القصيرة األجؿ أك ما يسمى باألمكاؿ الساخنة 
 كقياـ مؤسسات التقييـ الدكلية لممخاطر القطرية بإعادة تقديـ كخفض ،نتيجة التكترات األمنية كالسياسية

 .تصنيفيا السيادم ليذه الدكؿ
 كالمتمثمة في معٌدالت النمك كالٌصادرات كالعائدات مف األنشطة ،تراجع مؤشرات األداء االقتصادم 

الخدمية مثؿ السياحة ككذلؾ تدفقات االستثمارات األجنبية المتكقعة كما يصاحب ذلؾ مف تراجع في قيـ 
 .األصكؿ بمختمؼ أنكاعيا

  ا مع ما قد ينجـ عف الحراؾ االجتماعي مف درجات متفاكتة دارية كتشريعية خصكصن تغيرات سياسية كا 
 كما ينتج عنو مف ضبابية في األطر الحاكمة كاإلجراءات ،في التشريعات كاإلجراءات اإلدارية كالحككمات

 .المعمكؿ بيا
 كالذم تختمؼ آثاره مف حالة ألخرل بحسب دراجات ، كما ينتج عنيا مف غياب لؤلمف،التكترات األمنية 

 كحدتو كالتي تنعكس سمبا عمى مناخ االستثمار كأداء ،اإلفبلت األمني كاتساعو الجغرافي كالقطاعي
 .األعماؿ بشكؿ عاـ 

  إجراءات محاربة الفساد كالتي تشمؿ سحب المشاريع كاألراضي مف بعض المستثمريف كمراجعة
 كعمميات تجميد األرصدة الخارجية لعدد مف ،االمتيازات المالية التي كاف يحصؿ عمييا بعض المستثمريف

تكقؼ طبيعة نتائج ىذه اإلجراءات عمى مدل تالمسؤكليف كرجاؿ األعماؿ في الداخؿ كالخارج حيث 
 .عدالتيا كالتزاميا بالقانكف

  يترتب عمى أجكاء عدـ اليقيف السياسي كاالقتصادم رفع تكمفة التأميف عمى الديكف السيادية كالسندات
 .الحككمية كالخاصة الصادرة عف عدد مف دكؿ المنطقة كالمتداكلة في األسكاؽ العالمية

 

 

 .2012االستثمار األجنبي المباشر في الدوؿ العربية لعاـ : ثانيا

                                                           

 .09، ص 2013 المؤسسة العربية لضماف االستثمار،الفترة الفصمية األكلى(249)
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: االستثمارات الواردة-1

ا شيدتو الساحة العربية مف أحداث كتطكرات خبلؿ األعكاـ األخيرة فإٌف اإلحصائيات ـٌ  بالرغـ ـ
 مميار 42,9٪ مف نحك 8,8 ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي الكارد لمدكؿ العربية بنسبة بمغت إلىتشير 

 كلبناف كاإلمارات حيث تصٌدرت كؿ مف السعكدية ،2012 مميار دكالر عاـ 47,1 إلى 2011دكالر عاـ 
٪ 7,8٪ ك20,4٪ ك25,8 بحصص 2012قائمة الدكؿ العربية مف حيث جذب االستثمار خبلؿ العاـ 

٪ كالمغرب في المرتبة الخامسة كما يكضحو 6,2 ثـ الجزائر في المرتبة الرابعة بحصة ،عمى التكالي
 .(17)الجدكؿ رقـ 

 .(بالمميكف دكالر) االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الدكؿ العربية (:17)جدوؿ رقـ 

 
 .75، ص 2012 المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ :المصدر

إٌف األرقاـ الكاردة في الجدكؿ أعبله تدٌؿ عمى أٌنو بالرغـ مٌما تقكـ بو الحككمات العربية مف جيكد 
االستقطاب رؤكس األمكاؿ األجنبية،فإف المنافسة الحاٌدة بيف الدكؿ عمى ىذه األمكاؿ يدؿ عمى تعثر 

معظـ الحككمات العربية في إجراء إصبلحات جذرية كعميقة  تسمح بتحسيف مناخ االستثمار كاألعماؿ 
 كتكظيؼ سياسات كاضحة كتدعيـ تأىيؿ المكارد ،مف خبلؿ تدعيـ الشفافية كمحاربة الفساد كالبيركقراطية

.  لذا فإٌف الدكؿ العربية ال تحصؿ إال عمى قدر يسير مف إجمالي االستثمار األجنبي،البشرية
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 :االستثمارات الصادرة-2

 مميار دكالر خبلؿ 24,6بمغت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الٌصادرة مف الدكؿ العربية  
 18,9 حيث بمغت ،2010 مميار دكالر عاـ 19,8٪ مقارنة بنحك 24,3 قدره ارتفاع محققة 2011عاـ 

مميار دكالر خبلؿ الفترة بيف 24 كمتكسط بمغ  2008 مميار دكالر عاـ 44,1 ك2009مميار دكالر عاـ 
 قيمة عمميات االندماج  ارتفاعكيرجع ىذا االرتفاع في التدفقات الصادرة في،2007-2005عامي 

 (250 ).كاالستحكاذ عبر الحدكد

 (251 ): دكؿ عربية كىي9   كقد ارتفعت التدفقات الصادرة مف 

  مميكف دكالر534٪ إلى 142.7الجزائر بنسبة . 
  مميكف دكالر894٪ إلى 167,7البحريف بنسبة . 
  مميكف دكالر31٪ إلى 107األردف بنسبة . 
  مميكف دكالر 8711٪ إلى 72الككيت بنسبة  
  مميكف دكالر900٪ إلى 89,8لبناف بنسبة . 
  مميكف دكالر6027٪ إلى 233,5قطر بنسبة . 
  مميكف دكالر84٪ 27,3السكداف بنسبة . 
  مميكف دكالر8,1 ٪ إلى 8,1اإلمارات بنسبة . 
  مميكف دكالر77٪ إلى 10اليمف .  

فإٌف الككيت قد احتمت المرتبة األكلى كأكبر مصٌدر لبلستثمارات  (10)ككما يكضحو الشكؿ رقـ 
 مميكف 6007 مميكف دكالر تمييا قطر في المرتبة الثانية بقيمة 8711األجنبية المباشرة بتدفقات قدرىا 

. دكالر

 (مميكف دكالر) 2011 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادر مف الدكؿ العربية لعاـ (:10)الشكؿ رقـ 

                                                           

 .104، ص 2011 المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعالـ (250)
 .104 نفس المرجع، ص (251)
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 .105، ص 2011المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ : المصدر

 .يةفاالستثمارات العربية البي: المطمب الثاني

 ضأدَّل ارتفاع كبير ألسعار النفط منذ نياية تسعينيات القرف الماضي إلى تراكـ معتبر لمفكائ 
المالية في الدكؿ العربية المصدرة لمنفط، كعادة ما يتـ إعادة تدكير ىذه الفكائض في النظاـ المالي 

 تزامف ارتفاع أسعار النفط مع تذبذب األسكاؽ ، كقدالعالمي مثمما حدث في سبعينيات القرف الماضي
 كفي مقابؿ ذلؾ قامت الدكؿ العربية بإجراء سياسات تيدؼ ، نتيجة لؤلزمة المالية العالمية،المالية العالمية

 كعميو فإٌف ىذه الفكائض النفطية العربية تشكؿ فرصة تاريخية لمتعزيز ،إلى تحسيف المناخ االستثمارم فييا
. االستثمارات العربية البينية
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: واقع االستثمارات العربية البينية:أوال

     تعرؼ االستثمارات العربية البينية بأنيا تمؾ التدفقات الرأسمالية التي يككف مصدرىا مكاطنكف عرب 
 كالتي تكظؼ في مشاريع خاصة أك عامة ،طبيعيكف كمؤسسات عربية مف خارج الدكؿ العربية المضيفة

 (252 ).أك مختمطة تدار عمى أسس تجارية

    كتكتسي االستثمارات العربية البينية أىمية بالغة لككنيا تحقؽ العديد مف المكاسب لمدكؿ العربية 
: أىميا

ترجع أىمية االستثمارات العربية البينية لما  تقدمو مف خدمات لمتنمية :تخفيؼ أعباء التنمية العربية -1
 ،، فيي تقـك بتخفيؼ عبء االمتناع عف االستيبلؾ لتحقيؽ المدخرات عمى دكؿ العجزةفي الدكؿ العربي

كذلؾ مف خبلؿ إضافة المدخرات الفائضة مف دكؿ الفائض إلى المدخرات المحمية لدكؿ العجز، ىذا 
الستثمارات العربية البينية تمثؿ إضافة إلى حجـ المكارد المتاحة لبلستخداـ في اباإلضافة إلى أٌف انسياب 

االقتصاديات المضيفة ليا، كما تضمف إمكانية زيادة كفاءة المكارد المحمية كرفع إنتاجيتيا نظرا لما يترتب 
 (253 ).عميو مف تشغيؿ لمكارد كانت عاطمة

لقد أنصت معظـ جيكد التكامؿ بيف التكتبلت : تحقيؽ التكامؿ العربي في مجاؿ االستثمار اإلنتاجي -2
عمى تحقيؽ التكامؿ في مجاالت  (آسيا،إفريقيا،أمريكا البلتينية)االقتصادية لمدكؿ النامية بقارتيا الثبلث 

 ،كبالمثؿ فقد تركزت جيكد التكامؿ العربي في معظميا في المجاؿ السياسي كالعسكرم،العبلقات التجارية
 ىذا في الكقت الذم تتسـ ،ارم في تجسيد التكامؿثـكىك الذم أٌدل إلى إىماؿ الدكر االقتصادم كاالست

فيو اقتصاديات الدكؿ النامية بما فييا الدكؿ العربية بضعؼ درجة التطكر بما ال ينسجـ مع إىماؿ جانب 
 .التكامؿ اإلنتاجي 

ٌف ما تحتاجو ىذه الدكؿ في تكامميا في المقاـ األكؿ ىك إقامة القاعدة أ      مٌما سبؽ يمكف القكؿ ب
اإلنتاجية التي ىي بأمس الحاجة إلييا كالتي تقكـ عمى أساسيا العبلقات التجارية، إذ بدكف ذلؾ ال يمكف 

 ألٌف قدراتيا اإلنتاجية ال تكفر منتجات يمكف االتجار بيا بشكؿو ،تكسيع التبادؿ التجارم بيف تمؾ الدكؿ
ا تبرز أىمية التكامؿ ف ىف كـ، كبذلؾ يبقى مدخؿ التكامؿ التجارم ضعيؼ األثر كمحدكد األىمية،كاسع

في مجاؿ إقامة القاعدة اإلنتاجية كتشغيميا كتكسيعيا ليككف بمثابة المدخؿ الرئيسي في التكامؿ بيف 
 كمف ، كما يعتبر االستثمار اإلنتاجي العامؿ األساسي في تكفير القاعدة اإلنتاجية كنمكىا،األقطار العربية

                                                           

 .3 ،ص 2010، 07، مجمة الباحث، العدد "االستثمارات العربية البينية الواقع واآلفاؽ" بكخارم عبد الحميد، (252)
 .126 عمي لطفي، مرجع سابؽ، ص (253)
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ح أىمية التأكيد عمى ضركرة التكامؿ العربي في مجاؿ االستثمار اإلنتاجي كمدخؿ أساسي تتضىنا 
. لمتكامؿ العربية في المجاالت األخرل

عمى تصٌدر  (18 ) فيشير الجدكؿ رقـ، يةفبمأٌما فيما يخص األداء الفعمي لبلستثمارات العربية اؿ
 1,12 حيث بمغت ىذه التدفقات ،2012غرب قائمة الدكؿ المضيفة لبلستثمارات العربية البينية لعاـ ـاؿ

٪، ثـ 29,2 مميكف دكالر كحصة 984 تمييا مصر بحكالي ،٪ مف اإلجمالي33,3مميار دكالر كبحصة 
 (254).٪11,5 مميكف دكالر كحصة 393تكنس بحكالي 

أٌما عف الدكؿ المصٌدرة لبلستثمار فقد تصٌدرت اإلمارات العربية قائمة الدكؿ المصدرة 
. ٪ مف إجمالي االستثمارات39 أك ما نسبتو ، مميار دكالر1,3لبلستثمارات العربية البينية بحكالي 

 (مميكف دكالر) 2012 لعاـ االستثمارات العربية البينية(:18)جدوؿ رقـ

 
 .78، ص 2012،  مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لعاـ المؤسسة العربية لضماف االستثمار: المصدر

 2011أٌما فيما يتعمؽ بالتكزيع القطاعي لتدفقات االستثمارات العربية البينية فتشير بيانات سنة 
 دكؿ عربية شممت األردف كتكنس كالجزائر كمصر كالسكداف إلى تركز أغمب االستثمارات 5كالكاردة مف 

                                                           

 .78، ص 2012 المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ (254)
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٪ 4٪،بينما استحكذ قطاع الصناعة عمى ما نسبتو 87العربية البينية في قطاع الخدمات بحصة بمغت 
 .(19)٪ مف اإلجمالي كما يكضحو الجدكؿ رقـ 3مف اإلجمالي التدفقات كقطاع الزراعة عمى ما نسبتو 

(:19)جدوؿ رقـ

 
 .129، ص 2011المؤسسة العربية لضماف االستثمار،  مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ : المصدر

 .القطاعات الواعدة في جذب االستثمارات المباشرة العربية البينية:ثانيا

 عمى صعيد االستثمار العربي البيني في السنكات القميمة ا كنكعين اشيدت الدكؿ العربية تطكرات الفتة كمين 
 كفيما يمي . إضافة إلى حدكث تغيرات إيجابية عمى صعيد التكزيع القطاعي ليذه االستثمارات،الماضية

 (255 ):سيتـ التطرؽ إلى القطاعات المؤىمة ألف تمعب دكرنا ىامنا في تعزيز االستثمارات العربية البينية

 :قطاع الصناعة-1

 بالغ األىمية في تعزيز التدفقات االستثمارية البينية في احيث يمكف أف يمعب ىذا القطاع دكرن 
:  حيث يتيح آفاؽ كاعدة لبلستثمار في المجاالت التالية،الدكؿ العربية

 كبيا العديد مف الفرص االستثمارية السيما مع ،كفي مقدمتيا النفط كالغاز: الصناعات االستخراجية 
٪ مف االحتياطات العالمية 29٪ مف االحتياطات العالمية المؤكدة مف النفط ك58امتبلؾ المنطقة لنحك 

 إضافة إلى كجكد العديد مف الشركات العربية الكبرل التي لدييا القدرة عمى ،المؤكدة مف الغاز الطبيعي
 كاألىـ مف ذلؾ ىك زيادة الطمب العالمي عمى ،تنفيذ مشاريع التنمية كاالستخراج في مختمؼ الدكؿ العربية

 .النفط كالغاز كبالتالي ارتفاع أسعاره بما يعزز مف الجدكل االقتصادية لتمؾ المشركعات
 كالتي تتيح فرص استثمارية في مجاالت عديدة أىميا الصناعات المعتمدة عمى : الصناعات التحكيمية

 إضافة إلى الصناعات الجديدة ،مكاد خاـ محمية مثؿ صناعة البترككيماكيات كاألسمدة كصناعة األغذية
 السيما مع إعبلف معظـ الدكؿ العربية عف خطط اإلنشاء المزيد مف المناطؽ الصناعية ،كالتكنكلكجية

                                                           

 .133- 132، ص ص 2011 المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ (255)
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 فضبل عف إعبلف العديد مف الدكؿ العربية عف حكافز كمزايا كتسييبلت جديدة لبلستثمار ،الضخمة
 .األجنبي بشكؿ عاـ كاالستثمار في الصناعة بشكؿ خاص السيما الصناعات ذات التكجو التصديرم

 :قطاع الخدمات-2

 منذ بداية العقد الماضي يقكـ ىذا القطاع بدكرو متنامي قابؿ لبلستمرار في تعزيز :قطاع االتصاالت
الككيتية " زيف" منيا ل بفضؿ امتبلؾ بعض الدكؿ العربية لشركات اتصاؿ كبر،االستثمارات العربية البينية

 القطرية،السيما كأف ىذه الشركات تعمؿ في العديد "كيكتؿ" المصرية ك"أكراسككـ " السعكدية ك"اتصاالت"ك
. مف الدكؿ العربية كأعمنت عزميا استثمار مميارات الدكالرات في أنشطتيا في الدكؿ العربية

 حيث يقكـ ىذا القطاع بدكر ميـ في تعزيز االستثمارات العربية البينية منذ فترة طكيمة :قطاع العقار 
حيث شيدت اآلكنة األخيرة تحركات الفتة يمكف أف تعزز مستقببل مف شركات االستثمار كالتطكر العقارم 

 خاصة مف اإلمارات كالسعكدية كقطر لبلستثمار في مشاريع تنمكية كعمرانية ضخمة  في بقية ،الكبرل
 .الدكؿ العربية 

 كالذم كاف عمى قائمة القطاعات الجاذبة لبلستثمارات العربية البينية ىذا كقد أعمنت :قطاع السياحة
العديد مف الشركات السياحية العربية الكبرل عف مشركعات طمكحة مستقبمية كقيمة ضخمة في دكؿ 

. المنطقة

حيث حظي االستثمار في القطاع الزراعي باىتماـ متزايد في الدكؿ العربية كخصكصا :قطاع الزراعة-3
،ك تجدد أزمات الغذاء ك بعد االرتفاع القياسي في األسعار العالمية لممحاصيؿ الزراعية كالسمع الغذائية

 2005 مميار دكالر عاـ 18 إلى 1990 مميار دكالر عاـ 12 مف نحك اتساع الفجكة الغذائية العربية
 .2020 مميار دكالر في عاـ 44 كالى نحك 2010 مميار دكالر عاـ 27 إلىبكصكليا 

 سكاء ،كيشيد قطاع الزراعة اىتمامنا استثمارينا مف قبؿ طرفي العممية االستثمارية في الدكؿ العربية
 ككذلؾ مف قبؿ شركات ، كمصر كالسكداف كالجزائر،حككمات الدكؿ التي لدييا فرص لبلستثمار الزراعي

 ككأمثمة ليذه االستثمارات تكقيع السكداف التفاقيات تأجير األراضي ،عربية المتخصصة في ىذا المجاؿ
 ككذا قياـ الشركة السعكدية لبلستثمار ،لمككيت كالسعكدية كاألردف لزراعة القمح كالذرة بصكرة رئيسية

الزراعي كاإلنتاج الحيكاني عف تبنييا استئجار أراضي في الجزائر كاعتزاميا االستثمار في الصناعات 
. الغذائية الزراعية

 .تحديات االستثمار المباشر العربي البيني وسبؿ تفعيمو:ثالثا
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إذا كاف انتقاؿ رأس الماؿ العربي لتحقيؽ التنمية االقتصادية في العالـ العربي ىك ضركرة حتمية تبررىا 
 حيث كرغـ زيادة قيمة االستثمارات العربية ، فإنو ينبغي القضاء عمى كؿ معكقاتو،اعتبارات كطنية كقكمية

اٌل أٌنيا تبقى متكاضعة بالمقارنة مع التدفقات االستثمارية المباشرة البينية في األقاليـ االقتصادية  أالبينية،
 . كالسيما الدكؿ األكركبية كاآلسياف كالنافتا،في العالـ

 في طريؽ انتقاؿ الرأس الماؿ العربي لبلستثمار في الببلد العربية ؼكتتمثؿ أىـ العكائؽ التي تؽ
 (256):فيما يمي

  نقص كتخمؼ اليياكؿ كالبنى التحتية البلزمة إلنجاح المشركعات االستثمارية في الكثير مف الدكؿ
 السكؽ المحمية في ة مثؿ خدمات النقؿ كالمكاصبلت كتكنكلكجيا االتصاؿ إضافة إلى محدكدم،العربية

 كما ينتج عنو مف ،بعض ىذه الدكؿ نتيجة انخفاض مستكل الدخؿ الفردم في أغمب البمداف العربية
. انخفاض القدرة االستيعابية لمسكؽ

 حيث مثميذه األسكاؽ يمكف أف تؤدم دكرنا كبيرنا ، ضعؼ أسكاؽ رأس الماؿ في أغمب الدكؿ العربية 
. بكصفيا أداة لمتكسط المالي بيف السيكلة النقدية المتاحة كاالحتياجات التمكيمية لبلستثمارات

 د كشامؿ ينظـ أحكاـ االستثمارات الكافدة في بعض الدكؿ العربية  كتكزع تمؾ ، عدـ كجكد قانكف مكحَّ
 فضبل عف عدـ استقرار التشريعات المنظمة لبلستثمار مٌما يؤثر سمبنا عمى ،األحكاـ في أكثر مف قانكف

 الثقة كاالطمئناف عمى ـمر كاستقرار أكضاعو، كما يكلد لدل المستثمر شعكرنا سمبينا بعدثمصالح المست
. مشرعو االستثمارم

 تجارية التي يمكف أف يتعٌرض ليا المشركع االستثمارم في الدكؿ العربيةاؿخاطر غير ـالخشية مف اؿ، 
. حجاـ المستثمريف العرب عف تكجيو أمكاليـ في المنطقة العربيةإكبيعد ىذا سببنا رئيسينا في 

 كذلؾ في الدكؿ المصدرة لرأس ،عدـ كجكد مؤسسات لتركيج فرص االستثمار فيما بيف الدكؿ العربية 
الماؿ كالدكؿ الضيفة لو،إذ يمكف ليذه المؤسسات أف تصبح كسيطا فعاال بيف تمؾ الدكؿ لعقد المؤتمرات 

. كالندكات بالتعريؼ بالمناخ االستثمارم في قطر معيف كبفرص االستثمار فيو

 (257 ):   عمى أٌف تكفير متطمبات تعزيز االستثمار العربي البيني يتطمب العديد مف اإلجراءات أىميا

  االستثمار في بناء شراكات كتكتبلت إقميمية عربية مف خبلؿ إبراـ المزيد مف االتفاقيات الثنائية
 . عمى غرار دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كاالتحاد المغاربي،كالمتعٌددة

                                                           

 .95 دريد محمكد السامرائي، مرجع سابؽ، ص (256)
 .140-139، ص ص 2011تقرير مناخ االستثمار في الدوؿ العربية لعاـ  المؤسسة العربية لضماف االستثمار، (257)
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  ا االستثمار تطكير كتفعيؿ األطر الحاكمة لمتعاكف العربي في مختمؼ المجاالت االقتصادية خصكصن
 في مقدمتيا اتفاقية تسكية  ك السيما اتفاقيات تشجيع االستثمار العربي البيني،كالتجارة كتبادؿ العمالة

 . منازعات االستثمار في الدكؿ العربية
  قدرات مؤسسات التمكيؿ العربية في تطكير البنية التحتية العربية كبرامج تحسيف مفتعزيز االستفادة 

 حيث بمغ المجمكع التراكمي لمعمميات التمكيمية لمؤسسات التنمية العربية كالتي تضـ ،مناخ االستثمار
البنؾ اإلسبلمي لمتنمية كصندكؽ أبك ظبي لمتنمية كصندكؽ النقد العربي كالصندكؽ الككيتي كالمصرؼ 

 مميار دكالر مكجو لمدكؿ 66 منيا 2008 مميار دكالر منذ بداية عمميا كحتى نياية 90العربي نحك
 .العربية

  تشجيع الشركات المتعٌددة الجنسيات العربية عمى تعزيز االستثمارات العربية البينية بإنشاء المزيد مف
 .المشركعات المشتركة

  إيجاد آلية تحسف مف قدرة كافة الدكؿ كخاصة الدكؿ العربية األقؿ نمكا عمى اجتذاب حصص أكبر مف
 .االستثمارات العربية كتكزيعيا بنمط أكثر عدالة فيما بيف األقاليـ الداخمية لكؿ دكلة

 طرية العاممة في مجاؿ تقديـ الضمانات لممستثمريف ؽتشجيع المؤسسات كالجيات الدكلية كاإلقميمية كاؿ
ا كأٌف دكرىا أصبح بالغ األىمية في اؿفي الدكؿ العربية ضٌد الخاطر التجارية كغير  تجارية خصكصن

 .الظركؼ االستثنائية أثناء األحداث السياسية حيث تتراجع درجات الثقة كاليقيف

 .االستثمارات العربية خارج الوطف العربي:المطمب الثالث

 عمى فكائض مالية تجاكزت قدرتيا 1973الدكؿ العربية النفطية نتيجة لمٌصدمة البتركلية لعاـ حصمت 
 حيث كانت ىذه المرحمة بمثابة التجربة األكلى لمدكؿ العربية النفطية في مجاؿ االستثمارات ،االستيعابية
 كالتي تميزت في غالبيا في شكؿ استثمارات غير مباشرة ممثمة في شراء كتداكؿ األسيـ ،الخارجية

 خاصة كأف الدكؿ العربية في ذلؾ ،كالسندات في الدكؿ الغربية كبالتحديد في الكاليات المتحدة كأكركبا
الكقت كانت تعيش ثقافة االقتصاديات المكجية التي لـ تكف كدية تجاه ىذه االستثمارات عربية كانت أـ 

 (258 ).جنبيةأ

 استجدت عمى الساحة عدة ، مف بداية القرف الحاليابتداء  كعمى أثر الطفرة النفطية الجديدة كبالتحديد 
 إلىمعطيات غيرت بشكؿو ممحكظ مف طبيعة االستثمارات العربية في الخارج، حيث أٌدت الفكائض المالية 

كذا أنشأت معظـ الدكؿ العربية النفطية صناديؽ االستقرار ،كزيادة حجـ االستثمارات الخارجية بشكؿ كبير

                                                           

 .www.amf.org، مكقع صندكؽ النقد العربي، " االستثمارات الخميجية في الدوؿ الغربية" جاسـ المناعي، (258)
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 ،إالٌ  كالتي تيدؼ في األساس إلى تنكيع مصادر الدخؿ كضماف إرادات مستمرة لؤلجياؿ القادمة،المالي
. أٌنيا في المحصمة تمثؿ مبالغ كبيرة لبلستثمار كبالذات االستثمار الخارجي

 .حجـ واتجاىات االستثمارات العربية خارج الوطف العربي: أوال

ىناؾ عدة صعكبات تحكؿ دكف حصر إحصائي دقيؽ لحجـ االستثمارات العربية خارج الكطف العربي 
 (259): نظرا لعدة أسباب أىميا

 .تعدد أشكاؿ االستثمار

 تنكع أصحاب ىذه االستثمارات كاختبلؼ جنسياتيـ. 
  اتجاه ىذه االستثمارات إلى الدكؿ الغربية بصكرة غير مباشرة مف خبلؿ بنكؾ أك شركات تتكاجد في

 .الخ...مناطؽ عديدة مف العالـ كجنكب شرؽ آسيا كمناطؽ الكاراييي

 إذ تقٌدر الثركات ،رغـ ىذه الصعكبات فإٌف ىناؾ بعض المؤشرات كالتقارير مف مصادر عدة
 كبيف ، مميار دكالر حسب تقديرات المؤسسة العربية لضماف االستثمار1300العربية المستمرة في الخارج 

 كنشير اإلحصائيات إلى أٌف ، مميار دكالر حسب مركز الخميج لمدراسات اإلستراتيجية4800 ك2100
 مميار 670 قد قٌدرت بنحك 1995-1974حجـ االستثمارات العربية خارج الكطف العربي خبلؿ الفترة 

 مميار 12دكالر فيما قدرت حجـ االستثمارات العربية داخؿ البمداف العربية خبلؿ نفس الفترة بنحك 
  دكالر يستثمر خارج الكطف56 دكالر مستثمر داخؿ الكطف العربي يقابمو 1دكالر،بمعنى أف كؿ 

 .(260)العربي

 االستثمارات إلى   كيبلحظ خبلؿ السنكات القميمة الماضية زيادة ميؿ االستثمارات العربية في الخارج 
 ،2004٪ خبلؿ عاـ 11 مقابؿ حكالي 2008٪ عاـ 15المباشرة التي ارتفعت نسبتيا إلى ما يزيد عف 

 إلى 2001٪ عاـ 45كفي المقابؿ انخفضت نسبة الكدائع المصرفية في محفظة االستثمارات العربية مف 
 (261 ).2007٪ في نياية 27

                                                           

، 2010، 8، مجمة الباحث، العدد "دور االستثمارات العربية البينية في تنمية الصناعة العربية" سميماف بمعكر، (259)
 .17ص
 .18 نفس المرجع، ص (260)
 .2 جاسـ المناعي، مرجع سابؽ، ص (261)
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    ىذا التغيير يبرره رغبة المستثمريف العرب االستحكاذ عمى شركات كمؤسسات عالمية كبيرة، كمثؿ ىذه 
العمميات أٌدت مؤخرا إلى إثارة حفيظة الدكؿ الغربية حكؿ ىذه االستثمارات استنادا عمى حجج 

. كمخاكفميست بالضركرة مبررة 

 التعاكف الخميجي مجمكعة الدكؿ العربية في االستثمارات األجنبية المباشرة سكقد تصٌدرت دكؿ مجؿ
 مميكف دكالر 4707ػ مميكف دكالر لئلمارات العربية المتحدة تمييا الككيت ب6661 ب2005الصادرة العاـ 

 (262).1123ػ مميكف دكالر تمييا البحريف ب1583ػكتمييا السعكدية ب

 ،   كتترٌكز معظـ االستثمارات العربية المياجرة في دكؿ االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة األمريكية
 ثـ تأتي الكاليات ،حيث تحتؿ سكيسرا كبريطانيا كفرنسا المركز األكؿ مف الدكؿ الجاذبة ليذه االستثمارات

 خاصة في ماليزيا ،المتحدة األمريكية في المرتبة التالية،إضافة إلى بعض االستثمارات العربية في آسيا
 كمف أىـ األسباب التي جعمت الدكؿ المتقدمة جاذبة لبلستثمارات العربية ىي االستقرار ،كسنغافكرة

 (263 ).السياسي كاالقتصادم فييا كتطكر النظاـ المصرفي لدييا

كتتكزع معظـ ىذه االستثمارات مابيف استثمارات مباشرة في العقارات كاألراضي كالشركات الصناعية 
 (264). كاستثمارات أخرل غير مباشرة في األسيـ كالسندات،كالتجارية كالمشاريع السياحية كغيرىا

 .أسباب ىجرة رؤوس األمواؿ العربية خراج الوطف العربي:ثانيا

: يمكف حصر األسباب الرئيسية ليجرة األمكاؿ العربية خارج الكطف العربي فيمايمي

.  االستثماريةلمعمميةط التشريعي كعدـ ثبات قكانيف االستثمار المنظمة بالتخ -1
. تعدد جيات اإلشراؼ عمى العممية االستثمارية -2
. القيكد المفركضة عمى رغبة المستثمر في حاؿ تصفية مشركع كالخركج مف البمد -3
البيركقراطية كتعامؿ المستثمريف مع عشرات الجيات الرسمية الستخراج التراخيص كالمكافقات  -4

.  منذ أف يتقدـ بطمب االستثمار حتى المكافقة الرسمية،كالتصاريح
. الفساد كالرشكة التي يجب عمى المستثمر أف يدفعيا لكي ال تتعطؿ إجراءاتو -5
المرافؽ العامة كالكيرباء كالمياه كالطرؽ كالنقؿ )ضعؼ البنية التحتية في العديد مف الدكؿ العربية -6

مف أىـ  (برم،بحرم،جكم )نقؿ بكافة أشكالواؿ، حيث تمثؿ عممية ( كاالتصاالت كغيرىامالجكم كالبحر
                                                           

 .161عمي لطفي، مرجع سابؽ، ص (262)
 .279، ص 2008، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، عولمة االقتصاد مصطفى عبد اهلل الكفرم، (263)
 .279 نفس المرجع، ص (264)
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 باإلضافة ،آلف ال تكجد لدل الدكؿ العربية أساطيؿ مف الطائرات ك الباخراتالى إ ؼ،معكقات االستثمار
 في حيف تتكفر الدكؿ الجاذبية لبلستثمار عمى أساطيؿ ،إلى قمة الخطكط المباشرة بيف الدكؿ العربية

 كتتنافس شركات النقؿ ،عمبلقة لمنقؿ كالشحف الجكم كالبحرم كتشجع مستثمرييا كمصدرييا بشتى الطرؽ
 .في تقديـ أرخص العركض لعمميات النقؿ

 .السياسات النقدية كارتفاع تكاليؼ االقتراض مف المصارؼ كالمؤسسات المالية -7
م سبيؿ خركج المشركع ؼعدـ تكفر الشفافية كالتنافس الشريؼ كنظافة اإلجراءات كاستغبلؿ النفكذ  -8

 . إلى الكجكد كظيكر نتائجو االقتصاديةاالستثمارم
عدـ كضكح الرؤية لدل الحككمات العربية فيما يخص السياسات االجتماعية كاالقتصادية كقكانيف  -9

 ككضكح الرؤية بمعنى أف تقـك الحككمات بتحديد أىدافيا كترتيب أكلكياتيا بالنسبة لممشاريع التي ،العمؿ
 .تريد تشجيعيا لخدمة خطط التنمية لدييا

 فيي تزداد أحياننا في دكؿ كتقؿ في ،كال تعاني كؿ الدكؿ العربية مف ىذه المعكقات بنفس الدرجة
ة االستثمارية تعاني مف ىذه العقبات في أغمب الدكؿ العربية كتكاد تككف تحفظات م غير أٌف العمؿ،أخرل

. المستثمريف المحمييف كاألجانب متشابية

: بعد عرض المعكقات التي تعكؽ المستثمريف العرب في الببلد العربية يمكف طرح السؤاؿ التاليك 

     ىؿ االستثمارات العربية خارج الببلد العربية في منأل عف أية مخاطر كعراقيؿ؟ 

ر العقكد السابقة رٌحبت الدكؿ الغربية باألمكاؿ العربية مادامت في شكؿ كدائع في البنكؾ  ـعمى
أك في شكؿ استثمار غير مباشر في األكراؽ المالية،إاٌل أٌف في الفترة األخيرة فقد تكٌجو أغمب المستثمريف 

 مٌما أٌدل إلى تحفظ ،العرب إلى االستثمار في بعض الشركات التي تمثؿ لبعض البمداف رمكزنا كطنية
 ، أف ىذه االستثمارات مممككة مف قبؿ حككماتةحككمات ىذه البمداف اتجاه ىذه االستثمارات بحج

.  كقد تككف بدكاعي سياسيةتة،كبالتالي قد ال تككف أىدافيا استثمارية بح

في الكاليات المتحدة األمريكية يتـ إخضاع المكافقة عمى ىذه االستثمارات إلى إجراءات مشٌددة  ؼ
 كعمى صعيد الدكؿ األكركبية يتـ العمؿ حالينا عمى كضع ضكابط إف لـ تكف قيكد ،كمراجعات استثنائية

عمى حركة ىذه االستثمارات اليدؼ منيا الحد مف استحكاذ ىذه االستثمارات عمى ما تعتبره مؤسسات أك 
٪  20قطاعات إستراتيجية، كذلؾ تتجو ىذه الدكؿ إلى عدـ السماح ليذه االستثمارات بامتبلؾ ما يزيد عف 



207 

 

 كاليدؼ مف ذلؾ ىك أف ال يككف ليذه االستثمارات ،ما أيو شركة ما لـ يحصؿ عمى مكافقات استثنائية
 (265 ).حؽ التصكيت بشكؿو يؤثر عمى إدارة الشركات التي ترغب في امتبلكيا

   باإلضافة إلى ما سبؽ يمكف حصر المخاطر التي تتعٌرض ليا االستثمارات العربية خارج اإلقميـ 
 (266 ):العربي فيما يمي

  جراءات مف شأنيا تكجيو االستثمارات إلى المجاالت التي تفرض العديد مف الدكؿ المتقدمة تدابير كا 
 ككفقا لظركفيا االقتصادية كلك ترتب عمى ذلؾ عدـ ،ترغب فييا تمؾ الدكؿ حسب مصالحيا الذاتية

 .حصكؿ المستثمر عمى عائد مجز
 رية كالمصادرة كالتجميد بدكافع سياسة كاقتصادية ك صتتعرض االستثمارات العربية إلى إجراءات ؽ
 .ذرائع كحجج مختمفةب
 رادىا مالخسائر الناتجة عف التضخـ المصٌدر مف الدكؿ الصناعية إلى الدكؿ العربية مف خبلؿ است

 .لمسمع كالخدمات مف ىذه الدكؿ المكدعة لدييا األمكاؿ
  الخسائر التي قد تتعٌرض ليا ىذه االستثمارات نتيجة تقمب أسعار الصرؼ ارتفاعا أك انخفاضا

 .بمعدالت عالية

 
  

                                                           

 .03 جاسـ المناعي، مرجع سابؽ، ص (265)
 .18 سميماف بمعكر، مرجع سابؽ، ص (266)
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 .االستثمار األجنبي المباشر في إطار اتفاقية الشراكة األورومتوسطية: المبحث الثالث

       تعتبر التكتبلت االقتصادية اإلقميمية مف أىـ سمات االقتصاد الدكلي في مرحمة ما بعد الحرب 
 كيكمف الٌسبب األساسي لقياـ ىذه التكتبلت في محاكلة التغمب عمى المشاكؿ االقتصادية ،العالمية الثانية

مكانيات الدكؿ المشتركة لتعجيؿ تنميتيا  الداخمية كحميا بصكرة جماعية مف خبلؿ تنسيؽ جيكد كا 
االقتصادية،فشيد العالـ قياـ العديد مف التكتبلت اإلقميمية بيف الدكؿ المتقاربة جغرافيا كالمتجانسة مف 

كالتكتؿ  (نافتا) عمى غرار االتحاد األكركبي كتجمع دكؿ شماؿ أمريكا ،حيث مستكيات التنمية االقتصادية
. (أسياف)األسيكم

رف الماضي قياـ بعض التكتبلت جمعت دكال متقدمة كأخرل ؽ    ىذا كقد شيد العالـ بداية ثمانيات اؿ
 عمى غرار اتفاؽ الشراكة األكركمتكسطية، ،نامية ال تشترط تجانس مستكيات التقدـ االقتصادم فيما بينيا

 كذلؾ نظرنا لما تمثمو الدكؿ ،كالذم ييدؼ أساسنا إلى إقامة منطقة لمتبادؿ الحر بيف دكؿ ضفتي المتكسط
العربية كدكؿ الشرؽ األكسط مف أىمية خاصة لدل االتحاد األكركبي بحكـ مكقعيا الجغرافي كاتساع 

. سكقيا باإلضافة إلى قدـ العبلقات التجارية كالثقافية مف ىذه الدكؿ

ماىية الشراكة : المطمب األوؿ

 استعماؿ كممة شراكة تـٌ ألكؿ مرة مف طرؼ مؤتمر األمـ ذلكأف   يعتبر مفيكـ الشراكة حديثا نسبينا، 
 كيختمؼ مفيـك الشراكة عمى المستكل الجزئي ،في نياية الثمانيات (CNUCED)المتحدة لمتجارة كالتنمية
 .عنو مف المستكل الكمي

 .الشراكة عمى المستوى الجزئي:أوال

:  مف تعاريؼ الشراكة عمى المستكل الجزئي مايمي

 بتكثيؼ ،ىي تقارب بيف عدة مؤسسات مستقمة قانكنيا ألجؿ التعاكف في مشركع معيف أك نشاط خاص 
 (267).كتنسيؽ المجيكدات كتبادؿ الكفاءات كالكسائؿ كالمصادر األساسية

  كتيعرؼ أيضا عمى أٌنيا الطريقة المتبعة مف طرؼ المؤسسات في التعاكف مع بعضيا البعض لمقياـ
 كىذا بتكفير كتكثيؼ المجيكدات كالكفاءات عبلكة عمى الكسائؿ كاإلمكانيات الضركرية ،بمشركع معيف

                                                           

، مجمة دفاتر اقتصادية، "المناولة اإلستراتيجية إلحداث التكامؿ الصناعي في الدوؿ العربية" سميماف بمعكر، (267)
 .58، ص 2010، سبتمبر 10العدد
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المساعدة في تنفيذ المشركع أك النشاط مع تحمؿ جميع األعباء كالمخاطر التي تنجـ عف ىذه الشراكة 
 (268).بصفة متعادلة بيف الشركاء

 (269 ):  كىناؾ العديد مف العكامؿ التي أدت إلى تنامي الشراكة بيف المؤسسات كأىميا

  ظيكر كتنامي ظاىرة العكلمة كالتي شممت المجاالت المالية كالتسكيقية كاإلنتاجية كالتكنكلكجية، كما
 .شممت أسكاؽ السمع كالخدمات كالعمالة

 التزايد الكبير في تكمفة التكنكلكجيا كتعقدىا. 
 كبيرة التي حدثت لعمميات االندماج اؿخفاقات إلتناقص نسبي لفرص االندماج كاالستحكاذ نتيجة ؿ

 كالتي أصبحت دافعان لمشراكة اإلستراتيجية كبديؿ جديد يسمح بتجنب التصادـ الثقافي ،كاالستحكاذ
كما أف الشراكة تنحصر في مجاؿ تعاكف محدد مما يسيـ في تحسيف أداء .كالتنظيمي الذم يسببو االندماج

 .ذلؾ النشاط كتطكيره

تحكيؿ أك اقتناء *:   كمف خبلؿ عممية الشراكة تيدؼ المؤسسات إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ أىميا
 لذا فمتحكيؿ الميارات مف خبلؿ ،كذلؾ عف طريؽ االحتكاؾ بيف األفراد كاألساليب كاآلالت: ميارة معينة

 كما تتطمب ىذه العممية تسطير ،الشراكة ينبغي تحكيؿ المناىج كالطرؽ التقنية المرافقة لتمؾ الميارات
 .برامج لتككيف األفراد كتدريبيـ عمى ىذه الطرؽ إضافة إلى تخصيص الكسائؿ المادية لتسييؿ ىذه العممية

 حيث أٌف كؿ التخصصات القابمة لمتحكيؿ : تحكيؿ أك اقتناء تخصص صناعي أك تجارم أك مالي
 .الخ... سكاء كانت كفاءات بشرية أك طريقة عمؿ خاصة أك أجيزة إنتاج،ترتبط بإحدل مككنات الميارة

 كذلؾ مف خبلؿ اختيار شريؾ استراتيجي يسيؿ ىذه العممية ،تسييؿ عممية الدخكؿ إلى األسكاؽ الدكلية 
 .كيساعد عمى التقميؿ مف القيكد التي تعيؽ تحقيؽ ىذا اليدؼ

 خاصة تمؾ المتعمقة بالمنافسة أك عمى األقؿ السيطرة النسبية كالمحددة عمى ،المشاركة في المخاطر 
 .اآلثار السمبية أك التيديدات المرتبطة بيذه المخاطر

  حيث  تعتبر الشراكة أحسف الطرؽ لنقؿ المعارؼ كالتكنكلكجيا فمف الٌصعب عمى : انتقاؿ التكنكلكجيا
 عقد إلى مٌما يستدعي المجكء ، كىذا ما يشٌكؿ عائقا أماـ المؤسسة،المؤسسة أف تكاكب التطكر التكنكلكجي

 .الخ...الشراكة لتقميص تكاليؼ التككيف كالبحث كالتطكير

                                                           

، مذكرة ماجستير غير منشكرة "أثر الشراكة األورومتوسطي عمى تنافسية القطاع الصناعي الجزائري"تكاتي محمد، (268)
 .03، ص2010جامعة بسكرة، 

 .58 سميماف بمعكر، مرجع سابؽ، ص (269)
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الشراكة عمى المستوى الكمي :ثانيا

 ،إٌف المنطؽ االقتصادم المعاصر كضع أسس كمبادئ لمتعاكف كاالتحاد في عدة مياديف أساسية كىامة
 التعاكف كاالتحاد مصطمحات صاحبت دخكؿ التحكؿ االقتصادم الذم مٌس  كحيث مثمت كؿ مف الشراكة

 أٌف مصطمح الشراكة قد ظير مع بداية ثمانيات القرف الماضي ،إالٌ أغمب الدكؿ مع بداية القرف العشريف
. مع ظيكر تطكرات أىميا صعكد قكل جديدة مف آسيا كىيمنة البنية األمريكية عمى أكركبا

:   كمف تعاريؼ الشراكة عمى المستكل الكمي مايمي

ىي العبلقة المشتركة كالقائمة عمى أساس تحقيؽ المصالح المشتركة لمدكؿ مف جية كتحديد » 
 (270).« الغايات المنشكدة كالمتكقعةإلى لمكصكؿ  أخرلمدل قدرات كمساىمات كؿ طرؼ مف جية

لتحقيؽ  (شركاء)نكع مف أنكاع التعاكف بيف طرفيف أك بيف عدة أطراؼ»: كتعرؼ كذلؾ عمى أٌنيا
 مع حذؼ أثر الربح لممشاركيفالٌنشاط أك األىداؼ المشتركة مع ضماف إتباع الطرفيف أك األطراؼ تحقيؽ 

 (271).«الييمنة

 ،ككنيا أحد أشكاؿ التعاكف كالتقارب بيف البمداف كالمؤسسات بمختمؼ جنسياتيـب   كتعٌرؼ الشراكة أيضا 
قاسـ المخاطر كتحقيؽ المصالح، ككؿ ىذا كفؽ لت كما يمكف اعتبارىا مبدأ ،ض القياـ بمشركع معيفغرب

 (272).اتفاؽ

 ، أيف تقع الشراكة مف سمـ التدرج في التكامؿ االقتصادم: ىكا   كفي ىذا السياؽ ييطرح تساؤالن أساسين 
حيث مٌرت أشكاؿ التعاكف بيف الدكؿ الصناعية المتقدمة كالدكؿ النامية بعدة تطكرات،فقد انتقمت مف 

 شراكة فيما بينيا إلى (مساعدات-قركض)اعتماد الدكؿ النامية عمى الدكؿ الصناعية في تمبية متطمباتيا
عادةبغرض تفعيؿ مبادئ تحرير التجارة  .  تقسيـ العمؿ الدكليكا 

 الجديدة، كالتي تختمؼ كميا باإلقميميةحيث تدخؿ الشراكة ضمف ما ييطمؽ عمييا االقتصاديكف 
.  القديمةاإلقميميةعمى 

                                                           

، الممتقى "دراسة حالة الجزائر: أىمية الشراكة العربية األورومتوسطية في تحسيف مناخ االستثمار"تشاـ فاركؽ، (270)
، جامعة 2004 مام 9-8الدكلي حكؿ التكامؿ االقتصادم العربي كآلية لتحسيف كتفعيؿ الشراكة العربية األكركبية، 

 .75سطيؼ، ص
 .75 نفس المرجع، ص (271)
، دار ىكمة، الجزائر، االندماج في االقتصاد العالمي وانعكاساتو عمى القطاع الخاص في الجزائر إكراـ مياسي، (272)

 .197، ص 2011
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 (التقميدية) القديمة اإلقميمية-  1

 كأطمقكا خبلؿ السنكات األخيرة اإلقميمية      لقد اىتـ بعض االقتصاديكف بتفسير ظاىرة عكدة انتشار 
االقميمية " بػ كعرفكىا، كقامكا بمقارنتيا بتمؾ التي سادت في الستينات، الجديدةاإلقميميةعمييا تسمية 

- أم تكتبلت شماؿ، عمى تكتبلت بيف الدكؿ المتقدمة بعضيا البعضان كالتي كانت تقـك أساس" القديمة
 فقد كٌفرت الدكؿ األعضاء في ىذه التكتبلت  ،(جنكب-جنكب)شماؿ،أك بيف بعض الدكؿ النامية معا 

 فيما يتعمؽ فقط بالمنتجات التي كانت تستكردىا مف ،لبعضيا البعض حرية النفاذ إلى أسكاؽ كؿ منيا
 القديمة ىي اإلقميميةأم أفَّ ىذه التكتبلت ، كقامت بفرض حكاجز تجارية خارجية مرتفعة،باقي دكؿ العالـ

كجكد تكتبلت لدكؿ تنتمي لنفس اإلقميـ قامت بإحبلؿ محؿ الكاردات كاالنسحاب مف االقتصاد العالمي 
كاالعتماد عمى التخطيط كالقرارات السياسية في تخصيص المكارد، كأغمب ىذه التكتبلت دفعتيا الجيكد 

 (273).الحككمية

اإلقميمية الجديدة - 2

 كالتي تقكـ أساسنا عمى تكتبلت بيف دكؿ تنتمي لعدة أقاليـ بغضَّ النَّظر عمى التباينات في درجة تقدميا 
كقد بنيت ىذه  (جنكب-شماؿ)كتطكرىا، فقد تككف ىذه التكتبلت جامعة لدكؿ متقدمة كأخرل نامية 

 (274):التكتبلت اإلقميمية الجديدة عمى عكامؿ أساسية ساىمت في انتشارىا خبلؿ السنكات األخيرة أىميا

 تسارع العديد مف الدكؿ إلى األمر الذم أٌدل ،تكسع االتحاد األكركبي كبركزه كأىـ قكة اقتصادية -1
 تككيف تكتبلت خاصة إلى كما سعت دكؿ أخرل ، االتحاد األكركبياالنضمامإلى بتقديـ طمبات األكركبية

. بيا
 كذلؾ بعد تعثر اإلقميميةالتحكؿ في سياسة الكاليات المتحدة األمريكية المناكئة مف قبؿ التكتبلت  -2

 عف منطقة تجارة حرة بينيا كبيف كندا ثـ اإلعبلفالمفاكضات متعٌددة األطراؼ لتحرير التجارة، كلذلؾ تـ 
. 1994 عاـإلييابانضماـ المكسيؾ  (النافتا) الشماليةألمريكا منطقة التجارة الحرة إلىتحكلت 

 قائمة عمى التخطيط اقتصاديات مف أكركبا كتحكؿ دكؿ كسط كشرؽ السكفيتيتفكؾ االتحاد  -3
. مع االتحاد األكركبي (مشاركة) كعقدىا االتفاقيات انتساب ، تعتمد عمى اقتصاد السكؽتإلىاقتصاديا

                                                           

، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، "دراسة تحميمية لواقع وآفاؽ الشراكة االقتصادية األورو متوسطية" شريط عابد، (273)
 .79، ص 2001جامعة الجزائر، 

 .80 نفس المرجع، ص (274)
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تباعيا محؿ الكاردات اإلحبلؿتخمي غالبية الدكؿ النامية عف سياسات  -4  السياسات أكثر تكجيا كا 
. لمخارج

 الجديدة عمى مبادئ أساسية تنطمؽ بالمدخؿ التجارم إطاراإلقميميةكعمكمنا يعتمد التكامؿ الدكلي في 
 كتخصيص المكارد المتاحة ، قكل السكؽ كمقكمات تحقيؽ الرفاه االقتصادم لممستيمكيفإطبلؽالقائـ عمى 

. اإلنتاج لعناصر اإلنتاجيةداخؿ كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء كفؽ المزايا النسبية كرفع الكفاءة 

أىداؼ و أبعاد اتفاقية الشراكة األورومتوسطية : المطمب الثاني

 يشمؿ جميع الدكؿ الكاقعة عمى البحر األبيض إقميمياتمثؿ الشراكة األكركمتكسطية تجمعا 
 كتضـ ىذه الشراكة دكؿ االتحاد األكركبي في شماؿ ، سكاء كانت أكركبية أك أسيكية أك افريقية،المتكسط

 طالما أنيا أعضاء في االتحاد األكركبي كجميع الدكؿ ،المتكسط سكاء كانت متكسطية أك غير متكسطية
 شامبلن إطارا برشمكنة إعبلف كتعد ىذه الشراكة كما حددىا ، تركياإلى إضافة كجنكبوالعربية في شرقو 
 حيث التعتبر اتفاقان تجارينا عابرنا كال تكافقنا سياسينا محددنا بؿ ىي سير في طريؽ نحك ،متعدد األطراؼ

 إحدللثقافية، كما يمثؿ امصير مشترؾ يشمؿ كؿ مف الجكانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ك
 كؿ الدكؿ المتكسطية المشاركة مف أجؿ  كاألدكات الرئيسية لتجسيد التعاكف الحقيقي بيف االتحاد األكركبي

 (275 ).لتحديات المشتركةامكاجية 

:  مسار العالقات األورو متوسطية:أوال

( 1974-58) السياسة المتكسطية لممجمكعة األكركبية بثبلث مراحؿ أساسية كىي مرحمة تمر
 .امف يكإلىةبرشمكف، كالمرحمة الممتدة مف اتفاؽ (1990-1977)كمرحمة 

  

                                                           

 .198 إكراـ مياسي، مرجع سابؽ، ص (275)
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 1972-1957المرحمة األولى :

 حيث حاكلت األكركبية، المجمكعة إنشاء تكقيع معاىدة ركما التي بمكجبيا تـ 1957شيد عاـ 
 البمداف المغاربية مثؿ تكنس كالمغرب في المشركع المتكسطي باالعتماد عمى العبلقات إشراؾفرنسا 

 كانتيت ،1962 كالتحاؽ الجزائر بيما بعد نيؿ استقبلليا عاـ ،المتميزة التي تربطيا بياتيف الدكلتيف
 لمدة خمس 1969لمغاربية الثبلث بعد اتفاؽ تجارم عاـ ا كالبمداف األكركبيةالمفاكضات بيف المجمكعة 

 كالبمداف المغاربية بسيطرة الطابع األكركبية كتميزت العبلقة في ىذه المرحمة بيف المجمكعة ،سنكات
 (276).التجارم

 1990-1972المرحمة الثانية :

 حيث تبٌنت أكركبا ، المتكسطية الشاممةاألكركبية البداية الفعمية لتنشيط العبلقات 1972 تعتبر سنة 
 تجاه أكركبيةإقميمية كالتي تعتبر بمثابة أكؿ سياسة ،في ىذه السنة مايسمى بالسياسة المتكسطية الشاممة

 مف خبلؿ زيادة التبادؿ التجارم كفتح المتكسطلمساىمة في تنمية دكؿ ؿ كتيدؼ المتكسط،حكض البحر 
 ، الثنائيةتاالتفاقيا مجمكعة مف إطارأسكاؽ المجمكعة لصادرات تمؾ الدكؿ كالتعاكف المالي داخؿ 

 1976 كالمغرب كاألردف كالجزائر التي كقعت اتفاقيات في أفريؿ س مف تكفؿه كشممت ىذه األخيرة ؾ
 .1977كلبناف كمصر كاألردف كسكريا كقعت اتفاقياتيا في جانفي 

 كيشمؿ الجانب االقتصادم التفاقيات التعاكف عمى محاكر اقتصادية كتجارية كتقنية كالتي مف شأنيا 
 نظرا لمتفاكت الكبير عمى الصعيد ،المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لمدكؿ المتكسطية

 إطار الجانب المالي فقد تمثؿ في المساعدات المالية في ا أـٌ ،االقتصادم كالمالي بيف ضفتي المتكسط
 كالتي استبدلت الحقا ببرنامج ميدا كىي ،1991-1978 التي تـ العمؿ بيا في الفترة ،بركتكككالت مالية

: مكضحة في الجدكؿ التالي

 

 

 

 

                                                           

، الممتقى الدكلي حكؿ التكامؿ االقتصادم العربي "مشاريع التكتالت األجنبية في المنطقة العربية" صالح مفتاح، (276)
  .500، ص 2004كآلية لتحسيف تفعيؿ الشراكة العربية األكركبية، جامعة سطيؼ، مام 
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 البمداف المتوسطية إلىالتدفؽ المالي بيف المجموعة األوروبية : (20)الجدوؿ رقـ

(1978-1991 )

قروض البنؾ البياف 
األوروبي لالستثمار 

صناديؽ الميزانية 
لممجموعة األوروبية 

الوحدة )المجموع
 (مميوف ايكو

مجمكع البمداف المتكسطية 
 5500 2420 3080المرتبطة بالمجمكعة 

 111 44 70 81-78الجزائر برتكككؿ 

 151 44 107( 1986-82)2برتكككؿ

 239 56 183( 91-87)3برتكككؿ 

 130 74 56( 81-78)المغرب برتكككؿ

 199 109 90( 86-82)2البرتكككؿ 

 324 173 151( 1991-1998)3البرتككؿ 

 95 54 41 81-78تكنس برتككؿ 

 139 61 78 1986-1982 2برتككؿ

 224 93 131( 91-87)3برتككؿ 

 1615 708 907المجمكع دكؿ العمـ المغرب العربي 

، الممتقى الدكلي حكؿ التكامؿ االقتصادم "مشاريع التكتالت األجنبية في المنطقة العربية"صالح مفتاح،:المصدر
 .501 ص ،2004العربي كآلية لتحسيف تفعيؿ الشراكة العربية األكركبية، جامعة سطيؼ، مام 

كقد كانت ىذه البرتكككالت المالية في شكؿ قركض مف البنؾ األكركبي لبلستثمار كصناديؽ 
يمية كفقان لظركؼ كؿ حالة عمى حدة كقد خصصت ىذه ض مع شركط تؼ،الميزانية لممجمكعة األكركبية

 (277 ):ةلمساعدات المالية في المياديف التالي

 يةئمشاريع استثمار في اإلنتاج كالمنشآت اإلنتاجية كالبي. 
 نشاطات التعاكف التقني سكاء التمييدية أك البلحقة لمشاريع استثمارية. 
 نشاطات التعاكف في ميداف البحث كالتككيف. 

 

                                                           

 .201 إكراـ مياسي، مرجع سابؽ، ص (277)
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 1995مرحمة مابعد الحرب الباردة وحتى سنة :المرحمة الثالثة 

نحك سياسة متكسطية " أطمؽ عميو 1999    حيث أصدرت المجنة األكركبية تقرير في جكيمية 
 حيث تفاعمت ،لؾ العبلقاتت،أكدت فيو استمرار العبلقات التقميدية كأدخمت تطكرات جديدة لتدعيـ "جديدة

 محٌددات تكجو الجماعة ىاشٌكمت في مجمكعتمجمكعة مف المعطيات األكركبية كاإلقميمية العالمية التي 
. األكركبية نحك سياسة متكسطية جديدة كمف ثـ نحك مشركع الشراكة األكركبية المتكسطية بصفة خاصة

 التكجو نحك شراكة أكركمتكسطية في أعماؿ المجمس األكركبي المنعقد إلى    كقد تمت اإلشارة ألكؿ مرة 
 حيث اعتبر المجمس األكركبي أٌف شرؽ كجنكب المتكسط باإلضافة إلى ،1992كنة في جكاف ؿشبرفي 

ـٌ التأكيد عمى أٌف ىناؾ حاجة ،الشرؽ األكسط ىي مناطؽ جغرافية ليا أىمية كبيرة لبلتحاد األكركبي  كقد ت
 تككيف شراكة بيف االتحاد األكركبي كجيرانو المتكسطيف في اجتماعات إلىلدعـ السياسات اليادفة 

 (278 ).المجمس األكركبي في كؿ مف كرفك باليكناف كآسف بألمانيا

 لمناقشة إمكانية التطكر الفعمي 1995 جكاف 27 ك26 بفرنسا يكمي كاف انعقد مؤتمر ،    كبناءن عميو
الصادر عنو تأكيد عقد مؤتمر لمسياسة المتكسطية الجديدة لبلتحاد األكركبي، حيث تضمف البياف الختامي 

ـٌ إعداد مشركع اإلعبلف الرسمي لمؤتمر ،أكركبي متكسطي في برشمكنة  كاستنادنا ليذا المكقؼ األكركبي ت
 كالذم أصبح أساسان لمتفاكض بيف االتحاد األكركبي كالدكؿ المتكسطية بيدؼ 1995برشمكنة في نكفمبر 

 كعميو جاء مؤتمر برشمكنة في نكفمبر ،إنشاء تدريجي لمنطقة تجارة حرة كمنطقة سبلـ كأمف كاستقرار
.  ليضع أسس جديدة لمعبلقات األكركبية المتكسطية1995

 مؤتمر برشمونة :   المرحمة الرابعة

ضَـّ االتحاد األكركبي كأعضاءه الخمسة ك  1995 نكفمبر 28 ك27    انعقد مؤتمر برشمكنة يكمي 
 أيف تـ االلتزاـ الرسمي عمى إعبلف شراكة دائمة كمستقرة مف أجؿ تدعيـ ،عشر كاثنا عشر دكلة متكسطية
، كيعتبر إعبلف برشمكنة الذم يكٌضح اإلستراتيجية الجديدة لبلتحاد (279)األمف كاالستقرار في المنطقة

 كتعتبر إقامة منطقة لمتبادؿ الحر مع ،سار الشراكة بيف الطرفيفـاألكركبي تغيرا جذريا في نمط تسير 
                                                           

 .203 نفس المرجع، ص (278)
(

279
) Kharbachi Hamid,"Analyse synthétique et critique du partenariat euro-maghrébin", 

colloque international sur l’intégration des économies arabes comme mécanisme d’amélioration et de 

dynamisation du partenariat euro-arabe, université de Setif, Mai 2004, P1. 
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 كذلؾ مف خبلؿ سمسمة مف االتفاقيات ،بمداف جنكب كشرؽ المتكسط أىـ العناصر في ىذه اإلستراتيجية
لربط الشركاء المتكسطيف باالتحاد األكركبي تيدؼ إلى الحمكؿ محؿ اتفاقيات التعاكف المكقعة في 

ٌتمت بيف دكؿ االتحاد مجتمعة مع الدكؿ " الجيؿ الجديد" السبعينات،ىذه االتفاقيات المعركفة باتفاقيات
 :المكاليالمتكسطية األخرل عمى شكؿ انفرادم كما يكضحو الجدكؿ 

 .تاريخ دخكؿ اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ بالنسبة لدكؿ جنكب المتكسط(:21)جدوؿ رقـ 

تاريخ دخوؿ االتفاؽ حيز التنفيذ تاريخ إمضاء االتفاؽ الدولة 
 1/03/1998 17/07/1995تونس 
 01/03/2000 26/02/1996المغرب 
 31/12/1995 06/03/1995تركيا 
 1/04/2006 17/06/2002لبناف 

 1/09/2005 22/04/2002الجزائر 
 1/06/2004 25/06/2001مصر  

 1/7/1997 24/02/1997السمطة الفمسطينية 
 1/06/2000 20/11/1995األردف  
-  19/10/2004سوريا 

 .20/08/2009: اطمع عميوec.europa.eu/frالمفكضية األكركبية مكقع :المصدر 

أبعاد اتفاقية الشراكة األورومتوسطية :   ثانيا

: البعد السياسي واألمني-1     

ر المشارككف في مؤتمر برشمكنة إجراء حكار سياسي منتظـ الستكماؿ الحكار الثنائي          قرَّ
 مف األىداؼ المشتركة في ا عددن اإلعبلف ذلؾ يحدِّد ،كباإلضافةإلىالمنصكص عميو في اتفاقية الشراكة
 تعٌيدت بمكجبو جميع األطراؼ عمى العمؿ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ،مجاؿ االستقرار الداخمي كالخارجي

 ككذا أىمية تبادؿ ، كااللتزاـ بالقانكف الدكلي كاحتراـ الحريات األساسيةاإلنساف، العالمي لحقكؽ كاإلعبلف
 كما اتفقت األطراؼ عمى تطكير كتجسيد سيادة القانكف كالديمقراطية كنظميا ،المعمكمات في ىذا المجاؿ

 كما تعٌيدت األطراؼ المكقعة عمى االتفاقية عمى ،السياسية مع حرية اختيار كؿ طرؼ نظامو السياسي
احتراـ المساكاة في السيادة كالحقكؽ بيف الشُّعكب كحقيا في تقرير المصير كاحتراـ السبلمة اإلقميمية 
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مية لممنازعات في المنطقة ؿ كالتسكية الس،كتكريس مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل
 (280 ).باإلضافة إلى االتفاؽ عمى مكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة

 كالعمؿ عمى منع انتشار األسمحة النككية ،   كما تعٌيد المشارككف بالعمؿ عمى تعزيز األمف اإلقميمي
كأسمحة الٌدمار الٌشامؿ مف خبلؿ االلتزاـ باالتفاقيات الدكلية كاإلقميمية كالعمؿ عمى جعؿ منطقة الشرؽ 

. األكسط منطقة األمف كسبلـ

: البعد االقتصادي والمالي-2

 كأٌف ىناؾ مصالح اقتصادية مشتركة بيف ،أٌكدت االتفاقية عمى الترابط بيف دكؿ شماؿ كجنكب المتكسط
 ككذلؾ العمؿ الجماعي ،الطرفيف في عدة قضايا مثبللتنمية كنقؿ التكنكلكجيا كالتغمب عمى البطالة كالفقر

عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية في دكؿ المنطقة كتقميص الفجكة بيف الدكؿ األكركبية كدكؿ حكض 
 كذلؾ باعتبار أٌف االستقرار السياسي كاالستقرار االقتصادم كجياف لعممة ،المتكسط في الجنكب

كاحدة،كأٌنو ال يمكف الحديث عف سبلـو كاستقرار سياسي في غياب تنمية اقتصادية شاممة كمتكاصمة لدكؿ 
حكض المتكسط، كمف ىنا كانت الدعكة إلقامة منطقة تبادؿ حر بيف دكؿ حكض المتكسط بحمكؿ عاـ 

 مع دكؿ جنكب المتكسط بصكرة األكركبيىا االتحاد ـر مف خبلؿ اتفاقيات المشاركة التي يب2012
 (281).منفردة

 ، بمثابة العمكد الفقرم التفاقية الشراكة األكركمتكسطية-أم إقامة منطقة تبادؿ-   كيمثؿ ىذا المحكر 
 مميكف نسمة كيتطمب إنشاء ىذه المنطقة 800 دكلة كأكثر مف 40حيث تضـ ىذه المنطقة أكثر مف 

 (282 ):تعاكف متعٌدد األبعاد بيف الشماؿ كالجنكب كفي ىذا المجاؿ تنص االتفاقية عمى مايمي

 فجكة التنمية بيف الدكؿ األكركبية خفيؼتحسيف الظركؼ المعيشية مف خبلؿ رفع مستكل التشغيؿ كت 
 .كنظيراتيا مف جنكب المتكسط

 تشجيع كالرفع مف التعاكف كالتكامؿ االقتصادم بيف دكؿ المنطقة. 
 المساعدات الممنكحة لمشركاء المتكسطييف قيمة كذلؾ مف خبلؿ رفع،زيادة التعاكف المالي . 
  قانكني المبلئـ لبلقتصاد السكؽإطاردعـ مسار االقتصاد الحر كتطكيره بكضع . 

                                                           

دراسة تحميمية وتقييمية إلطار التعاوف الجزائري األوروبي عمى ضوء اتفاقية الشراكة األورو "بكجمخة إبراىيـ، (280)
 .113، ص 2013، مذكرة ماجستير غير منشكرة، جامعة بسكرة، "جزائرية

 .11تكاتيمحمد، مرجع سابؽ، ص (281)
 .11 نفس المرجع، ص (282)



218 

 

 تشجيع االدخار المحمي لدعـ عممية التنمية االقتصادية كتحسيف شركطيا. 
  عادة تحدمإلىدعـ الجيكد الرامية  . ىيكمة الصناعة كالزراعة لمقطاع العاـ كالخاصثكا 
 تشجيع تنكيع المنتجات المصنعة لؤلسكاؽ المحمية كلمتصدير. 
  قابمية المنتجات لممنافسة إلىتثميف المكارد البشرية كالقدرات الصناعية كالساىمة ببرنامج تأىيؿ ييدؼ 

زالةمع التأكيد عمى الشركط التي تساعد عمى االستثمار   الحكاجز كالعراقيؿ التي تعيقو كبالتالي نقؿ كا 
 .التكنكلكجيا كرفع مستكل التصدير

 البعد الثقافي واالجتماعي - 3

 ككانت دائما ممتقى الحضارات ،تعتبر منطقة الحكض المتكسطي مزيج مف الثقافات كالحضارات
 كقد أكحى المشارككف مف خبلؿ إعبلف برشمكنة عمى ضركرة إدخاؿ المجاؿ ،عمى مدل أالؼ السنيف

جؿ تشجيع التعاكف كالتبادؿ الثقافي أ كاعتيبر أمرنا ضركريان مف ،الثقافي كاالجتماعي في عممية الشراكة
ككذالؾ تطرؽ المؤتمر ،باحتراـ األدياف كالثقافات كما تحممو مف عادات كتقاليد لشعكب منطقة المتكسط

إلى القطاع الصحي كالحد مف اليجرة غير الشرعية كمحاربة الفساد كالتعصب كالتميز العنصرم كغيرىا 
. مف المحاكر التي قد يككف ليا اثر عمى محاكلة بناء كياف متكسطي جديد

أىداؼ الشراكة االورو متوسطية :ثالثا

    يتمثؿ اليدؼ المعمف مف اتفاقية الشراكة االكرك متكسطة بشكؿ عاـ في جعؿ المنطقة المتكسطية 
جؿ تحقيؽ السمـ كاالستقرار كاالزدىار إضافة إلى ذلؾ فاٌف كبل طرفي أضاء لمحكار كالتبادؿ كالتعاكف مف ؼ

: تسعى لتحقيؽ أىداؼ معينة مف كراء ىذا االتفاؽ (دكؿ شماؿ المتكسط كدكؿ جنكب المتكسط)االتفاؽ 

 (283): كيمكف تمخيصيا فيمايمي:األكركبيةأىداؼ الشراكة االكرك متكسطية مف متطكر الدكؿ  -1
  األكسط كدكؿ الشرؽ ق المتكسط في جنكباألبيض لتشمؿ دكؿ البحر األكربيةتكسيع منطقة نفكذ الدكؿ 
. 
 با فرض نفسيا كاستقبلليتيا عف الكاليات المتحدة األمريكية التي انفردت بقيادة العالـ كتزايد كتحاكؿ أكر

 . مشركعيا الشرؽ أكسطي الذم ال يراعي المصالح األكركبية خبلؿنفكذىا في دكؿ الشرؽ األكسط مف
  مرغكب فييا كالزاحفة مف دكؿ جنكب المتكسط كالحد مف اؿالتقميؿ أك الحد مف معدالت اليجرة غير

 .كاالجتماعيةأثارىا السمبية عمى الجكانب االقتصادية 
                                                           

، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، "دراسة تحميمية كتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األكركمتكسطية" عمكرة جماؿ، (283)
 .198، ص 2006جامعة الجزائر، 
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 كذلؾ مف خبلؿ تحسيف المستكيات ،العمؿ عمى تكفير عكامؿ االستقرار في المنطقة المتكسطية 
. المعيشية فييا كتشجيع اإلصبلح االقتصادم لبمكغ أىداؼ التنمية المنشكدة

 الحاجة إلى اقتحاـ أسكاؽ جديدة في دكؿ الجنكب كشرؽ المتكسط لبلستفادة مف مزايا الحجـ الكبير .
  دعـ تشجيع اإلصبلح السياسي كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرية التعبير كدعـ سبؿ التعاكف بيف دكؿ

.  الطاقة كاالستثمار كاالتحاد األكركبي كدكؿ جنكب المتكسط في مجاالت البيئة

أىداؼ الشراكة االورو متوسطية مف منظور دوؿ جنوب المتوسط  - 2

 القكل االقتصادية أىـ االرتباط بكاحدة مف إلى    تسعى دكؿ الضفة الجنكبية مف كراء اتفاؽ الشراكة 
اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا البلتينية كمنطقة التعاكف ؾٌف العالـ عرؼ تجمعات كثيرة أػ السيما كة،العالمي

 كذلؾ لما يتيحو ىذا االتفاؽ مف أفضمية لمنتكجات الدكؿ الجنكبية في ،االقتصادم آلسيا كالمحيط اليادم
 االستفادة مف المساعدات المالية كالفنية مف االتحاد األكربي لتنمية إلى باإلضافة ،السكؽ األكركبية

.  في ىذه الدكؿاألجنبية االقتصادم كتشجيع االستثمارات حريركاإلصبلحاقتصادياتيا كدعـ عمميات الت

 (284): ىذا االتفاؽ كما يميمف  دكؿ الجنكب المتكسط أىداؼ ماسبؽ يمكف تمخيص باإلضافةإلى

  صادراتيا الصناعية كالزراعية بتخفيؼ القيكد المفركضة عمييا األسكاقاألكربيةأماـاالستفادة مف فتح 
. األكربي السياسة الزراعية لبلتحاد التيتفرضيابسبب الحماية 

  رالدكاألمكاالألكركبيةباإلضافةإلىالحصكؿ عمى مساعدات كقركض لتمكيؿ مشاريعيا كجمب رؤكس 
 .األكربيمبلستثمار البنؾ ق يمعبأفكف ـم متاؿ
  بية ك ماينتج عنو مف انتقاؿ ك الدكؿ األكرممف المباشر القاداألجنبياالستفادة مف االستثمار

 .التكنكلكجيا

ؿ حققت دكؿ جنكب المتكسط ،ق بعد دخكؿ اتفاقية الشراكة اكركمتكسطية حيز التنفيذ:   كالسؤاؿ المطركح
 المباشر الكافد األجنبي مف كراء ىذا االتفاؽ خاصة فيما يتعمؽ بزيادة حجـ االستثمار إليوما كانت تصبكا 

 .مف االتحاد األكركبي

 .حصيمة اتفاؽ الشراكة االورو متوسطية عمى طرفي االتفاؽ:المطمب الثالث 

( ميدا)برنامج االتحاد األوربي لممعونة والتعاوف : أوال

                                                           

 .199 نفس المرجع، ص (284)
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 ارتقاء ىذه إفٌ    نظرا لكجكد فارؽ كبير في مستكل التنمية بيف الدكؿ األكربية كدكؿ جنكب المتكسط ؼ
 منطقة كأىمياإقامة كثيقة برشمكنة أىداؼكالنجاز، صعباأمران  بعد األككربية مستكل التنافسية األخيرةإلى

 ا لتييئة اقتصادياتيا  تمكيمية تقديـ دعـ مالي لدكؿ الجنكب ضمف برامجاألكربيتبادؿ حد قرر االتحاد 
 MEDA": ( 285) 1"ك "  MEDA2" برنامجإطار تفرضيا ىذه المنطقة كذلؾ في التيلمتحديات 

 :MEDA1برنامج  -1

 لصالح دكؿ جنكب المتكسط 1999-1995 مميار أكرك يشمؿ المرحمة 3.435كىك برنامج بقيمة 
: ـ قركض مف البنؾ األكركبي لبلستثمار كما ىك مكضح في الجدكؿم تقدإلىباإلضافة 

  

                                                           

(2) Kheladi Mokhtar,"L’accord d’association Algérie-UE :Bilan critique", colloque 

international sur l’intégration des économies arabes comme mécanisme d’amélioration et de 

dynamisation du partenariat euro-arabe, université de Setif, Mai 2004, P4. 
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 (الكحدة مميكف أكرك")1MEDA" برنامجفكعاتد  التعيدات كالـ(:22)جدكؿ رقـ 
النسبة٪ القيمة المدفوعة التعيدات الدولة  

 22,88 157 686مصر 

 19,35 127 656المغرب 

 39.25 168 428تونس 

 4 15 375تركيا 

 59,34 108 254 األردف

 0,5 01 182لبناف  

 18,29 30 164الجزائر 

 48,64 54 111فمسطيف 

 0 0 99سوريا 

 45,9 230 480معونات أخرى 

 25,90 890 3435المجموع 

Source:Kheladi Mokhtar,"L’accord d’association Algérie-UE Bilan critique" colloque 

international sur l’intégration des économies arabes comme mécanisme d’amélioration et de 

dynamisation du partenariat euro-arabe, université de Setif, Mai 2004, P5. 

 

 3,435نبلحظ أٌف المبمغ المخصص ليذه المساعدات كالذم بمغ  (22)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 أف العبرة ليست بحجـ ،إذ مميكف أكرك890٪ أم بمبمغ 26 قد سيٌدد منو فقط مانسبتو اكركمميار 

ٌنماالمخٌصصات المالية ليذه المساعدات  بمقدار المبالغ الفعمية المدفكعة كآثارىا عمى برامج التنمية ،كا 
 كالدكر الذم قد تمعبو لتخفيؼ اآلثار السمبية الناجمة عف اتفاؽ الشراكة االكرك ،االقتصادية في ىذه الدكؿ

 .متكسطية

 كقد تـ تكجيو MEDA1٪ فقط مف المبمغ المخصص لبرنامج 5فيما يخص الجزائر كالتي مثمت  
:   المجاالت التاليةإلىمبالغ ىذه المساعدات 

  كالتي مست 98-95المساىمة في عممية التعديؿ الييكمي التي عرفيا االقتصاد الجزائرم في الفترة 
 .قطاع التجارة الخارجية كخكصصة المؤسسات العمكمية

  تطكير القطاع الخاص كىذا بترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كدعـ إعادة الييكمة  الصناعية
 .كتطكير القطاع المالي
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 دعـ البنية التحتية كحماية البيئة. 

: MEDA2برنامج - 2

 مميار أكرك 5,350 إلى 2رفع االتحاد األكركبي مف قيمة المساعدات المتعيد بتقديميا خبلؿ برنامج ميدا 
 .2006 سنة إلى 2000كذلؾ لمدة سبع سنكات مف سنة 

 مميكف 50 متكاضعة ككنيا لـ تتعٌدل عتبة لفيما يخص الجزائر فإف قيمة ىذه المساعدات تبؽ
 :التالي كما يكضحو الجدكؿ  لمسنةأكرك

 MEDA2قيمة المساعدات المالية المكجية لمجزائر في إطار برنامج :(23)جدكؿ رقـ 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000العاـ 

 46 60 55 45 50 60 30.2التعيدات 

Source:Kheladi Mokhtar," L’accord d’association Algérie-UE Bilan critique" colloque 

international sur l’intégration des économies arabes comme mécanisme d’amélioration et de 

dynamisation du partenariat euro-arabe, université de Setif, Mai 2004, P5. 

  

ىؿ استفادت منيا دكؿ جنكب المتكسط ؟ ىؿ كانت ىذه المساعدات كافية: كالسؤاؿ المطركح ىك
 لنفسيال تضمف تحتسنكا (04) كؿ الحكاجز تبدك قصيرة إلزالة ألف المدة الباقية ؟ااقتصادياتوأىيؿ تفي 

ساحة مف المنافسة كماىي كضعية الميزاف التجارم  بيف دكؿ ضفتي المتكسط بعد دخكؿ االتفاؽ حيز 
التنفيذ؟ 

 2011نبلحظ ٌأنو منذ دخكؿ اتفاؽ الشراكة حٌيز التنفيذ كالى غاية سنة  (11)   مف خبلؿ الشكؿ رقـ 
٪ بيف 186فاٌف الٌصادرات األكركبية نحك دكؿ جنكب كشرؽ المتكسط قد تطٌكرت بشكؿو ممحكظ بنسبة 

 أكبر 2008 مميار دكالر كشيدت سنة 174,5 إلى مميار دكالر 61 أم مف قيمة 2011ك1995سنة 
.  1995٪ مقارنة بسنة 202 مميار دكالر أم بنسبة 184ارتفاع بقيمة 
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  تطكر الصادرات األكركبية نحك دكؿ جنكب كشرؽ المتكسط بعد دخكؿ اتفاؽ الشراكة حيز التنفيذ(:11)الشكؿ رقـ 
 

 

 

 

 

 

Source:Rapport de Femise sur le partenariat euro méditerranéen, 2012, p71. 

بيف %216 قد ارتفعت بنسبة أكركبا مف حيث صادرات الدكؿ جنكب كشرؽ المتكسط نحك أماٌ 
 اكبر سنة سجمتيا ر ك  ممياردكال133لي ر إمميار دكال42.3حيث انتقمت مف ،2011 سنة ك1995سنة 

الؼ  خ  فب، البتركؿأسعار ارتفاع إلى كيرجع ارتفاع قيمة الصادرات ،لفترةا في نفس % 344تركيا بنسبة 
م مجمكع صادرات دكؿ جنكب ،أ%105  لتصبح ضالبتركؿ فاف قيمة صادرات دكؿ الجنكب تنخؼ

 .(باستثناء البتركؿ)2011 مميار دكالر عاـ 40 لـ تتجاكز أكركباكشرؽ متكسط اتجاه 

 تبقى صادرات الجزائر نحك األخرلنو عمى عكس الدكؿ المتكسطية فإ( 14)    كما يكضحو الشكؿ رقـ 
.   مركزه في مجاؿ المحركقاتاالتحاداألكربي

 2011-2008-1995صادرات دكؿ جنكب كشرؽ المتكسط إلى االتحاد األكركبي خبلؿ سنكات : (12)الشكؿ رقـ 
 (بالمميكف دكالر)
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Source:Rapport de Femise sur le partenariat euro méditerranéen, 2012, p73 

 سجمت صادراتيا خارج قطاع التي الكحيدة ةف الجزائرىي الدكؿإؼ(24 ) رقـ   ككما يكضح الجدكؿ.
ة صة  سمبية في حيف عرفت جميع الدكؿ زيادة في حم نسبة  مؤكاألكركبيالبتركؿ اتجاه االتحاد 

 .(2011-1995) دكؿ االتحاد كذلؾ خبلؿ الفترة إلىصادراتيا 

 معدؿ نمك صادرات دكؿ جنكب كشرؽ المتكسط إلى االتحاد األكربي مقارنة  بسنة (:24 )جدوؿ رقـ 
 (بخبلؼ البتركؿ  ) 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:Rapport de Femise sur le partenariat euro méditerranéen, 2012, p73. 

ة بيف ضفتي قع مختمؼ االتفاقيات المكأفتؤكد  (24)ك  (23) الكاردة في الجدكليف  إناإلحصائيات
 مف الشراكة األكركبيسية لبلتحاد ئي الرأناألىداؼ مٌما يدؿ عمى ، دعمت تبعية الضفة الجنكبيةطالمتكس

 مف السمع األكربي منتجات االتحاد األخيرةأماـ ىذه أسكاؽمع دكؿ الجنكب المتكسط بتمثؿ في فتح 
 .كالخدمات 

 المباشر في المنطقة االورو متوسطية  األجنبياالستثمار : ثانيا

 لبلستثمار اقؿ البمداف استقطابن أ    عمى عكس باقي مناطؽ العالـ يعتبر دكؿ جنكب المتكسط مف 
 األكربي االتحاد أم معو اتفاقية شراكة أمضت القطب االقتصادم الذم ،إالأفٌ  المباشر في العالـاألجنبي

 فما ىي نتائج ىذه االتفاقية ، المباشر عمى الصعيد العالمياألجنبي مصدرم االستثمار أىـيعتبر مف 
  ؟ المباشراألجنبيفيما يتعمؽ باالستثمار 
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ٌف حصة الدكؿ المتكسطية مف مجمكع إ المتحدة لمتجارة كالتنمية ؼاألمـحسب تقرير مؤتمر  
.2012اـ  ع%2.6 إلى 2008 عاـ %3.3 قد انخفضت مف األجنبيالتدفقات العالمية لبلستثمار 

( 286) 

 المباشر في دكؿ جنكب كشرؽ المتكسط حيث استقطبت األجنبيجية لبلستثمار أكلك    كتعتبر تركيا 
 الجدكؿ كما تبينو األرقاـ الكاردة في2012 ىذه الدكؿ عاـ إلى المباشر المكجو األجنبيثمث االستثمار 

 .(25)رقـ 

(بالمميكف اكرك)تطكر تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى الدكؿ المتكسطية (:25)جدوؿ رقـ 

 

Source:ANIMA investment network, Bilan 2012de l’attractivité de pays MED en matière 

d’investissement etranger,P12. 

 ةلمدوؿ األوروبية؟ األجنبيات مف مجموع االستثمارالدوؿ المتوسطيةماىي حصة : لسؤاؿ المطركح ىكاك

 كدكؿ الشرؽ األكسط ىي إفريقيافاف دكؿ شماؿ  (26)حسب المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 
٪ عمى التكالي مف 1,8٪ ك1.4 كذلؾ بنسبة 2010ـ اأقؿ المناطؽ المستثمر فييا مف الدكؿ األكركبية ع

. مجمكع االستثمارات األكركبية
  

                                                           

(
286

)ANIMAinvestment network, Bilan 2012de l’attractivité de pays MED en matière 

d’investissement étranger, p 09. 
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 حصة دكؿ المتكسط مف االستثمارات األكركبية مقارنة مع باقي مناطؽ العالـ(: 26)جدوؿ رقـ 

 (مميار دكالر) 

النسبة القيمة المنطقة 
المئوية  ٪ 24 102.07دوؿ أوروبية مف خارج االتحاد األوروبي 

٪ 1.4 5.76 إفريقيادوؿ لشماؿ 
٪ 4.5 18.5 اإلفريقيةباقي الدوؿ 

٪ 1.8 7.5دوؿ الشرؽ األوسط 
٪ 13,8 57.5الدوؿ األسيوية 
٪ 3 12.2دوؿ اوساني 

٪ 33,5 139.2أمريكا الشمالية 
٪ 9.7 40,1أمريكا الوسطى 
٪ 7,4 30,6أمريكا الجنوبية 

 03/05/2012 اطمع عميوec.europa.eu/eurostst.fdi/frهىلع الوفىضُة األوروبُة:المصدر

 األكربي االتحاد أكلكياتضمف ليست طقة البحر المتكسط فـأفمف خبلؿ ىذه المعطيات السابقة نستنتج 
 :(1)أساسيف عامميف إلى كيرجع ذلؾ ، المباشرأالجنيفيما يتعمؽ باالستثمار 

  لبلتحاد اإلستراتجية كىذا نتيجة الخيارات األكربية الدكؿ أكلكياتدكؿ بحر المتكسط ليست ضمف 
م ىي في تؿ اكاألكربيأ االتحاد إلى سكاء المنظمة حديثا أكركبا، صالح دكؿ شرؽ إلى تذىب األكربيكالتي

 .مرحمة مفاكضات االنضماـ 
  غير األخرل العكامؿ مثؿ القرب الجغرافي كالثقافي كالعكامؿ أفٌ نقص جاذبية الدكؿ المتكسطية حيث

 أكثرات م فتنافس الدكؿ جعؿ الشركات المتعددة الجنساألكربية،االقتصادية ال تكفي لجمب االستثمارات 
 . الدكؿ المضيفةانتقائية فيما يخص

 ، الجزائرفيما يخص 

 دكلة أخر كتعتبر الجزائر 2002 افريؿ 21 يـك األكربيمضت الجزائر اتفاؽ الشراكة مع االتحاد أ
 عمى ،1996 فيفرم 26غرب ـ كاؿ1995 جكيمية 17مغاربية تمضي عمى ىذا االتفاؽ بعد تكنس في 

                                                           
(1)

Kherbachi Hamid, Op-Cit,P8. 
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 1، كالنسبة لممغرب ب2000 مارس 1 بالنسبة لتكنس 1998 مارس 1يدخؿ االتفاؽ حيز التنفيذ يـك أف
 (287 ). بالنسبة لمجزائر 2005سبتمبر 

ثر سمبي عمى االقتصاد الجزائرم مف عدة أ مانتج عنو مف تفكيؾ جمركي كاف لو االتفاؽىذا 
 :زكايا 

 تحميؿ الميزاف التجارم لمجزائر أفٌ  حيث :األكربيةارتفاع حصيمة الكاردات الجزائرية مف الدكؿ  -1
 يكٌضح ضعؼ مستكل الٌصادرات خارج قطاع المحركقات بالمقارنة مع الدكؿ مثؿ تكنس ك أكركبااتجاه 
 بمد يريد دخكؿ غمار المنافسة الدكلية كفتح فأم ىذه الكضعية سبٌبت عدة صعكبات لمجزائر ،المغرب
 يعتمد عمى قطاعات أف كيجب عميو األمكاالألجنبية لممنافسة الخارجية كيريد جذب رؤكس أسكاقو
 (288 ). عمى الريع البتركليأساسا االقتصاد الجزائرم يعتمد ،إالأفٌ يكية كفعالةـدينا

مف الكاردات  (%52) لمجزائر األكؿيعتبر الشريؾ التجارم األكربي االتحاد أفٌ يكضح ب (27)الجدكؿ رقـ 

 (مميكف دكالر) مقارنة كاردات الجزائر مف االتحاد األكركبي كمف بقية دكؿ العالـ (:27)الجدوؿ رقـ 

 2009 2010 2011 

الواردات مف االتحاد 
 األوروبي

نسبة القيمة 
المئوية 

نسبة االتحاد القيمة 
األوروبي 

نسبة االتحاد 
األوروبي 

نسبة االتحاد 
األوروبي 

20645 53% 20406 51% 24112 52% 

 %100 46453 %100 40212 %100 39103واردات بقية العالـ 

 .23/08/2014 اطمع عميو  mincommerce.gov.dzمكقع كزارة التجارة: المصدر

 8.2م قد ارتفعت مف كبف قيمة الكاردات الجزائرية مف االتحاد األكرإكحسب بيانات كزارة التجارة ؼ
 ارتفاع قدره أم 2011ليار دكالر في  ـ24.21  إلى(2004-2002)مميار دكالركمعدؿ سنكم لمفترة 

200 %. 

 مميار دكالر 15بينما الٌصادرات الجزائرية اتجاه الدكؿ االتحاد قد ارتفعت مف معدؿ سنكم قدره 
٪ 140م ارتفاع قدره  أ(28)الجدكؿ رقـ)2011ليار دكالر عاـ  ـ36.3 إلى( 2004-2002)في الفترة 

 .٪97 مستكل الصادرات ىي مدعكمة بالمحركقات بنسبة أفٌ مع التركيز عمى 

                                                           

(287)Ibid,P2. 
(288) Ibid,P29. 
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 (مميكف دكالر)تطكر الصادرات الجزائرية اتجاه االتحاد األكركبي مقارنة بباقي مناطؽ العالـ(:28)الجدوؿ رقـ 

 2009 2010 2011 
حصة القيمة 

االتحاد 
حاد تحصة االالقيمة 

االوروبي 
حاد تحصة االالقيمة 

االوروبي 
صادرات خارج المحروقات 

 األوروبيلالتحاد 
617 58.93 1064 60.7 1645 76.4 

صادرات خارج المحروقات 
لمعالـ 

1047 100 1619 100 2152 100 

 نحو اإلجماليةالصادرات
 األوروبياالتحاد 

23334 53.4 20009 35.1 36295 49.5 

 100 73390 100 57053 100 43689 الصادرات لمعالـ إجمالي
 .23/08/2014اطمع عميو  mincommerce.gov.dzمكقع كزارة التجارة: المصدر

اٌف تطكر الميزاف التجارم خارج نبلحظ ( 28)ك (27)   مف خبلؿ قراءة لممعطيات الكاردة في الجدكليف 
 حيث دخكؿ اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ لـ األكربي،قطاع المحركقات يميؿ بشكؿ كبير لصالح االتحاد 

 الجزائر مف كراء لوـتأ كىذا عكس ما كانت األكربي،جاه االتحاد  تثر كبير عمى تنكيع الصادراتأيكف لو 
 .اتفاقية الشراكة 

 مف اتفاؽ الشراكة عمى ضركرة 54 المباشر فقد نٌصت المادة األجنبيفيما يخص االستثمار 
 لذا األجنبي، كذلؾ عف طريؽ تسييؿ في النظاـ التشريعي لتحفيز االستثمار ،تفعيؿ تدقؽ االستثمار

 (289 ).مب حماية االستثمارات ككذا تجنب االزدكاج الضرمآلياتتكجب عمى طرفي االتفاؽ البحث عمى 

 في الجزائر قد األكربية كحسب الككالة الكطنية لترقية االستثمار فاف االستثمارات غةاألرقاـكبؿ
.  مميار دكالر4.311ػ مايقدر بأم 2012-2002 مميكف دينار في الفترة 323 298بمغت 

رجع بعض المختصكف انخفاض مستكل االستثمار األجنبي المباشر الكارد مف الدكؿ األكركبية أ   كقد 
 أك عف جديدة مشركعات بإقامة سكاء تعمؽ األمر ، اتفاؽ الشراكة االكرك المتكسطية نفسوإلى الجزائر إلى

                                                           

(289)OtmaneBekenniche, la coopération entre l’Algérie et l’union européenne, OPU, Alger, 

2006,P170. 
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طريؽ خكصصة المؤسسات العمكمية بما أف ىذه المؤسسات كنتيجة التفاؽ الشراكة سكؼ لف تتمتع بأم 
. حماية أماـ المنافسة األجنبية

ة التفاؽ الشراكة األكرك متكسطية عمى االقتصاد الجزائرم سكاء تعمؽ األمر بخسارة سمبينتائج اؿاؿ   إفٌ 
 جعؿ ، مميار سنكيا2.2الميزاف التجارم أك بتدفؽ االستثمار األجنبي أك تعمؽ األمر بخسارة جبائية قدرىا 

الجزائر تطمب رسميان إعادة النظر في االتفاؽ بمناسبة انعقاد مجمس الشراكة الجزائرية األكركبية في 
 2020 سنة  إلى، كذلؾ لتأجيؿ دخكؿ منطقة التبادؿ الحر حيز التنفيذ2010 جكاف 15لكسمبكرغ يـك 
 . ككذا إعادة الرسـك الجمركية عمى بعض السمع كالخدمات2017عكض سنة 
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 :خالصة الفصؿ الثالث

   في ظؿ التطكرات الراىنة التي يشيدىا العالـ مف أزمات مالية كاقتصادية متبلحقة كالتغيرات الحديثة 
 كالتي أبرزت بالخصكص االتجاه التصاعدم لتدفقات ، طرأت عمى اتجاىات رؤكس األمكاؿ األجنبيةالتي

 نامية أك حدة  المنافسة بيف الدكؿ متقدمة كانت ، ازدادت الدكؿ النامية كاالنتقاليةإلىاالستثمار األجنبي 
 كقكة دفع لبلقتصاد المحمي مف اجؿ تحسيف قدرتو عمى النمك كدعـ حركة ،عمى جذب االستثمار األجنبي

.  كاستدامة االندماج  كالتكامؿ االقتصادم بيف مختمؼ دكؿ العالـ

اٌل أٌف ، إ لمنظكمتيا االستثماريةاإلصبلحات   ككغيرىا مف الدكؿ النامية قامت الدكؿ العربية بالعديد مف 
 المنطقة إمكانيات يكف كافيا لجذب نسبة مناسبة مف االستثمارات العالمية تكازم حجـ كأىمية كـذلؾ ؿ

 لـ تنجح حتى في منع رؤكس األمكاؿ الكطنية اإلصبلحاتالعربية مقارنة بدكؿ نامية أخرل،بؿ أٌف تمؾ 
.  الخارج كاالستقرار في دكؿ أخرلإلىمف الخركج 

منطقة جاذبة لبلستثمارات األكركبية قامت الدكؿ إلى    كمف أجؿ تحكيؿ منطقة جنكب كشرؽ المتكسط 
 اليدؼ االستراتيجي إاٌلأفالمطمة عمى جنكب كشرؽ المتكسط بتكقيع اتفاقية شراكة مع االتحاد األكركبي، 

 جنكب كشرؽ المتكسط أماـ منتجات الدكؿ فلبلتحاد األكركبي مف الشراكة يتمثؿ في فتح أسكاؽ بمدا
 لتفعيؿ التنمية في دكؿ المتكسط فانو اليعتبر مف كآليةأٌما مكضكع االستثمار األجنبي المباشر ،األكركبية 

. أكلكيات االتحاد األكركبي

   كمف خبلؿ دراسة التكزيع الجغرافي لمتدفقات العالمية لبلستثمار األجنبي المباشر تطرح العديد مف 
ٌف ىذه العممية قد أصبحت مجاالن كاسعنا أ خاصة ك،التساؤالت حكؿ عكامؿ جذب ىذا النكع مف االستثمار
 فعمى أم أساس يختار المستثمركف األجانب ىذه ،لممنافسة بيف الدكؿ المتقدمة  كالنامية عمى حد سكاء

كماىي المعايير التي تسمح لمختمؼ الدكؿ مف كلكج المنافسة في مجاؿ جذب ؟الدكلة دكف غيرىا
 .االستثمار األجنبي بفعالية أكثر
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الفصل الرابع  

جذب  التنافسٌة الدولٌة وأثرها على

  األجنبً المباشراالستثمار
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 :تمييد

شيدت البيئة االقتصادية العالمية في العقديف األخيريف العديد مف التغيرات كالتطكرات أىميا 
تحرير التجارة الدكلية كقياـ التكتبلت االقتصادية، كالمزيد مف التحرر االقتصادكاالنفتاح في ظؿ تزايد دكر 
ككزف االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد العالمي، ما جعؿ جميع الدكؿ نامية أك متقدمة تتنافس 

لجذب أكبر قدر منو، إالَّ أفَّ جاذبية دكلة ما كمكطف لبلستثمار األجنبي المباشر مف كجية نظر المستثمر 
األجنبي يتكقؼ عمى عكامؿ عديدة، منيا السياسي كاالقتصادم كالعكامؿ األخرل المشكِّمة لمناخاالستثمار 

الذم أصبح محؿ تقييـ مف طرؼ العديد مف المؤسسات كالييئات التي تعمؿ عمى تزكيد المستثمريف 
 .بمؤشرات رقمية تساعدىـ عمى اتخاذ قرارىـ فيما يخص تكطيف االستثمار األجنبي

ككنتيجة لشٌدة التنافس الدكلي مف أجؿ جذب االستثمار األجنبي المباشر أصبحت كؿ دكلة 
حريصة عمى تحسيف مكقعيا في ىذه المؤشرات، كىك ما اصطيمح عمى تسميتو بالتنافسية الدكلية، حيث 
ازداد االىتماـ بضركرة تنمية القدرات التنافسية لمدكؿ كالبحث عف كسائؿ تدعيميا كالتعرؼ عمى أىـ 

 .محدداتيا كمؤشراتيا

مف خبلؿ ىذا الفصؿ سنحاكؿ إبراز ما مدل تأثير التنافسية الدكلية عمى جذب االستثمار 
 :األجنبي المباشر مف خبلؿ التطرؽ إلى المباحث التالية

 .التنافسية عمى المستكل الجزئي: المبحث األوؿ

 . التنافسية عمى المستكل الكمي:المبحث الثاني

دراسة قياسية ألثر ترتيب الدكؿ في تقارير التنافسية الدكلية عمى جاذبيتيا :المبحث الثالث
 .لبلستثمار األجنبي المباشر
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 التنافسية عمى المستوى الجزئي: المبحث األوؿ

نظران لتزايد كتيرة تحرير التجارة الدكلية كما نتج عنيا مف تبلشي الحدكد الجغرافية كالسياسية أماـ 
السمع كالخدمات كرأس الماؿ كقياـ التكتبلت االقتصادية، كما نتج عنيا مف كاقع اقتصادم جديد سكاء 

بالنسبة لممؤسسات أك الدكؿ التي أصبحت ممزمة بالتأقمـ مع الكضع الجديد لتعظيـ االستفادة مف الفرص 
التي يتيحيا االقتصاد العالمي، كالتقميؿ ما أمكف مف سمبياتو، كمكازاة مع ذلؾ ظير العديد مف المكاضيع 
االقتصادية الجديدة أىميا مكضكع التنافسية الذم أثار جدالن كنقاشان كاسعان حكلو، سكاءن عمى المستكل 

 .األكاديمي أك االقتصادم أك السياسي

 التنافسية عمى مستوى المؤسسة: المطمب األوؿ

 نشأة مصطمح التنافسية: أوالً 

 تراجع مكانة االقتصاد األمريكي في االقتصاد العالمي نتيجة لمتراجع 1987-1981عرفت الفترة 
الكبير في الميزاف التجارم األمريكي خاصة مع الياباف، كذلؾ نتيجة لضعؼ مستكل جكدة المنتجات 

األمريكية كارتفاع تكمفة رأس الماؿ، فضبلن عف تحكؿ الكاليات المتحدة األمريكية في منتصؼ الستينات 
مف القرف الماضي مف أكبر دائف إلى أكبر مديف في العالـ، كفقدانيا جزء كبير مف حٌصتيا في السكؽ 
العالمي لصالح منافسييا في تمؾ الفترة، خاصة الياباف كدكؿ أكركبا الغربية، مٌما نتج عنو قمؽه كبير في 

كمؤشراتيا، كاليدؼ منيا " التنافسية"األكساط السياسية كاالقتصادية األمريكية، األمر الذم أٌدل إلى ظيكر 
حث الساسة األمريكييف عمى إتباع إستراتيجية التنافسية بيدؼ الحفاظ عمى اعتبلء الكاليات المتحدة 

ككاف نتيجة لذلؾ إنشاء مجمس التنافسية  األمريكي عاـ . األمريكية لقمة اليـر االقتصادم العالمي
، يضـٌ عددان كبيران مف رؤساء كمديرم الشركات كأساتذة الجامعات، كاستيدؼ ىذا المجمس رفع 1986

مستكل الكعي لدل الرأم العاـ األمريكي كالتحاكر كنشر التقارير كالمؤشرات كتقديـ المقترحات التي تيدؼ 
 (290).إلى زيادة اإلنتاجية كرفع النمك االقتصادم كرفع مستكل المعيشة لممكاطف األمريكي

كفي أعقاب نيايات الحرب الباردة، كانييار المعسكر الشيكعي كركاج السياسات الميبرالية 
االقتصادية أصبح االىتماـ بقضية التنافسية ال يقتصر فقط عمى الدكؿ المتقدمة كمؤسساتيا، إٌنما امتٌد 
ذلؾ إلى الدكؿ النامية كمؤسساتيا، حيث انتشرت مجالس التنافسية الكطنية كظيرت العديد مف الييئات 
الدكلية الميتمة بقضية التنافسية التي تعمؿ عمى نشر تقارير كدكرية عف التنافسية العالمية، مثؿ مؤشر 

                                                           

 15، ص 2011، الدار الجامعية، االسكندرية، التنافسيةمصطفي أحمد حامد رمضاف، ( 290)
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التنافسية العالمية، الصٌادر عف المنتدل االقتصادم العالمي، كمؤشر قياس األداء كاإلمكانيات لبلستثمار 
 . األجنبي المباشر الٌصادر عف منظمة االنكتاد كمؤشر مناخ االستثمار الصادر عف البنؾ الدكلي

 مفيـو التنافسية عمى مستوى المؤسسة: ثانياً 

يثير مصطمح التنافسية جدالن كبيران نظران لعدـ ضبط مفيكمو، نظران لتميزه بالحداثة كتعدُّد األكجو، 
إضافة إلى عامؿ ميـ كىك ديناميكية التغير المستمر في مفيـك التنافسية كالذم يختمؼ باختبلؼ مستكل 
الدراسة ككف تنافسية المؤسسة تختمؼ عف تنافسية قطاع النشاط االقتصادم، كالذم يختمؼ بدكره عف 

 .مفيـك التنافسية عمى المستكل  الكمي

 :كمف تعاريؼ التنافسية عمى صعيد المؤسسة ما يمي

القدرة عمى تزكيد المستيمؾ بمنتجات كخدمات بشكؿو أكثر كفاءة كفعالية مف »التنافسية ىي 
المنافسيف اآلخريف في السكؽ الدكلية، مٌما يعني نجاحان مستمران ليذه الشركة عمى الصعيد العالمي في ظؿ 

 (291).«غياب الٌدعـ كالحماية مف قبؿ الحككمة

كما يينظر إلى المؤسسة عمى أنَّيا تنافسية إذا استطاعت تقديـ منتكجات في السكؽ بأسعار أقؿ 
مف المتنافسيف المكجكديف أك المحتمميف، بحيث تغطي ىذه األسعار نفقات عكامؿ اإلنتاج، كتمكف 

 . المؤسسة مف الحصكؿ عمى ىامش ربح أكبر أك يساكم ليامش ربح المنافسيف

ذلؾ التحدِّم الذم تسعى المؤسسة مف خبللو إلى »: كما تعٌرؼ تنافسية المؤسسة عمى أٌنيا
تحسيف أدائيا عف طريؽ زيادة اإلنتاجية كالرفع مف مستكل الجكدة مف أجؿ تمبية حاجات المستيمكيف 

 (292 ).بشكؿ أكثر كفاءة مف المؤسسات األخرل

 

تنافسية سعرية، : مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نجد أفَّ تنافسية المؤسسة تصنؼ إلى صنفيف
 (293):كتنافسية غير سعرية

                                                           

(
291

) Lamia Azrouaou, " La mise a niveau : outil et condition de la compétitivité des PME en 

Algérie".colloque international sur les stratégies de compétitivité des entreprises industrielles dans les 

pays arabes, Universite de Clef, novenbre2010, P 03.   

، الممتقى الدكلي الرابع حكؿ "تحميؿ التنافسية عمى مستوى القطاع الصناعي"سحنكف جماؿ الديف، حمدم معمر، ( 292)
 .3، ص 2010التنافسية كاالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات، جامعة الشمؼ، نكفمبر 
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كتعني قدرة المؤسسة عمى تقديـ سمعة أك خدمة بسعر أقؿ مف المنافسيف مع : تنافسية سعرية*
 .جكدة مطابقة كالحفاظ عمى ىامش كافي، كىذا ما يؤٌدم إلى انخفاض تكاليؼ اإلنتاج مقارنة بالمنافسيف

كتعني قدرة المؤسسة عمى تقديـ منتكجات مميزة مف حيث الجكدة عف :تنافسية غير سعرية*
طريؽ اإلبداع أك عف طريؽ الخدمات المقدمة مع المنتكج،  بما يسمح بزيادة الطمب عمى 

 .المنتكجات مع الحفاظ عمى سعر ثابت

 مؤشػرات التنافسية: ثالثاً 

بالنسبة إلى مؤشرات التنافسية عمى مستكل المؤسسة، فنجد أٌف المحمميف االقتصادييف يعتمدكف 
 (294 ):في تقييميـ لمكضع التنافسي لكؿ مؤسسة عمى عرض المؤشرات أىمميا

يعتبر مؤشر الربحية كافيان عمى التنافسية الحالية لممؤسسة، كذلؾ تشٌكؿ الحصة مف : الربحيػة-1
السكؽ مؤشرا لمتنافسية اذا كانت المؤسسة تعظـ إرباحيا ،  أم أنيا ال تتنازؿ عف الربح لمجرد غرض 

رفع حصتيا في السكؽ، كيمكف لممؤسسة أف تككف تنافسية في سكؽ  تنافسية تتجو ىي ذاتيا نحك 
 .التراجع،  كفي ىذه الحالة فإف التنافسية الحالية لممؤسسة تككف ضامنة لربحيتياالمستقبمية

كحٌتى يككف بإمكاننا القكؿ بأٌف مؤسسة ما تعتبر تنافسية، يجب أف تككف نسبة القيمة السكقية 
ذا كانت ىذه  (1)لمديف كرؤكس األمكاؿ الخاصة بالمؤسسة عمى تكمفة استبداؿ أصكليا أكبر مف الكاحد  كا 

 .فإف المؤسسة ليست تنافسية (1)النسبة أصغر مف الكاحد 

كتعتمدي المنافع المستقبمية لممؤسسة عمى إنتاجيتيا النسبية كتكمفة عكامؿ إنتاجيا، ككذلؾ عمى 
الجاذبية النسبية لمنتجاتيا عمى امتداد فترة طكيمة، كعمى انفاقيا الحالي في البحث كالتطكير، كالبراءات 

التي تحصؿ عمييا، إضافة إلى العديد مف العناصر األخرل كتعتبر النكعية عنصران ىامان الكتساب 
ـٌ النفاذ إلى األسكاؽ كالمحافظة عمييا  .الجاذبية، كمف ث

 يمكف اعتبار تكمفة الصنع المتكسطة بالقياس إلى تكمفة المنافسيف كمؤشر كاؼو :تكمفة الصنع-2
عف التنافسية في فرع الٌنشاط ذك إنتاج متجانس، ما لـ يكف ضعؼ التكمفة عمى حساب الربحية المستقبمية 
لممؤسسة، كيمكف لتكمفة كحدة العمؿ أف تككف بديبلن جيدان عف تكمفة الصنع المتكسطة، كىذا عندما تشٌكؿ 

 .تكمفة اليد العاممة النسبة األكبر مف التكمفة اإلجمالية
                                                                                                                                                                                     

،مذكرة ماجستير غير "دور تسيير الكفاءات في بناء الميزة التنافسية لممؤسسات االقتصاددية"صكلح سماح،( 293)
 .4،ص2008منشكرة،جامعة بسكرة، 

 .3سحنكف جماؿ الديف، حمدم معمر، مرجع سابؽ، ص (294)



236 

 

إفَّ اإلنتاجية الكمية لمعكامؿ تقيس الفعالية التي تكٌكف منيا المؤسسة : اإلنتاجية الكمية لمعوامؿ-3
مجمكعة عكامؿ اإلنتاج إلى منتجات، كلكف ىذا المفيكـ ال يكٌضح مزايا كعيكب تكمفة عناصر اإلنتاج، 
كما لك كاف اإلنتاج يقاس بالكحدات، مثؿ أطناف الكرؽ كأعداد أجيزة التمفزيكف، فإف اإلنتاجية اإلجمالية 
لمعكامؿ ال تكٌضح شيئان حكؿ جاذبية المنتكجات المعركضة مف جانب المؤسسة، كمف الممكف مقارنة 

اإلنتاجية الكمية لمعكامؿ أك نمكىا بعدد مف المؤسسات عمى مستكيات المحمية كالدكلية، كما يمكف إرجاع 
نمكىا إلى التغيرات التقنية، كتحرؾ دالة التكمفة نحك األسفؿ أك إلى تحقيؽ كفكرات الحجـ، كما يتأثَّر دليؿ 
نمك اإلنتاجية الكمية لمعكامؿ بالفركقات عف األسعار المستندة إلى التكمفة الحدية، كيمكف تفسير اإلنتاجية 

 .الضعيفة بإدارة أقؿ فاعمية أك بدرجة مف االستثمار غير فاعمة أك بكمييما معان 

 مف الممكف أف تحقؽ المؤسسة أرباحان ك تستحكذ عمى جزء ىاـ مف :الحصة مف السوؽ-4
السكؽ الداخمية بدكف أف تككف تنافسية عمى المستكل الدكلي، كيحدث ىذا عندما تككف السكؽ المحمية 

محمية بعقبات اتجاه التجارة الدكلية، كما يمكف لممؤسسات المحمية أف تككف ذات ربحية آنية، كلكنَّيا غير 
قادرة عمى االحتفاظ بالمنافسة اتجاه تحرير التجارة، لذلؾ يجبي مقارنة تكاليؼ المؤسسة مع تكاليؼ 

منافسييا الدكلييف، كعندما تتحقؽ حالة تكازف تعظيـ المنافع ضمف قطاع نشاط معيف، ذك إنتاج متجانس، 
فاٌنو كمما كانت التكمفة الحدية لممؤسسة ضعيفة بالقياس إلى التكمفة الحدية لمنافسييا كمما كانت حصتيا 

 .مف السكؽ أكبر، فالحصة مف السكؽ تترجـ المزايا في اإلنتاجية أك في تكمفة عكامؿ اإلنتاج

 التنافسيػة والميزة التنافسيػة:رابعاً 

نظران لحداثة مفيكـ التنافسية، فإنَّو عادة ما يستخدـ في غير مكضعو، كقد يتداخؿ ىذا المفيكـ مع 
 .مفيكمي كؿ مف الميزة التنافسية كالمنافسة

 :الميزة التنافسية-1

  أى هذا الوفهىم (.L’avantage concurrentiel)تيجمع الدراسات في مكضكع الميزة التنافسية
 المستعمؿ في مجاؿ التجارة (. L’avantage comparatif)ليس سكل امتداد لمفيكـ الميزة التنافسية

تفسير أسباب قياـ " نظرية الميزة التنافسية"الذم طرح بمكجب نظريتو " دافيد ريكاردك"الدكلية، لصاحبو 
 (.295)التبادؿ الدكلي، غير أنو ال نكاد نجد تعريؼ متفؽه عميو لمميزة التنافسية

                                                           

 .246، ص 2007، 11، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد "الميزة التنافسية ونموذج اإلدارة االستراتيجية"أحمد ببللي، ( 295)
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 (Chamberter)كبمراجعة أدبيات التسيير يظير أفَّ المفيكـ األساسي لمميزة التنافسية يرجع إلى 
كالذم يربط الميزة التنافسية بالقدرة التنافسية، ثـٌ حصؿ تطكر في ىذا المفيكـ  (Selzrick) ثـ إلى1989

الميزة التنافسية بأٌنيا الكضع الفريد الذم تطكره المؤسسة مقابؿ  (Chandel)ك (Hofer)حيف كصؼ 
الجيؿ الحالي  (Porter, 1985)ك (Day 1984)منافسييا مف خبلؿ تخصيص المكارد، ثـٌ كضع كؿ مف

 (296 ).مف الصياغة المفاىيمية لمميزة التنافسية، حيث اعتبر أنيا تعدي ىدؼ اإلستراتيجية

كعرؼ بكتر الميزة التنافسية عمى أٌنيا تنشأ أساسان مف القيمة التي استطاعت مؤسسة ما أف تخمقيا 
لزبائنيا، كيمكف أف تأخذ شكؿ أسعار أقؿ مف أسعار المنافسيف، بمنافع متكافئة أك بتقديـ منافع منفردة 

 (297 ).تعكض بشكؿ كبير األسعار المرتفعة المفركضة 

مجمكعة الميارات كالتكنكلكجيات كالمكارد كالقدرات التي تستطيع إدارة المؤسسة "كتعرؼي كذلؾ بأنيا
 (298 ):تنسيقيا كاستثمارىا لتحقيؽ ىدفيف أساسييف

 .إنتاج قيـ كمنافع لمعمبلء أعمى مما يحققو المنافسكف -
 .تأكيد حالة التمييز كاالختبلؼ فيما بيف المنظمة كمنافسييا  -

ميزة أك عنصر التفكؽ لممؤسسة الذم تحققو جراء »: كيينظر أيضان لمميزة التنافسية عمى أنيا
أك  (تحقيؽ ميزة التكمفة أقؿ)اعتمادىا إستراتيجية تنافسية معينة سكاء تعمؽ األمر بإستراتيجية قيادة التكمفة 

 .«إستراتيجية التميز، كبالتالي تحقيؽ إستراتيجية الجكدة األعمى

كمف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف القكؿ بأٌف المؤسسة تممؾ ميزة تنافسية إذا كانت لدييا القدرة عمى 
خمؽ قيمة لزبائنيا، مف خبلؿ تبني إستراتيجية ذكية كفٌعالة تؤٌكد تميزىا كاختبلفيا  عف منافسييا، كتمكنيا 

 .مف مكاجية حاجياتيـ كزيادة حصتيا السكقية، كتحقيؽ األرباح تضمف ليا البقاء كاالستمرار 

 (299 ):مٌما سبؽ يمكف أف نفرِّؽ بيف الميزة النسبية كالميزة التنافسية كما يمي

  إف الميزة النسبية تقكـ عمى أساس التحميؿ الساكف، كتعتمد عمى الكفرة النسبية لممكارد التي تؤٌدم إلى
 .اختبلؼ التكاليؼ النسبية بيف الدكؿ، كبذلؾ يتحٌدد نمط كاتجاه التجارة الدكلية كالتخصص

                                                           

 .8صكلح سماح، مرجع سابؽ، ص ( 296)
 .25، ص 2009 دار التعميـ الجامعي، االسكندرية، التنافسية الدولية، نيفيف حسيف شمت، (297)
، "االستراتيجيات الحديثة لمتغيير كمدخؿ لتعزيز القوى التنافسية لممؤسسات الجزائرية"أماؿ عيارم، رجع نصيب، ( 298)

 .13، جامعة بسكرة، ص 2002ممتقى دكلي حكؿ تنافسية المؤسسات االقتصادية كتحكالت المحيط، أكتكبر 
 .25نيفيف حسيف شمت، مرجع سابؽ، ص ( 299)
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  أمٌا الميزة التنافسية فتختمؼ، كيمكف اكتسابيا مف خبلؿ قدرة عكامؿ اإلنتاج عمى االنتقاؿ، كخاصة
 كالعمؿ الماىر مف أجؿ تدعيـ القطاع الصناعي ككؿ، لتحقيؽ النمك اإمكانية انتقاؿ رأس الماؿ كالتكنكلكجي
 .كاقتناص الفرص في األسكاؽ الدكلية

 :أنواع الميزة التنافسية

 (300):  مف خبلؿ تعريؼ بكرترلمميزة التنافسية يمكف أف نميز بيف نكعيف منيا

كالتي تحقؽ كنتيجة لقدرة المؤسسة عمى إنتاج كتسكيؽ منتجاتيا بأقؿ تكمفة : ميزة التكمفة األقؿ -1
 .ممكنة

حيث تتفكؽ المؤسسات عمى المنافسيف بتقديـ منتج متميز كعالي الجكدة كلو : ميزة الجكدة العالية -2
 .قيمة كبيرة في نظر المستيمؾ

 :كتكمف أىمية الميزة التنافسية في النقاط التالية

 خمؽ قيمة لمعمبلء تمبي احتياجاتيـ كتضمف كالئيـ كتدعـ كتحسف سمعة كصكرة المؤسسة في أذىانيـ. 
  تحقيؽ التميز االستراتيجي عف المنافسيف في السمع كالخدمات المقدمة إلى العمبلء مع إمكانية التميز

 .في المكارد كالكفاءات كاالستراتيجيات المنتيجة في ظؿ بيئة شديدة التنافسية
 تحقيؽ حصة سكقية لممؤسسة ككذا ربحية مالية كالبقاء كاالستمرار في السكؽ. 

  

                                                           

، ممتقى كطني حكؿ "إدارة الجودة الشاممة  مدخؿ لتطوير الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية"سمبللييحضية، ( 300)
 .01، جامعة البميدة ، ص 2003المؤسسات االقتصادية الجزائرية كتحديات المناخ االقتصادم الجديد، افريؿ 
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 .تنافسية قطاع النشاط االقتصادي: المطمب الثاني

 .مفيـو تنافسية قطاع النشاط االقتصادي: أوالً 

قدرة شركات قطاع صناعي »: تعرؼي التنافسية عمى مستكل قطاع النشاط االقتصادم عمى أٌنيا
معيف في دكلة ما عمى تحقيؽ نجاح مستمر في األسكاؽ الدكلية دكف االعتماد عمى الدعـ كالحماية 

كيينظر عمى أٌف مفيكـ التنافسية عمى مستكل (301)«.الحككمية، كبالتالي تميز تمؾ الدكلة في ىذه الصناعة
الصناعة يرتكز عمى مدل مقدرتيا عمى تحقيؽ اإلنتاجية النسبية المرتفعة بالنظر إلى الصناعات المنافسة 
دكليان، أم أفَّ الصناعة تككف تنافسية إذا كانت عناصر اإلنتاج فييا أكبر إنتاجية منيا لدل الصناعات 

المنافسة دكليان،أك مساكية ليا عمى األقؿ ككانت تكمفة الكحدة المنتجة لدييا أقؿ مف تكمفتيـ أك مساكية ليا 
عمى األكثر، ىذا إلى جانب تحقيؽ ىذه الصناعة  لمتفكؽ في التجارة، كنتيجة الرتفاع نصيبيا مف إجمالي 

 (302 ).صادرات الدكلة كمف إجمالي الصادرات العالمية

كفي الكقت الذم ربطت فيو بعض التعاريؼ بيف تنافسية الصناعة بجكانب معينة كتعريفيا عمى 
أٌنيا تمؾ التي تستطيع زيادة نصيب الصناعة مف التجارة العالمية أك أٌنيا تمؾ التي تكفؽ في جذب 

 المباشرة، فإف بكرتر يرل أف الصناعة التنافسية ىي التي تستطيع إلى جانب تحقيقيا ةاالستثمارات األجنبي
اإلنتاجية النسبيةالمرتفعة،أف تحتفظ بتفكقيا في السكؽ العالمي ليس فقط في مجاؿ التجارة ك إنما أيضا 
في مجاؿ االستثمار، عمما باف تفكقيا في السكؽ العالمي يستند إلى قدرتيا عمى المنافسة في السكؽ 

 (303 ).المحمي

 .مؤشرات قياس تنافسية قطاع النشاط: ثانيا

يمكف حساب مقاييس التنافسية عمى مستكل فرع النشاط حينما تككف المعطيات عف المؤسسات 
التي تشكمو كافية، كىذه المقاييس تشكؿ متكسطات، كقد ال تعكس أكضاع مؤسسة معينة ضمف الفرع 

 .المدركس

                                                           

 .24مصطفى أحمد حامد رضكاف، مرجع سابؽ، ص ( 301)
 .148أحمد ببليمي، مرجع سابؽ، ص ( 302)
 .149نفس المرجع، ص ( 303)
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يشترط أف تككف  (تجمع أنشطة)إف إجراء تحميؿ التنافسية عمى مستكل قطاع النشاط أك العناقيد 
المتكسطات عمى ىذا المستكل ذات معنى كفكارؽ مؤسسات القطاع محدكدة، كتعكد تمؾ الفكارؽ عادة إلى 

 (304 ).الخ ....تفسيرات عديدة مثؿ تكليفة المنتجات، عكامؿ اإلنتاج، عمر المؤسسة، الحجـ

إذا كاف مف الممكف قياس تنافسية المشركع في السكؽ المحمية أك اإلقميمية بالقياس إلى 
المشركعات المحمية أك اإلقميمية المنافسة، فإٌف تقييـ تنافسية فرع النشاط يتـ بالمقارنة مع فرع النشاط 

 .المماثؿ ألقاليـ أخرل، أك بمدو آخر الذم يتـ التبادؿ معو

كتنطبؽ غالبية مقاييس تنافسية المشركع عمى تنافسية فرع النشاط، إذ أٌف فرع النشاط الذم يحقؽ 
بشكؿ مستديـ مردكدان متكسطان أك فكؽ المتكسط عمى الرغـ مف المنافسة الحرة بيف المكرديف األجانب 

 .يمكف أف يعتبر تنافسيان 

إف فرع النشاط التنافسي يتضٌمف مشركعات تنافسية إقميميان كدكليان، أم تمؾ التي تحقؽ أرباحان 
 (305 ).منتظمة في السكؽ الحرة

كمف أىـ المقاييس المستخدمة في ىذا المجاؿ نجد مؤشرات التكاليؼ كاإلنتاجية كمؤشر الميزة 
 (306 ).النسبية الظاىرة

 :مؤشر التكاليؼ واإلنتاجية-1

 فيو مساكية أك أعمى منيا لدل TEPيككف فرع النشاط تنافسيان إذا كانت اإلنتاجية الكمية لمعكامؿ 
المشركعات األجنبية المزاحمة، أك كاف مستكل تكاليؼ الكحدة بالمتكسط يساكم أك أقؿ مف تكاليؼ الكحدة 

 .األجانب (المزاحميف)لممنافسيف 

كغالبان ما يتـ لذلؾ إجراء المقارنات الدكلية حكؿ إنتاجية اليد العالمية، أك التكمفة الكحدكية لميد 
في  (J)في البمد  (i)كمف الممكف تعريؼ دليؿ تنافسية تكمفة اليد العاممة لفرع النشاط . (CUMO)العاممة
 :بكاسطة المعادلة التالية (t)الفترة 

                                                           

 الممتقى الدكلي حكؿ التنافسية ،"مؤشرات قياس التنافسية ووظعيتيا في الدوؿ العربية"عيمش عائشة، حدادك عمي، ( 304)
 . 9، ص 2010كاستراتيجيات التنافسية الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ العربية، جامعة الشمؼ، نكفمبر 

. ، مكقع المعيد العربي لمتخطيط14، سمسمة جسكر التنمية، ص "الفترة التنافسية وقياسيا"محمد كديع عدناف، ( 305)
www.arab-opi.org 03/05/2010 اطمع عميو. 

 .14نفس المرجع، ص ( 306)

http://www.arab-opi.org/
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𝐶𝑈𝑀𝑂 =  𝑊𝑅
 𝑄/𝐿   

 : حيث

W : تمثؿ معدؿ أجر الساعة في فرع النشاط(i)  كالبمد(J)  خبلؿ الفترة(t.) 

P : تمثؿ معٌدؿ سعر الصرؼ لمدكالر األمريكي بعممة البمد(J)  في خبلؿ الفترة(t.) 

(Q/L) : تمثؿ اإلنتاج الساعي في فرع النشاط(i)  كالبمد(J)  خبلؿ الفترة(t.) 

كمنو يصبح مف الممكف التعبير مف خبلؿ المعادلة التالية عف التكمفة الكحدكية لميد العاممة 
 :بالشكؿ التالي (k)النسبية مع البمد 

𝐶𝑈𝑃𝑂𝑅 =  
𝐶𝑈𝑀𝑂𝑖𝑗𝑡

𝐶𝑈𝑀𝑂𝑖𝑘𝑡
  

 :بالنسبة إلى مثيبلتيا لمبمداف األجنبية لسبباك أكثر مما يمي (J) لمبمد CUMOكيمكنأف ترتفع 

 أف يرتفع معدؿ األجكر كالركاتب بشكؿ أسرع مٌما يجرم في الخارج. 
 أف ترتفع إنتاجية اليد العاممة بسرعة أقؿ مف الخارج. 
 ارتفاع قيمة العممة المحمية بالقياس مع عمبلت البمداف األخرل. 

لقد تبٌنى العديد مف االقتصادييف في منتصؼ الثمانينات فكرة أف التنافسية الدكلية محٌددة بشكؿو كحيد 
بأسعار التصدير التي ىي دالة في تكمفة عكامؿ اإلنتاج الكحدكية، كعمى الخصكص األجكر ، لذلؾ كانت 

 (307): تكصياتيـ العممية حكؿ السياسة االقتصادية في ضكء ىذه المقارنة لمتنافسية الدكلية تتناكؿ

  نتاجية  القكل العاممةكفي بعض األحياف عمى التكمفة إجراءات مستندة أساسان عمى التكمفة األجرية كا 
 .األجرية فقط

  إمكاف تحقيؽ تنافسية مف خبلؿ خفض العممة. 

لكف ىذه الرؤية انتقدت الحقان في ضكء أف الياباف كألمانيا قد عرفتا حصكؿ ارتفاع في مؤشر 
(CUMOR)  كتكسع في الحصة مف السكؽ الدكلية في آفو كاحد، بسبب  أف تكمفة اليد العاممة لـ تشٌكؿ

القسـ األكبر في التكمفة الكمية، إالَّ أفَّ الخبرة األلمانية كاليابانية تتكافؽ مع تزايد الطمب الخارجي عمى 

                                                           

، الممتقى الكطني حكؿ دكر القطاع "مفيـو تنافسية الدوؿ ومؤشرات قياسيا"حساف بخيت، عبد الحميد لخديمي، ( 307)
 .73، ص 2018الخاص في رفع تنافسية االقتصاد الجزائرم، جامعة جيجؿ، نكفمبر 
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الحصة مف الصادرات )كالكميات  (سعر الصرؼ)صادرات البمديف، كبذلؾ نشأ تكازف جديد يرفع السعر 
، كالنقطة الثانية مف االنتقاد ىي تكمفة اليد العاممة، يمكف أال تشكؿ إالَّ قسمان صغيران مف تكمفة  (الدكلية

السمع كالخدمات التي يتـ تداكليا، كبذلؾ يمكف تحديد أثر تمؾ التكمفة بكاسطة تغير ممحكظ في قطاعات 
 .أخرل، أك في أسعار عكامؿ اإلنتاج األخرل

 :مؤشرات التجارة والحصة مف السوؽ الدولي-2

يستعمؿ الميزاف التجارم ككذلؾ الحصة مف السكؽ الدكلية عادة كمؤشرات مف التنافسية عمى 
مستكل فرع النشاط، ففي نطاؽ التبادؿ الحر فاف النشاط يخسر تنافسيتو عندما تتناقص حصتو مف 

الٌصادرات الكطنية الكمية، كاف حصتو مف المستكردات الكطنية الكمية تتزايد لسمعة معينة بأخذباالعتبار 
 .حصة تمؾ السمعة في اإلنتاج أك االستيبلؾ الكطنييف الكمي

 :الميزة النسبية الظاىرة-3

مقياسان لمتنافسية مستندان عمى الميزة النسبية  (1990)أنشأ بكتر 
لمجمكعة  (J)كيمكف حسابو لبمد ما  ReweledComporativeAdvantage index( RCA)الظاىرة

 :كالتالي (i)منتجات أك فرع نشاط 

𝑅𝐶𝐴ij =  
 𝐽لمبمد 𝑖صادرات المنتج  / [𝐽الصادرات الكمية لمبمد]
 𝑖[الصادرات الدكلية الكمية]/ الصادرات الدكلية لممنتج

 

 كيجدر iجيمتمؾ ميزة تنافسية نسبية ظاىرة لممنت (J)أكبر مف الكاحد فإف البمد 𝑅𝐶𝐴ijعندما تككف
 %7 مف الصادرات الدكلية ك%6االىتماـ بالميزاف التجارم لفرع النشاط، فإف فرعان صناعيان تبمغ حصتو 

 (308 ).مف الكاردات الدكلية ال يمكف اعتباره تنافسيان 

  

                                                           

 .17 محمد كديع عدناف، مرجع سابؽ، ص (308)
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 آليات دعـ تنافسية الصناعة الجزائرية في ظؿ اقتصاد المعرفة:المطمب الثالث

 مفاىيـ أساسية حوؿ اقتصاد المعرفة: أوالً 

 :مفيـو اقتصاد المعرفة-1

في حيف كانت األرض كالعمالة كرأس الماؿ ىي العكامؿ الثبلثة الرئيسية لئلنتاج في االقتصاد 
القديـ، أصبحت األصكؿ المييمنة في االقتصاد الجديد ىي المعرفة التقنية كاإلبداع كالذَّكاء كالمعمكمات، 

كأصبح لمذَّكاء المتجسد في برامج الكمبيكتر كالتكنكلكجيا عبر نطاؽ كاسع مف المنتجات أىمية تفكؽ أىمية 
رأس الماؿ أك المكارد أك العمالة، كتقدر األمـ المتحدة أف اقتصاديات المعرفة تستأثر في الكقت الحالي 

 مف نمك اإلنتاجية في %50 سنكيان كأف %10 مف الناتج المحمي اإلجمالي العالمي، كتنمك بمعدؿ %7بػ
 (309 )(.TIC)االتحاد األكركبي، كنتيجة مباشرة الستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 

االقتصاد الذم يدكر حكؿ الحصكؿ عمى المعرفة كالمشاركة فييا »: كيعرؼ اقتصاد المعرفة بأٌنو
كاستخداميا كتكظيفيا كابتكارىا بيدؼ تحسيف نكعية الحياة بمجاالتيا كافة، عمى أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ 
اإلفادة مف خدمة المعمكمات كتطبيقات تكنكلكجية متطكرة كاستخداـ العقؿ البشرم رأسا لمماؿ، كتكظيؼ 

البحث العممي ألحداث مجمكعة مف التغيرات اإلستراتيجية في طبيعة  المحيط االقتصادم كتنظيمو 
ليصبح أكثر انسجامان كاستجابة مع تحديات العكلمة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كعالمية المعرفة 

 (310 ).«كالتنمية المستدامة بمفيكميا الشمكلي التكاممي

االقتصاد الذم تحقؽ فيو المعرفة الجزء األعظـ مف القيمة المضافة، »: كيينظر إليو كذلؾ عمى أنو
كعميو فإٌف ىذا االقتصاد تشكؿ مككنان أساسيان في العممية اإلنتاجية كما في التسكيؽ كأف النمك يزداد بزيادة 
ىذا المككف، كما أف النكع ىذا مف االقتصاد يقـك عمى أساس تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ باعتبارىا 

 (311 ).«المنصة األساسية التي ينطمؽ منيا

                                                           

، مجمة بحكث اقتصادية عربية، "تعزيز التنافسية الصناعية العربية في ظؿ اقتصاد المعرفة" حسيف عبد المطمب ، (309)
 .62، ص 2009، 45العدد 

، مجمة بحكث اقتصادية ككبية، العدد "اقتصاد المعرفة الفجوة الرقمية، تحدي المنظمة العربية"رميدم عبد الكىاب، (310)
 .52، ص 2008، 44
، مجمة "، المقكمات كالعكائؽ"اندماج اقتصاديات البمداف العربية في اقتصاد المعرفة" خميفي عيسى، منصكرم كماؿ، (311)

 .53، ص 2006 ،جكاف 04اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد 
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االقتصاد المبني »: اقتصاد المعرفة بأنو (OCDE)كتيعرؼ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية 
 (312).«عمى إنتاج كتكزيع كاستعماؿ المعرفة كالمعمكمات

االقتصاد الذم ينظر إلى المعرفة بكصفيا محرؾ العممية »: كما يهعرؼ اقتصاد المعرفة بأٌنو
اإلنتاجية كالسمعة الرئيسية فييا، إذ إنيا تمعب دكران رئيسيان في خمؽ الثكرة غير المعتمدة عمى رأس الماؿ 
التقميدم كال عمى المكاد الخاـ أك العماؿ إنما تعتمد عمى رأس الماؿ الفكرم كمقدار المعمكمات كالبيانات 

 (313).«المتكفرة ككيفية تحكيميا إلى معرفة لبلستفادة منيا

كلمتفريؽ بيف البيانات كالمعمكمات كالمعرفة،تعرؼ البيانات بأنيا مكاد خاـ كحقائؽ مجردة غير 
منظمة كمستقمة عف بعضيا البعض عمى شكؿ أرقاـ أك كممات، أما المعمكمات فيي بيانات تمت 

ـٌ تنظيميا كمعالجتيا لتحقيؽ أقصى استفادة، أما المعرفة  معالجتيا لمحصكؿ عمى ناتج مقيد أك بيانات ث
فيي معمكمات تمت معالجتيا كىي خبلصة تجميع كترتيب المعمكمات بشأف مكضكع معيف في مرحمة 

 (314).معينة، كىي أكثر فائدة كبيا يتـ اتخاذ القرار

 :خصائص اقتصاد المعرفة

إٌف الخصائص التي ميزت عصر المعرفة كاف ليا انعكاسات عمى االقتصاد، فقد أصبح يتصؼ 
بخصائص كصفات جعمتو يستحؽ أف يطمؽ عميو اصطبلح اقتصاد المعرفة، كالذم يتميز بالخصائص 

 .(315 ):التالية

اقتصاد ال يعاني مف الندرة بالمعنى التحميمي القديـ، بؿ ىك اقتصاد المكارد التي يمكف باستمرار زيادتيا  -
 .عبر االستخداـ المتزايد لممعمكمات كالمعرفة

 كالشبكات االلكتركنية ااقتصاد تتقمص فيو أىمية كتأثير المكقع مف خبلؿ االستخداـ المبلئـ لمتكنكلكجي -
 .بما يعني تغير المفيـك التقميدم لؤلسكاؽ 

                                                           

(312) Abdel kaderDjeflat, "L’économie et la gestion des connaissances, nouvelle bases de la 

compétitivité, définitions et enjeux", 3eme séminaire international sur la gestion des 

entreprises, Université de Biskra, novembre 2005,P25. 

 .15 ،ص2009احمد الخطيب ،خالد زيعاف، إدارة المعرفة ك نضـ المعمكمات، عماف، دار الكتاب العالمي، - (313)
 .6نفس المرجع، ص - (314)
، ص 16،2011، مجمة دراسات، العدد "اقتصاد المعرفة وأثره عمى التنمية البشرية" داكم الشيخ، دكخي مقدـ يمينة،(315)

10. 
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اقتصاد يصعب فيو تطبيؽ القكانيف الضريبية كالقيكد الجمركية كغير الجمركية، مف جانب الدكلة  -
 .الكطنية بصكرة منفردة

أسعار المنتجات تتضٌمف كثافة أعمى لممعرفة، تنخفض أسعارىا عف تمؾ التي ال تستخدـ كثافة المعرفة  -
 .أك ال تستخدميا عمى اإلطبلؽ

اقتصاد يتكقؼ عمى تسعير المنتج أك قيمتو عمى السياؽ الذم يتـ فيو التسكيؽ بحيث يمكف أف تككف  -
 .ىناؾ أسعار مختمفة لشعكب مختمؼ كأكقات مختمفة لنفس المنتج المعرفي

إف اقتصاد المعرفة يعني في جكىره أٌف قيمة المعرفة ذاتيا تككف أكبر حينما تدخؿ في حيز التشغيؿ   -
 .كنظـ اإلنتاج كبالمقابؿ فاف قيمتيا تككف معدكمة عندما تبقى حبيسة في عقكؿ أصحابيا

 .إف مفتاح القيمة في اقتصاد المعرفة يتمثؿ في مدل تنافسية رأس الماؿ البشرم  -
إف اقتصاد المعرفة يمنح مكانان مركزيان لنظـ التعميـ كالتدريب المستمريف لكي  تتبلءـ خبرات العمالة مع  -

 .اقتصاد المعرفة، كىذا يتطمب أساليب جديدة في التفكير كفي كضع السياسات االقتصادية

 :المقومات األساسية لبناء اقتصاد المعرفة

تعتبر البنية التحتية لتقنيات االتصاؿ كالمعمكمات لبمدو ما العامؿ األىـ في تحديد قدرتو عمى االنتقاؿ  -1
- الثابت كالمنقكؿ–إلى االقتصاد العالمي المبني عمى المعرفة، حيث تشٌكؿ كثافة الخطكط الياتفية 

 .(316)كانتشار الحكاسيب الشخصية كمدل استخداـ االنترنت، المؤشرات األساسية ليذه البنية التحتية
جراء زيادة معتبرة في اإلنفاؽ المخصص لتعزيز المعرفة ابتداء  -2 إعادة ىيكمة اإلنفاؽ العاـ كترشيده كا 

 .مف المدرسة االبتدائية كصكالن إلى التعميـ العالي مع تكجيو اىتماـ مركز لمبحث العممي
العمؿ عمى خمؽ ك تطكير رأس الماؿ البشرم بنكعية عالية ك عمى الدكلة خمؽ المناخ المناسب  -3

لممعرفة التي أصبحت أىـ عناصر اإلنتاج مع تييئة بيئة لبلتصاالت تككف قكية كتسمح بتدفؽ البيانات 
 .بيف كحدات االقتصاد

 .ضركرة إدراؾ المستثمريف كالمؤسسات ألىمية اقتصاد المعرفة -4
 .(317)تفعيؿ المرافؽ كاإلدارات لجميع منظكمات المجتمع كالتي منيا منظكمتي االقتصاد كالتعميـ  -5
تطكير القكانيف كالنظـ السائدة مع متطمبات بناء اقتصاد المعرفة كالتي تعد الشفافية أىـ ركائزىا، لما  -6

 .(318)يتطمب إعداد بيئة قانكنية كتشريعية تضمف حرية تداكؿ المعمكمات ببل عكائؽ

 :واقع المؤسسات الصناعية في الجزائر: ثانياً 

                                                           

 .87، ص 2010، دار جرير، عماف، ، االقتصاد المعرفيعدناف داكد، محمد العذارم، ىدل زكبير( 316)
 .14الداكم الشيخ، مرجع سابؽ، ص ( 317)
 .14نفس المرجع، ص ( 318)
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لقد دخمت المؤسسات الجزائرية إلى القرف الحادم كالعشريف، فكجدت نفسيا في عالـ تغير كثيران 
عف ذلؾ الذم كاف في الربع األخير مف القرف العشريف، عالـ مسطره تبعان لخريطة سياسية كاقتصادية 

كتكنكلكجية كسكقية جديدة تحتاج لمف يحسف قراءتيا كالتكيؼ معيا، كىك تعامؿ ترتيف فاعميتو لحدو كبير 
دارة  بالقدرة التنافسية لممنتجات كالمؤسسات، كىي قدرة باتت مرىكنة بدكرىا بقدرة المؤسسة عمى تصميـ كا 
االستراتيجيات حديثة التغيير، بعد أف تقادمت األساليب التي قدمتيا الفمسفات اإلدارية في العقكد السابقة 
كالتي لـ تكاكب تطكرات العصر كاحتياجاتو كلـ تكاكب متطمبات البيئة االقتصادية الجديدة، كالتي تتميز 

 (319 ):بما يمي

  مف أسكاؽ محمية إلى أسكاؽ عالمية أنشئتيا منظمة التجارة العالمية كالتكتبلت اإلقميمية كلـ تنعـ
مؤسساتنا بمزايا التكتبلت اإلقميمية مف تيسيرالتجارة البينية كاالنتقاؿ الحر لرؤكس األمكاؿ كالسمع 

 .كالعمالة كما استفادت منيا مؤسسات الدكؿ األعضاء بيذه التكتبلت
  مف تشريعات كضكابط حككمية محمية إلى تشريعات كضكابط تنسجـ مع أىداؼ المنظمة العالمية

لمتجارة كالتكتبلت كقرارات الييئات الدكلية كصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي كالتي تحد مف سيطرة 
 .صانع القرار الكطني كالسيادة الكطنية

  مف شركات متنافسة في ساحة األعماؿ المحمية العالمية إلى شركات متحالفة، كمف منافسيف
كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في السكؽ المحمية إلى شركات متعددة الجنسيات ذات قدرات 

 .تنافسية كبيرة
  مف منتجات يقـك إنتاجيا عمى المكاد الخاـ إلى - كسمع كخدمات–تحكؿ المنتجات مكضع المنافسة

منتجات يتعاظـ فييا المككف المعرفي كرأس الماؿ الفكرم الذم أصبح أثمف أصكؿ المنظمة، فيك 
الذم يكلد المنتجات ذات القيمة المضافة األعمى كالذم يحفظ لمشركات قدرتيا التنافسية كقدرتيا عمى 

 .االستمرار كالربحية
  تحكؿ العميؿ مف عميؿ محمي إلى عميؿ عالي بفعؿ ثكرة تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كاستخداـ

االنترنت التي نقمت العميؿ أينما كاف إلى البائعيف في كؿ دكؿ العالـ ليرل عركضيـ كيقارف بيف 
 .أسعارىـ

  تحكؿ معايير الجكدة مف معايير محمية يضعيا جياز المكاصفات كالمقاييس المحمية لكؿ دكلة إلى
 .تضعيا المنظمة العالمية لممكاصفات  (األيزك)معايير عالمية 

 :خصائص المؤسسات الصناعية في الجزائر
                                                           

 .16عيارم أماؿ، رجـ نصيب، مرجع سابؽ، ص ( 319)
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تتسمالمؤسسات الصناعية في الجزائر بجممة مف الخصائص تتعمؽ بصمب العممية التصنيعية، 
كمنيا بعض الصفات التي رافقت عمميات التصنيع منذ بدايتيا، فأصبحت ككأنيا مف ضمف الخصائص 

 (320 ):التي تتميز بيا الصناعة في الجزائر، كتتجمى ىذه الخصائص في النقاط التالية

 :ضعؼ اإلنتاج الصناعي-1

 13ما تزاؿ مساىمة الصناعة التحكيمية متكاضعة في اإلنتاج المحمي اإلجمالي، كال تتعٌدل 
بالمائة، كتأتي في المرتبة الثالثة أك الرابعة بعد الزراعة كالصناعات االستخراجية كقطاع الخدمات 

كالتجارة، إضافة إلى ىذا الضعؼ الكمي، لـ تستطع ىذه الصناعة أف تصٌنع سمعان إستراتيجية تسمح ليا 
 .بأف تحتؿ مركزان خاصان  في السكؽ الدكلية

 :ضعؼ األداء وانخفاض اإلنتاجية الصناعية-2

تتصؼ الصناعة الجزائرية عمكمان، شأنيا في ذلؾ شأف كثير مف البمداف النامية بضعؼ األداء 
 .كانخفاض اإلنتاجية لجميع عناصر اإلنتاج، أم بضعؼ اإلنتاجية الكمية

 :الحماية وضعؼ القدرة عمى المنافسة-3

لقد نشأت الصناعة الجزائرية ضمف أسكار مف الحماية المطمقة أك شبو المطمقة، كانحصر عمميا 
بشكؿ أساسي في تمبية الطمب المحمي ضمف السياسات الصناعية القائمة عمى إحبلؿ الكاردات، كعمميا 
في ظؿ ىذه الظركؼ لفترة طكيمة نسبيان جعميا تتأقمـ مع السكؽ الداخمية مف حيث نكعية اإلنتاج كأذكاؽ 
المستيمكيف، باإلضافة إلى االطمئناف إلى عدـ منافستيا مف أم منتكج آخر داخؿ السكؽ، مٌما دفعيا 

الحقان إلى عدـ االىتماـ بتطكير المنتكج كتحسيف نكعيتو، ما جعؿ المؤسسات الصناعية غير قادرة عمى 
 .الصمكد ك االستمرار بمجرد رفع الحماية التي كانت تتمتع بيا

 

 :العالقة مع السوؽ الخارجية-4

إٌف التكسع في السياسة الصناعية التي تبٌنتيا الجزائر منذ انطبلقة العممية التنمكية كبخاصة ما 
يتعمؽ منيا بالصناعات المقامة، قد زاد مف حجـ المستكردات، كما زاد مف اعتماد ىذه الصناعة عمى 
السكؽ العالمية لتأميف مستمزماتيا مف المكاد األكلية كالتجييزات كالمساعدة األجنبية، ككذلؾ في مجاؿ 

                                                           

، 45، مجمة بحكث اقتصاديات عربية، العدد "اإلستراتيجية المالئمة لمتنمية الصناعية في الجزائر" زرقيف عبكد، (320)
 .166- 161، ص ص 2009
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تجديد كتطكير تكنكلكجيا اإلنتاج الخاصة بيا، مما فاقـ مف مشاكؿ التعامؿ مع ىذه السكؽ بتقمبات 
 .أسعارىا كشركطيا المجحفة في كثير مف األحياف

 :ارتفاع تكمفة اإلنتاج وعدـ االىتماـ بالنوعية-5

تتميز  الصناعة الجزائرية بشكؿ عاـ بارتفاع كمفة منتجاتيا عف مثيبلتيا في السكؽ العالمية، 
كحتى المنتجات المشابية ليا في الدكؿ النامية، كمنيا الدكؿ العربية، كىذا ما يشكؿ عقبة صعبة أماـ 
كصكليا إلى السكاؽ الخارجية، بؿ كحتى المنافسة في سكقيا الداخمية كتعكد التكمفة المرتفعة لممنتجات 

 :الصناعية الجزائرية إلى عدة أسباب، أىميا

عدـ التمكف مف استخداـ كامؿ الطاقات اإلنتاجية المتاحة، حيث تصؿ نسبة االستخداـ إلى أقؿ مف  -
 .النصؼ في بعض المؤسسات الصناعية

 .اختيار أحجاـ غير مبلئمة لممؤسسات الصناعية بخاصة في القطاع العاـ -
 .اإلنتاجية الضعيفة لمعمالة -
االرتفاع المصطنع في أسعار بعض المكاد األكلية الداخمية في العممية الصناعية نتيجة السياسة  -

 .السعرية

إضافة إلى ذلؾ تعتبر العممية الصناعية عممية كمية، كليست عممية نكعية، أم أٌنيا تركز 
 .اىتماميا عمى اإلنتاج الكمي مع إىماؿ النكعية

 :عدـ مرونة الجياز اإلنتاجي-6

يجب أف يتمتع الجياز اإلنتاجي بالمركنة الكافية التي تكسبو القدرة عمى زيادة اإلنتاج في حالة 
زيادة الطمب، ككذلؾ القدرة عمى التكيؼ مع التغيرات كالتطكرات الحاصمة، سكاء في أسمكب اإلنتاج أك 

بنية كنكعية المنتكج، كذلؾ بإجراء تعديبلت بسيطة كغير مكمفة في عممية اإلنتاج، كىذا يتطمب استخداـ 
تكنكلكجيا حديثة كمرنة يمكف استخداميا في إنتاج أكثر مف منتكج بنكعيات كنماذج مختمفة، مف خبلؿ 
تعديبلت معينة في طريقة عمؿ ىذه التكنكلكجيا، كىذا ما ال نجده في الصناعة الجزائرية، حيث تستخدـ 
ف حدث كحصؿ  تكنكلكجيا متقادمة بطيئة ال تتكفر فييا المركنة إلجراء أية تعديبلت في عممية اإلنتاج، كا 

 .ذلؾ فإنو يتطمب تغييرات كثيرة كمكمفة

 .آليات بموغ القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية المحمية: ثالثا

 :إف بناء قطاع صناعي تنافسي مرىكف باتخاذ عدة تدابير أىميا
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 :ضرورة بناء القدرة التنافسية لمتصدير-1

تميؿ معظـ المؤسسات الصناعية لتركيز نشاطيا في السكؽ المحمية، إذ ترل نفسيا متمكنة في 
الممارسات البيعية كتحصؿ عمى نسبة الربح التي يستيدفيا، إالَّ أفَّ ىذا التكجو يكاجيو مخاطر تنافسية 
عالية خاصة في ظؿ التفكيؾ الجمركي التدريجي في إطار اتفاقية الشراكة األكركجزائرية، ككذا نتيجة 

لبلنضماـ المحتمؿ لمجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة، ذلؾ ألفَّ ىذه الشركات التي تركز نشاطيا في 
السكؽ المحمي ستكاجو عدة صعكبات عندما تشتد المنافسة مع المستكرديف، فتقؿ حصصيـ السكقية 

كتنكمش أعماليـ، فإذا ضاقت عمييـ السكؽ المحمي كفكركا عندئذو في التصدير فميمتيـ لف تككف سيمة، 
ألٌنيـ لـ يبادركا مبكران لتييئة تكاجدىـ باألسكاؽ الخارجية، بينما سبقيـ ليا آالؼ المصدريف مف شتى دكؿ 

 (321 ).العالـ

لذا يجب أف ترٌكز المؤسسات المحمية في تخطيطيا االستراتيجي عمى ضركرة التصدير، أم 
التسكيؽ عمى المستكل اإلقميمي كالعالمي، ذلؾ ألٌف التقكقع في السكؽ المحمي كانعداـ أك تراجع التكجو 

لمتصدير يعتبر نقطة ضعؼ رئيسية عمى مستكل ىذه المؤسسات، حيث لـ يعد ىذا التكجو المتكاضع مف 
 .سمة المنظمات المعاصرةفي ظؿ العكلمة، كما نتج عنيا مف انييار الحكاجز بيف السكاؽ

 :ضرورة البحث عف تحالفات استراتيجية-2

في ظؿ عكلمة االقتصاد كما يميزىا مف ىيمنة الشركات المتعددة الجنسيات عمى االقتصاد 
العالمي تعتبر التحالفات االستراتيجية مف أىـ اآلليات الكاجب ابتاعيا مف طرؼ الشركات المحمية، حتى  

 .تضمف بقائيا في السكؽ إلى جانب الشركات الكبيرة

كيقصد بالتحالفاتاالستراتيجية إحبلؿ التعاكف محؿ المنافسة التي قد تؤٌدم إلى خركج أحد األطراؼ 
 حمف السكؽ، حيث ييدؼ التحالؼ إلى التعاكف كالسيطرة عمى المخاطر كالتيديدات، كتشارؾ في األربا

 (322 ).(معنكية)كالمنافع كالمكاسب المممكسة كغير المممكسة 

 (323 ):كتبرز أىيمو التحالفات االستراتيجية مف خبلؿ

  يصعب عمى شركة كاحدة أحيانان تغطية تكاليؼ المنتجات الجديدة مثؿ السمع االلكتركنية كالسيارات
 .كغيرىا، لذلؾ تبحث الشركات عمى حمفاء استراتيجييف 

                                                           

 .113، ص 2001، بدكف دار نشر، القاىرة، ، التسويؽ العالمي أحمد سيد مصطفى(321)
 .14، ص 1999، ايتراؾ لمنشر لمتكزيع، القاىرة، ، التحالفات اإلستراتيجية مف المنافسة إلى التعاوف فريد النجار(322)
 .32 نفس المرجع، ص (323)
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  ـٌ تؤٌدم التحالفات إلى تبادؿ كتكامؿ قد ال تتكفر اإلمكانيات التكنكلكجية لدل شركة كاحدة، كمف ث
 .التكنكلكجيا كتحقيؽ الريادة في األسكاؽ

 قد تككف التحالفات االستراتيجية الكسيمة الكحيدة لدخكؿ األسكاؽ اإلقميمية كالعالمية. 
  تعتبر التحالفات االستراتيجية العالمية الكسيمة العممية لتحقيؽ التعمـ كتنشيط المعرفة كتجنب المخاطر

 .كاألزمات أك المشاركة فييا

 .االىتماـ بأنشطة البحث والتطوير-3

 اتنتشر في اقتصاديات المعرفة مخابر البحث كالتطكير، كتكلي ليا الحككمات كالمؤسسات اىتماـ
كبيران باعتبارىا محرؾ التقدـ التكنكلكجي، فبكساطة ىذه األنشطة يتـ اكتساب معارؼ جديدة يؤدم تطبيقيا 

 .إلى إنتاج منتكجات أك التكصؿ إلى طرؽ كعمميات إنتاج جديدة

ك تعرؼ أنشطة البحث كالتطكير عمى أنياكؿ المجيكدات المتضمنة تحكيؿ المعارؼ المصادؽ 
عمييا إلى حمكؿ تقنية، في صكر أساليب أك طرؽ إنتاج منتجات مادية استيبلكية أك استثمارية، كتيبىاشر 

 .ىذىاألنشطة في مخابر الجامعات أك مراكز البحث التطبيقي في المؤسسات الصناعية

يعتبر االبتكار أحد مخرجات أنشطة البحث كالتطكير، كيعتبر االبتكار المحرؾ الرئيسي لنمك 
المؤسسة كضماف بقائيا كاستمرارىا في ظؿ المنافسة الشديدة، كمف خبلؿ االبتكار تقدـ المؤسسة األفضؿ 

لعمبلئيا كبصكرة أسرع مف المنافسيف، مما يمٌكنيا مف زيادة مبيعاتيا كأرباحيا كالحفاظ عمى حصتيا  
 .السكقية، كبالتالي تحقيؽ ميزة تنافسية ىامة عمى المستكل المتكسط كالبعيد

لذا فإفَّ اىتماـ المؤسسات المحمية بأنشطة البحث كالتطكير لـ تعد مف الكماليات بؿ ىي ضركرة 
المتبلؾ مزايا تنافسية، لذا يجب عمى ىذه المؤسسات إنشاء كحدات تنظيمية تختص بيذه الكظيفة مع 

 .تخصيص المكارد الكافية، كتصميـ أىداؼ استراتيجية ك سياسة فاعمة بيذا الٌصدد

 :ضرورة تكويف رأس الماؿ الفكري لممؤسسة-3

يعتبر مصطمح رأس الماؿ الفكرم حديث مقارنة مع رأس الماؿ المادم، حيث بدأ استخداـ ىذا 
المصطمح بداية تسعينات القرف الماضي، كيتمثؿ رأس الماؿ الفكرم في ثقافة المؤسسة في المعرفة 
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التكنكلكجية كالعبلمات التجارية كبراءات االختراع التي تممكيا، كفي المعارؼ العممية لمعماؿ كخبرتيـ 
 (324 ).المتراكمة 

كما يشير رأس الماؿ الفكرم إلى تمؾ المعرفة التي تخص الفرد كالتي في اإلمكاف تحكيميا إلى 
قيمة مضافة، كيمثؿ مجمكعة متراكمة كمجمعة مف المعارؼ، فكؿ فرد ينظر إلى جانب المعرفة الذم 

 (325 ).يدخؿ في دائرة اختصاصو

 :مكونات رأس المالي الفكري

يجب التفرقة بيف رأس الماؿ المادم كرأس الماؿ البشرم، إذ يتمثؿ رأس الماؿ المادم في المكارد 
التي تظير في ميزانية المؤسسات، كالعقارات كالتجييزات كالمخزكنات، بينما يتمثؿ رأس الماؿ الفكرم في 

 .الميارات كاإلبداعات كالخبرات المتراكمة لمعنصر البشرم في المؤسسة

 (326 ):كعميو فإفَّ رأس الماؿ الفكرم يتككف مف

 .نظاـ المعرفة كالميارات، اإلبداع كالخبرة: األصكؿ البشرية -
 .كتضـ البرامج، االختراعات، العمميات كقاعدة البيانات: األصكؿ الفكرية -
 .كتضـ براءات االختراع، حقكؽ النشر كالعبلمات التجارية: الممكية الفكرية -

لقد تزايد االىتماـ بالرأس الماؿ الفكرم الذم يعتبر مف األصكؿ غير المادية لممؤسسة كالمسؤكلة 
عف تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة في ظؿ اقتصاد مبني عمى الجكدة كالمعرفة، حيث  تكجد ىناؾ 
عبلقة كطيدة بيف المعرفة كرأس الماؿ الفكرم، حيث أفَّ تسيير المعرفة يشٌجع عمى تنمية رأس الماؿ 

 .الفكرم، ككؿ ما يرتبط بو مف عناصر

مف ىذا المنطمؽ فإف إدراؾ المؤسسات أف مصدر نجاحيا كبقائيا يمكف في مدل استثمارىا 
الصحيح لطاقاتيا الفكرية بالشكؿ الذم يعمؿ عمى تعزيز تنميتيا كالمحافظة عمييا األمر الذم أدل إلى 
حتمية كجكد إدارة كتسيير فعاؿ لرأس الماؿ الفكرم، فالقدرات الفكرية العالية أصبحت مف أىـ عكامؿ 

                                                           

، مجمة "االستثمار في الرأس الماؿ الفكري  مدخؿ لتحقيؽ التنمية االقتصادية في الدوؿ العربية" ناصر مراد، (324)
 .74، ص 2008، 10دراسات اقتصادية، العدد 

دور التسيير االستراتيجي لمرأس الماؿ الفكري في دعـ تنافسية مستدامة " عمي محمد ثيجيؿ، جميمة طبايبية، (325)
، الممتقى الدكلي حكؿ المنافسة كاستراتيجيات التنافسية لمدراسات الصناعية العربية خارج "لممؤسسة في ظؿ اقتصاد المعرفة

 .05، ص 2010قطاع المحركقات ، جامعة الشمؼ، نكفمبر 
 .75 ناصر مراد، مرجع سابؽ، ص (326)
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التفكؽ كالتميز التنافسي في االقتصاد العالمي المبني عمى المعرفة، كما تعتبر عممية بناء قاعدة فكرية 
التزامان كبيران لئلدارة العميا، فيي تتطمب كقتان كمكارد مالية  كمادية، كتظير أىمية االستثمار في األصكؿ 

 (327 ):الفكرية مف خبلؿ

 .تنمية القدرات اإلبداعية كتحسيف اإلنتاجية كزيادة الربحية -
 .تحسيف العبلقات مع العمبلء كالمكرديف كتقديـ خدمات كمنتجات متميزة -

كمف خبلؿ تنمية رأس الماؿ الفكرم كالمحافظة عميو يجب عمى المؤسسة االىتماـ الفائؽ بالمكارد 
البشرية باعتبارىا أىـ أصكؿ المؤسسة مع ضركرة تخصيص االستثمارات الكافية لتعظيـ إنتاجية ىذه 

المكارد، كأصبحت الحاجة إلى المدير أك المكظؼ أك العامؿ المتمكف مف أىـ أسس تعزيز التنافسية، فمف 
خبلليمتكلد األفكار كتتطكر االبتكارات كتصاغ األىداؼ كاالستراتيجيات كالبرامج كتصنع القرارات، 

كيتجسد االىتماـ بالمكارد البشرية باالختبار كالتدريب كالتحفيز كالتنمية ضمف تخطيط استراتيجي ييدؼ 
 (328 ).إلى تحقيؽ مزايا تنافسية لمؤسسة كالحفاظ عمييا

 :التحسيف المستمر لمجودة-4

في ظؿ بيئة األعماؿ التنافسية أصبح مفيكـ الجكدة يينظر إليو بنظرة أشمؿ كأعمؽ مف ككنيا 
مجمكع الصفات المميزة لمنتج أك : "كظيفة مف كظائؼ إدارة اإلنتاج كالعمميات، كتعرؼ الجكدة عمى أٌنيا

خدمة معينة تؤٌدم إلى تمبية احتياجات العمبلء مف حيث تصنيعو كتحسينو أك قدرتو عمى األداء، كذلؾ 
 (329 )".بأقؿ تكمفة ممكنة

الدرجة التي تشبع فييا الحاجات كالتكقعات »:  الجكدة بأٌنياISOكتعرؼ المنظمة الدكلية لمتقييس 
 (330).«الظاىرية الضمنية، مف خبلؿ جممة الخصائص الرئيسية المحددة مسبقان 

إٌف التقدـ الصناعي يسير اليكـ في خطكات متسارعة نتيجة التطكر العممي كظيكر نظـ متطكرة 
لمتصنيع، إضافة إلى مفاىيـ العكلمة كما نتج عنيا مف منافسة شديدة، كؿ ذلؾ جعؿ أغمب الشركات 

                                                           

 .7 محمد عمي تجيؿ، سميمة طبايبية، مرجع سابؽ، ص (327)
 .144 أحمد سيد مصطفى، مرجع سابؽ، ص (328)
، 2008، دار الكتاب األكاديمي، عماف، تنمية الموارد البشرية في ظؿ العولمة والمجتمع والمعموماتبكحنية قكم، (329)

 .153ص 
 .15، ص 2005، دار الياركزم لمنشر، عماف، إدارة الجودة الشاممة محمد عبد الكىاب العزاكم، (330)
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تتكٌجو نحك تبني نظـ إدارية جديدة ترٌكز عمى الجكدة في تحسيف الميزة التنافسية، ككف الجكدة تؤٌدم دكران 
 (331 ).ىامان كمميزان في نجاحأك فشؿ تمؾ الشركات في األسكاؽ العالمية

كتؤٌكد المكاصفة عمى ضركرة تحديد تمؾ الحاجات كالتكقعات ككيفية إشباعيا، فالجكدة ال تعني 
ـٌ فاف الذم  بالٌضركرة التميز، إنما ببساطة المطابقة لممكاصفات كترجمة لحاجات الزبائف كتكقعاتيـ، كمف ث

 .يحكـ عف الجكدة ىك الزبكف، الذم يقرر ما إف كاف المنتج يمبي حاجاتو أـ ال

كتعتبر المكاصفات كالمعايير القياسية كأنظمة ضبط الجكدة مرتكزان أساسيان في التنمية الصناعية، 
فالدكؿ المتقدمة تتحٌكـ في الحركة التجارية مف خبلؿ نظاـ أساسيئلنتاج األفضؿ كاألقؿ تكمفة كبالتالي 

األكثر تنافسية، كتعتمد في تحقيؽ ذلؾ بشكؿ أساسي عمى االلتزاـ بتطبيؽ المكاصفات ك المعايير القياسية 
 سمسمة معايير ISOك أنظمة الضبط المتكامؿ لجكدة المنتجات، حيث أطمقت المنظمة الدكلية لمتقييس 

 .تعتبر مرشدان ليذه األنظمة

كفي الجزائر ال يزاؿ القطاع الصناعي يعاني مف مشكمة النقص في جكدة المنتجات المصنعة 
محميان، فمف الٌضركرم أف ترفع المؤسسات الصناعية المحمية مف مستكل جكدة منتجاتيا إلى مستكل 

 (332 ).مثيبلتيا في القطاعات األجنبية، حتى تحافظ عمى أسكاقيا المحمية كاألجنبية 

 

 :اعتماد التجارة االلكترونية كأداة لمتنافس في أسواؽ العالمية-5

يعتبر العصر الحالي عصر المعمكمات كاالتصاالت  كالتي نتج عنيا ثكرة كبيرة في مجاؿ 
تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كالتي أٌدت إلى تحكؿ عميؽ في نمط التفكير كفي السمكؾ لدل المنتجيف 
كالمستيمكيف كالحككمات عمى حدو سكاء، كمف مظاىر ىذا التحكؿ تغٌير قكاعد المنافسة، كتعد التجارة 

االلكتركنية مف ابرز التحكالت األكثر تأثيران في ىذا المجاؿ، كىذا ما أىميا لتصبح قطاعان نًشطان كقائدان في 
 .العديد مف االقتصاديات نامية كانت أك متقدمة

كتعد التجارة االلكتركنية كاحدان مف أىـ مكاضيع ما يعرؼ باالقتصاد الرقمي كالتي تعرؼ عمى 
ـٌ الٌشراء كالبيع : "أٌنيا براـ العقكد ث ـٌ تنفيذ عقد الصفقات كا  عمميات اإلعبلف كالتعريؼ بالسمع كالخدمات، ث

                                                           

 .19، ص 2009، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ، إدارة الجودة الشاممة قاسـ نايؼ عميكاف(331)
 .187 زرفيف عبكد، مرجع سابؽ، ص (332)
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لتمؾ السمع كالخدمات ثـ سداد قيمتيا عبر شركة االنترنت، أك غيرىا مف الشبكات التي تربط البائع 
 (333 )" .بالمشترم

كما يينظر إلييا عمى أٌنيا مجمكعة المبادالت االلكتركنية المرتبطة بالنشاطات التجارية، كىي 
العبلقات ما بيف المؤسسات أك العبلقات بيف المؤسسات كاإلدارات أك المبادالت فيما بيف المؤسسات 

 .كالمستيمكيف

التجارة التي تتيح إنتاج ك التركيح كالبيع كالتكزيع »: كتعٌرفيا منظمة التجارة العالمية عمى أٌنيا
 .«لممنتجات مف خبلؿ شبكة االنترنت كشبكات أخرل مثؿ الياتؼ كالفاكس

كالتجارة االلكتركنية ىي نظاـ يتيح عبر االنترنت كغيرىا مف الٌشبكات بيع كشراء الٌسمع 
كالخدمات، حيث تتيح عمميات دعـ المبيعات كخدمات العمبلء، كيمكف تشبيو التجارة االلكتركنية بسكؽ 

الكتركني يتكاصؿ فيو البائعكف كالمكردكف كالكسطاء، كالمشتركف كتقدـ فيو السمع كالخدمات بشكؿو 
 .افتراضي، كما يدفع ثمنيا بالنقكد االلكتركنية 

 (334 ):كمف المزايا تكفرىا التجارة االلكتركنية لممؤسسات كالمستيمكيف عمى ما يمي

 المباشر بيف متسمح التجارة االلكتركنية بالتسكؽ عبر شبكة االنترنت عف طريؽ االتصاؿ االلكتركف 
 .المتعامميف، فيي تستغني عف المستندات الكرقية، ك ما تستمزمو  مف نفقات 

  تكفير النفقات اإلدارية كنفقات االتصاؿ، حيث تعتبر بديبلن عف تخصيص جزء مف رأس الماؿ في
 .إقامة عبلقات مستمرة بيف المؤسسة أك المشتريف

  ترشيد القرارات التي يٌتخذىا كؿ مف البائعيف كالمشتريف بما تتميز بو مف تدفؽ المعمكمات بينيـ في
الكقت المناسب كبطريقة دقيقة مٌما يسمح بسيكلة المقارنة بيف المنتجات سكاء مف حيث األسعار أك 

 .الجكدة أك طريقة الدفع
  تعتبر ذات أىمية خاصة بالنسبة لممؤسسات كالمستيمكيف في الدكؿ النامية، حيث أٌنيا تستطيع التغمب

 .عمى الحكاجز التقميدية لممسافة كنقص المعمكمات عف الفرص التصديرية

كبصفة عاٌمة فإٌف التجارة االلكتركنية تساعد عمى تخفيض مصاريؼ المؤسسات األمر الذم يزيد 
عداد المكاقع االلكتركنية أكثر اقتصادية مف بناء األسكاؽ كصيانة  مف تنافسينيا، حيث تعد عممية صيانة كا 

المكاتب، كال تككف ىناؾ حاجة الستخداـ عدد كبير مف المكظفيف لمقياـ بعممية التكزيع، كما يتيح فتح 
                                                           

 .29، ص 2009، دار أسامة، عماف، التجارة والتسويؽ االلكتروني ناصر خميؿ، (333)
 .40 نفس المرجع، ص (334)
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أسكاؽ جديدة فضبلن عف الدخكؿ لؤلسكاؽ الخارجية مما يعزز مف القدرة التنافسية في األسكاؽ المحمية 
 .كالدكلية

 

 

 

 

 

 

 التنافسية عمى المستوى الكمي: المبحث الثاني

تعٌددت النظريات التي حاكلت تفسير أنماط كتدفقات التجارة الخارجية بيف الدكؿ ككانت البداية مع 
ظيكر نظرية الميزة المطمقة آلدـ سميث، كتبلىا نمكذج ريكاردك لمميزة النسبية،كالذم قاـ بتفسير قياـ 

التبادؿ التجارم الدكلي مستندان عمى اختبلؼ الميزات النسبية لمدكؿ، نتيجة اختبلؼ النفقات النسبية إلنتاج 
السمع معبران عنيا بكحدات العمؿ،  كبناءن عميو فإف كؿ دكلة تتخصص في إنتاج كتصدير السمعة بنفقة 

 .نسبية أقؿ كتستكرد السمع التي تنتجيا بنفقة نسبية أعمى

كيشير بكرتر إلى أفَّ ىذه الٌنظرية صحيحة في القركف الماضية، حيث كاف مف الٌسيؿ تصنيؼ 
الصناعات إلى صناعات كثيفة العمؿ كصناعات كثيفة رأس الماؿ، كلكف مع تغٌير طبيعة  المنافسة 
العالمية بيف الصناعات أصبحت عمميات اإلنتاج الجديد تتسـ بالكثافة المعرفية، مٌما يتطمَّب ضركرة 

ظيكر نماذج جديدة تتفاعؿ مع المستجٌدات، بحيث يككف ليا القدرة عمى  إعطاءتفسير أكثر تكامبلن عف 
تمؾ التي كانت تقدمو نظرية المزايا النسبية، كالتي كانت أكثر قبكالن في الماضي، كمف ىنا كاف ظيكر 

 .مفيـك التنافسية الدكلية

 .مفيـو التنافسية عمى المستوى الكمي وأنواعيا: المطمب األوؿ

مسألة في غاية األىمية، ألٌنيا - تنافسية األمـ–إٌف تحديد مفيكـ التنافسية عمى المستكل الكمي 
تحٌدد معالـ الظٌاىرة كنطاقيا، ككيفية قياسيا كتفسيرىا كتحديد المعكقات التي تحدي مف تطكرىا، إالَّ أٌف ىذا 

التحديد ليس باألمر السيؿ، بسبب تعقد مفيـك التنافسية الدكلية كبسبب عدـ كجكد إطار نظرم قكم 
كنمكذج متماسؾ يسمح بتفسيرىا كتحديدىا، كنتيجة لذلؾ ال يزاؿ مفيـك التنافسية الدكلية كطرؽ قياسيا 
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محؿ مناظرات بيف الباحثيف كاألكاديمييف نتج عنو العديد مف التعريفات كالمؤشرات التي تحاكؿ تحديد 
 (335 ).كقياس كاحد مف األكجو العديدة لمتنافسية 

كعميو فإٌف تعريؼ التنافسية عمى مستكل األمـ ليست أسيؿ مف تعريفيا عمى مستكل المؤسسة، 
ككما ىك األمر بالنسبة لممؤسسة فإف تنافسية الدكؿ مرتبطة بالعديد مف المفاىيـ االقتصادية كالفعالية 

 .الخ..التجارية كاإلنتاجية كنمك الدخؿ

كعميو فإٌف تعريؼ التنافسية تختمؼ باختبلؼ العكامؿ المرٌكز عمييا، كعميو نجد عٌدة مقاربات، مف 
بينيا التي ترٌكز عمى التجارة الخارجية، كالتي تركز عمى نمك الدخؿ الحقيقي لمفرد كاإلنتاجية، كأخرل 

 (336 ).تجمع العكامؿ السابقة معان 

 .تعريؼ التنافسيػة مف مدخؿ أوضاع التجارة الخارجية لمدوؿ: أوال

طبقان ليذا المدخؿ يتـ ربط مفيكـ التنافسية بأكضاع الميزاف التجارم لمدكلة، حيث يدؿ الفائض 
فيو عمى القكة التنافسية لمدكلة، ككجكد العجز يعني تدىكر في تنافسية الدكلة، كقد استيخدـ ىذا التعريؼ 

 (337 ).لتفسير تدىكر تنافسية الكاليات المتحدة األمريكية في الثمانينات مف القرف الماضي مقارنة بالياباف 

كما تعرؼ عمى أنيا قدرة اقتصاد ما عمى إنتاج كتكزيع المنتجات أك الخدمات في التجارة الدكلية، 
 (338 ).بينما يكسب عكائد متزايدة لمكارده

كيينظر أيضان إلى االقتصاد التنافسي بأنو االقتصاد الذم يقدر عمى االندماج بنجاح في السكؽ 
 (339 ).العالمي 

كلكف ىناؾ بعض اآلراء التي ترل أنو ال يمكف تعميـ تعريؼ التنافسية استنادان إلى كضع الميزاف 
التجارم في جميع الحاالت، حيث أف الفائض في الميزاف التجارم قد يككف مزامنان إلى تدىكر تنافسية 

                                                           

، جكاف 04، مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد "تحميؿ التنافسية العربية في ظؿ العولمة االقتصادية" نكرم منير، (335)
 .22، ص 2006

(
336

)RedouaneAbdelhak, "La compétitivité des nations : Définitions, mesures et 

déterminants" , séminaire nationale sur la compétitivité de l’économie Algérienne, 

Université de Jijel, novembre 2011, p 20. 

 ، حالة مصر، عمى مكقع المعيد العربي لمتخطيط، "دور الحكومة الدائـ لمتنافسية"طارؽ نكير، (337)
WWW.ARAB-OPI.ORG 05/04/2014اطمع عميو.05، ص. 

 .29 أحمد حامد رضكاف، مرجع سابؽ، ص (338)
 .29 نفس المرجع، ص (339)

http://www.arab-opi.org/


257 

 

الدكلة، كعمى العكس فإف كجكد عجز في ميزاف المدفكعات قد يككف عبلمة قكة لبلقتصاد، فمف الممكف 
، (حالة الكاليات المتحدة في الثمانينات)بمكغ مستكيات معيشة مرتفعة مف خبلؿ كجكد عجز متنامي 

كالعكس قد يحدث أيضان في الميزاف التجارم يحقؽ فائضان ك في نفس الكقت تنخفض فيو مستكيات 
 (340 ). (حالة الكاليات المتحدة في التسعينات)المعيشة في الدكلة 

 تعاريؼ التنافسية المستندة عمى أوضاع التجارة الخارجية ومستويات المعيشة: ثانياً 

يشير مفيكـ التنافسية كفقان ليذا المدخؿ إلى ضركرة تحقيؽ الدكلة لمتكازف في ميزانيا التجارم، 
 :باإلضافة إلى قدرتيا عمى تحسيف مستكيات المعيشة ألفرادىا، كمف ىذه التعاريؼ ما يمي

قدرة الدكلة عمى إنتاج سمع كخدمات :" تعريؼ التنافسية مف طرؼ المجمس األمريكي لمتنافسية*
 (341)". تتنافس في األسكاؽ، كفي نفس الكقت تحقؽ مستكيات معيشة مطردة في األجؿ الطكيؿ

التنافسية ىي القدرة التي كفقيا يمكف لبمد ":OCDEتعريؼ منظمة التنمية كالتعاكف ااالقتصادم*
ما كفي شركط سكؽ حرة كعادلة أف ينتج السمع كالخدمات التي تمبي مقاييس السكؽ الدكلية، كفي الكقت 

 (342 )".الذم تحافظ فيو عمى مستكل المداخيؿ الحقيقية لمسكاف كتزيده في المدل الطكيؿ

 كفي نفس اإلطار يعرؼ معيد التنافسية الدكلية التنافسية عمى صعيد الدكلة بأنو قدرة البمد 
 : (343)عمى

 :أف ينتج أكثر كأكفأ نسبيان كيقصد بالكفاءة -1
 .مف خبلؿ التحسينات في اإلنتاجية كاستعماؿ المكارد بما فييا التقنية كالتنظيـ: تكمفة أقؿ -
 .كفقان ألفضؿ المعمكمات السكؽ كتقنيات اإلنتاج: ارتفاع الجكدة -
كىي العبلقة مع الحاجات العالمية كليس فقط المحمية في المكاف كالزماف، كنظـ التكريد : المبلئمة -

 .باالستناد إلى معمكمات حديثة في السكؽ كمركنة كافية في اإلنتاج كاإلدارة

                                                           

 .5 طارؽ نكير، مرجع سابؽ، ص (340)
 .29 أحمد حامد رمضاف، مرجع سابؽ، ص (341)
، "دراسة نظرية لمفيوـ القدرة التنافسية ومؤشراتيا مع اإلسقاط عمى المستوى الوطني" عابد شريط، عمي سيدم، (342)

 .31، ص 2010مجمة دفاتر اقتصادية، العدد األكؿ، سبتمبر 
 .27 أحمد حامد رمضاف، مرجع سابؽ، ص (343)
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 أف بيع أكثر مف السمع المصنعة كالسمع عالية التقنية كبالتالي ذات قيمة مضافة عالية في السكقيف  -2
الداخمي كالخارجي، كبالتالي التحصؿ عمى عكائد أكبر متمثمة في دخؿ قكمي كفردم أعمى كنمك مطرد 

 .كأحد عناصر التنمية البشرية
اف يستقطب االستثمارات األجنبية المباشرة بما يكفره البمد مف مناخ استثمار مناسب، كما يصاحبيا  -3

 .مف مزايا تنافسية تضاؼ إلى المزايا النسبية لبلقتصاد المعني
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 .تعريؼ التنافسية وفقًا لمستويات المعيشة فقط: ثالثاً 

قدرة الدكلة عمى تحقيؽ "حيثي يشير مفيكـ التنافسية عمى مستكل الدكلة كفقان ليذا المدخؿ إلى
مستكيات معيشية متزايدة كمطردة مف خبلؿ تحقيؽ معدالت مرتفعة مف النمك االقتصادم مقاسان بمعدؿ 

 .نمك نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي

مف خبلؿ التعريفات السابقة نستنتج أف تحديد ماىية التنافسية عمى مستكل الدكلة يتميز بالتعقيد، 
نظران الختبلؼ المناىج المتبعة مف طرؼ المنظمات كالييئات االقتصادية المعنية بإدارة األعماؿ الدكلية، 

يرفض فكرة  (P.Krugman)ككذلؾ اختبلؼ الكتاب كاالقتصادييف اتجاه تنافسية الدكلة، حيث نجد أف 
تنافسية الدكؿ فيما بينيا، ككف الشركات ىي التي تتنافس في األسكاؽ الدكلية، فمكسب شركة معينة في 
اإلطار التنافسي يتحقؽ عمى حساب خسائر شركة أخرل، حيث يصبح الكضع في الشركة الخاسرة غير 
قابؿ لبلستمرار، كأف ىذا الكضع ال ينطبؽ بيف الدكؿ في التجارة الدكلية، فبل تخرج الدكلة مف االقتصاد 
العالمي كتتبلشى مثؿ الشركة، فإذا تحسف أداء االقتصاد األكركبي فميس مف الضركرم أف يككف عمى 

حساب االقتصاد األمريكي أك الياباني، حيث أٌف الشركة إذا حققت الخسارة فإٌنيا سكؼ تفمس كتخرج مف 
 .السكؽ، بينما ال يمكف إيجاد حد أك عتبة إلفبلس الدكلة كخركجيا مف الدائرة الدكلية

كمٌما سبؽ يمكف تعريؼ التنافسية تعريفان شامبلن ككنيا قدرة اقتصاد الدكلة عمى المنافسة في 
األسكاؽ العالمية كالمحمية، استنادان إلى معدالت مرتفعة مف اإلنتاجية كالتشغيؿ بما يؤٌدم إلى زيادة متكسط 

 .الدخؿ الفردم كتحسيف ظركؼ المعيشة

 : أنواع التنافسية

 (344 ):تميز الكثير مف األدبيات بيف عدة أنكاع مف التنافسية عمى مستكل الدكلة كىي

 فالبمد ذكالتكاليؼ األرخص يتمكف مف تصدير السمع إلى األسكاؽ الخارجية : تنافسية التكمفة أك السعر
 .بصكرة أفضؿ كىنا يدخؿ أثر سعر الصرؼ

 باعتبار أٌف حدكد التنافسية معرفة بالعديد مف العكامؿ غير التقانية كغير : التنافسية غير السعرية
 .السعرية، فبعض الباحثيف يتكممكف عف المككنات غير السعرية في التنافسية

 كيشمؿ باإلضافة إلى النكعية كالمبلئمة عنصر االبتكارية، فالبمد ذكالمنتجات المبتكرة : التنافسية النكعية
كذات جكدة عالية كاألكثر مبلئمة لممستيمؾ، كحيث المؤسسات المصٌدرة تككف ذات سمة حسنة في 

 .السكؽ يتمكف مف تصدير سمعة حتى لك كانت أعمى سعران مف سمع منافسة
                                                           

 .7 محمد كديع عدناف، مرجع سابؽ، ص (344)
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 التنافسية التقنية، حيث تتنافس المشركعات مف خبلؿ النكعية في صناعات عالية التقنية. 

 .مؤشرات قياس التنافسية عمى مستوى الدوؿ: المطمب الثاني

تعتبر التنافسية مؤشران لمقكة االقتصادية لمدكلة كمدخؿ الستمراريتيا، لذا فإٌف االىتماـ بالتنافسية لـ 
نما امتٌد إلى الدكؿ النامية  .يعد يقتصر عمى الدكؿ المتقدمة فقط، كا 

كتقاس تنافسية الدكلة بجممة مف المؤشرات االقتصادية كالمالية كاالجتماعية، كتختمؼ مؤشرات 
تحديد مكقع الدكلة عمى سٌمـ الترتيب العالمي لمتنافسية حسب المفيكـ كالمنيج المعتمد مف قبؿ الجية التي 

أكجدت كطٌكرت ىذه المؤشرات، حيث عمدت العديد مف المنظمات كالييئات الدكلية الميتمة بقضايا 
التنافسية عمى إصدار تقارير دكرية عف التنافسية العالمية، كلكؿ ىيئة أك منظمة منيجيتيا الخاصة بيا 
لقياس تنافسية الدكؿ، كسنرٌكز في بحثنا عمى ثبلث مناىج، كىي منيج المنتدل االقتصادم العالمي، 

 .كمنيج البنؾ الدكلي كمنيج المعيد العربي لمتخطيط

 .WEFمنيج المنتدى االقتصادي العالمي : أوالً 

مجمكعة الييئات »: يعرؼ المنتدل االقتصادم العالمي لمتنافسية عمى مستكل الدكلة بػ
 (345).«كالمؤسسات كالسياسات كالعكامؿ التي تحٌدد مستكل اإلنتاجية في بمدو ما

، كيكفر ىذا 1979كييصدر المنتدل االقتصادم العالمي تقرير التنافسية العالمية، كذلؾ منذ سنة 
 . مف الناتج اإلجمالي العالمي%98 دكلة تشٌكؿ اقتصادياتيا 130التقرير ترتيبان شامبلن لتنافسية أكثر مف 

 فإٌف تقييـ تنافسية الدكؿ حسب منيج المنتدل االقتصادم العالمي معتمده عمى 2005كمنذ سنة 
 متغير 113كىك متكسط ؿ ،  (Global Competitivevess Index (GCI))مؤٌشر التنافسية العالمية

 مؤشران، ىذه المؤٌشرات ىي بدكرىا مقسمة إلى ثبلث فئات حسب مراحؿ التطكر 12مدرجة تحت 
االقتصادم لمدكؿ، كذلؾ بحسب حصة الفرد مف الناتج المحمي كنسبة المكاد األكلية في الصٌادرات إلى 

 (346 ):ثبلث مراحؿ، مرحمة أساسية كمرحمتيف انتقاليتيف كفقا لما يمي

 200االقتصاد المعتمد عمى المكارد الطبيعية، لحصة الفرد مف الناتج تحت : المرحمة األكلى$ 
  [$3000 إلى 2000حصة الفرد مف الناتج مف ]االقتصاد المعتمد عمى الكفاءة : المرحمة الثانية 

                                                           

(345) Word Economic Forum, The global competitiveness report 2010-2011, P04. 

 الممتقى الكطني حكؿ دكر القطاع ،"مفيـو تنافسية الدوؿ ومؤشرات قياسيا"حساف بخيت، عبد الحميد الخديمي، (346)
 .73، ص 2011الخاص في رفع تنافسية االقتصاد الجزائرم كالتحضير لمرحمة ما بعد البتركؿ، جامعة جيجؿ، نكفمبر 
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  [$7000حصة الفرد مف الناتج أكثر مف ]المرحمة الثالثة االقتصاد المعتمد عمى المعرفة كاالبتكارات 

كيتـ إعطاء معامؿ أك درجة ترجيح لكؿ مجمكعة مف المؤشرات كفقان لتصنيفات اقتصاد دكلة ما، 
 .كذلؾ حسب ما ىك مكٌضح في الجدكؿ التالي

 .النسب التثقيمية لمؤشرات التنافسية حسب تصنيؼ اقتصاديات الدكؿ: (29)جدكؿ رقـ 
 اقتصاد اإلبداع واالبتكار %اقتصاد الكفاءة العالية %اقتصادالمواد الطبيعية 

 20 40 60 (4 الى1مؤشر)عوامؿ قاعدية 
 50 50 35 (20الى 5مؤشر )معززات الكفاءة 
 30 10 5 (12 و11المؤشر )عوامالإلبداع 

 الممتقى الكطني حكؿ دكر القطاع ،""دراسةتقييمية لتنافسية االقتصاد الجزائري"،بكستة زكية ،رايس حدة:المصدر
 .167، ص2011 جامعة جيجؿ، نكفمبر ،الخاص في رفع تنافسية االقتصاد الجزائرم كالتحضير لمرحمة ما بعد البتركؿ

ك يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ ترجيح العكامؿ القاعدية منخفض كمما زاد تطكر الدكلة ك 
 بالعكس فاف معززات الكفاءة فكمما زاد اعتماد الدكلة عمى االبتكار زاد كزاد اعتمادىا عمى التكنكلكجيا، 

 .   معامؿ الترجيح،ك نفس الشيء فيما يتعمؽ بعكامؿ اإلبداع

 (347 ):كفيما يمي بياف لمحٌددات التنافسية اإلثني عشر في تقرير التنافسية العالمي

 كالتي تحدد باإلطار القانكني اإلدارم الذم مف :البنية األساسية المؤسسية: مؤشر التنافسية األوؿ 
خبلليا تمارس المؤسسات كاألفراد كالحككمة نشاطيا لتكليد الدخؿ كالثركة، كقد زادت أىمية دكر ىذه البنية 
األساسية المؤسسية في اآلكنة األخيرة في ظؿ األزمة المالية العالمية، كما نتج عنيا مف دكر أكثر فعالية 

 .لمحككمة كالتنظيـ االقتصادم
 إٌف جكدة البنية التحتية تؤٌدم إلى تخفيض تكمفة : البنية التحتية: المؤّشر الثاني لمتنافسية

ـٌ  االتصاالت كالنقؿ كالطاقة، كتساىـ في ارتفاع كفاءة عمميات المشاريع كتقميؿ تكمفة القياـ بيا، كمف ث
فاف تكفير بنية تحتية شاممة تتميز بالكفاءة محددان رئيسيان لمتنافسية، لما ليا مف أىمية في ضماف قياـ 

 .نشاطات اقتصادية فٌعالة في األماكف كالقطاعات االقتصادية المبلئمة
 يعتبر استقرار البيئة االقتصادية الكمية مف العكامؿ : االستقرار االقتصادي: المؤّشر الثالث لمتنافسية

اليامة لنشاطات األعماؿ كبالتالي لتنافسية االقتصاد ككؿ، ففي حالة عدـ استقرار البيئة االقتصادية الكمية 
بسبب عجز المكازنة المزمف أك المديكنية الخارجية المرتفعة، فإف ذلؾ ييمحؽ أضراران باألداء االقتصادم 

                                                           

 Word Economic Forum, The global competitiveness report 2012-2013, P05.( 347 )
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الكمي نظران لعدـ قدرة الحككمة عمى تكفير الخدمات العامة بشكؿو فٌعاؿ أك حٌتى استخداـ سياساتيا 
 .االقتصادية لمكاجية التقمبات الدكرية في النشاط االقتصادم

 حيث تمثؿ الصحة أحد المحٌددات الرئيسية : الصحة والتعميـ االبتدائي: المؤشٍّر الرابع لمتنافسية
لمتنافسية لما ليا مف آثر فٌعاؿ في دعـ النشاط االقتصادم حيث أٌف كجكد قكة عاممة تتمتع بالصحة يزيد 
ـٌ يزيد مف تنافسية الدكلة، كما أف كجكد قكة عاممة تتمتع بمستكل جيد مف  مف معٌدالت اإلنتاجية، كمف ث

التعميـ يزيد مف تنافسية البمد، في حيف أٌف افتقار القكل العاممة لمتعميـ يزيد مف تندم اإلنتاجية كعدـ القدرة 
 .عمى استخداـ الطرؽ التكنكلكجية  الحديثة 

 إٌف االرتفاع بمستكيات التعميـ ككذلؾ االرتقاء : التعميـ العالي والتدريب: المؤشر الخامس لمتنافسية
بنكعية التدريب يعتبري مطمبان رئيسيان لتكفير متطمبات العمميات اإلنتاجية الحديثة، ذلؾ أٌف التعميـ العالي 
كالتدريب المتقدـ يعتبر مطمبان أساسيان لمتحكؿ لبلقتصاديات الحديثة القائمة عمى استخداـ أحدث الطرؽ 
اإلنتاجية الفنية كالتكنكلكجية، كما أٌف ظركؼ العكلمة كالمنافسة تستدعي تكفير الميارات العالية القادرة 
عمى التكيؼ السريع لتغيرات األسكاؽ، كما أٌف التدريب كالتأىيؿ العالي لمقكل العاممة يعتبر ضركريان 

 .لمكاكبة التطكرات االقتصادية كالتكنكلكجية المستمرة
 يعتبر كجكد سكؽ ك ظركؼ تنافسية في السكؽ : كفاءة سوؽ السمع: المؤشر السادس لمتنافسية

المحمي عامبلن ميمان كمساعدان عمى تحقيؽ الكفاءة  االقتصادية كدعـ إنتاجية المؤسسات، ىذا كتتطمب بيئة 
األعماؿ الفٌعالة كالتي تتمتع بالكفاءة أقؿ ما يمكف مف معكقات حككمية، ككجكداألعباء الضريبية المرتفعة 

 .أك الٌسياسات الحككمية التمييزية ضٌد االستثمار األجنبي أك التجارة الخارجية بشكؿو عاـ
 تعتبر كفاءة سكؽ العمؿ دليؿ عمى تخصيص : كفاءة سوؽ العمؿ: المؤشر السابع لمتنافسية

العماؿ إلى الكظائؼ كاالستخدامات المثمى، كتعتبر مركنة األجكر عامؿ ضركرم لتمكيف العماؿ مف 
االنتقاؿ بسيكلة مف قطاع أك نشاط إلى آخر، كما أٌف سكؽ العمؿ الذم يتمتع بالكفاءة يجب أف يكفؿ 

 .كجكد حكافز لمقكل العاممة لما يبذلكه مف جيد لزيادة اإلنتاجية
 إٌف كجكد قطاع مالي متطكر قادر عمى تجميع : تطور السوؽ المالي: المحدد الثامف لمتنافسية

المدخرات الكطنية كتكجيييا نحك الٌنشاطات االقتصادية كالمشاريع األكثر ربحية، يمثؿ أحد العناصر 
 .المدٌعمة لتنافسية الدكلة عمى الصعيد العالمي

 نتيجة لما لمتكنكلكجيا مف آثار ايجابية تعكد عمى : االستعداد التقني: المؤشر التاسع لمتنافسية
األنشطة االقتصادية، حيث أصبح قياس مدل قدرة الدكؿ عمى استيعاب كاستخداـ التطكرات التكنكلكجية 

 .لتحسيف مستكل اإلنتاجية لصناعاتيا المختمفة، أحد محٌددات تنافسية الدكلة عالميان 
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 يعتبر حجـ الٌسكؽ مف المحٌددات الرئيسية لمتنافسية، ذلؾ : حجـ السوؽ: المؤشر العاشر لمتنافسية
ألٌف األسكاؽ كبيرة الحجـ تمٌكف المؤسسات مف االستفادة مف عامؿ كفكرات الحجـ الكبير، ىذا كقد 

استفادت األسكاؽ الصغيرة الحجـ مف العكلمة االقتصادية مف خبلؿ الكلكج لؤلسكاؽ العالمية كمف خبلؿ 
 .االنفتاح التجارم

 ىناؾ :(مناخ االستثمار)درجة تطور شبكات األعماؿ وتطورىا : المؤشر الحادي عشر لمتنافسية 
عبلقة طردية بيف درجة تطكر نشاطات األعماؿ كتشابكيا كبيف الكفاءة في إنتاج السمع كالخدمات كبالتالي 
تنافسية االقتصاد ككؿ، فكمما كانت نكعية شبكات األعماؿ كنكعية منشآت األعماؿ كانتشارىا الجغرافي 

أكثر تطكران كمما كٌفر ذلؾ ميزة تنافسية لمدكؿ، خاصة في مراحؿ التنمية المتقدمة فعندما تتكاصؿ المنشآت 
في تجميع صناعي مف خبلؿ شبكات اتصاؿ ذات كفاءة عالية فإٌف ذلؾ يكٌفر مناخ استثمار أكثر سبلسة 

 .كأقؿ كمفة كداعـ لمتطكير كاالبتكار
 حيف تصؿ المؤسسات إلى مرحمة النضكج :االبتكار والتطوير: المؤشر الثاني عشر لمتنافسية 

كالتشبع االقتصادم كتصبح غير قادرة عمى تطكير منتجاتيا كقدرتيا التنافسية إاٌل إذا استطاعت إنتاج 
منتجات جديدة ليا ميزة تنافسية جديدة، كىذا ما يتطٌمب كجكد بيئة مساعدة عمى االبتكار كالتطكير 

كاإلبداع كمدعكمة مف القطاع العاـ كالخاص عمى حدو سكاء، كذلؾ مف خبلؿ تخصيص مكازنات كافية 
مف القطاعيف في مجاؿ االبتكار كالتطكير، ككذا تعزيز التكاصؿ كالشراكة بيف الجامعات كمراكز البحث 

 .كالقطاع الصناعي مف جية أخرل

كتتفاكت أىمية كؿ ىذه المؤشرات مف دكلة إلى أخرل اعتمادان عمى مرحمة التنمية االقتصادية 
 .التي كصمت إلييا

كالجدكؿ المكالي يكٌضح تصنيؼ المؤشرات ضمف مجمكعات تعكس مراحؿ النمك كالتطكر 
 .االقتصادم التي تمر بو الدكؿ

 . تصنيؼ المؤشرات ضمف مجمكعات مراحؿ النمك كالتطكر االقتصادم لمدكؿ(:30)جدوؿ رقـ 
 عوامؿ تطور اإلبداع واالبتكار معّززات الكفاءة المتطمبات األساسية القاعدية

 .البنية المؤسسة -
 .البنية التحتية -
 .استقرار االقتصاد -
 الصحة كالتعميـ األساسي -

 .التعميـ العالي كالتدريب -
 .كفاءة أسكاؽ سمع -
 .كفاءة أسكاؽ العمؿ -
 .كفاءة األسكاؽ المالية -

مدل تطكر مناخ األعماؿ  -
 .كاالستثمار

 .االبتكار -
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 .جاىزية التكنكلكجيا -
 حجـ السكؽ -

Source : Word Economic Forum, The global competitiveness report 2012-2013, P08. 

كتتفاكت أىمية ىذه المؤشرات مف دكلة إلى أخرل بناءن عمى مرحمة التنمية االقتصادية التي 
فإف التنافسية  (مرحمة المنافسة عمى أساس الكفاءة االقتصادية)كصمت إلييا، ففي المراحؿ األكلية لمتنمية 

 5تعتمد عمى تطكير طرؽ اإلنتاج كعمى تحسيف نكعية المنتجات، األمر الذم يعتمد عمى المؤشرات مف 
  .10إلى 

فتزداد أىمية  (مرحمة قيادة االبتكارات)أٌما المرحمة المتقدمة ذات المستكيات المتقدمة مف التنمية 
االبتكار كالتطكير كتتكقؼ استمرارية النمك كقدرة الشركات عمى دفع أجكر عالية عمى مقدرىا عمى تطكير 

 .منتجات متطكرة كفريدة  عف نكعيا

 .منيج البنؾ الدولي في قياس تنافسية الدولية: ثانياً 

 عف االنترنتيصدر البنؾ الدكلي بالتعاكف مع منظمة التمكيؿ الدكلية تقريرا سنكيا عمى شبكة 
التنافسية العالمية خاص ببيئة األعماؿ، كيحمؿ ىذا التقرير عنكاف مؤشر قياس األعماؿ التجارية 

« doingbusines » كاسع مف باىتماـكيمقى ىذا التقرير القبكؿ كيحظى . 2005، كذلؾ بداية مف العاـ 
قبؿ كافة المعنييف مف رجاؿ األعماؿ كالحككمات، فضبل عف مؤسسات عالمية أخرل تعكؿ عميو في 

. كضع مؤشراتيا التنمكية

 كىك عدد الدكؿ المدرجة في ىذا 183 حتى 1ىذا كترتب االقتصاديات في ىذا التقرير بداية مف 
، كذلؾ حسب سيكلة ممارسة أنشطة األعماؿ فييا، بحيث يككف االقتصاد األفضؿ في 2011التقرير لعاـ 

المرتبة األكلى، كيعني تصنيؼ عاؿ لدليؿ سيكلة ممارسة أنشطة األعماؿ أف البيئة التنظيمية مف شأنيا 
 مؤشرات، مع 10حسب تصنيؼ البمد بناء عمى مجمكعة مف م ك،أف تفضي إلى بيئة أنشطة األعماؿ
. (1)إعطاء كزف متساك لكؿ مكضكع

: (2)كفيما يتعمؽ بالمؤشرات العشر التي يعتمد عمييا التقرير في تقييـ سيكلة مباشرة األعماؿ فيي

                                                           

(1) 67مصطفي أحمد حامد رمضاف، مرجع سابؽ ص
 

.76 ص،ًفض الوزجع
 (2)
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 ىذا المؤشر بالمراحؿ اإلجرائية كالقانكنية التي يمر بيا صاحب المشركع لكيعف:بدء المشروع -1
لتسجيؿ شركتو أك نشاطو االقتصادم الجديد، كذلؾ بحساب عدد تمؾ اإلجراءات كالكقت المستغرؽ في 

.  ، كالتكمفة الرسمية لكؿ إجراء، كالحد األدنى مف رأس الماؿ المطمكب لتنفيذ المشركعئياأدا
 ىذا المؤشر بالمراحؿ اإلجرائية لبناء المشركع كالكقت المطمكب لكيعف:استخراج تراخيص البناء -2

 .ىااستخراج تراخيص البناء، كتكمفة إستخراج
 بالتشريعات العماليةالخاصة بتكظيؼ العمالة، إذ يقيس مدل المركنة في لكيعف:توظيؼ العامميف -3

الحصكؿ عمى كظيفة جديدة، كساعات العمؿ، كتكاليؼ تكفير كظيفة جديدة، ككذلؾ تكمفة إنياء خدمة 
. العامؿ غير الجاد في عممو

 ىذا المؤشر بالمتطمبات القانكنية لتسجيؿ الممتمكات، كحجـ الرسـك لكيعف:تسجيؿ الممتمكات -4
كالضرائب المقدرة إلجراء ىذا التسجيؿ كغيرىا مف المصاريؼ اإلدارية البلزمة لذلؾ، كذلؾ كنسبة مئكية 

. مف قيمة ما يتـ تسجيؿ ممكيتو
 الحقكؽ كتقرر الكاجبات فؿ ىذا المؤشر باألطر القانكنية التي تؾلكيعف:الحصوؿ عمى االئتماف -5

لممقرضيف كالمقترضيف، كما يقيس مدل الشفافية المعمكماتية االئتمانية، ككذلؾ مدل الجكدة العممية 
. اإلئتمانية

 ىذا المؤشر بقياس أربعة عناصر رئيسية خاصة بحماية االستثمار لكيعف:حماية المستثمريف -6
: كالمستثمريف

. ىك شفافية التعامبلت: األكؿ
. المسؤكلية عف التعامبلت الخاصة: الثاني
. مدل قدرة حممة األسيـ عمى مساءلة المسؤكليف كالمديريف عف سكء اإلدارة: الثالث
. مدل قكة الحماية الممنكحة لممستثمريف: الرابع

 ذلؾ لمستكل عاؿ مف حماية أشار كمما 10جدير بالذكر أنو كمما زاد ىذا المؤشر كاقترب إلى 
. المستثمريف

 ىذا المؤشر بقياس األعباء الضريبية التي تتحمميا المشركعات في إطار لكيعف:دفع الضرائب -7
. ممارستيا لنشاطيا اإلقتصادم

كيقصد بيذا المؤشر مركنة اإلجراءات المطمكبة لمتصدير كاالستيراد كاإلجراءات : التجارة عمى الحدود -8
. كالكقت المستغرؽ في إنياء تمؾ اإلجراءات

 .كيقيس ىذا المؤشر آلية تنفيذ العقكد اإلدارية، كمدل مركنة التنفيذ :تنفيذ العقود -9
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 ىذا المؤشر بقياس إجراءات إغبلؽ المشركعات مف حيث الكقت لكيعف:إغالؽ المشروع -10
 .كالتكمفة التي يتطمبيا إفبلسيا

 .منيج المعيد العربي التخطيط في قياس تنافسية الدوؿ:ثالثا

 أربع 2012يصدر تقرير التنافسية العربية عف المعيد العربي لمتخطيط ك الذم أيصدر حتى سنة 
 كييدؼ ىذا التقرير إلى تنكير صٌناع 2012 ك2009، 2006، 2003تقارير، كىي تقرير التنافسية لسنة 

القرار العرب بالتحديات كبالفرص التي يكاجييا االقتصاد العربي في مجاؿ التنافسية كالعكلمة في ظؿ 
التحديات العالمية  المتسمة باألزمات، كما ييدؼ مف ناحية أخرل إلى تحسيف مسببات التنافسية العربية 

 .في األسكاؽ الدكلية كتحديد قيكدىا كقياس مستكياتيا

كيعرؼ المعيد العربي لمتخطيط التنافسية الدكلية باألداء النسبي الحالي كاألداء النسبي الكامف 
لبلقتصاديات العربية في إطار القطاعات كاألنشطة التي تتعرض لممزاحمة مف قبؿ االقتصاديات 

 (348 ).األجنبية

ـٌ بناء مؤشر مركب لمتنافسية مككف مف مؤشريف فرعييف، كىما  كبناءن عمى ىذا التعريؼ فقد ت
 .مؤشر التنافسية الجارية كمؤشر التنافسية الكامنة

كيركز المؤشر األكؿ عمى األداء الجارم كالعكامؿ المؤثرة عميو مثؿ بنية األسكاؽ كمناخ األعماؿ 
كعمميات الشركات كاستراتيجياتيا، بينما تعني التنافسية الكامنة القدرات العميقة األثر التي تضمف 

ـٌ تحديد ثبلث  ـٌ استدامة النمك كتحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية، كقد ت استمرارية ىذه التنافسية كمف ث
مجاالت أساسية محددة لمتنافسية الكامنة، كىي رأس الماؿ البشرم، كتكطيف الثقافة كالبنية التحتية التقانية 

 (  .13)كما يكضحو الشكؿ رقـ
  

                                                           

 .21، ص 2012، تقرير التنافسية العربية المعيد العربي لمتخطيط، (348)
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 .الييكؿ العاـ لمؤشر التنافسية العربية(:13)شكؿ رقـ 

( مؤشر فرعي700)المؤشر المركب اإلجمالي لمتنافسية العربية     

 ( مؤشر فرعي17)التنافسية الكامنة  ( مؤشر فرعي35)التنافسية الجارية 

الطاقة االبتكارية كتكطيف 
 ( مؤشرات5)الثقافة 

 رأس الماؿ البشرم 

 ( مؤشرات8)

نكعية البنى التحتية           
 ( مؤشرات4)

الحاكمية كفعالية لمؤسسات  
 ( مؤشرات3)

البنية التحتية لتكزيع السمع 
 ( مؤشرات7)كالخدمات  

جاذبية االستثمار األجنبي 
 ( مؤشرات8)المباشر  

تدخؿ الحككمة في 
 ( مؤشرات3)االقتصاد  

تكمفة األعماؿ           
 ( مؤشرات7)

األداء االقتصادم الكمي  
 ( مؤشرات39)

بيئة اإلعماؿ كالجاذبية      
 ( مؤشرات28)

ديناميية األسكاؽ 
كالمنتجات كالتخصص   

 ( مؤشرات8)

اإلنتاجية كالتكمفة        
 ( مؤشرات8)

 .25، ص 2012 المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية :المصدر
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 .كفيما يمي عرض ألىـ مككنات المؤشر المركب لمتنافسية العربية

 (349 ): مؤشران فرعي منطكية تحت أربع مجمكعات، كىي35كتضـ : التنافسية الجارية -1
حيث يشكؿ االستقرار االقتصادم الكمي عامبلن ميمان في تدعيـ القدرة : األداء االقتصادي الكمي - أ

التنافسية، حيث ال يمكف تكفر الشركط الضركرية لمتنافس في األسكاؽ الدكلية كجذب االستثمارات األجنبية 
في ظؿ اقتصاد يعاني مف اختبلالتك بو درجات مرتفعة مف البليقيف في ظؿ األكضاع االقتصادية 

 .المتقمبة، مما يؤثر سمبان عمى قرارات المستثمريف كالمستيمكيف
حيث تشكؿ الصادرات المحكر األساسي لمتنافسية : ديناميكية األسواؽ والمنتجات والمتخصص - ب

 .الدكلية، كالتخصص في ىيكؿ الصادرات أىـ السمات التي تعكس تنافسية الدكؿ في األسكاؽ الدكلية
باعتبار اإلنتاجية أحد أىـ العكامؿ الجكىرية في تنافسية الدكؿ كالشركات، فمع : اإلنتاجية والتكمفة - ج

 .زيادة اإلنتاجية تزيد القيمة المضافة كتنخفض التكاليؼ النسبية مما يزيد قدرة المنتجات عمى المنافسة
كيقيس ىذا المؤشر مستكل جاذبية االقتصاديات العربية لمتدفقات االستثمارية : بيئة األعماؿ والجاذبية - د

الخارجية حيث ال يمكف جذب ىذه االستثمارات آال أذا تمتييئة مناخ استثمارم يتميز باالستقرار كالشفافية، 
 :كيندرج ضمف مؤشر بيئة األعماؿ كالجاذبية كؿ مف المؤشرات الفرعية التالية

 حيث أف استقطاب االستثمار األجنبي المباشر ك تشجيع االستثمار : الحاكمية كفاعمية المؤسسات
المحمي يعتمداف عمى التطبيؽ الفٌعاؿ لمبادئ الحاكمية الرشيدة كالتكجو اإلدارم السميـ، أم قدرة الحككمة 

 .عمى إدارة المكارد بكفاءة كتقميص الفساد اإلدارم
 نتاج : البنية التحتية األساسية حيث نعد استثماران أساسيان ك رئيسيان ضمف عممية اإلنتاج،  فالنقؿ كا 

كتكزيع امدادات الطاقة كاالتصاالت ال يمكف االستغناء عنيا في عممية إنتاج كتكزيع ناتج السمع 
نتاجية عكامؿ اإلنتاج  .كالخدمات، كيساىـ بصفة مباشرة كفعالة في رفع معدؿ كفاءة كا 

 كما يتطمب مف بيئة مؤسساتية كقطاع مالي متطكر كسياسات اقتصادية قابمة : جاذبية االستثمار
 .لمتنبؤ

 كيعتمد ىذا المؤشر عمى ثبلث مؤشرات فرعية، كىي مدفكعات الركاتب : تدخؿ الحككمة في االقتصاد
جمالي التدفقات العامة منسكبة جميعيا إلى الناتج  كاألجكر، كمدفكعات الدعـ كالتحكيبلت األخرل كا 

 .المحمي اإلجمالي
 يركز مؤشر تكمفة أداء األعماؿ عمى تحميؿ المظاىر الرئيسية لدكرة حياة : تكمفة القياـ باألعماؿ

المشركع االستثمارم، كيعتمد بشكؿ كبير عمى تقرير أداء األعماؿ الصادر عف البنؾ الدكلي ، كتتمثؿ 
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نقاذ العقكد كحماية  ىذه المؤشرات في مؤشر تأسيس القانكني لمشركة كتكظيؼ العماؿ كتصفية الشركة كا 
 .المستثمريف كالحصكؿ عمى القركض كتسجيؿ الممكية

 (350 ):كيتككف مؤشر التنافسية الكامنة مف المؤشرات الفرعية التالية: التنافسية الكامنة -2
كذلؾ لما يمعبو االبتكار مف دكر حاسـ في تنافسية المنشآت : مؤشر الطاقة االبتكارية كتكطيف التقانة - أ

 .ك االقتصادياتإلى المستكل الدكلي لما يضمف تخفيض التكاليؼ كرفع اإلنتاجية
حيث أصبحت أىمية رأس الماؿ البشرم في التنافسية كالتنمية عمكمان أمران ال : رأس الماؿ البشرم - ب

 كاضحة، سكاء كانت عبلقة مباشرة، كالتعميـ كاإلدارة ةخبلؼ عميو، كالعبلقة بيف المكارد البشرية كالتنافسي
 .كالتشغيؿ كاإلنتاجية أك غير مباشرة كحجـ السكاف كسرعة نمكه كخصائصو االقتصادية كاالجتماعية

حيث أظيرت نتائج مؤشر التنافسية العربية أف الفجكة الرقمية المقاسة بمدل : البنية التحتية التقانية - ج
تطكر البنية التحتية التقانية تشكؿ أكبر التحديات أماـ تطكير القدرة التنافسية العربية، كيرجع اتساع ىذه 

 .الفجكة إلى تكاضع األداء العربي في أغمب المككنات التي تقيس ىذه الفجكة الرقمية

ىذا كيختمؼ تقرير التنافسية العربية عف التقارير الدكلية في عدد الدكؿ المدرجة، حيث يقارف ىذا 
التقرير الدكؿ العربية بمجمكعة دكؿ غير عربية تـ اختيارىا لتشكؿ نقطة مرجحة لؤلداء العربي في 

األسكاؽ الدكلية، كىذه الدكؿ ىي  ايرلندا، جميكرية المكسيؾ، ككريا، الشيمي، البرتغاؿ، ماليزيا، جنكب 
إفريقيا، األرجنتيف، البرازيؿ، الصيف، تايكاف، كتركيا، ففي حالة إدراج كؿ الدكؿ في التقرير فإف الفجكة 
تصبح كاسعة بيف الدكؿ العربية كأفضؿ دكلة في العينة مما يعني أف المقارنة تصبح ىدفان مف الٌصعب 
تحقيقو، كلكٌف اختيار مجمكعة محٌددة مف الدكؿ المقارنة كاف ليا في كقت مضى أداء مشابو لمٌدكؿ 

العربية، كتفكقت عمييا باألداء التنافسي، حيث تشكؿ ىذه المجمكعة مف الدكؿ مجمكعة مقارنة جيدة كذلؾ 
 .إلمكانية سد الفجكة التنافسية بفضؿ السياسات اليادفة
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 دور الدولة في تفعيؿ التنافسية عمى المستوى الكمي: المطمب الثالث

تؤٌكد النظرية االقتصادية كخاصة النيككبلسيكية أٌف اقتصاد السكؽ يمثؿ أفضؿ نظاـ اقتصادم 
ك  (العرض كالطمب)لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج االقتصادية كالمالية، كأٌف التدخؿ لكبح عمؿ قكل السكؽ 

حرية تحديد األسعار يؤدم إلى تشكىات ك سكء تخصيص لممكارد النادرة في مستكيات بعيدة عف التكازف،  
كعميو فإف سياسات التنافسية تقع في ىذا المنظكر ك ىي بالفعؿ منضمة تحتبل مؤشرات التنافسية العالمية 
كتتمثؿ في تقميؿ تدخؿ الحككمات في الحياة االقتصادية كذلؾ بتعديؿ حجميا بما يتناسب مع عمؿ قكل 
السكؽ، كاالنسحاب مف النشاط االقتصادم متى تمكف القطاع الخاص القياـ بذلؾ، كدعـ حرية المبادة 
كاعتماد تنظيمات كتشريعات تيدؼ إلى تحقيؽ التكازف عبر العرض كالطمب، كتعزيز المنافسة كالقضاء 

عمى االحتكار، كالتركيز عمى كظائفيا التقميدية كالمتمثمة في حماية الممتمكات كاألمف العاـ كتطبيؽ 
 (351 ).القانكف

مف ىذا المنطمؽ فإف جزء مف السياسة العامة يتمثؿ في انسحاب الدكلة مف النشاط االقتصادم 
خاصة في ظؿ تجارب الدكؿ النامية، التي امتازت بتطبيؽ سياسات حمائية كامتبلؾ كاسع لكسائؿ 

 .اإلنتاج، في ظؿ إستراتيجية التنمية اليادفة إلحبلؿ الكاردات كبناء نظاـ إنتاجي كطني

إٌف ىذا المنظكر االقتصاديالنيككبلسيكي ال يأخذ في الحسباف أمريف ىاميف، ىما إمكانية إخفاؽ 
آلية السكؽ كغياب القطاع الخاص اإلنتاجي، كضعؼ المؤسسات في الدكؿ النامية، إف ىذه العكامؿ تحد 
مف نجاعة عممية اإلصبلح كالتحكؿ إلى اقتصاد السكؽ كالتحرر االقتصادم مف تحقيؽ الغرض التنمكم 

كالتنافسي المتمثؿ في تسريع معدالت النمك االقتصادم كتحقيؽ التحكؿ االقتصادم نحك المزيد مف 
 .الصادرات مف السمع الصناعية التحكيمية، خاصة تمؾ التي ليا محتكل تقني مرتفع

إٌف تجربة دكؿ جنكب شرؽ آسيا خاصة ككريا كتايكاف كقبميا الياباف تدؿ عمى أىمية تدخؿ الدكلة، 
ليس فقط في مجاؿ الكظائؼ التقميدية بؿ أكثر مف ذلؾ مف خبلؿ تقديـ الدعـ المتناغـ مع اقتصاد السكؽ 

مف خبلؿ تحمؿ جزء مف المخاطر المتعمقة باالستثمار، كتقديـ حماية مؤقتة حتى تتمكف الشركات مف 
 .القدرة  عمى المنافسة الحقان 

كيمكف تجسيد دكر الدكلة في تدعيـ تنافسيتيا عمى المستكل الدكلي، بتكفير مناخ استثمار مبلئـ، 
كىذا بتطبيؽ سياسات اقتصادية كمالية كاجتماعية بغية تدعيـ النشاطات اإلنتاجية كالخدمية، فالدكؿ 
تتنافس فيما بينيا خبلؿ السياسات كالمؤسسات التي تختارىا لتحفيز النمك عمى المدل البعيد، بغرض 
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تحسيف المستكل المعيشي ألفرادىا، لذا فاف مجاؿ المنافسة بيف الدكؿ ىك مجاؿ تحقيؽ النمك االقتصادم، 
كيتأتى ذلؾ بتطبيؽ السياسات الجيدة لئلنفاؽ الحككمي الجيد، أسكاؽ العمؿ المرنة، نظاـ سياسي مستقر، 
نظاـ قضائي كؼء، كالبنية األساسية كاإلدارة الجيدة، كمحصمة كؿ ذلؾ إيجاد مناخ استثمار مبلئـ لكي 

 (352). تستطيع المؤسسات تحسيف أدائيا

لذا فإٌف الحككمات تتنافس فيما بينيا في تكفير بيئات االستثمار كاألعماؿ المكاتية مف خبلؿ 
 (353 ).اختيارىا لمسياسات الداعمة لقدراتيا التنافسية ك التي تمكنيا مف بمكغ معدالت نمك اقتصادم مطردة

ىذا كقد قدـ مايكمبكرتر مفيـك يقـك عمى نقطة أساسية مفادىا أف تحقيؽ التنافسية عمى مستكل 
المؤسسات ك عمى مستكل قطاع النشاط يعتمد بشكؿ أساسي عمى مستكل الدكلة، كاف تنافسية الدكلة إٌنما 

تركز في المقاـ األكؿ عمى اإلمكانيات كالطاقات المتاحة في الصناعة لكي تمارس التطكير كالتحسيف 
 (354 ).المستمر، كعميو فإف التنافسية عند بكتر تستمـز مشاركة فعالةلمدكلة 

ىذا كقد لٌخص بكرتر مؤشرات تنافسية الدكلة في إطار ما سٌماه بالماسة الكطنية في أربع 
 .محددات كما ىي مكضحة في الشكؿ المكالي

 . محددات تنافسية الدكلة(:14)شكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، الممتقى الكطني األكؿ حكؿ دكر قطاع الخاص "تنافسية الدوؿ تجارب مف الواقع"مريمت عديمة، بف يكب فاطمة، (352)
 .9، ص 2011في رفع تنافسية االقتصاد الجزائرم، جامعة جيجؿ، نكفمبر 

 .02طارؽ نكير، مرجع سابؽ، ص (353)
 .63 حساف بخيت، عبد الحميد لخديمي، مرجع سابؽ، ص (354)

المؤسساتالييكؿ كمنافسة ، اإلستراتيجية  

 الطمب عكامؿ االنتاج

 الصناعات المتصمة كالداعمة

Source   :    Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations, inter Edition,Paris, p 

153. 
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 : كفيما يمي عرض ليذه المؤشرات

 (355 ):كيمخص بكتر العكامؿ في: العوامؿ -1
 كالمتمثمة في اليد العاممة الماىرة، كشركط عمؿ ىذه اليد العاممة أم الثركة البشرية : الموارد البشرية

 .لمدكلة
 كالمتمثمة في الخامات األكلية كالماء كالطاقة، كىذا لكفرتيا كجكدتيا كتكمفتيا : الموارد الفيزيائية

باإلضافة إلى الظركؼ المناخية لمدكلة كالمكقع الجغرافي ليا، كالذم يسمح ليا بتخفيض تكاليؼ النقؿ 
 .كتسييؿ التبادؿ التجارم مع الخارج 

 كتتمثؿ في المعارؼ كالميارات العممية كالتقنية التي تتكفر عمييا الدكلة، كتمعب :موارد المعرفة 
 .الجامعات كمراكز البحث العممي دكران ىامان في تككينيا ليتـ تكظيفيا في المؤسسات

 كتتمثؿ في حجـ كتكمفة رأس الماؿ التي تتكفر عمييا الدكلة كمصادر الحصكؿ عمى :موارد رأس الماؿ 
 .ىذه األمكاؿ

 كيتعمؽ األمر بالبنية التحتية مف حيث جكدتيا كتكمفتيا ككفاءتيا: المنشآت. 
 (حاجات الزبائف كالمستيمكيف المحمييف)بالتركيز عمى ظركؼ كطبيعة كخصائص الطمب :الطمب -2

كحجميا كنكعيا كالتي البٌد أف تككف األسبقية لمدكلة في إدراكيا كتمبيتيا بشكؿ سريع قبؿ تحكؿ ىؤالء 
 .المستيمكيف إلى السكؽ الخارجية

كيقصد بذلؾ أف تتكاجد لدل الدكلة صناعات ذات مستكل : الصناعات المرتبطة والصناعات الدائمة -3
عالي، كتككف مرتبطة ببعضيا البعضاألمر الذم في إثراء الميزة التنافسية لمدكلة في أنشطةأك صناعات 

محددة، كالصناعات المرتبطة ىي تمؾ الصناعات التي ترتبط مع بعضيا البعض  في التقنيات 
كالمدخبلت ككذا في قنكات التكزيع،أك تمؾ التي تقدـ منتجات متكاممة، كعادة تككف الدكلة ذات قدرة 
تنافسية في الصناعات المرتبطة كالمساندة، كالتي يمكف أف تككف مصدران رئيسيان مف مصادر الميزة 

 (356 ).التنافسية، حيث أف االستثمار فييا يساعد الدكلة عمى تحقيؽ مركز تنافسي عالي
تعد إستراتيجية المؤسسة عنصران :إستراتيجية المؤسسة وىيكؿ الصناعة وطبيعة المنافسة المحمية -4

ىامان فيخمؽ بيئة محمية مبلئمة ك مشجعة لممنافسة، كدافعة لزيادة قدرة التنافسية لمدكلة مف خبلؿ سرعة 
                                                           

، الممتقى الكطني حكؿ دكر القطاع الخاص "مدخؿ نظري لمقطاع الخاص وتنافسية الدوؿ"زكايدية فراح، كالي مريـ، (355)
 .97، ص 2011في رفع تنافسية االقتصاد الجزائرم، جامعة جيجؿ، نكفمبر 

 .60 نيفيف حسيف شمت، مرجع سابؽ، ص (356)
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كما أف المنافسة كالصراع بيف . تغيير سياستيا االقتصادية كفقان لما يتماشى مع دعـ الميزة التنافسية
المؤسسات يؤثر بشكؿ رئيسي عمى تنافسية مؤسسات المحمية لمدكلة، كما أف المنافسة مع الشركات 

 (357 ).األجنبية يمثؿ عامبلن محفزان عمى التطكير كاالبتكار

كعند تناكلو لمحدد دكر الحككمة أكضح بكتر أف دكر الحككمة الياـ يتأتى مف خبلؿ تأثيرىا عمى 
 :طريقة عمؿ المحددات األربعة األساسية لمميزة التنافسية، كذلؾ كما يتضح مف خبلؿ الشكؿ التالي
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 .تأثير الحككمة عمى المحددات األساسية لمميزة التنافسية:(15)شكمرقـ 

 

Source:Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations,interEdition, Paris, p 141. 

فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أٌف دكر الدكلة قد يظير في التأثير عمى شركط عناصر اإلنتاج مف خبلؿ 
اإلعانات كالسياسات تجاه أسكاؽ رأس الماؿ، كالسياسات التعميمية أك مف خبلؿ التأثير عمى شركط 
 .الطمب المحمي مف خبلؿ حجـ المشتريات الحككمية كالتغير فييا أك مف خبلؿ قكانيف حماية المستيمؾ

(358) 

كذلؾ فإف الحككمة تؤثر عمى خصائص الصناعات المغذية كالمساندة مف خبلؿ دعـ ىذه 
الصناعات ككضع المكاصفات القياسية لمنتجاتيا، كما تؤثر سياسات الحككمة كتشريعاتيا عمى درجة 

المنافسة مف خبلؿ السياسات الضريبية كقكانيف االحتكار أك مف خبلؿ التأثير عمى سياسة سعر الصرؼ 
دارة سكقو  .كا 

 (359): كأكضح بكرتر أف التطكر التنافسي لدكلة يمربأربع مراحؿ كىي
 مرحمة سيطرة عناصر االستثمار -
 .مرحمة سيطرة االستثمار -
 .مرحمة سيطرة االبتكار -
 .مرحمة سيطرة الثركة -

                                                           

 .9 طارؽ نكير، مرجع سابؽ، ص (358)
 .9 نفس المرجع، ص (359)
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كمف خبلؿ ىذه المراحؿ يككف دكر الحككمة حاسمان كينعكس عمى مصادر الميزة التنافسية، ففي 
المرحمة األكلى تقـك الحككمة بتكجيو رأس الماؿ إلى صناعات معينة كتقدـ الحماية المؤقتة لتشجيع دخكؿ 

منافسيف جدد لمسكؽ، كتقدـ الكثير مف المساعدات لمحصكؿ عمى التكنكلكجيا األجنبية كتقـك بتشجيع 
التصدير أٌما في المراحؿ التالية فبل يككف التدخؿ الحككمي مباشران مف خبلؿ تخصيص رأس الماؿ 

كالحماية أك الرقابة أك دعـ التصدير كباقي األشكاؿ التقميدية لمتدخؿ، بؿ تتدخؿ الحككمة بشكؿ غير 
مباشر بيدؼ تحفيز آلية خمؽ عناصر اإلنتاج األكثر تقدمان كتخصصا، كتحسيف نكعية الطمب المحمي 

 .كتشجيع تككيف الداخميف الجدد كالمنشآت الجديدة كبعث ركح التنافس بيف المنشآت

فالحككمات تتنافس مف خبلؿ اختيارىا لمسياسات كالمؤسسات التي تحفز النمك في األجؿ القصير 
يساىـ في النمك االقتصادم، - أعماؿ–كتزيد مف مستكيات المعيشة مف خبلؿ إنشاء مناخ استثمار 

 (360 ):فالحككمة تخمؽ ىذا المناخ لكي تستطيع كحدات األعماؿ أف تحسف مف أدائيا، كذلؾ مف خبلؿ 

كجكد بيئة اقتصادية كمية مستقرة، أيف تككف معدالت التضخـ منخفضة، كتمكيؿ فعاؿ  -
 .كمعدالت ضريبية تنافسية إلعطاء الثقة لكحدات األعماؿ عمى االستثمار

زالة كافة معكقات التجارة -  .المحافظة عمى تطكير أسكاؽ عالمية ممنكحة كتنافسيةكا 
إزالة كافة األعباء غير الضركرية عمى األنشطة االقتصادية كخاصة المنشآت الصغيرة  -

 .كالمتكسطة
 .جعؿ األسكاؽ تعمؿ بكفاءة مف خبلؿ التحرر االقتصادم  -
ضمانبيئة مكاتية لبلستثمار المحمي كتحسيف الخدمات المقدمة مف قبؿ الحككمة مثؿ التعميـ  -

 .كالصحة كاليياكؿ القاعدية

 .تجارب دوؿ ناجحة في التنافسية الدولية: المطمب الرابع

ا إذا ما  بالرغـ مٌما تفرضو العكلمة مف تحديات أماـ الدكؿ كخاصة النامية منيا، فإٌنيا تتيح فرصن
ـٌ استغبلليا مف طرؼ الدكؿ بشكؿ فعاؿ تمكنيـ مف تعزيز قدراتيا التنافسية، كدخكؿ السكؽ العالمية  ت

لمنافس كليس كعنصر سمبي، كمف التجارب الناجحة التي حققت قدرات تنافسية متميزة نجد تجربة كؿ مف 
 مف الحفاظ عمى المرتبة األكلى في تقرير  التنافسية ةسنغافكرة كايرلندا، تكنس، فقد  تمكنت سنغافكر

 10 إلى المرتبة 1996 عاـ 26العالمية كلعدة سنكات، كما استطاعت ايرلندا أف ترفع مرتبتيا مف المرتبة 
 .2011، بينما احتمت تكنس المرتبة األكلى في تقرير تنافسية الدكؿ اإلفريقية لعاـ 1999عاـ 
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 .ك فيما يمي عكض لتجارب ىذه الدكؿ في مجاؿ التنافسية الدكلية

 :ةسنغافور-1

، كعدد سكانيا يقارب األربعة مبلييف 2كـ648 دكلة في مدينة كاحدة ال تتجاكز مساحتيا ةسنغافكر
 مف دكؿ جنكب شرؽ آسيا كعمى أكثر طرؽ الشحف ازدحامان في العالـ، كقد ةنسمة، كتعتبر سنغافكر

 كانت عشية ة، حيث أف سنغافكر1965كاجيت ىذه الدكلة تحديات كبيرة فكر نيميا استقبلليا في العاـ 
االستقبلؿ تفتقر إلى المياه كالمكارد الطبيعية، كما أنيا كانت تعاني مف معدالت بطالة عالية كتعتمد عمى 

 (361 ).الجيش البريطاني الذم كاف عمى كشؾ الرحيؿ

 بشجاعة سياسات اقتصادية مفتكحة شجعت ةكعمى الٌرغـ مف اقتصادىا اليش، فقد اتبعت سنغافكر
 بالمائة 10التجارة كاالستثمار، كنتيجة لذلؾ ارتفع متكسط معدؿ النمك االقتصادم السنكم إلى حكالي 

 . بالمائة في جميع السنكات منذ ذلؾ الحيف7، كتجاكز 1980حتى عاـ 

ألؼ 63كتعتبر حصة الفرد مف الناتج اإلجمالي اآلف مف بيف األعمى في العالـ، إذ أنيا بمغت 
دكالر أمريكي سنكيان، كتحتؿ سنغافكرة كباستمرار مرتبة متقدمة باعتبارىاإحدل الدكؿ األكثر قدرة عمى 

 .التنافس في العالـ

أثبتت بكجو خاص براعة مثيرة لئلعجاب " النمكر األسيكية"كما أف سنغافكرة شأنيا في ذلؾ شأف 
عادة صياغة  في االستفادة مف حجميا الصغير، كذلؾ بإتباعأسمكب تدريجي في التحكؿ االقتصادم كا 

السياسات، كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ لبلستجابة لمظركؼ الدكلية السريعة التغيير، كيستند نجاح 
 (362 ).سنغافكرة الممحكظ كميان عمى االستثمارات كالتجارة األجنبية

كبالفعؿ فإف حجـ التجارة السنكية لسنغافكرة يبمغ حكالي ثبلثة أضعاؼ الناتج المحمي اإلجمالي، 
 بالمائة في 18فضبلن عف ذلؾ فإف الحصة األجنبية في الناتج المحمي اإلجمالي لسنغافكرة ارتفعت مف 

 بالمائة مف جميع الصادرات 85 بالمائة مف جميع مخرجات الصناعة، كما يقرب مف 36 إلى 1970عاـ 
المصنعة، كبدالن مف الخكؼ مف االستثمارات األجنبية في اقتصادىا سعت سنغافكرة لجذب ىذه 

 .االستثمارات إلييا

                                                           

اطمع .07، ص www.arabapi.org: ، عؿ مكقع المعيد العربي لمتخطيطالتنافسية وتجربة األردف نسريف بركات، (361)
 .17/05/2014عميو
 .17 نفس المرجع، ص (362)
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 كفي الكاقع نجد أف الييئات الحككمية الرئيسية المعنية باإلستراتيجية االقتصادية مثؿ مجمس 
التنمية االقتصادية السنغافكرم،تديرىا مجالس اإلدارة ال يضـ فقط ممثميف بارزيف مف القطاع الخاص في 

 .سنغافكرة، بؿ تضـ أيضان مديريف تنفيذييف لشركات أجنبية متعددة الجنسيات

 (363 ):كتشمؿ األساليب التي أثبتت فعاليتيا في التنمية االقتصادية في سنغافكرة ما يمي

 إبراز رؤية قكية ككاقعية لقيادة تركز عمى النتائج كليس الشعارات. 
 التركيز بشكؿ مكثؼ عمى ىدؼ كاحد كىك تشجيع االستثمارات األجنبية كالتجارة الدكلية مما أدل إلى: 

 بميكف دكالر عاـ 19.7إلى 1970 بميكف دكالر في عاـ 8.2رفع إجمالي صادرات سنغافكرة مف  -
لى حكالي 1980  .1995 بميكف دكالر عاـ 120 كا 

جذب االستثمار األجنبي نتيجة البيئة االقتصادية المتحررة، فنجد أف المقدميف عمى االستثمار في  -
 يجدكف ترحيبا كطنيان، فالمؤسسات الحككمية مكمفة بتسيير استثماراتيـ كليس إعاقتيا، كقد تـ ةسنغافكر

 بالمائة في الكقت 26 إلى 1986 بالمائة عاـ 40تخفيض مستكيات ضريبة الدخؿ لمشركات مف 
الحاضر، كيجرم حاليان إعداد خطط إلجراء المزيد مف التخفيضات، كيتـ فرض الضرائب عمى الشركات 

األجنبية كفقا لنفس األسس التي تفرض فييا عمى الشركات المحمية، كال يكجد حد أدنىمؤلجكر كال 
تعكيضات عف البطالة، لكف معدالت النمك المحققة  مثيرة لئلعجاب، كقد أدت إلى نقص البطالة كبالتالي 

 بالحماية، كما أف معدالت ةإلى معدالت أعمى في األجكر، كتتمتع حقكؽ الممكية الفكرية في سنغافكر
 .القرصنة فييا تعتبر مف بيف األدنى في آسيا

 ففي السنكات األخيرة بدأت سنغافكرة في التركيز : التركيز القكل عمى التعميـ بما في ذلؾ التعميـ الفني
دخاؿ التقنيات األكثر حداثة في االقتصاد القائـ عمى المعرفة  بكجو خاص عمى رعاية رأس الماؿ الفكرم كا 

 .كالذم يتكقع أف يييمف عمى العالـ في القرف الحادم كالعشركف
 يشمؿ ذلؾ المتطمبات السياسية، مثؿ المكانئ كالطرؽ : التركيز القكم عمى البنية التحتية كالتكنكلكجيا

كالمطارات كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية، كتتصدر سنغافكرة بمداف آسيا في استخداـ الحاسبات 
فإف سنغافكرة  (عبر شبكات المعمكمات)االلكتركنية كالبريد االلكتركني، أما فيما يتعمؽ بالتجارة االلكتركنية 

عمى كشؾ أف تككف الدكلة األكلى في العالـ التي ترتبط بشبكة اتصاالت ذات نطاؽ كاحد لمذبذبات 
 .العريضة

 :ايرلندا-2
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 مميكف نسمة، ككانت ايرلندا قد 3.6أيرلندابمد صغير عمى حافة أكركبا كال يتجاكز عدد سكانيا 
عانت مف رككد اقتصادم، كاشتيرت أكثر ما اشتيرت بتصدير شبابيا الذيف ىاجركا بإعداد كبيرة إلىأمريكا 
الشمالية، كاستراليا كالمممكة المتحدة كغيرىا مف الدكؿ نتيجة لعدـ تكفر عمؿ ليـ في كطنيـ، كقد الح في 
أفؽ ايرلندا خبلؿ معظـ ىذا القرف شبح العنؼ كالحرب، كفي بعض الفترات ابتميت بأعماؿ العنؼ كالحرب 

 (364 ).األىمية

تبنت الحككمة االيرلندية منذ ثبلثة عقكد إستراتيجيةجذب االستثمارات األجنبية، كخاصة في محؿ 
التكنكلكجيا المتقدمة كالصناعات التي تحتاج إلى ميارات عالية، كتعتبر ايرلندا في ىذه األياـ مركزا 

 . إلؼ شخص100 شركة دكلية، تكظؼ ما يربك عمى 150لمتصنيع كالتجميع كالتشغيؿ لحكالي 

 بالمائة سنكيان، مقارنة 8.9 بمعدؿ 1997 إلى عاـ 1994ارتفع النمك االقتصادم اليرلندامف عاـ 
 بالمائة، كيقترب دخؿ الفرد في ايرلندا اآلف مف دخؿ 2.4مع متكسط النمك في االتحاد األكربي البالغ 

الفرد في المممكة المتحدة ، بؿ انو تجاكز دخؿ الفرد في كثير مف الدكلة األكركبية األخرل، كقد انخفض 
 . بالمائة في الكقت الحالي6.6، إلى 1993 بالمائة في عاـ 16معدؿ البطالة مف حكالي 

كتقدـ ايرلندا مثبلن حيان  عمى ما يمكف تحقيقو عندما يعمؿ القطاعاف العاـ كالخاص معان، كيتفقاف 
عمى رؤية إستراتيجية كاحدة كمف ثـ يضعانيا مكضع التنفيذ، كما أنيا تدؿ عمى ما يمكف أنتحققو دكلة 

 .تقرر قبكؿ العكلمة كاالستفادة منيا بدالن مف أنتيمشيا العكلمة

 (365 ):كمف أبرز السياسات التي كاف ليا دكر حيكم خاص في تحقيؽ نجاح ايرلندا

 رؤية كاضحة لتشجيع االستثمار األجنبي المباشر ككضعو ضمف المياـ الرئيسية لمحككمة. 
 ترسيخ بيئةتنظيمية كاضحة لتشجيع التنافس كالحد مف البيركقراطية. 
  فرض رقابة صارمة عمى األمكاؿ العامة لخفض العجز في الميزانية كالحد مف التضخـ كضماف

 .االستقرار االقتصادم اإلجمالي
  تحقيؽ مستكيات عالية في التعميـ مع التركيز الشديد عمى الميارات الفنية المناسبة كعمى البحث

 .كالتطكير الفعاؿ
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  االلتزاـ بترسيخ العبلقات التجارية كالدكلية مف خبلؿ االنضماـ إلى االتحاد األكربي كمنظمة التجارة
العالمية كالقياـ بدكر فعاؿ فييما، كقد أصبحت ايرلندا بصفتيا عضكان في االتحاد األكربي نقطة ارتكاز 

 .تنفذ مف خبلليا استثمارات الشركات األمريكية إلى األسكاؽ األكركبية
 عبلف قياـ مناطؽ التجارة الحرة  .تحرير االقتصاد كتخفيض ضريبة الدخؿ كمنح حكافز الشركات كا 

 :تونس-3

 تسعة مبلييف نسمة، كىي مف البمداف العربية التي حققت نجاحان سريعا في س يبمغ عدد سكاف تكف
األسكاؽ  الدكلية، كعمى الرغـ مف صغر مساحتيا كعدـ تكفر مكارد طبيعية إال أنيا اجتذبت استثمارات 

 (366 ).1997 مميار دكالر عاـ 5.2 إلى 1980 مميكف دكالر عاـ 781أجنبية مباشرة ارتفعت مف 

 1997 إلى 1990كقد بمغ متكسط النمك السنكم في الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ الفترة مف 
 1987 خبلؿ الفترة مف % 13، كقد بمغ النمك السنكم في القطاع الصناعي ما يزيد عمى %4.8حكالي 
 .1997إلى 

 (367 ):كمف العكامؿ التي ساىمت في األداء التنافسي الناجح لتكنس خبلؿ عقد التسعينات ما يمي

 االستقرار االجتماعي كتحرير االقتصاد كالتجارة. 
 كجكد بيئة لبلستثمار في تكنس ترقى إلى المعايير الدكلية كالتحسيف المستمر في اإلجراءات اإلدارية. 
 النظر إلى أصحاب المشركعات الريادية باعتبارىـ أبطاال كطنييف يستحقكف الثناء كاالحتراـ. 
  التركيز عمى اإلبداع كالتكنكلكجيا الحديثة كالقدرة عمى المنافسة كعمى أىمية المشاركة في األسكاؽ

 .العالمية
  مماأسيـ في تخفيض الضغط عمى %1.7انخفاض معدؿ النمك السكاني بصكرة ممحكظة ليصؿ إلى

 .الخدمات االجتماعية كزيادة دخؿ الفرد في جميع أنحاء الببلد
  دعـ التكامؿ العالمي، حيث يعتبر تكنس عضك في منظمة التجارة العالمية كما أنيا الدكلة األكلى

الكاقعة عمى الساحؿ الجنكبي لمبحر األبيض المتكسط التي كقعت عمى اتفاقية شراكة مع االتحاد األكربي 
 .كنتيجة لذلؾ أصبح القطاع الخاص في تكنس أكثر قدرة عؿ التنافسية

  حماية االستثمارات مف االزدكاج الضريبيكمف انتياؾ حقكؽ الممكية الفكرية كالصناعية، كالسماح
 .لممستثمريف األجانب بتحكيؿ أرباحيـ كدخكليـ بحرية إلى أكطانيـ

                                                           

  .20 نسريف بركات، مرجع سابؽ، ص (366)
 . 28 نفس المرجع، ص (367)
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  مف ميزانيتيا السنكية عمى التعميـ كالتدريب مما %25إعطاء أكلكية كبيرة لمتعميـ، حيث تنفؽ تكنس 
 .شكؿ عامبلن ميمان في تحقيؽ النجاح

تعكس قصص النجاح السابقة العديد مف الخصائص التي تشترؾ فييا الدكؿ الثبلث المذككرة، فيي 
تشمؿ التركيز عمى التعميـ كالسعي النشط لجذب االستثمارات األجنبية، كالجيكد الكبيرة لتحرير كتنظيـ 

بيئات األعماؿ التجارية كبالرغبة المستمرة في االبتعاد عف الشعارات حكؿ ضركرة اإلصبلح كالتكجو إلى 
التنفيذ الفعمي لو، كقد تبيف أف ىناؾ دكر كاضح لمتدخؿ الحككمي في دعـ القدرات التنافسية ليذه الدكؿ 

 .الثبلثة
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 دراسة قياسية ألثر ترتيب الدوؿ في تقارير التنافسية الدولية عمى جاذبيتيا :المبحث الثالث

 .الستثمار األجنبي المباشر

بيدؼ تبياف أثرترتيب الدكؿ في تقارير التنافسية الدكلية عمى جاذبيتيا لبلستثمار األجنبي المباشر تـ 
 لبناء نماذج إحصائية تفسر العبلقة السببية بيف متغير اقتصادم تابع  EVIEWSاالستعانة ببرنامج 

ترتيب ىذه )ك متغير اقتصادم مستقؿ  ( األجنبي المباشر المستقطبة مف مختمؼ الدكؿرقيمة االستثما)
 .(الدكؿ في تقارير التنافسية المختارة

 مدخؿ نظري لنموذج االرتباط الخطي البسيط:ؿالمطمب األو

 كيعرؼ المتغير (𝑋)  بمعرفة متغير آخر (𝑌)تيدؼ دراسة االنحدار الخطي البسيط إلى التنبؤ بقيمة متغير 
 كيقاس دكف خطأ في حيف يعرؼ المتغير اآلخر بالمتغير 𝑌كيرمز لو  (dépendent)األكؿ بالمتغير التابع 

𝑌كيكتب النمكذج مف الشكؿ.𝑋كيرمز لو  (Independent)المستقؿ  = 𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝑖    :  

: حيث

X   :(خارجي ).متغير مستقؿ Exogène. Y(داخمي)، متغيرتابع Endogène 

𝛼 , 𝛽:معامبلت النمكذج    I 

نقكؿ أنو بسيط، كسنتحدث الحقان عف االنحدار المتعدد : االنحدار يعتمد عمى متغيريف فقطكنظرا لككف 
 . بكجكد متغير تابع كاحد فقط مع كجكد متغيريف مستقميف أك أكثر

 (368):التفسير البياني لبلنحدار

𝑌:إذا قمنا برسـ معادلة المستقيـ = 𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝑖(3،1الشكؿ)  تككف𝛽ميؿ الخط المستقيـ  .

 مكجبة ، كعكسية إذا β عبلقة طردية مكجبة إذا كانت X ك Yالعبلقة بيف  إلى أف  αك كتشير إشارة 
.  سالبةβكاف 

                                                           

(
368

، ف مجدالكم لمنشر، عمار، دا1 ط، االقتصاد السياسي التحميمي أحمد محمد مشعؿ، دكليد إسماعيؿ السيفك، (
 .60، ص2003
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 . X عند انعداـ قيمة المتغير الخارجي Y إؿ قيمة المغير الداخمي αينما تشير قيمة 

𝐶ككمثاؿ عمى ذلؾ معادلة نمكذج االستيبلؾ  = 𝐶0 + 𝛼𝑌 

,𝛽كإليجاد قيـ المعامبلت  𝛼نستخدـ طريقة المربعات الصغرل     . 

 

 

 ميؿ االنحدار: (16) رقـالشكؿ

 

 

 

 

 

خالد الزىدم خكاجة، السبلسؿ الزمنية، دكرية صادرة عف المعيد العربي لمتدريب كالبحكث :المصدر

 .2006اإلحصائية،بغداد،

 :طريقة المربعات الصغرى

عمى جعؿ  مربعات الفركؽ بيف القيـ الفعمية كالقيـ -  كـ ىك مبيف في اسميا -    تعتمد ىذه الطريقة  
. (X) أقؿ ما يمكف لجميع قيـ الظاىرة (𝑌)التقديرية التي تحصمنا عمييا مف العبلقة التقديرية لمظاىرة 

: كقبؿ تحقيؽ ىذه الطريقة يجب التأكد مف جممة مف الفرضيات

I-   (369)طريقة المربعات الصغرىفرضيات 

 . 𝐸 𝜀𝑖الكسط الحسابي لمخطأ العشكائي يساكم الصفر -1

                                                           

(
369

 .35، ص2005، ة، القاهر إلى االقتصاد القٌاسًل مدخ ٌاسر محمد جاد هللا،دمحمد غرس الدٌن، (
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يقتضي ىذا الفرض أف قيمة حد الخطأ تعتمد عمى الصدفة كال يدخؿ فييا جانب التحكـ أك 
كأف لكؿ قيمة مف قيـ حد الخطأ احتماؿ معيف .التدخؿ فربما تككف قيمتو مكجبة أك سالبة أك صفر

 .لتحقيقيا

.تبايف حد االضطراب ثابت كمتجانس -2  22

 iE 

القيمة ) عف متكسطو i  يشير ىذا الفرض إلى ضركرة أف يككف تبايف أك اختبلؼ قيمة حد الخطأ 
 x ، كبعبارة أخرل فغنو لكؿ قيـ المتغير المستقؿ xثابت عند كؿ قيـ المتغير المستقؿ (المتكقعة لو

. انتشار كاحد حكؿ متكسطيـiسكؼ يككف لقيـ حد الخطأ 

jiإذا كاف .   عدـ ارتباط متغيرات حد االضطراب ارتباطا ذاتيا -3    .0jiE  

 مع نظيره i كيعني ىذا الفرض أف التبايف المشترؾ أك التغاير حد الخطأ 
jيساكم الصفر .

: استقبللية حد الخطأ عف المتغيرات المستقمة- 4

         0cov  IIIi XXX  

 (370)اشتقاؽ معالـ النموذج  2

الشتقاؽ معالـ النمكذج باستخداـ طريقة المربعات الصغرل نقـك بتدنئو مجمكع مربعات انحراؼ القيـ 
: الحقيقية عف القيـ المقدرة

كبالتعكيض عف قيمة 
^

y : 

 

 

 :كلتصغير البكاقي نطبؽ التفاضؿ الجزئي بالنسبة 

 

 

 

                                                           

، جامعة الممؾ سعكد، 1، ط مقدمة في االقتصاد القياسيالمرسي السيد حجازم، د عبد القادر محمد عطية،.د( 370)
 .131، ص1989
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: بنفس األسمكب فإف التفاضؿ الجزئي بالنسبة 

 

 

: كبمساكاة معادلتي التفضؿ الجزئي بالصفر نحصؿ عمى

 

 -( 2)بالقسمة عمى 

 

 

ك مف ىاتيف المعادلتيف نجد قيمة كبل مف 


:  كذلؾ إما بطريقة التعكيض أك طريقة المحددات;

    
2

XiXinYiXi 


 

    
2

XinXinYiXin 
 

:  كبطرح المعادلة الثانية مف األكلى

     )(
22 XiXinYiXiYiXin 


 

: كبالقسمة نحصؿ عمى

 22 

  





XiXin

YIXiXiYin



 

 

XY
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يمكف اختصار عبلقة قيمة المقدر:  مالحظة


:  ما يمي
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خصائص مقدرات طريقة المربعات الصغرى 3

Iأم أف :(371)مقدر المربعات الصغرى غير منحاز.)(,)(   EE


 

:   البرىاف

:لدينا  
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:كبما أف  0 XXفإف                                 :  
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:              بما يساكيو نحصؿ عمىtYكبكتابة   
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:  كبالنشر     
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:كبما أف  0 XXفإف                        : 

 







2
XX

XX t



 

:                                    كعميو فإف 
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)(0: كمف فرضيات طريقة المربعات الصغرل tE 


)()( نستنتج أف   


 

:                                                       كمنو فإف  )(


 

 .كىك المطمكب
                                                           

 .179، ص1998، دار كائؿ لمنشر، األردف، النظرية والتطبيؽ: االقتصاد القياسي مجيد عمي حسي،.د(371)
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 :تبايف المقدرات - 2

:تبايف حد الخطأ  -    
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:معامؿ التحديد- 
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YY
Rكيقيس مقدار تفسير النمكذج المقدر لمنمكذج الحقيقي . 

 اختبار معنوية المقدرات  4 

بعد القياـ بتقدير معالـ النمكذج سنقـك فيما يمي باختبار معنكية ىذه المقدرات، كألجؿ ذلؾ نستخدـ اختبار 
: ستكدنت

 :اختبار ستودنت

 :يقكـ ىذا االختبار عمى أساس اختبار فرضية العدـ ضد الفرضية البديمة









0:

0:

1

0





H

H
 

: ستكدنت التي تعطى بالعبلقةةاإلحصائيثـ نقـك بحساب قيمة 

 2*  nt
S

t









 

 n-2 ثـ نقارف ىذه القيمة مع قيمة ستكدنت المجدكلة بػ. درجة حريةn-2   كالتي تتبع تكزيع ستكدنت بػ 
: ، فيككف القرار كالتالي/2درجة حرية عند مستكل داللة 
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 المحسكبة فإننا نقبؿ فرضية العدـ مما يعني أف قيمة المقدرt الجدكلية أقؿ مف قيمة t  إذا كانت قيمة 
 

 .كفي حالة العكس يتـ قبكؿ الفرضية البديمة.ليس ليا داللة إحصائية

 . بناء النموذج:المطمب الثاني

يبيف أثرترتيب الدكؿ في تقارير التنافسية الدكلية عمى جاذبيتيا لبلستثمار األجنبي بغية بناء نمكذج 
 ك كذا بالبيانات الصادرة عف مؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة ك  EVIEWSالمباشر تـ االستعانة ببرنامج 

 األجنبي المباشر المستقطبة مف مختمؼ رقيمة االستثما) التابع ربالنسبة لممتغي (CNUCED)التنمية
 ك بيانات المنتدل االقتصادم العالمي كالبنؾ الدكلي ك المعيد العربي لمتخطيط 2012لعاـ  (الدكؿ

 .(ترتيب ىذه الدكؿ في تقارير التنافسية)بالنسبة لممتغير المستقؿ 

 . مؤشر التنافسية الدوليةـ تقدير النموذج باستخدا:أوال

نتائج التقدير التي أكضحت أف النمكذج محدد جيدا، حيث أظيرت نتائج  (31)يظير الجدكؿ رقـ
االختبارات القياسية عدـ كجكد مشاكؿ قد تؤثر عمى تحيز أك دقة االختبارات، إذ تبيف مف أف النمكذج قد 

 .اجتاز جميع اختبارات التحقؽ مف صحتو بنجاح

 إلى القدرة التفسيرية لمنمكذج، فمتغيرمؤشر التنافسيةيفسر سمكؾ R2=0.69كيشير معامؿ التحديد 
 . تفسرىا باقي المتغيرات أك العكامؿ األخرل%31  بينما تظؿ نسبة %69تدفؽ االستثمار بنسبة 

 لكؿ متغير، أم %5  كنبلحظ مف خبلؿ قيـ ستكدنت أف القيـ المحسكبة أكبر مف القيـ المجدكلة بنسبة 
 .أف كؿ المعالـ مقبكلة إحصائيا، األمر نفسو الذم أشارت إليو إحصاءه فيشر

 :كيمكف تمخيص أىـ نتائج تقدير الدراسة في األتي

تكجد عبلقة طردية بيف مؤشر التنافسية ك تدفؽ االستثمار االجنبي المباشر، فارتفاع مؤشر -  1 
كجكد  ، مما يؤكد فرضية   0.87 % سيرفع مستكل االستثمار األجنبي  بحكالي% 1التنافسية  بنسبة 

 .عبلقة قكية بيف المتغيريف

ىناؾ صمة قكية  بيف ترتيب القطر أك درجتو في كانطبلقا مف مخرجات النمكذج نستنتج انو ،اقتصاديا- 2
 .م مباشرمؤشر التنافسية الدكلية كبيف قيمة ما يجتذبو مف االستثمار األجنب

 مؤشر التنافسية الدكليةمخرجات النمكذج باستخداـ بيانات :(31)الجدكؿ رقـ
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 EVIEWSمخرجات برنامج :المصدر

 .تقدير النموذج باستخداـ مؤشر سيولة األعماؿ: ثانيا

أف النمكذج لو معنكية كمية ك ذلؾ الف قيمة فسشر المحسكبة اكبر مف  (32)يظير الجدكؿ رقـ 
ك بالنسبة إلحصائية دكربف كاتسف تساكم (0.05 ك ىك اقؿ مف 0.00057=احتماؿ فيشر )المجدكلة 

 . تعني عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف األخطاء2.05

 :كيمكف تمخيص أىـ نتائج تقدير الدراسة في األتي

 بوحدة واحدة تراجعت  Xو هذا ٌعنً انه كلما زاد - α1=110.82نبلحظ اف قيمة المعممة-1

 .االستثمار األجنبً المباشر بهذه القٌمة )  Yقٌمة 

ىناؾ صمة قكية  بيف ترتيب القطر أك ك انطبلقا مف مخرجات النمكذج نستنتج انو ،اقتصاديا -3
 . مباشر كبيف قيمة ما يجتذبو مف االستثمار األجنبيمؤشر سيكلة األعماؿدرجتو في
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 . سيكلة األعماؿمؤشرمخرجات النمكذج باستخداـ بيانات :(32)الجدكؿ رقـ

 

 EVIEWSمخرجات برنامج :المصدر

 .تقدير النموذج باستخداـ مؤشر التنافسية العربية:ثالثا 

نتائج التقدير التي أكضحت أف النمكذج محدد جيدا، حيث أظيرت نتائج  (33)يظير الجدكؿ رقـ 
االختبارات القياسية عدـ كجكد مشاكؿ قد تؤثر عمى تحيز اك دقة االختبارات، إذ تبيف مف أف النمكذج قد 

 .اجتاز جميع اختبارات التحقؽ مف صحتو بنجاح

 إلى القدرة التفسيرية لمنمكذج، فمتغيرمؤشر التنافسيةيفسر سمكؾ تدفؽ R2=0.78كيشير معامؿ التحديد 
 . تفسرىا باقي المتغيرات أك العكامؿ األخرل%21  بينما تظؿ نسبة %78االستثمار بنسبة 

 لكؿ متغير، أم %5  كنبلحظ مف خبلؿ قيـ ستكدنت أف القيـ المحسكبة أكبر مف القيـ المجدكلة بنسبة 
 .أف كؿ المعالـ مقبكلة إحصائيا، األمر نفسو الذم أشارت إليو إحصاءه فيشر

 :كيمكف تمخيص أىـ نتائج تقدير الدراسة في األتي

تكجد عبلقة طردية بينمؤشر التنافسية ك تدفؽ االستثمار االجنبي المباشر، فارتفاع مؤشر التنافسية  -  1 
كجكد عبلقة قكية بيف  ، مما يؤكد فرضية   22 % سيرفع مستكل االستثمار األجنبي  بحكالي% 1بنسبة 

 .المتغيريف

ىناؾ صمة قكية  بيف ترتيب القطر أك درجتو ك انطبلقا مف مخرجات النمكذج نستنتج انو ،اقتصاديا-2
 .م مباشر كبيف قيمة ما يجتذبو مف االستثمار األجنبالتنافسية العربيةفي مؤشر 
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 .التنافسية العربيةمؤشرمخرجات النمكذج باستخداـ بيانات :(33)الجدكؿ رقـ
 

 

 EVIEWSمخرجات برنامج :المصدر
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 :خالصة الفصؿ الرابع

- جزئي)تختمؼ أساليب كمؤشرات قياس التنافسية باختبلؼ المستكل الذم يتـ تناكلو بالدراسة 
يتميز - التنافسية–، كما تختمؼ بحسب منيجية الجية التي تقـك بالقياس، حيث أف ىذا المفيـك (كمي

بالديناميكية، كالتغير المستمر، مما جعؿ مف الصعب الكصكؿ إلى اتفاؽ دقيؽ حكؿ تعريفو كقياسو، ككف 
أف مفيـك التنافسية يتداخؿ مع مفاىيـ أخرل، مثؿ النمك كالتنمية االقتصادييف، حيث نتج عف تعاريؼ 

التنافسية الدكلية خاصة تمؾ التي تتبناىا الييئات التي تصدر تقارير دكرية، محاكالت لقياسيا عف طريؽ 
 .مؤشرات تضـ مجمكعة كاسعة مف المتغيرات ، كالمؤشرات الفرعية 

كعمى الرغـ مف أفَّ ىذه المؤشرات يشكبيا العديد مف أكجو القصكر فيما يتعمؽ بالفركض التي 
تستند إلييا أك منيجية إعدادىا أك الدكؿ التي تغطييا، إال أنَّيا تقدـ فكائد كبيرة لمتخذم القرار كراسمي 

السياسات كرجاؿ األعماؿ كالمستثمريف، فيي تساعد عمى التعرؼ عمى األكضاع المقارنة لمدكؿ بما يمكف 
المفاضمة بينيـ، كالتعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في المناخ االستثمارم لكؿ دكلة عمى حدل،ك ىذا ما 

يفسر كجكد عبلقة إحصائية بيف ترتيب مختمؼ الدكؿ في تقارير التنافسية محؿ الدراسة ك بيف ما 
 . تستقطبو مف االستثمار األجنبي المباشر
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الفصل الخامس 

دراسة تحلٌلٌة وتقٌٌمٌة لمناخ 

  الجزائرياالقتصاد وتنافسٌة االستثمار
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  :تمييد

تؤكد الدراسات المتخصصة كالتجارب الناجحة في مجاؿ جذب االستثمار األجنبي المباشر عمى 
األىمية البالغة لتحسيف مناخ االستثمار في البمداف التي تسعى إلى افتكاؾ نصيبيا مف التدفقات 

 .االستثمارية العالمية

ككغيرىا مف الدكؿ النامية أدخمت الجزائر عدة إصبلحات عمى نظاميا االقتصادم مف أجؿ جذب 
المزيد مف االستثمار األجنبي المباشر، ككاف مف أبرز مظاىر ىذه اإلصبلحات سعي السياسات نحك 

زيادة درجات التحرر االقتصادم استجابة لمتطمبات االندماج في االقتصاد العالمي، كتبني سياسات أكثر 
انفتاحان في مجاؿ التجارة كاالستثمار، فأدخمت العديد مف التغييرات في قكانيف االستثمار بيدؼ تييئة مناخ 

استثمارم مبلئـ، إالَّ أفَّ مناخ االستثمار في الجزائر ما زاؿ يقبع في مؤخرة الترتيب في مختمؼ تقارير 
 .التنافسية

بناءن عمى ما سبؽ سيتناكؿ ىذا الفصؿ دراسة تحميمية كتقييمية لمناخ االستثمار في الجزائر مف 
 :خبلؿ التطرؽ لممباحث التالية

 .كاقع مناخ االستثمار في الجزائر: المبحث األوؿ

دراسة تحميمية كتقييمية لمكانة االقتصاد الجزائرم في أىـ مؤشرات التنافسية : المبحث الثاني
 .الدكلية

 .كاقع كمعكقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: المبحث الثالث
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 .واقع مناخ االستثمار في الجزائر: المبحث األوؿ

 كانت الجزائر تنظر إلى االستثمار األجنبي ةعمى غرار أغمب الدكؿ النامية، كألسباب أيديكلكجي
المباشر بنظرة حذرة، حيث كاف يعتبر كعامؿ ىيمنة يمس السيادة الكطنية، كلكف مع األزمة الييكمية التي 

- ككغيرىا مف الدكؿ النامية-مست االقتصاد الجزائرم في أكاخر ثمانينات القرف الماضي تخمت الجزائر 
عف األطركحات العدائية اتجاه االستثمار األجنبي  المباشر، كأصبحت تنظر إليو بنظرة براغماتية حيث 

 .دخمت أغمب الدكؿ النامية بما فييا الجزائر في تنافس مف اجؿ اجتذاب اكبر قدر منو

 .  كفيما يمي سيتـ التطرؽ إلىأىـ مككنات المناخ االستثمارم في الجزائر

 .مؤشرات االقتصاد الكمي في الجزائر: المطمب األوؿ

المؤشرات االقتصادية الداخمية : تنقسـ مؤشرات االقتصاد الكمي في إلى قسميف رئيسيف كىما
 .كالمؤشرات االقتصادية الخارجية

 .المؤشرات االقتصادية الداخمية: أوال

 النمك االقتصادم: 

يعتبر االستثمار األجنبي شديد الحساسية لمعدالت النمك في البمد المضيؼ، بما لو مف تأثير 
مباشر عمى أداء ىذا النكع مف االستثمار كعمى أرباحو المتكقعة، فمعدالت النمك الحقيقية المرتفعة تشكؿ 

 .أرضية صالحة كمكاتية لبلستثمار،أجنبيناكاف أك محمينا

 مميار دينار بمعدؿ نمك قدره 14384.8ـ بػ 2011فقد قٌدر الناتج الداخمي الخاـ في الجزائر سنة 
، كىكذا %3.4 كالتي عرفت معدؿ نمك قدره 2010، أم بانخفاض قدره نقطةمؤكية مقارنة بسنة 2.4%

 .(34) كما يكضحو الجدكؿ رقـ 2009 ك2008عادمعدؿ النمك إلى كتيرة سنكات 

 (%) 2011 إلى سنة 2008تطكر الناتج الداخمي الخاـ مف سنة (:34)جدوؿ رقـ 
 2011 2010 2009 2008 معدؿ نمو الناتج الداخمي الخاـ

 2.4 3.4 2.4 2.4 معدؿ النمو بالحجـ
 معدؿ النمو خارج المحروقات

PIBHH 6.1 9.3 6 5.2 
 PIB HA 3 1.1 3 1.5معدؿ النمو لمفرد 

Source: Rachid Ben Youb, Annuaire économique et sociale, Algérie Etat des lieux 

2013,Edition Kalma, Alger, 2013, P18. 
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 سنة %5.2:نبلحظ بأف معدؿ النمك خارج قطاع المحركقات قدر بػ (34)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
، أما مف حيث القطاعات فإٌنيا عرفت (%6)ـ 2010ـ،أيبانخفاض قدره نقطة مؤكية مقارنة بسنة 2011

 (.35)نمكنا ايجابينا كما يكضحو الجدكؿ رقـ 
 .(مميار دينار) مساىمة مختمؼ القطاعات االقتصادية في تككيف الناتج الداخمي الخاـ (:35)جدوؿ رقـ 

 2011 2010 2009 2008 الناتج الداخمي الخاـ
 1.173 1.015 931.3 727.4 الفبلحة

 5281 4243 3.2039 50843 المحركقات
 619.9 597.9 573.1 519.5 الصناعة

 870 1.000 1.194 1.239 البناء ك االشغاؿ العمكمية
 2.961 2.638 2384 2.147 الخدمات

 799 73.9 739.1 799.4 حقكؽ جمركية
 القيمة المضافة لمقطاعات

 1087 1225 1.620 2.309 غير اإلنتاجية
 14384 12049 10034 11090 الناتج الداخمي الخاـ

Source:Rachid Ben Youb,  Annuaire économique et sociale, Algérie Etat des lieux 

2013, Edition Kalma, Alger, 2013, P18 

إف مساىمة قطاعي الخدمات كالزراعة في النمك خارج قطاع المحركقات تعتبر األكبر مقارنة 
عمى التكالي، %2.2 ك%3بقطاعي البناء كاألشغاؿ العمكمية كالصناعة، كالذيف عرفا نمكا متكاضعنا قدره 

  .%10.5 كالفبلحة نمكا قدره %6.8في حيف عرؼ قطاع الخدمات نمكا قدره 
كمقارنة مع الدكؿ العربية فإف الجزائر تعتبر رابع اقتصاد عربي مف حيث حجـ الناتج الداخمي 

مف الناتج %8.08الخاـ، خمؼ كؿ مف العربية السعكدية كاإلمارات كمصر، حيث تساىـ بنسبة قدرىا 
 (.17)الداخمي الخاـ لمجمكع الدكؿ العربية كما يكضحو الشكؿ رقـ 
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 :(17)لشكؿ رقـ ا

 .69، ص  2012المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية،: المصدر
أف مف حيث متكسط نصيب الفرد في الدكؿ العربية تحتؿ الجزائر المرتبة  (18)كيكضحالشكؿ رقـ 

الثامنة عربيا بعد الدكؿ الخميجية كلبناف، حيث ارتفع نصيب الفرد مف الناتج الداخمي الخاـ في الجزائر 
الشكؿ رقـ .ـ2012 سنة 5001ـ ليصؿ إلى 2008 دكالر سنة 3839مإلى 1995 دكالر سنة 1500مف 

(18:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .07، ص 2012 لسنة 1المؤسسة العربية لضماف االستثمار، النشرية الفصمية : المصدر

 :الموازنة العامة- 2



297 

 

تعتمد السياسة المالية لمجزائر بشكؿ كبير عمى اإليرادات المتأتية مف الجباية البتركلية كالتي تبقى 
مرىكنة بتغيير أسعار النفط في األسكاؽ العالمية، كعميو تبقى ميزانية الدكلة حساسة لمصدمات الخارجية 
الناتجة عف تقمبات أسعار المحركقات،سكاء باالرتفاع أك االنخفاض،  بالمكازاة مع ذلؾ شيدت بداية العقد 

الحالي ارتفاع في أسعار المحركقات بشكؿ كبير أدىإلى ارتفاع إيرادات الميزانية المتأتية مف الجباية 
النفطية كتحقيؽ فكائض مالية كبيرة، كاستنادا إلى تجربة بعض الدكؿ التي تعتمد ميزانيتيا عمى إيرادات  

 بإنشاء صندكؽ 2000 جكاف 27 المؤرخ في 02-2000المحركقات، قامت الجزائر بمكجب القانكف 
خاص يسمى بصندكؽ ضبط المكارد كظيفتو استيعاب الفكائض المالية في الميزانية الناتجة عف ارتفاع 
أسعار  النفط ك استعماليا في تسكية العجز الذم قد يحدث مستقببل نتيجة انخفاض أسعار  المحركقات 

أك لتسديد المديكنية العمكمية لمدكلة سكاء كانت داخمية أك خارجية، ك تبقى سياسة الجزائر الخاصة 
 2000بالمكازنة العامة مستقرة بفضؿ الكفرة التي يقدميا ىذا الصندكؽ في ظؿ االنتعاش المالي منذ سنة 

 2000 مميار دج سنة 232.1 مقابؿ 2008 مميار دينار سنة 1064.5حيث بمغت  إيراداتو الصافية 
كذلؾ بالرغـ مف قكة الطمب عمى الميزانية لتمكيؿ المشاريع المدرجة ضمف برامج اإلنعاش االقتصادم ك 
دعـ النمك خبلؿ ىذه الفترة ،حيث عممت الدكلة خبلؿ ىذه الفترة عمى إنجاحسياسة مالية تكسعية تيدؼ 

 (372).إلى تنشيط الطمب الكمي مف خبلؿ تحفيز المشاريع االستثمارية العمكمية الكبرل

خبلؿ سنكات األلفيف، لعبت الزيادة الكبيرة في النففقات العامة دكر المحرؾ في تطكر االقتصاد 
الكطني، كشكمت القناة الرئيسية لتكجيو المكارد الناجمة عف زيادة أسعار  المحركقات مف خبلؿ مككنيا 

، كالتي ساىمت في تحسيف البنية التحتية لمببلد، كالتي تعتبر مف أىـ عكامؿ تحسيف مناخ "نفقات التجييز"
 (373 ).األعماؿ لممؤسسات، كسمحت باسترجاع العجز المسجؿ في ىذا المجاؿ خبلؿ سنكات التسعينيات 

ـ نتيجة لمزيادة الكبيرة في نفقات 2007إف االرتفاع الكبير في النفقات العامة كاف كلغاية سنة 
ـ، 2007 سنة 85.7مإلى2011 سنة %65.4التجييز، حيث ارتفعت نسبتيا مقارنة بالنفقات الجارية مف 

 مع تسجيؿ فائض في الميزانية،بينما %32.5ـ ارتفاع في نفقات التسيير 2008في حيف عرفت سنة 
 انخفاضان كبيرنا في حصيمة الجباية البتركلية كالتي أدت إلىأكؿ عجز في 2009عرفت ميزانية الدكلة سنة 

كبعد ىذه الصدمة الخارجية فإف العجز اإلجمالي  تقمص  ( مف الناتج الداخمي الخاـ%5.7)ىذه العشرية 

                                                           

، "تحميؿ أثر الدراسات االقتصادية عمى تنمية االستثمارات المباشرة في اإلصالحات االقتصادية"بف سمينة دالؿ،  (372)
 .305،2013رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة بسكرة، 

(373) La Banque en Algérie, Rapport sur l’évolution économique et monétaire en Algérie 

2012, Juillet 2013, p 62. 
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 فقد شيدت ارتفاع 2011ـ بفعؿ زيادة متكاصمة في سعر المحركقات، أما سنة 2010بشكؿ كبير سنة 
أيف شيدت الخزينة العمكمية عجز طفيؼ ك ذلؾ بفعؿ زيادة أسعار  (%42.8)ممحكظ في نفقات التسيير 

 دكالر لمبرميؿ بينما اإليرادات   112المحركقات ،التكازف في الميزانية يتطمب سعر المحركقات أكثر مف 
 (374 ).الميزانية تبقى مرىكنة بشكؿ كبير بأسعار  المحركقات

 2010 مميار دينار سنة 4393 مميار دكالر مقابؿ 5703.4 بمغتإيرادات الميزانية 2011كفي سنة 
 مف إجمالي إيرادات %82 كساىمت الجباية البتركلية بػ .(%29.8) مميار دينار 1310.4أم بزيادة قدرىا 

، %18ـ، كالجباية خارج المحركقات ساىمت بنسبة 2010 سنة %68.7 مقابؿ مساىمة قدرىا 2011سنة 
مأم ارتفعت 2010 سنة %20.4ـ مقابؿ 2011 سنة %37حيث عرفت إيراداتالمحركقات ارتفاعنا قدره 

 .ـ2011 مميار دينار سنة 3939مإلى 2010 مميار دينار سنة 2905مف مبمغ إجمالي  قدره 

 مميار دينار أم 1723.7 مبمغ إجمالي قدره 2011أمااإليراداتخارج المحركقات فقد بمغت سنة 
 مف إيرادات  %30.2 ك تمثؿ ىذه اإليرادات   2010 سنة %17.8 مقارنة بػ %15.9بزيادة بمعدؿ 

 (375 ).الميزانية

 :نفقات الميزانية*

 مميار 4466.9 مميار دينار مقابؿ 5731.4 مبمغ إجمالي  قدره 2011بمغات نفقات الميزانية سنة 
 مميار دينار سنة 2659 حيث ارتفعت نفقات التسيير مف %28.3 أم بزيادة قدرىا 2010دينار سنة 

كما ارتفعت نفقات التجييز إلى  (%42.8) أم بزادة قدرىا 2011 مميار دينار سنة 3797.2 إلى 2010
 (376 ). مميار دينار1934.2

 

 

 :رصيد الميزانية*

 مميار دينار ك 28 عجز طفيؼ قدره 2011لمسنة الثالثة عمى التكالي سجؿ رصيد الميزانية سنة 
 مميار دينار ك أقؿ بكثير مف العجز المسجؿ 74 ك الذم بمغ 2010ىك عجز أقؿ مف ذلؾ المسجؿ سنة 

                                                           

(374) Ibid, p 62. 
(375) Ibid, p 63. 
(376) Ibid, p 63. 
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 ك %42.8 مميار دينار ك سبب ىذا العجز ىك زيادة نفقات التسيير بػ 570.3 ك الذم بمغ 2009سنة 
 .2011 إلى 2007المؤشرات المالية العامة لمجزائر خبلؿ الفترة  (19)يمخص الشكؿ رقـ 

 (2011-2007)مؤشرات المالية العامة لمجزائر خبلؿ الفترة :(19)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:La Banque en Algérie, Rapport sur l’évolution économique et monétaire en 

Algérie 2012, Juillet 2013,P67. 

 :معدؿ التضخـ3
 ك حسب البنؾ المركزم الجزائرم فإف العديد مف 2011 سنة %5.7بمغ معدؿ التضخـ في الجزائر 

 (377 ):العكامؿ أدت إلى ارتفاع األسعار  أىميا
 الزيادة الكبيرة في الكتمة النقدية. 
 الزيادة المعتبرة في األجكر ك ما ينتج عنيا ف ارتفاع كبير في الطمب. 
 زيادة تكاليؼ اإلنتاج  ك نقص إنتاجية العكامؿ 
  زيادة معدؿ التضخـ في الدكؿ المكردة لمسمع الرأسمالية ك االستيبلكية لمجزائر ك كذا زيادة حجـ

 .الكاردات
كحسب دراسات البنؾ المركزم حكؿ محددات التضخـ فإنيا تؤكد أف التكسع النقدم معبرا عنو بػ 

M2 كما أدىإلى ارتفاع %21 مف ارتفاع األسعار، كالتضخـ المستكرد ساىـ بنسبة %63ساىـ بنسبة،
 . مف معدؿ التضخـ%9أسعار المنتكجات الصناعية الغذائية بػ 

 المؤشرات االقتصادية الخارجية: ثانيا
 ميزاف المدفكعات - 1

                                                           

(377) Ibid, p 32. 
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بالنظر إلى أىمية تطكر سعر البتركؿ بالنسبة لميزاف المدفكعات في الجزائر، تجدر اإلشارةإلىأف 
 حيث 2011السكؽ العالمي لممحركقات تميز بإستقرارأسعار  برميؿ برنت في السداسي الثاني مف سنة 

 إلى غاية نيايتيا، بمغ معدؿ 2011 دكالر لمبرميؿ، ك بداية مف منتصؼ سنة 120 ك 110تراكح ما بيف 
 مقارنة بالسعر %40.91 دكالر لمبرميؿ، أم بزيادة قدرىا 113 دكالر لمبرميؿ أم بمعدؿ سنكم قدره 107

 71.66دكالر لمبرميؿ، حيث بمغت صادرات المحركقات %80.15 ك الذم بمغ 2010المتكسط لسنة 
 .( مميار دكالر56.12 )2010مقارنة بمستكل سنة %27.69 أم بزيادة قدرىا 2011مميار دكالر سنة 

 (2011-2007)تطكر الميزاف التجارم لمجزائر خبلؿ الفترة  (20)كيكضح الشكؿ رقـ 
 (2011-2007) تطكر الميزاف التجارم لمجزائر خبلؿ الفترة (:20)الشكؿ رقـ 

 
 Source:La Banque en Algérie, Rapport sur l’évolution économique et monétaire en 

Algérie 2012, Juillet 2013,P48. 

لتصئللى %25.77 بنسبة 2011أما الصادرات خارج قطاع المحركقات، فقد زاد حجميا سنة 
 ك ىذا ما يدؿ عمى قمة تنكيع 2010 مميار دكالر سنة 0.97 مميار دكالر مقابؿ %1.92مستكل 

الصادرات خارج المحركقات كعدـ تنافسية المنتجات المحمية في األسكاؽ الخارجية، بينما عرفت سنة 
 مميار 44.94 لتبمغ قيمة 2011 سنة %15.56 ارتفاعا كبيرا في حجـ الكاردات كالتي زادت بنسبة 2011

دكالر، كذلؾ نتيجة ارتفاع كاردات السمع الغذائية خاصة بعد ارتفاع أسعارىا في السكؽ المحمي، ما جعؿ 
 .السمطات العمكمية تتخذ عدةإجراءات تيدؼ إلى ضماف كفرتيا في السكاؽ الداخمية

 رصيد صافي سالب لمخدمات كذلؾ نتيجة زيادة استيراد الخدمات التقنية 2011ىذا كعرفت سنة 
مف طرؼ المؤسسات المحمية خاصة في قطاع المحركقات، كبالرغـ مف ارتفاع طفيؼ في استيراد 

 إال أف استيراد 2010سنة  ( مميار دكالر11.91)مقابؿ  ( مميار دكالر12.56 )2011الخدمات سنة 
 .2008الخدمات بقي في مستكل مرتفع خاصة بعد سنة 
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 0.37 مميار دكالر مقابؿ 2.04 عجز في مداخيؿ العكامؿ ك الذم بمغ 2011كما عرفت سنة 
 ك ذلؾ نتيجة لزيادة المداخيؿ كاألرباح  المحكلة مف طرؼ شركاء الشركة الكطنية 2010مميار دكالر سنة 

 .لممحركقات ك كذا مداخيؿ ك أرباح االستثمارات األجنبية المباشرة

 مميار دكالر كىي 2.59 عند 2011كمف جية أخرل، عرفت التحكالت الجارية استقرارا في سنة 
ك تشكؿ مدفكعات منح التقاعد  ( مميار دكالر2.65 )2010قيمة غير بعيدة عف تمؾ المسجمة سنة 

 . مف إجمالي  التحكيبلت الجارية%91الحصة األكبر مف التحكيبلت الجارية بنسبة 

 مميار دكالر مقابؿ فائض قدره 19.7 فائض قدره 2011أما الحساب الجارم فقد عرؼ سنة 
 .2010 مميار دكالر سنة 12.15

 ( مميار دكالر0.36) رصيد مكجب 2011أما حساب رأس الماؿ كالعمميات المالية، فقد عرفت سنة 
، ككذا استثمارات 2011كىذا راجع إلى التسديد المعتبر لممديكنية الخارجية في الثبلثي األكؿ لسنة 

 مميار دكالر في 0.984المقيميف في الخارج، باإلضافة إلى االستثمارات األجنبية المباشرة، كالتي بمغت 
 مميار دكالر، ىذا 1.566 إلى 2011 كارتفعت خبلؿ نفس الفترة بيف سنة 2010السداسي األكؿ لسنة 

 مميار دكالر 2.038 مبمغ 2011خارج قطاع المحركقات، أما االستثمارات األجنبية الكمية فقد بمغ سنة 
، كحسب القطاعات، فإف الصناعات اإلستخراجية تبقى أكؿ 2010 مميار دكالر سنة 2.044مقابؿ 

 .مستقطب ليذه االستثمارات متبكعة بقطاع الصناعة ثـ قطاع البناء

 مميار دكالر سنة 20.06:كنتيجة لكؿ ما سبؽ، فإف الرصيد اإلجمالي لميزاف المدفكعات قدر بػ
 مميار دكالر في السداسي الثاني، ككنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي  فإف 11.08 مف بينيا 2011

 ك ىك ما يرتب الجزائر في المرتبة الخامسة % 13.7الحساب الجارم في الجزائر قد حقؽ فائض قدره 
(  21)عربيا مف حيث فائض الحساب الجارم كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي  كما يكضحو الشكؿ رقـ 

. 

 (:21)الشكؿ رقـ 
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 .08، ص 2012المؤسسة العربية لضماف االستثمار، النشرة الفصمية لسنة : المصدر

 :المديكنية الخارجية- 2

بعد أزمة مديكنية خانقة عاشيا االقتصاد الجزائرم نياية ثمانينات القرف الماضي كطكؿ عشرية 
التسعينات، فإف المبلءة الخارجية لمجزائر أصبحتأالف مضمكنة حيث أف معظـ مؤشرات المديكنية 

 .ـ2000 لمجزائر في تحسف مستمر منذ سنة ةالخارجي

، سمحت بتحسف مؤشرات 1998 ك 1994إف عممية إعادة جدكلة الديكف الخارجية بيف سنتي 
، كتبني 2004 خاصة بعد سنة 2000المديكنية، كىذا التحسف استمر بشكؿ كاضح خبلؿ سنكات 

 2006السمطات الجزائريةإستراتيجية التسديد المسبؽ لمديكف الخارجية، كفي ىذا اإلطار عرفت سنة 
ا محسكسنا في المديكنية الخارجية، بفضؿ ىذه اإلستراتيجية كالتي طبقت عشية األزمة  المالية  انخفاضن

 .ـ2007العالمية لسنة 

 سنة %14 إلى 1999 نياية %16.1فنسبة الديكف الخارجية مقارنة بالناتج الداخمي الخاـ، انتقمتمف 
 . كنسبة الديف الخارجي مف إجمالي الناتج الداخمي الخاـ%2 نسبة 2011 لتبمغ سنة 2005

 2004حيث انخفضت الديكف الخارجية طكيمة األجؿ ك المتكسطة األجؿ بشكؿ كبير منذ سنة 
 كالتي تعتبر سنة 2006 مميار دكالر نياية 5.612 إلى 2004 مميار دكالر نياية 21.4لتنتقؿ مف 

 .( مميار دكالر11.580)االنخفاض الكبير في المديكنية 

 كلكف بكتيرة أقمف حيث بمغت الديكف الخارجية الطكيمة 2006عممية تسديد الديكف استمرت بعد سنة 
 2010 مميار دكالر نياية سنة 3.903 مقابؿ 2011 مميار دكالر سنة 3.263األجؿ ك المتكسطة األجؿ 

 .2009 مميار دكالر نياية 4.356ك 
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 مميار دكالر سنة 5.687 )2010 مميار دكالر سنة 5.681بعد استقرار المديكنية اإلجمالية عند 
 تحت تأثير انخفاض الديكف الطكيمة كالمتكسطة األجؿ 2011، انخفضت المديكنية الخارجية سنة (2009

 مميار 1.778 مميار دكالر، ىذه األخيرة كانت قد ارتفعت إلى 1.142ككذا الديكف القصيرة األجؿ إلى 
 ك تتشكؿ أساسا في تسبيقات الشركات األـ لفركعيا في الجزائر، بينما تضـ الديكف 2010دكالر نياية 

الطكيمة ك المتكسطة األجؿ ديكف المؤسسات الخاصة كالمممككة كميا لؤلجانب كالتي قامت باستثماراتأجنبية 
 2010 مميار دكالر نياية 0.968 مقابؿ 2011 مميار دكالر نياية 0.954مباشرة في الجزائر، كالمقدرة ب

كىي السنة التي أدخمت فييا إجراءات تشريعية تمنع التمكيؿ الخارجي  (2009 مميار دكالر سنة 0.982)
لمشركات األجنبية كذلؾ لتفضيؿ المجكء إلىاالدخار المحمي المتزايد في إطار عاـ تسكده المبلءة، كالجدكؿ 

 .2011 -2007التالي يمخص تطكر المديكنية مف سنة 

 (بالمميار دكالر)2007/2011تطكر المديكنية الخارجية لمجزائر خبلؿ الفترة : (36)الجدوؿ رقـ 

2007 2008 2009 2010 2011 
5.795 5.921 5.687 5.681 4.405 

 .مف إعداد الطالب بناءن عمى بيانات بنؾ الجزائر: المصدر

كمقارنة بالدكؿ العربية ككفقا لممعايير الدكلية الثبلث الصادرة عف البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد 
 دكلة عربية ك في مقدمتيا الجزائر 11الدكلي لحدكد المديكنية الخارجية اآلمنة، تشير البيانات إلى كجكد 

ضمف الحدكد اآلمنة لممديكنية، فطبقا لممعاير األكؿ حيث ال تتجاكز فييا نسبة الديكف مف الناتج المحمي 
 ك دكلتاف تبمغ %71.6 ك 49.5 دكؿ عربية تراكح فييا النسبة بيف 5 في حيف تكجد 2011 لعاـ 48%

  .161.7 ك148.2فييما النسبة 

 

 (:37)الجدوؿ رقـ
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 .75 ، ص2011المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ : المصدر

كفيما يخص المعيار الثاني كالمتعمؽ بنسبة الديف الخارجي إلى حصيمة الصادرات السمعية ك 
 يكجد عدد أقؿ مف الدكؿ، أما فيما يتعمؽ %132الخدمية كالتي تعتبر في الحدكد اآلمنة إذا لـ تتعدل 

بأعباء خدمة الديف الخارجي إلى حصيمة الصادرات السمعية ك الخدمية كالتي تعتبر عادة في الحدكد 
 . فيكجد عدد مقبكؿ مف الدكؿ العربية ك في مقدمتيـ الجزائر%25األمنية إذا لـ تتعد 

 (:22)الشكؿ رقـ 

 ا

 

 

 

 

 

ؿ
 .75 ، ص2011المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ : مصدر

 االحتياطات الدولية-03
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 مميار 4.4 كانت االحتياطات الدكلية لمجزائر مف العمبلت األجنبية تقدر بػ 1999في نياية سنة 
 مميار دكالر أمريكي أم ما يغطي 55 إلى 2005 شير لتقفز سنة 4.4دكالر تكفي لتغطية كاردات 

 41.3 مميار دكالر ما يعني القدرة عمى تغطية كاردات 182.22 مبمغ 2011 شير لتبمغ سنة 29كاردات 
 .شير

كنسبة مف  (الديكف الخارجية- احتياطات الصرؼ)الكضعية المالية الخارجية الصافية لمجزائر 
 . ىذه النسبة تفكؽ بكثير مستكل الدكؿ الناشئة في آسيا2011 سنة % 90.1الناتج الداخمي الخاـ يقدر بػ 

ذا أصبحت الكضعية المالية الخارجية الصافية لمجزائر قكية كتضمف االستقرار المالي الخارجي  كا 
فاف التسيير الحذر الحتياطات الصرؼ الرسمية مف طرؼ بنؾ الجزائر يسمح بمكاجية الصدمات 

 .(378)الخارجية كيدخؿ في إطار ىدؼ استراتيجي كىك تقكية كتدعيـ االستقرار المالي الخارجي

كمقارنة مع الدكؿ العربية، فإف الجزائر احتمت المرتبة الثانية بعد السعكدية مف حيث حجـ 
ك تعتبر األكلى عربيا مف حيث معدؿ  (38)كما يكضحو الجدكؿ رقـ 2011احتياطات الصرؼ سنة 

 (.23الشكؿ رقـ  )تغطية االحتياطات لمكاردات
  

                                                           

(378) Ibid, p 38. 
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 (:38)الجدكؿ رقـ 

 
 .76 ، ص2011المؤسسة العربية لضماف االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لعاـ : المصدر
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(:23)الشكؿ رقـ 

 
 .10، ص2012 لعاـ01المؤسسة العربية لضماف االستثمار، النشرة الفصمية : المصدر

 .اإلطار التشريعيمالستثماراألجنبي المباشر في الجزائر: المطمب الثاني

إف النقاش حكؿ دكر رأس الماؿ األجنبي  في تنمية االقتصاد الكطني كاف دائما يرتكزحكؿ المسائؿ 
المرتبطة بممكية االستثمار األجنبي كمدل مساىمة الشركاء األجانب في رأس ماؿ الشركات المنجزة،ككذا 
حكؿ المسائؿ المرتبطة بتحكيؿ األرباحإلى الخارج، في ىذا اإلطار  فإف عدة قكانيف تـ سنيا بيف سنة 

 حيث مرت طرؽ التعامؿ مع ىذا النكع مف االستثمار بعدة مراحؿ كؿ مرحمة تتميز 2009 ك1963
 (379 ).بخصائص سياسية كاقتصادية خاصة بيا

 .كفي ما يمي عرض ألىـ القكانيف المنظمة لبلستثماراألجنبي المباشر في الجزائر

 . 1963 جويمية 26 المؤرخ في 63/227القانوف رقـ : أوال

يعتبر أكؿ قانكف يتناكؿ االستثمارات األجنبية ك تـ سنو بعد مركر سنة عمى استقبلؿ الجزائر ككاف 
اليدؼ مف كراءه ىك المحافظة كاإلبقاء عمى رؤكس األمكاالألجنبية التي كانت مكجكدة قبؿ االستقبلؿ مف 
جية، كمف جية أخرل مف أجؿ اجتذاب رؤكس أمكاؿ أجنبية أخرل بدافع مساىمة أكبر في بناء االقتصاد 

                                                           

(379) Rachid Tlemçani,Etat Bazar et globalisation, l’aventure de l’infitah en Algérie, 

leséditions el Hikrma,Alger ,1999, P 37. 
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: الكطني كما تـ تحديد بمكجب ىذا القانكف الضمانات ك الحكافز الممنكحة لممستثمريف األجانب أىميا
(380) 

 حرية االستثمار لؤلشخاص الطبيعييف ك المعنكييناألجانب. 
 حرية التنقؿ ك اإلقامة لمستخدمي كمسيرم ىذه المؤسسات. 
 المساكاة أماـ القانكف السيما المساكاة الجنائية. 
  ضماف ضد نزع الممكية كال يككف نزع الممكية ممكنا إال بعد أف تصبح األرباح  المتراكمة في

 .ةمستكل رؤكس األمكاؿ المستكردة كالمستثمر

 (381):إال أف ىذا القانكف لـ يطبؽ كاقعيا ك ذلؾ لبلعتبارات التالية

  األكضاع االقتصادية كالسياسية المتأزمة مف خبلؿ غياب إطار حقيقي لييكؿ االقتصاد الكطني
 .كالذم كاف مبني عمى مخمفات االستعمار

  المناخ العاـ الذم كاف يتسـ بتطبيؽ مبادئ تنادم بإعطاء األكلكية لمقطاع العاـ ك المعارضة
 .الشديدة لمشاركة القطاع الخاص بالرغـ مف سماح ىذا القانكف بذلؾ

 .1966قانوف االستثمار لسنة : ثانيا

مباشرة بعد التصحيح الثكرم شيد القطاع االقتصادم تصحيح لمقانكف السابؽ الذم لـ تكف لو نتائج 
 ك كاف أكثر شرحا كتحديدا لتدخؿ القطاع 1966 سبتمبر 15 المؤرخ في 66/1284مممكسة فكاف لقانكف 

الخاص، ككذا لئلمتيازات كالضمانات التي يكفرىا ككيفية االستفادة منيا خاصة اشتراط ضركرة تكفيرىا 
مناصب شغؿ كتككيف العمالة كتأىيميا، ككذا تغطية قيمة المشركع مف رأسماليـ الخاص كمف أىـ مبادئ 

 (382): ىذا القانكف ما يمي

  حدد ىذا القانكف أف االستثمار في القطاعات الحيكية يرجع إلى الدكلة كالييئات التابعة ليا بمعنى
احتكار الدكلة ليذه القطاعات الحيكية، كيمكف لرأس الماؿ الخاص الكطني أك األجنبي  أف 

                                                           

، أطركحة "أساسيات االستثمار في الجزائر وتحديات التنمية في ظؿ التطورات العالمية الراىنة"بابا عبد القادر، (380)
 .139، ص 2004دكتكراه غير منشكرة، جامعة الجزائر 

أىمية االستثمار المباشر األجنبي في الدوؿ العربية مع دراسة مقارنة بيف الجزائر ومصر والعربية "فارس فضيؿ،  (381)
 .306 ، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة الجزائر، ص "السعودية

 .140بابا عبد القادر، مرجع سابؽ، ص  (382)
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يستثمر في القطاعات األخرل عمى أف ال يتـ ذلؾ بكؿ حرية، كما حددت القطاعات الممكف أف 
 .تستقطب ىذه االستثمارات كىي الصناعة كالسياحة

  تتعمؽ االمتيازات كالضمانات الخاصة باالستثمار األجنبي  في منح االعتماد مف ثبلث ىيئات
 :محددة في ىذا القانكف كىي

 االعتمادات الممنكحة مف طرؼ الكالي الخاصة بالمؤسسات الصغيرة. 
  االعتمادات الممنكحة مف طرؼ أمانة المجنة الكطنية لبلستثمارات كىي خاصة بالمؤسسات

 .المتكسطة
 االعتمادات الممنكحة مف قبؿ كزارة المالية كالكزارة المعنية بالقطاع في حالة المشاريع الكبيرة. 

كيتضمف االعتماد مف عدة ضمانات كامتيازات أىميا المساكاة أماـ القانكف ال سيما المساكاة 
 .الجبائية كالضماف ضدالتأميـ

 لـ يمكنا الجزائر مف استقطاب المستثمريف األجانب لعدة 1966 ك1963إف كؿ مف قانكني سنة 
 .أسباب أىميا التكجو االشتراكي لمببلد، ك كذا ككف ىذيف القانكنيف ينصاف عمى إمكانية التأميـ

 .1982قانوف االستثمار لسنة : ثالثا

شيدت الجزائر تغييرا جديدا لمتشريعات الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر في إطار إستراتيجية 
شراؾ القطاع الخاص حسب ما ينص عميو  تنمكية ترتكز عمى ال مركزية تسيير االقتصاد الكطني كا 

 (383 ): كالذم كاف مف أىـ أىدافو ما يمي1982 أكت 21 المؤرخ في 82/11القانكف رقـ 

  نشاء مناصب شغؿ جديدة كالزيادة في الدخؿ الكطني كذلؾ الرفع مف طاقة اإلنتاج الكطني كا 
 .بمساىمة االستثمارات الخاصة المنتجة الكطنية كاألجنبية

  العمؿ عمى التكامؿ بيف القطاعيف العاـ ك الخاص ك إعطاء ليذا األخير مساحة أكبر لدفع عجمة
 .النمك االقتصادم

  تحقيؽ مبدأ العدالة االجتماعية مف خبلؿ تكريس سياسة التكازف الجيكم كالكصكؿ بالتنمية إلى
 .المناطؽ المحركمة

  مف رأس ماؿ %49إنشاء شركات مختمطة أيف حددت نسبة المشاركة األجنبية بأقصى حد كىك 
 . الباقية تمثؿ المشاركة المحمية%51الشركة المختمطة، في حيف 

                                                           

، 08، مجمة دراسات اقتصادية، العدد "واقع آفاؽ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر"تكمي عبد الرحمف،  (383)
 .109، ص 2006جكيمية 
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  تحديد الحكافز المقدمة لشركات المختمطة ك المتعمقة باإلعفاءات الجزئية مف الضرائب العقارية ك
ذلؾ المتعمقة باألرباح  ككذا الضمانات التي تسمح لؤلجانب في المشاركة في تسيير الشركة 

 .الخ...كاتخاذ  القرار كفؽ قكاعد ترتيبات القانكف التجارم كحؽ تحكيؿ األرباح  ك أجكر العماؿ 

 كما ترتب عنيا مف آثار سمبية كخطيرة 1986 كبداية 1985كنتيجة لؤلزمة البتركلية أكاخر سنة 
عمى االقتصاد الكطني، عمدت السمطات الجزائرية إلى تكريس ضركرة إفساح المجاؿ أكثر لرأس الماؿ 

 لـ يحقؽ النتائج المرجكة لعدة اعتبارات كاف أىميا 1982األجنبي خاصة كأف قانكف االستثمار لسنة 
التكجو السياسي كاالقتصادم كبقاء السمكؾ المنافي تماما الستقطابمرأس الماؿ األجنبي،كأف المناخ 

االستثمارم في عمكمو لـ يكف مييأ كمبلئما لذلؾ ك عدـ شفافيةاإلطار  القانكني، كىذا ما أدىإلى تبني 
 (384 ). كقانكف معدؿ كمتمـ1986 أكت 19 المؤرخ في 113-86قانكف جديد كىك القانكف 

كمف أىـ النقاط التي جاء بيا ىذا القانكف ىك فتح قطاع المحركقات لتدخؿ االستثمار األجنبي 
حيث أرسى قكاعد التنقيب كالبحث عف المحركقات كاستغبلليا كنقميا ك كذا حقكؽ المؤسسات التي تمارس 

ىذا النشاط، كمكف بذلؾ الشركات األجنبية مف التدخؿ في قطاع المحركقات عف طريؽ الشراكة مع 
 .%49المؤسسة الكطنية سكناطراؾ شرط أف ال تتعدل مساىمة الرأس الماؿ األجنبي  

 :(385)ك قد حدد القانكف جممة مف الحقكؽ ك االمتيازات التي يتسع بيا المستثمر األجنبي  ك أىميا

 المشاركة في ىياكؿ التسيير. 
 رفع أك خفض رأسماؿ الشركة المختمطة. 
 ضماف التعكيض في حالة التأميـ أك نزع الممكية. 
 تحكيؿ جزئي ألجكر العماؿ األجانب. 
 سنة كالمنصكص عمييا في القانكف 15 سنة عكضا عف 99تمديد أجؿ المشركع إلى 

 .السابؽ

إال أف نتائج ىذا القانكف لـ تكف في مستكل التطمعات كالقكانيف التي سبقتو بفعؿ سياسة ثقافية ك 
سياسة اقتصادية ال تزاؿ تؤمف بالنظاـ االشتراكي، ك كذا بفعؿ أزمة الديكف الخارجية التي أصبحت تمكح 

 .في األفؽ

 1990قانوف النقد والقرض لسنة :رابعا
                                                           

 .307فارس فضيؿ، مرجع سابؽ، ص  (384)
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نتيجة لؤلزمة االقتصادية التي عرفتيا الجزائر في منتصؼ ثمانينات القرف الماضي، عانى 
االقتصاد الجزائرم مف تدني معدؿ النمك االقتصادم كارتفاع عجز المكازنة العامة كارتفاع معدالت 

التضخـ كالبطالة كتفاقـ عجز ميزاف المدفكعات ككصكؿ المديكنية الخارجية إلى مستكيات جد حرجة، ما 
 كالذم 1989 خاصة بعد إقرار دستكر 1988أدل بالجزائر في انتياج سياسة إصبلحو بداية مف سنة 

حداث القطيعة  فتح الباب كاسعا أماـ المبادرة الخاصة، ما جعؿ الدخكؿ إلى اقتصاد السكؽ أمر حتمي كا 
مع الممارسات االقتصادية السابقة، كفي ىذا السياؽ صدرت مجمكعة مف القكانيف كالمراسيـ التي تصب 

 كالذم حدد بكضكح طريقة التعامؿ الجديدة مع 1990في ىذا االتجاه أىميا قانكف النقد كالقرض لسنة 
 :الرأس الماؿ األجنبي  كالتي تتميز بخاصيتيف

 .الترخيص بفتح مكاتب لفركع بنكؾ أجنبية في الجزائر: في المجاؿ المالي-1

يرخص لممقيميف ك غير المقيميف بالحرية الكاممة لمقياـ بالشراكة أك : في المجاؿ االستثمارم-2
االستثمار المباشر ك تحكيؿ رؤكس األمكاؿ بيف الجزائر ك الخارج لتمكيؿ المشاريع ك ىذا ما تؤكد عميو 

، كما يمكف لرأس الماؿ األجنبي  طبقا ألحكاـ القانكف أف يستثمر في النشاطات 188 إلى 181المكاد مف 
الغير مخصصة لمدكلة بصراحة، بمعنى النشاطات الغير محتكرة مف قبؿ الدكلة كىذا مف أجؿ تحقيؽ 

 (386 ):األىداؼ الرئيسية لمتنمية االقتصادية كالمتمثمة في

 تحمؿ الرأس الماؿ األجنبي  جزء مف تمكيؿ التنمية. 
 إنشاء مناصب شغؿ. 
 ترقية المعارؼ المتعمقة باالستخدامات التكنكلكجية ك التقنية. 
 فتح منافذ عمى األسكاؽ الخارجية ك تحقيؽ تكازف سكؽ الصرؼ. 

كما نص ىذا القانكف عمى أنالرأس الماؿ األجنبي  يمكف أف يأخذ شكميف كىما المباشر كالمختمط، 
كىذا بتأكيد التخمي نيائيا عف شرط الشراكة بنصيب معيف، كما يضمنإلى جانب ذلؾ تحكيؿ األرباح  

عادة تحكيؿ رؤكس األمكاؿ، كما أنيا تتمتع بالضمانات المنصكص عمييا في االتفاقيات الدكلية  كالفكائد كا 
 :التي كقعت عمييا الجزائر مع عدة بمداف نص ىذا القانكف عمى ما يمي

  يؤكد القانكف عمى قبكؿ الجزائر لمبدأ التحكيـ الدكلي عند المنازعات أك الخبلفات التي قد تحدث
 .بيف الجزائر كالطرؼ األجنبي 
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  التخمينيائيا عف التفريؽ بيف المقيميف كغير المقيميف كذلؾ بإقرار مبدأ المساكاة بينيما في الحقكؽ
 .كالكاجبات

  يتكلى بنؾ الجزائر بالحرص كالسير عمى تطبيؽ القكانيف التنظيمية ك بضماف حقكؽ المستثمريف
 .األجانب ك المتعمقة بالتأميـ كنزع الممكية

مف خبلؿ قانكف النقد كالقرض تـ إحداث قطيعة مف التكجيات كيفتح الباب كاسعا أماـ االستثمارات 
 .األجنبيةالمباشرة في الجزائر

 .93/12المرسـو التنفيذي رقـ : خامسا

 كالمتعمؽ بترقية االستثمار كىك قانكف يتضمف 1993 أكتكبر سنة 15أصدر ىذا المرسـك في 
صراحة تشجيع كتنظيـ كترقية االستثمار األجنبي المباشر في ظؿ مرحمة اإلصبلحات االقتصادية، كىك 

 .بذلؾ يعكس التكجو الحقيقي لمجزائر نحك االنفتاح أكثر كالتكيؼ مع التحكالت العالمية

كقد تضمنت بنكد ىذا المرسكـ مختمؼ المبادئ كالقكاعد المنظمة لدخكؿ المستثمريف األجانب ك 
طرؽ معاممتيـ كالنشاطات المرخصة لبلستثمار فييا،إلى جانب مختمؼ االمتيازات كالحكافز كالضمانات 

عند مرحمة انجاز االستثمار كعند : الممنكحة ليـ، حيث قسمت االمتيازات الممنكحة لممستثمرينإلى قسميف
 (387): مرحمة االستغبلؿ
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 عند مرحمة إنجاز االستثمار- 1

تستفيد  االستثمارات في إطار النظاـ العاـ مف امتيازات ضريبية عند مرحمة اإلنجاز في مدة ال 
 : سنكات ك ىي كما يمي3تتجاكز 

  اإلعفاء مف ضريبة نقؿ الممكية بمقابؿ بالنسبة لكؿ المشتريات العقارية المنجزة في إطار
 .االستثمار

  تخص العقكد التأسيسية ك ‰5تطبيؽ رسـ ثابت في مجاؿ التسجيؿ بنسبة منخفضة تقدر بػ 
 .الزيادات في رأس الماؿ

  إعفاء الممكيات العقارية التي تدخؿ في إطار االستثمار مف الرسـ العقارم إبتداءا مف تاريخ
 .الحصكؿ عميو

  اإلعفاءمف الرسـ عمى القيمة المضافة(TVA)  عمى السمع كالخدمات التي تدخؿ مباشرة في إنجاز
 .االستثمار سكاء كانت محمية أك مستكردة

  في الرسـك الجمركية عمى السمع المستكردة التي تدخؿ مباشرة %3تطبيؽ نسبة منخفضة  تقدر بػ 
 .في إنجاز االستثمار

 عند مرحمة االستغالؿ - 2

 :عند دخكؿ المشركع في مرحمة االستغبلؿ يستفيد مف المزايا التالية

اإلعفاءلمدة أدناىا سنتيف كأقصاىا خمس سنكات مف الضريبة عمى األرباح  الشركات كالدفع * 
 .الجزافي كالرسـ عمى النشاط الصناعي كالتجارم

 بعد انقضاء مدة %15تطبيؽ نسبة منخفضة عمى األرباح  التي يعاد استثمارىا كالمقدرة بػ * 
 .اإلعفاء

اإلعفاءمف الضريبة عمى أرباح الشركات كالدفع الجزافي كالرسـ عمى النشاط الميني في حالة * 
 .التصدير كحسب رقـ األعماؿ المحقؽ

تستفيد المشتريات مف السكؽ المحمية لمسمع المكدعة لدل الجمارؾ كالمكجية لممنتكجات المصدرة * 
 .مف إعفاء مف الحقكؽ ك الرسكـ

كما تستفيد االستثمارات التي تنجز في المناطؽ الخاصة كالمصنفة حسب المناطؽ لمترقية كمناطؽ 
لمتكسع االقتصادم كالتي تساىـ في التنمية الجيكية مف امتيازات ضريبية كىي مناطؽ اليضاب العميا 
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كالسيكب كالجنكب كالمناطؽ الحدكدية، كذلؾ مف أجؿ القضاء عمى التأخر االقتصادم كاالجتماعي في 
ىذه المناطؽ كالتي تعرؼ تأخرا ىاما بالنسبة لممستكل الكطني أك الكالئي في إشباع الحاجيات االجتماعية 

 .في مستكل التجييز ك في مستكل المداخيؿ

أما مناطؽ التكسع االقتصادم فإنيا تتككف مف الفضاءات الجيكاقتصادية التي تنطكم عمى 
خصائص مشتركة مف التجانس االقتصادم كاالجتماعي، كالتي تزخر بطاقات مف المكارد الطبيعية 

كالبشرية كاليياكؿ القاعدية الكفيمة بتسييؿ إقامة مشاريع إنتاج السمع كالخدمات، كاليدؼ مف تككيف ىذه 
المناطؽ ىك التكصؿ إلى إبراز بعض المناطؽ التي تحتكم عمى عناصر ذات أىمية اقتصادية عمى 

 (388 ).المستكل المتكسط ك القصير

 االمتيازات التي يستفيد منيا المشاريع في مناطؽ أقصى 93/12كما كضح المرسكـ التشريعي رقـ 
 :الجنكب ك ىي

 :في مرحمة إنجاز االستثمار- 1

  اإلعفاءمف ضريبة نقؿ الممكية بمقابؿ بالنسبة لكؿ المشتريات العقارية المنجزة في إطار
 .االستثمار

 فيما يخص الحؽ الثابت عمى العقكد التأسيسية كالزيادة في ‰5تطبيؽ معدؿ منخفض يقدر بػ 
 .رأس الماؿ

  اإلعفاءمف الرسـ عمى القيمة المضافة عمى السمع كالخدمات التي تكظؼ مباشرة في إنجاز
 .االستثمار سكاء كانت مستكردة أك متحصؿ عمييا مف السكؽ المحمي

 في الرسـك الجمركية عمى السمع المستكردة ك التي تدخؿ  (%5)تطبيؽ معدؿ منخفض يقدر بػ
 .مباشرة في إنجاز االستثمار
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 :في مرحمة استغالؿ المشروع- 2

  سنكات مف الضريبة عمى أرباح الشركات كالدفع الجزافي كالرسـ عمى النشاط 10اإلعفاء 
 .الميني

  إعفاء الممكيات العقارية التي تدخؿ في إطار االستثمار مف الرسـ العقارم ابتداء مف تاريخ
 . سنكات10الحصكؿ عمييا لمدة 

  سنكات مف الضريبة عمى أرباح الشركات كالدفع الجزافي ك الرسـ عمى 10اإلعفاء بعد مدة 
 .النشاط الميني كالرسـ عمى القيمة المضافة عمى رقـ األعماؿ المحقؽ مف الصادرات

كمف أجؿ تقديـ التسييبلت لمستثمريف األجانب تـ إنشاء ككالة ترقية كدعـ كمتابعة االستثمار 
APSI كالتي تسعى إلى تقديـ التسييبلت المختمفة لممستثمريف، كما تضمف متابعة كاحتراـ المستثمريف 

 .لبللتزامات التي تعيدكا بيا ككذا تقـك بعممية الكساطة بينيـ كبيف مختمؼ اإلدارات

  المتعمؽ بتطور االستثمار2001 المؤرخ في أوت 01/03األمر : سادسا

يندرج ىذا األمر في سياؽ اإلصبلحات االقتصادية التي باشرتيا الجزائر منذ سنكات مف أجؿ 
إعطاء دفع جديد لبلستثماراتاألجنبية في الجزائر، كمف اجؿ تصحيح االختبلالت التي نتجت عف تطبيؽ 

 : ك التي مف أىميا93/12المرسكـ التشريعي 

 ثقؿ اإلجراءات البيركقراطية كتعدد مراكز القرار كالنزاع حكؿ الصبلحيات. 
 تعقد إجراءات الحصكؿ عمى الكعاء العقارم إلقامة المشركع االستثمارم. 
 مف صيغ تمكيؿ االستثماراتةصعكبة االستفاد. 
 مركزية الجياز المكمؼ بترقية االستثمار. 

 :كمف أىـ األسس التي جاء بيا ىذا القانكف مايمي

 : مبدأ حرية االستثمار- 1

حيث ينص األمر في مادتو الرابعة عمى مبدأ حرية االستثمار ك التي جاءت متماشية مع ما كاف 
 مف قانكف 183 كما جاءت مكرسة لممادة 93/12منصكص عميو في المادة الثالثة مف المرسكـ التشريعي 

 لـ يجعؿ 03-01النقد ك القرض ك التي نصت عمى مبدأ حرية القياـ باالستثمارات، إال أف األمر 
 مف قانكف النقد 183االستثمار محصكرا في بعض القطاعات دكف األخرل عكس ما نصت عميو المادة 

 حيث تنصاف عمى أنو ليس لممستثمر الحؽ في 93/15كالقرض كالمادة األكلى مف المرسكـ التشريعي 
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التدخؿ في نشاطات اقتصادية مخصصة صراحة لمدكلة ك لممؤسسات المتفرعة عنيا، فاألمر الجديد 
 (389 ).استبعد ىذه العبارة كلـ ينص عمييا صراحة 

 :ضماف التحويؿ الحرلرأس الماؿ و عائداتو- 2

تستفيد االستثمارات المنجزة انطبلقا مف مساىمة  ": عمى03-01 مف األمر 31 حيث تنص المادة 
رأس الماؿ بكاسطة عممة صعبة حرة التحكيؿ بسعرىا ببنؾ الجزائر بانتظاـ ك يتحقؽ مف استيرادىا قانكنا 
مف ضماف تحكيؿ الرأس ماؿ المستثمر كالعائدات الناتجة عنو، كما يشمؿ ىذا الضماف المداخيؿ الحقيقية 
الصافية الناتجة عف التنازؿ أك التصفية، حتى ك إف كاف ىذا المبمغ أكبر مف رأس الماؿ المستثمر في 

 ".البداية

 :ضماف المساواة و التحكيـ الدولي- 3

مف بيف المبادئ التي استفاد منيا المستثمركف األجانب ضماف المساكاة في المعاممة مع المستثمريف 
 المتعمؽ بتطكير االستثمار في فقرتيا األكلى التي تنص عمى 03-01 منـ األمر 14الكطنييف، فالمادة 

يعامؿ األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف األجانب بمثؿ ما يعامؿ بو األشخاص الطبيعييف كالمعنييف "
 "الجزائرييف في مجاؿ الحقكؽ كالكاجبات ذات الصمة باالستثمار

 مف 17 ضماف آخر المستثمريف ك المتمثؿ في التحكيـ الدكلي فالمادة 03-01كما قدـ األمر 
يخضع كؿ خبلؼ بيف المستثمر األجنبي  كالدكلة الجزائرية يككف بسبب " تنص عمى 03-01األمر 

المستثمر أك بسبب إجراء اتخذتو الدكلة الجزائرية ضده لمجيات القضائية المختصة إال في حالة كجكد 
اتفاقيات ثنائية أك متعددة األطرافأبرمتيا الدكلة الجزائرية تتعمؽ بالمصالحة ك التحكيـ، أك في حالة كجكد 

اتفاؽ خاص ينص عمى بند التسكية أك بند يسمح لمطرفيف بالتكصؿ إلى اتفاؽ بناءا عمى تحكيـ 
 (390)".خاص

 .عدـ المجكء إلى التأميـ أك المصادرة أك إلى أم إجراء مف ىذا النكع - 4

 : والمتعمؽ بالنقد والقرض2003 أوت سنة 26 المؤرخ في 03/11األمر : سابعا

                                                           

، مذكرة ماجستير غير "2004-1993مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر "مفتي محمد البشير،  (389)
 .78 ص ،2005منشكرة، جامعة الجزائر، 

 .78نفس المرجع، ص  (390)
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 03/11 المتعمؽ بالنقد كالقرض حيث سمح األمر 90/10بمكجب ىذا األمر تـ إلغاء القانكف رقـ 
 بإعادة النظر في تنظيـ كسير القطاع البنكي خاصة فيما يتعمؽ بدكر كؿ 2003 أكت سنة 26المؤرخ في 

مف بنؾ الجزائر كمجمس النقد كالقرض، ككذا عممية مراقبة البنكؾ كالمؤسسات المالية، إلى جانب قكاعد 
الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ، كأىـ ما جاء في ىذا األمر فيما يخص تشجيع االستثمار األجنبي  

 (391): المباشر ما يمي

  ،السماح لغير المقيميف بإنشاء بنكؾ كمؤسسات مالية مممككة ليـ كميا أك بالمساىمة مع المقيميف
 مف ىذا األمر أنو يسمح لمبنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية 85 ك84حيث نصت كؿ مف المادة 

 .أف تفتح فركعا ليا في الجزائر شريطة أف تتـ المعاممة بالمثؿ
  عادة تحكيؿ رؤكس األمكاؿ طبقا لممادة  مف ىذا األمر 126السماح بتحكيؿ المداخيؿ كالفكائد كا 

رؤكس األمكاؿ ككؿ النتائج كالمداخيؿ كالفكائد كاإليرادات كغيرىا مف األمكاؿ المتصمة "حيث تنص 
بالتمكيؿ، يسمح بإعادة تحكيميا كتتمتع بالضمانات المنصكص عمييا في االتفاقيات الدكلية التي 

 ".كقعتيا الجزائر

 .2009قانوف المالية التكميمي لسنة : ثامنا

خبلؿ فترة تسعينات القرف الماضي كالعشرية األكلى مف القرف الحالي، تـ إصدار العديد مف 
القكانيف المشجعة لبلستثماراألجنبي  المباشر كالتي رأل فييا العديد مف خبراء قانكف األعماؿ بأنيا تتميز 

 ك مع صدكر قانكف المالية 2009باالنفتاح الكبير اتجاه ىذا النكع مف االستثمار، كلكف أكاخر سنة 
، فإننا نشيد انعطاؼ كبير في ىذا 2009 يكليك 22 المؤرخ في 9-09التكميمي بمكجب األمر رقـ 

االنفتاح اتجاه المستثمريف األجانب كعكدة غير متكقعة لمحماية كالممارسات المنصكص عمييا في قكانيف 
الثمانينات، حيث أعاد ىذا القانكف النظر كبعمؽ في العبلقة التي تعتـز الجزائر إقامتيا مع المستثمريف 

 (392): األجانب، ك مف أىـ ما جاء بو ىذا القانكف ما يمي

  منع الممكية الكاممة كسيطرة المستثمريف األجانب عمى المشاريع التي يقيمكنيا إلنتاج السمع
 عمى األقؿ %51كالخدمات حيث ال يمكنيـ القياـ بذلؾ إال في إطار شراكة مع طرؼ مقيـ يممؾ 

ال يمكف " مف ىذا القانكف عمى انو 59مف رأس ماؿ الشركة أك المشركع، حيث تنص المادة 

                                                           

 .332بف سمينة دالؿ، مرجع سابؽ، ص  (391)
( 392 ) Guerid Omar, « climat des investissements en Algérie : insuffisances et perspectives 

d’amélioration », Revue recherches  économique et managériales, N°13, Juin 2013, p 33. 
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 51إنجاز االستثمارات األجنبية إال في إطار شراكة تمثؿ فييا المساىمة الكطنية المقيمة نسبة 
 ".عمى األقؿ مف رأس الماؿ االجتماعي كيقصد بالمساىمة الكطنية جمع عدة شركاء%

  منع األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف األجانب القياـ بعمميات التجارة الخارجية إال في إطار
 مف رأس ماؿ الشركة، حيث نصت المادة %30شراكة مع طرؼ كطني مقيـ يممؾ عمى األقؿ 

ال يمكف أف تمارس أنشطة االستيراد بغرض إعادة بيع الكاردات عمى " في الفقرة الرابعة بأنو 59
حاليا مف طرؼ األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف األجانب إال في إطار شراكة تساكم فييا 

 ". عمى األقؿ مف رأس الماؿ االجتماعي%30المساىمة الكطنية المقيمة نسبة 
  عمى المستثمر األجنبي  إدخاؿ مبالغ مف العممة الصعبة إلى الجزائر أكثر مف تمؾ المبالغ التي

يحكليا إلى الخارج، أم يتعيف عمى االستثمارات األجنبية المباشرة أك بالشراكة تحقيؽ ميزاف 
 .فائض بالعممة الصعبة لفائدة الجزائر خبلؿ كؿ مدة قياـ المشركع

  مف ىذا القانكف فاف الدكلة ككذا المؤسسات العمكمية االقتصادية تتمتع بحؽ 62حسب المادة 
 .الشفعة عمى كؿ التنازالت عف حصص المساىميف األجانب أك لفائدة المساىميف األجانب

  ،كؿ االحتياجات المالية لمشركات األجنبية تمبى مف السكؽ البنكي الجزائرم بخبلؼ رأس الماؿ
أم ال يمكف تمكيؿ المشاريع األجنبية عف طريؽ قركض أجنبية ماعدا التمكيؿ المحمي مسمكح 

 .بو
 إقرار ضريبة عمى األرباح  المحكلة. 

 : ما يمي2009كلعؿ أىـ أسباب إقرار ىذه اإلجراءات في قانكف المالية التكميمي لسنة 

 فإف حسب تقرير بنؾ الجزائر حكؿ الكضعية االقتصادية لسنة (%49/%51 )فيما يخص القاعدة
 فإف األرباح المحكلة مف طرؼ الشركات األجنبية إلى الخارج قد ارتفعت بنسبة 2005
 تـ تحكيؿ ما قيمتو 2007 ك 2005، كاف الفترة ما بيف سنة 2005 ك2001بيف سنة 64.4%
 5 أم بمعدؿ 2005أم ثمث حصيمة الصادرات الجزائرية لعاـ ) مميار دكالر إلى الخارج 15.7

 (393 ).(مميارات دكالر لمسنة
  مف رأس ماؿ الشركات %30فيما يخص ضركرة امتبلؾ الطرؼ الكطني لحصة ال تقؿ عف 

العاممة في مجاؿ االستيراد سببيا  كصكؿ فاتكرة االستيراد إلى مستكيات حرجة بداية مف سنة 
 مميار دكالر أم أربع أضعاؼ قيمة الكاردات سنة 40، أيف تـ تسجيؿ قيمة الكاردات بػ 2008
2000. 

                                                           

(393) Abdellatif Rebah, L’économie Algérienne, Edition INAS, Alger,  20011, p 120. 
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  فيما يخص بإقرار حؽ الشفعة كذلؾ نتيجة قياـ عدة مستثمريف أجانب ببيع شركاتيـ ألجانب دكف
عمـ السمطات الجزائرية، أبرز مثاؿ عمى ذلؾ ىك قياـ مجمكعة أكراسكـك ببيع معامؿ إلنتاج 

االسمنت المجمكعة الفرنسية الفارج حيث تمت الصفقة في إحدل العكاصـ األكركبية دكف عمـ 
السمطات الجزائرية ك التي كضعت أماـ األمر الكاقع عمما أف مجمكعة أكراسكـك قد تحصمت عمى 

 .ىذه المعامؿ في إطار خكصصة المؤسسات العمكمية كاستفادة كقتيا بعدة إمتيازات

 .اإلطار المؤسساتي لالستثماراألجنبي والضمانات الممنوحة لو في الجزائر: المطمب الثالث

 .اإلطار  المؤسساتي لالستثماراألجنبي المباشر: أوال

بيدؼ تسييؿ االستثمار كتنظيمو كتسييؿ إنشاء المؤسسات ثـ كضع مجمكعة مف اآلليات كاليياكؿ 
 :التي تسير عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ كىي

 .المجمس الوطني لالستثمار- 1

 سبتمبر 24 المؤرخ في 281-01أنشئ المجمس الكطني لبلستثمار بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 مف طرؼ الكزارة المسؤكلة عف ترقية االستثمار ككضع تحت سمطة رئيس الحككمة الذم يتكلى 2001

 .رئاستو، ك يقـك بكظيفتو االقتراح كالدراسة كتمنح لو سمطة فعمية في اتخاذ  القرارات

 المتعمؽ بصبلحيات 2006 أكتكبر 09 المؤرخ في 355-06كقد أكضح المرسـك التنفيذم رقـ 
المجمس الكطني لبلستثمار كتشكيمتو كتنظيمو كسيره في المادة الثالثة باف المجمس الكطني لبلستثمار 

 (394 ):يسير عمى ترقية االستثمار ك ذلؾ عف طريؽ

 اقتراح إستراتيجية تطكير االستثمار ك أكلكياتو. 
  دراسة البرنامج الكطني لترقية االستثمار الذم يسند إليو ك يكافؽ عميو في مجاؿ تطكير

 .االستثمار
 دراسة مكاءمة التدابير التحفيزية لبلستثمار مع التطكرات الممحكظة. 
 دراسة كؿ اقتراح لتأسيس مزايا جديدة ككذا كؿ تعديؿ لممزايا المكجكدة. 
 دراسة قائمة النشاطات كالسمع المستثنات مف المزايا كيكافؽ عييا ككذا تحيينيا كتعديميا. 
 دراسة مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أىمية بالنسبة لبلقتصاد الكطني كيكافؽ عمييا. 

                                                           

، المتعمؽ بصبلحيات 2006اكتكبر 9 المكافؽ ؿ1427رمضاف 16، المؤرخ في 355-06المرسـك التنفيذم رقـ  (394)
 .12المجمس الكطني لبلستثمار كتشكيمتو كتنظيمو كسيره، ص 
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 يقيـ القركض الضركرية لتغطية البرنامج الكطني لدعـ االستثمار. 
 ضبط قائمةالنفقات التي يمكف اقتطاعيا مف الصندكؽ المخصص لدعـ االستثمار كترقيتو. 
 يقترح عمى الحككمة كؿ القرارات كالتدابير الضركرية لتنفيذ إجراء دعـ االستثمار كتشجيعو. 
  يحث عمى إنشاء كتطكير المؤسسات كاآلليات المالية المبلئمة لتمكيؿ االستثمار كيشجع عمى

 .ذلؾ
 ريعالج كؿ المسائؿ األخرل ذات العبلقة باالستثما. 

 :(395)كقد حددت المادة الرابعة مف نفس المرسـك الكزارات المشكمة لممجمس الكطني لبلستثمار كىي

 الكزير المكمؼ بالجماعات المحمية. 
 الكزير المكمؼ بالمالية. 
 الكزير المكمؼ بترقية االستثمارات. 
 الكزير المكمؼ بالتجارة. 
 الكزير المكمؼ بالطاقة كالمناجـ. 
 الكزير المكمؼ بالصناعة. 
 الكزير المكمؼ بالسياحة. 
 الكزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة ك المتكسطة. 
 الكزير المكمؼ بتييئة اإلقميـ ك البيئة. 

كما يحضر رئيس مجمس إدارة ككذا المدير العاـ لمككالة الكطنية لتطكير االستثمار كمبلحظيف في 
اجتماعات المجمس، كيقدـ المدير العاـ لمككالة مشاريع االتفاقيات لممجمس، كما يمكف أف يستعيف المجمس 

 .عند الحاجة بكؿ شخص نظرا لكفاءتو أك خبرتو في ميداف االستثمار

كيتكلى الكزير المكمؼ بترقية االستثمار أمانة المجمس الذم يجتمع مرة كؿ ثبلثة أشير عمى األقؿ، 
 .كيمكف استدعاؤه عند الحاجة بناءا عمى طمب مف رئيسو أك بطمب أحد أعضاءه

 :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار- 2

 27 المؤرخ في 282-01أنشأت الككالة الكطنية لتطكير االستثمار بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 . المتضمف صبلحيات الككالة الكطنية لبلستثمار ككيفية تنظيميا ك تسييرىا2001سبتمبر 

                                                           

 .13نفس المرجع، ص  (395)
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الككالة الكطنية لتطكير االستثمار ىي مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية 
 (396):كاالستقبلؿ المالي تحت إشراؼ كزير الصناعة كترقية االستثمار، كلدييا سبعة مياـ كىي

حيث تقدـ الككالة خدمة استقباؿ المستثمريف كتقدـ ليـ كافة المعمكمات بفضؿ : ميمةاإلعالـ .1
 .نظاـ المعمكمات كقكاعد البيانات

 مف خبلؿ ميمة التسييؿ فإف الككالة كبمساعدة الشباؾ الكحيد البلمركزم :ميمة التسييؿ .2
(GUD)  كالذم ييدؼ أساسا لتبسيط اإلجراءات كالقكاعد إلنشاء المؤسسات، حيث يكجد عمى

مستكل ىذا الشباؾ ممثؿ عف الككالة الذم يتكلى محاكرة المستثمر كمساعدتو كذلؾ بتزكيده 
 .بجميع المعمكمات البلزمة، كمراقبة الممفات كالمراسبلت لمختمؼ المصالح المختصة

كفي ىذا المجاؿ، فإف الككالة تعمؿ عمى ربط عبلقات تجارية بيف : ميمة ترقية االستثمار .3
المستثمريف الغير المقيميف مع المتعامميف الجزائرييف مف خبلؿ تنظيـ حمبلت إعبلمية تيدؼ 

 .بالتعريؼ بمناخ االستثمار في الجزائر
كتتمثؿ في تنظيـ خدمة االستقباؿ كالتكفمبالمستثمريف كمرافقتيـ مع تكفير كؿ : ميمة المتابعة .4

 .الخدمات الخاصة بالمستثمريف غير المقيميف كمساعدتيـ عمى إتماـ اإلجراءات المطمكبة

حيث أف المشاركة في تنظيـ العقار تتـ عف : ميمة المشاركة في إدارة األراضي االقتصادية .5
 .طريؽ إعبلـ المستثمريف عف األراضي االقتصادية المتكفرة ككذلؾ بتسيير الحافظة العقارية

 حيث تتكلى الككالة الكطنية لتطكير االستثمار تحديد المشاريع ذات األىمية :إدارة االمتيازات .6
الخاصة بالنسبة لبلقتصاد الكطني لمتحقؽ مف أىمية الحصكؿ عمى االمتيازات، ككذلؾ إصدار 
القرار المتعمؽ بالفكائد كما تقكد بإصدار أمر إلغاء القرارات الخاصة بمنع االمتيازات كميا أك 

 .جزئيا
مف خبلؿ ميمتيا المتعمقة بالمتابعة، فاف الككالة الكطنية لتطكير االستثمار : ميمة الرصد العاـ .7

مسؤكلة عف تطكير خدمة المراقبة كاالستماع كتقديـ خدمة اإلحصاء، كذلؾ بجمع المعمكمات 
المتعمقة بمدل إنجاز المشاريع مع ضماف االمتثاؿ لبللتزامات التي تعيد بيا المستثمر بمكجب 
االتفاقيات، كما تقـك بحماية االستثمارات كاحتراـ االلتزامات التي قاـ بيا المستثمركف مف خبلؿ 

 .اإلعفاء الضريبي

 :الشباؾ الوحيد الالمركزي- 3
                                                           

، المتضمف صبلحيات 2009 اكتكبر19 المكافؽ ؿ1427 رمضاف 16 المؤرخ في356-06المرسـك التنفيذم رقـ  (396)
 .الككالة الكطنية لتطكير االستثمار كتنظيميا كسيرىا
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الشباؾ البلمركزم ىك جزء مف الككالة الكطنية لتطكير االستثمار عمى المستكل المحمي كالذم 
أنشئ عمى مستكل كؿ كالية، كىك يشمؿ إلى جانب إطارات الككالة ممثميف عناإلدارات التي تتدخؿ في 
كقت أك آخر في سياؽ تجسيد المشركع مثؿ المركز الكطني لمسجؿ التجارم كالضرائب كأمبلؾ الدكلة 

كالجمارؾ كالتعمير ك تييئة اإلقميـ كالعمؿ كمأمكر المجمس الشعبي البمدم الذم يتبعو مكاف إقامة الشباؾ 
  .الكحيد

 أكتكبر سنة 9 المؤرخ في 356-06 كفيما يمي مياـ كؿ ىذه اإلداراتحسب المرسـك التنفيذم رقـ 
2006:( 397) 

يسجمممثؿ الككالة التصريحات بمشاريع االستثمار كطمبات منح المزايا كيسمـ في الحاؿ شيادات  .1
 .اإليداعمجميع االستثمارات المصرح بيا، كيتكفؿ بتقديـ كؿ المعمكمات الضركرية لممستثمريف

 :يكمؼ ممثؿ المركز الكطني لمسجؿ التجارم بما يمي .2
 صدار عمى الفكر التسميات االجتماعية ك األسماء التجارية  .تسجيؿ كا 
 عبلـ المستثمريف فيما يخص التنظيـ المتضمف القيد في السجؿ التجارم  .مرافقة كتكجيو كا 
 تسميـ كصؿ إيداع ممؼ القيد في السجؿ التجارم مع إصدار كصبلإليداع. 
  تحكيؿ ممفات القيد في السجؿ التجارم التي تكدع صباحا إلى الممحقة المختصة إقميميابغرض

 .تكقيع شيادات السجؿ التجارم مف قبؿ المأمكر المحمي
  ساعة عمى األكثر48تسميـ شيادات القيد في السجؿ التجارم في مدة أقصاىا . 

يكمؼ ممثؿ مصالح الضرائب بتقديـ المعمكمات الجبائية الكفيمة بتمكيف المستثمريف مف تجسيد . 3
 :مشاريعيـ، ك بمساعدة المستثمر في عبلقاتو مع اإلدارةالجبائية أثناء إنجاز المشركع ك ذلؾ مف خبلؿ

  إعبلـ المستثمريف عف الترتيبات البلزمة إلعداد مشاريعيـ بما في ذلؾ التصريح بالكجكد كتشكيؿ
 .ممؼ المكمؼ

 منح استمارة طمب رقـ التعريؼ الجبائي كرقـ البطاقة الجبائية. 
  استبلـ طمب الحصكؿ عمى رقـ التعريؼ الجبائي كالبطاقة الجبائية كضماف صدكرىـ لدل المديرية

 .المركزية لئلعبلـ ك التكثيؽ
  استبلـ كالتكفؿ بممفات طمبات الحصكؿ عمى شيادة اإلعفاءلشراء المعدات ك المؤىمة لئلستفادة مف

 .المزايا

                                                           

 .18نفس المرجع، ص  (397)
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  التنسيؽ برفقة مدير الشباؾ الكحيد حكؿ إعداد محضر معاينة لكؿ االستثمارات التي بمغت مرحمة
 .نياية المدة القانكنية إلنجازىا مف أجؿ الشركع الفكرم في مرحمة االستغبلؿ

  استبلـ طمبات إعداد محضر معاينة الدخكؿ في مرحمة االستغبلؿ لبلستثمار المستفيد مف قرار منح
 .مزايا االنجاز

  تبميغ محضر الدخكؿ في مرحمة االستغبلؿ لبلستثمار المستفيد مف قرار منح مزايا االنجاز مف قبؿ
 .ممثمي مفتشية الضرائب المختصة إقميميا عمى مكقع االستثمار

  استبلـ الكشؼ السنكم لتقدـ االستثمار المستفيد مف المزايا الممنكحة مف طرؼ الككالة الكطنية
 .لتطكير االستثمار

 :ك تتكفؿ بالمياـ التالية: مصالح أمبلؾ الدكلة. 3

 إعبلـ المستثمريف بتكفر الكعاء العقارم ك كذا أصكؿ العقارات المتاحة كالمتكفرة. 
 إعبلـ المستثمريف حكؿ األسعار المطبقة محميا ككذلؾ تحديثيا. 
  متابعة تطكر جميع أعماؿ االمتياز التي تيـ المستثمريف الذيف يسعكف لمحصكؿ عمى مزايا الشباؾ

الكحيد كالذيف قبمت ممفاتيـ مف قبؿ لجنة المساعدة عمى تحديد مكقع ك ترقية االستثمار كالضبط 
 .العقارم

  مساعدة المستثمريف لمحصكؿ في أحسف اآلجاؿ عمى عقكد إمتيازاتاألراضي الممنكحة مف قبؿ لجنة
 .المساعدة

حيث يكمؼ ممثؿ الجمارؾ بإعبلـ المستثمر كمساعدتو عمى إتماـ الترتيبات : مصالح الجمارؾ. 4
 :الجمركية بمناسبة إنجاز مشركعو أك تنفيذ المزايا كذلؾ عف طريؽ

 كضع تحت تصرؼ المتعامميف كؿ المعمكمات المتعمقة باإلجراءات الجمركية. 
 تزكيد المتعاممينباإلحصائيات. 
 إعبلـ المتعامميف عمى تطكر حاالتيـ عمى مستكل المصالح. 
 تنظيـ مكاعيد مع المصالح المركزية ك الخارجية لمجمارؾ. 

حيث يكمؼ ممثؿ التعمير بمساعدة المستثمر في إتماـ الترتيبات المرتبطة بالحصكؿ : مصالح التعمير. 5
 :عمى رخصة البناء، ك الرخص األخرل المتعمقة بحؽ البناء ك كذا بالقياـ بالمياـ التالية

 تكفير المعمكمات حكؿ تماثؿ النشاط المقترح عمى المكقع، مكضكع االستثمار المطمكب. 



324 

 

  متابعة تقدـ ممؼ المستثمر عمى النحك المطمكب مف المستثمر عمى مستكل مديرية التخطيط ك
 .البناء

  إجراء تحقيقات ميدانية لمتأكد مف إمتثاؿ معدات البناء في المشركع ك البنية التحتية مكضكع عممية
 .االستثمار لممقاييس المحددة

  تنفيذ لدل مديرية التخطيط العمراني ك البناء جميع اإلجراءات إلصدار كثائؽ المستثمر في أقرب
 .اآلجاؿ

حيث يكمؼ ممثؿ مصالح التييئةاإلقميمية كالبيئية بإعبلـ المستثمر عمى : التييئة العمرانية كالبيئية. 6
الخارطة الجيكية لتييئة اإلقميـ، كدراسة األثر كالمخاطر كما يساعد المستثمر لمحصكؿ عمى التراخيص 

 .المطمكبة فيما يخص حماية البيئة

حيث يعمـ ممثؿ التشغيؿ المستثمريف بالتشريع كالتنظيـ الخاصيف بالعمؿ، : مصالح التشغيؿ كالعمؿ. 7
كيتكلى االتصاؿ مع الييئة المكمفة بتسميـ رخص العمؿ ككؿ الكثائؽ المطمكبة كفؽ التنظيـ المعمكؿ بو 

 .بيدؼ إصدارىا في أقرب اآلجاؿ

 :حيث يكمؼ بالمياـ التالية: مأمكر المجمس الشعبي البمدم. 8

 إعداد الكثائؽ المتعمقة باألحكاؿ الشخصية لممستثمر. 
 شيادات مطابقة النسخ لجميع الكثائؽ األصمية إلنشاء ممؼ االستثمار. 
  التصديؽ عمى التكقيع عمى كؿ الكثائؽ المكقعة مف قبؿ المستثمر كالضركرية لتككيف ممؼ

 .االستثمار

 ضمانات حماية االستثمار األجنبي  في الجزائر: ثانيا

كعيا منيا بضركرة تكفير الحماية القانكنية كمختمؼ الضمانات لممستثمريف األجانب، نصت مختمؼ 
قكانيف االستثمار عمى تكفير ىذه الحماية ككنيا تعتبر أحد أبرز األسباب الدافعة لقرار المستثمريف حكؿ 
تكطيف االستثمار، كمف أىـ المبادئ المنصكص عمييا قانكنا في ىذا اإلطار  نجد مبدأ عدـ التمييز بيف 

المستثمريف األجانب كالكطنييف كاإلقرار بالتحكيـ الدكلي، كاتفاقيات حماية االستثمار ثنائية كانت أك 
 :متعددة األطراؼ

 مبدأ عدـ التمييز بيف المستثمر الوطني و األجنبي - 1
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حيث يحظى األشخاص الطبيعيكف كالمعنكيكف األجانب بنفس المعاممة التي يحظى بيا األشخاص 
 مف 38المادة )الطبيعيكف كالمعنكيكف الجزائريكف مف حيث الحقكؽ كااللتزامات المتعمقة باالستثمار 

 (398 ) (.12-93المرسكـ التشريعي 

-01 مف األمر 15كفيما يتعمؽ بمبدأ استقرار النظاـ القانكني الخاص باالستثمارات فاف المادة رقـ 
ال تنطبؽ المراجعات أك اإللغاءات التي قد تطرأ عمى االستثمارات المنجزة في إطار " تنص عمى أنو 03

كيعتبر ىذا النص بمثابة تعيد مف طرؼ السمطات " ىذا األمر إال إذا طمب المستثمر ذلؾ صراحة
الجزائرية بعدـ تطبيقيا لمقكانيف الجديدة عمى االستثمارات التي شرع في انجازىا، كؿ ىذا مف شأنو طمأنة 

يحظى جميع "المستثمر األجنبي  خاصة الذم يتطمع إلى االستقرار القانكني، كتضيؼ نفس المادة أنو 
األشخاص الطبيعية كالمعنكية األجنبية بنفس المبادئ مع التقيد بأحكاـ االتفاقيات المبرمة بيف الدكلة 

 ".الجزائرية كالدكؿ التي يككف ىؤالء األشخاص مف رعاياىا

 :اإلقرار بالتحكيـ الدولي- 2

اىتـ التشريع الجزائرم خاصة مع بداية التسعينات بالضمانات األساسية المتعمقة بحماية االستثمار 
األجنبي حيث يمثؿ اإلقرار بالتحكيـ الدكلي كإجراء قانكني معترؼ بو دكليا لمفصؿ في النزاعات المحتمؿ 

 .كقكعيا

كمف أجؿ حؿ منازعات االستثمار بيف الدكؿ كالمستثمريف األجانب أنشأت االتفاقية الخاصة بتسكية 
 مركزا 1965 أكت 25منازعات االستثمار بيف الدكؿ كبيف مكاطني الدكؿ المتعاقدة األخرل بكاشنطف في 

دكليا لتسكية نزاعات  االستثمار، كالذم يعتبر ىيئة متخصصة في تسكية ىذه النزاعات، كيقكـ ىذا 
المركز بإدارة التحكيـ كفقا لما تقتضيو االتفاقية ك بالتالي فإف انضماـ الجزائر إلى ىذا المركز يعتبر 

 .ضماف لممستثمريف األجانب عمى رؤكس أمكاليـ المستثمرة في الجزائر

 21كما صادقت الجزائر عمى االتفاقية المنضمة إحداث الككالة الدكلية لضماف االستثمار في 
 11 ك ىي اتفاقية مؤسسة لمككالة الدكلية لضماف االستثمار ك التي صكدؽ عمييا في تاريخ 1995جانفي 
 بسيكؿ تحت رعاية البنؾ الدكلي لئلنشاء ك التعمير، ك حسب المادة الثانية مف االتفاقية 1985أكتكبر 

فإف ىدؼ الككالة ىك تشجيع تدفؽ االستثمار لؤلغراض اإلنتاجية فيما بيف الدكؿ األعضاءكعمى 

                                                           

 .154بابا عبد القادر، مرجع سابؽ، ص  (398)
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الخصكص إلى الدكؿ النامية األعضاء تكممة ألنشطة البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير كشركة التمكيؿ 
 (399 ):الدكلية ك تقـك الككالة تحقيقا ليذه األىداؼ بما يمي

  إصدار ضمانات بما في ذلؾ المشاركة في التأميف ك إعادة التأميف ضد المخاطر الغير تجارية
 .لصالح االستثمارات في دكلة عضك، التي تعد مف الدكؿ األعضاء األخرل

 تشجيع تدفؽ االستثمار األجنبي إلى الدكؿ النامية األعضاء. 

إف مصادقة الجزائر عمى ىذه االتفاقيات يعد مصدر ثقة كاطمئناف لممستثمريف األجانب ال يقؿ 
 .أىمية عمى الضمانات األخرل

  

                                                           

 .156نفس المرجع، ص  (399)
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 :اتفاقيات حماية االستثمار. 3

باإلضافةإلى الضمانات السالفة الذكر فإف السمطات العمكمية في الجزائر كفرت لممستثمريف 
 دكلية لتشجيع االستثمار األجنبي كتحميو مف خبلؿ العديد مف االتفاقيات المبرمة سكاء تاألجانبالتزاما

 .عمى المستكل الثنائي أك المتعدد األطراؼ

 اتفاقية ثنائية لحماية االستثمار مع 45 كقعت الجزائر 1991منذ سنة : فعمى المستكل الثنائي
 21في  (U.E.B.L)مختمؼ الدكؿ عبر العالـ كىذا بداية مع االتحاد االقتصادم ببمجيكا ك لكسمبكرغ 

 ككذا ايطاليا كالكاليات المتحدة األمريكية، حيث تتفؽ كميا عمى حماية ك ترقية االستثمارات 1991أفريؿ 
 (400 ). سنة20 ك 5األجنبية المتبادلة، مع اإلشارةإلى أغمب ىذه االتفاقيات تتراكح ما بيف 

كعمى المستكل المتعدد األطراؼ شيدت االتفاقيات كالمعاىدات تطكرا كاضحا إبتداءاباألمـ المتحدة 
كاالتفاقية العربية المكحدة الستثمار رؤكس  (MMGI)كمركرا بإنشاء الككالة المتعددة لضماف االستثمار 

، كاتفاقية ترقية كضماف 1980 نكفمبر 27األمكاؿ العربية في البمداف العربية المكقع عمييا في 
 بيف بمداف  اتحاد المغرب العربي إلى االتفاؽ األكركبي 1990 جكيمية 23االستثمارات المبرمة في 

 كالتي 22/04/2001المتكسطي لتأسيس شراكة بيف الجزائر ك دكؿ االتحاد األكركبي في فالكنسيا في 
،باإلضافةإلى عدة بركتكككالت كاتفاقيات تعمؿ كميا 2005 سبتمبر 01دخمت حيز التطبيؽ إبتداء مف 

 .الخ...عمى تدعيـ الثقة ك إبعاد المخاطر المتعمقة بنزع الممكية ك المصادرة

 منيا ثنائية 47 اتفاقية دكلية لحماية االستثمارات 55أف الجزائر قد أبرمت  (39)كيبيف الجدكؿ رقـ 
 113) اتفاقيات متعددة اإلطراؼ في حيف تعتبر مصر الدكلة العربية األكثر تكقيعا ليذه االتفاقيات 08ك

 . (اتفاقية
  

                                                           

 .132تكمي عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  (400)
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 2013عدد اجفالات االطحثوار الدولُة العزبُة، ححً ًهاَة : (39)الجدول رلن 

    

 الدولة
اجفالُات االطحثوار 

 الدولُة الثٌائُة
اجفالات االطحثوار الدولُة 

 أخزي
 اإلجوالٍ

(BITs) (OtherIIAs) Total 
 55 8 47 الجشائز
 44 15 29 البحزَي

 19 10 9 جُبىجٍ
 113 13 100 هصز

 13 6 7 العزاق

 62 9 53 األردى

 88 14 74 الكىَث
 58 8 50 لبٌاى

 46 11 35 لُبُا
 27 7 20 هىرَحاًُا

 72 9 63 الوغزب
 48 14 34 طلطٌة عواى

 10 7 3 فلظطُي
 63 14 49 لطز

 38 14 24 الظعىدَة
 7 5 2 الصىهال

 37 10 27 الظىداى
 47 5 42 طىرَة

 64 9 55 جىًض
 59 14 45 اإلهارات

 43 6 37 الُوي

 www.iaigc.org: مكقع المؤسسة العربية لضماف االستثمار: المصدر
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 دراسة تحميمية وتقييمية لمكانة االقتصاد الجزائري في أىـ مؤشرات التنافسية الدولية: المبحث الثاني

مع االنفتاح كالتحرر االقتصادييف، أخذت مسألة مدل جاىزية االقتصاديات كقدرتيا عمى المنافسة في 
األسكاؽ الدكلية تحتؿ مساحات متزايدة في األدبيات ذات العبلقة سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل الكطني أك 
عمى المستكل الدكلي، كفي ىذا الصدد عمدت مجمكعة مف الييئات الدكلية كىيئات التنافسية في العديد 

مف دكؿ العالـ متقدمة كانت أك نامية بقياس مؤشرات التنافسية، كتقييـ السياسات كصياغة االستراتيجيات 
 .االقتصادية المستقبمية في إطار المعمكمات كالتطكرات االقتصادية

سيتناكؿ ىذا المبحث بالدراسة كالتقييـ لمكانة االقتصاد الجزائرم في تقارير التنافسية الصادرة عف كؿ مف 
 .المنتدل العالمي كالبنؾ الدكلي ككذا تقرير التنافسية العربية الصادر عف المعيد العربي لمتخطيط

 .تقييـ تنافسية االقتصاد الجزائري حسب المنتدى االقتصادي العالمي: المطمب األوؿ

 بدراسة تنافسية الدكؿ كفؽ 1979يقـك المنتدل االقتصادم العالمي بدافكس بسكيسرا سنكيا ك منذ عاـ 
منيجية معينة، كتحديد العكامؿ التي تؤثر في التنمية المستدامة كتحقيؽ االزدىار االقتصادم، حيث 

( GCI)يصدر المنتدل سنكيا تقرير التنافسية العالمي كالذم يرتب الدكؿ حسب مؤشر التنافسية العالمي 
كالذم يبيف نقاط القكة كالضعؼ في مناخ األعماؿ في مختمؼ الدكؿ كما يعتبر أداة لتكجيو السياسات 

 .االقتصادية لمدكؿ عمى المستكل الكمي كالجزئي

كما يمكف اعتبار تقرير التنافسية العالمي مؤشرا لئلنتاجية الكمية التي تتمتع بيا الدكؿ، حيث 
يفترض التقرير أف االقتصاد الذم يتمتع بتنافسية عالية يككف قادرا عمى تكليد دخؿ كمي أعمى لمكاطني 
تمؾ الدكلة كحيث أف إنتاجية المكارد االقتصادية المكجكدة بالدكلة تؤثر عمى العائد عمى االستثمار، ككف 
االستثمار يؤثر عمى النمك االقتصادم، كعميو فإف الدكؿ ذات االقتصاد األكثر تنافسية ستككف مرشحة 

 (401).ألف يككف النمك االقتصادم فييا ذك كتيرة متسارعة أكثر مف الدكؿ األقؿ تنافسية 

 .كيكضح الشكؿ التالي أىـ محاكر مؤشرات التنافسية العالمية كتصنيفيا حسب المجمكعات
  

                                                           

 ،"تقييـ القدرة التنافسية لالقتصاد الجزائري وفؽ لمؤشر التنافسية العالمي"برحاؿ عبد الكىاب، سرحاف سامية،  (401)
 .02، ص2011، جامعة جيجؿ، نكفمبر "دكر القطاع الخاص في رفع تنافسية االقتصاد الجزائرم"الممتقى الكطني حكؿ 
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 .أىـ محاكر مؤشر التنافسية العالمية: (24)الشكؿ رقـ 

Source : Word Economic Forum, The global competitiveness report 2012-2013, P08. 

فإف منيجية التقرير تصنؼ الدكؿ حسب كضعيا في مراحؿ النمك كالتطكر،  (24)مف خبلؿ الشكؿ رقـ 
كىي مرحمة االقتصاد المعتمد عمى المكارد الطبيعية كمرحمة االقتصاد المعتمد عمى الكفاءة كالفعالية، 

 .كمرحمة االقتصاد المعتمد عمى المعرفة كاالبتكار

 فإف الجزائر تقع في المرحمة االنتقالية لممركر 2011/2012كحسب تقرير التنافسية العالمي لسنة 
لممرحمة الثانية مف مستكيات التنمية أم بيف مرحمتي االقتصاد المعتمد عمى المكارد الطبيعية ك مرحمة 

 .االقتصاد المعتمد عمى الكفاءة كالفاعمية

أما عف مكقع االقتصاد الجزائرم في مؤشر التنافسية العالمي فاف االقتصاد الجزائرم يقع في 
 دكلة في تقرير 139 مف بيف 86 دكلة شمميا التقرير بعدما كانت تحتؿ المرتبة 142 مف بيف 87المرتبة 
  (.01الممحؽ رقـ) 2009/2010 دكلة في تقرير 133 مف بيف 83 كالمرتبة 2010/2011

مرتبة الجزائر في المحاكر الرئيسية لتقرير التنافسية العالمي لعامي  (40)     كيكضح الجدكلرقـ 
 2012/.2011 ك2010-2011

 

 :مجموعة المتطلبات الرئٌسٌة

 المؤسسات 

 البنٌة التحتٌة 

 ًاستقرار االقتصاد الكل 

  الصحة و التعلٌم
 األساسً

 :مجموعة محفزات الكفاءة

 التعلٌم العالً و التدرٌب 

 كفاءة السوق 

 تطور األسواق المالٌة 

 الجاهزٌة التكنولوجٌة 
 حجم السوق 

مجموعة عوامل االبتكار 
 :والتطوٌر

 مدى تطور مناخ األعمال 
 محور االبتكار 

 

 مرحلة االقتصاد المعتمد

 على الموارد الطبٌعٌة

 

مرحلة االقتصاد المعتمد على 
 الكفاءة و الفعالٌة

مرحلة االقتصاد المعتمد على 
 المعرفة و االبتكار
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 .ترتيب االقتصاد الجزائرم في المحاكر الرئيسية لمؤشر التنافسية العالمية(:40)الجدكؿ رقـ 
مرتبة الجزائر حسب تقرير  المحاور الرئيسية

مف بيف 2010-2011
 *  دولة391

مرتبة الجزائر حسب تقرير 
مف 2011-2012
 ** دولة142بيف

 الفرؽ

 ↑ 5 75 80 المجموعة األولى
 ↓ 29 127 98 المؤسسات: المحور األوؿ
 ↓ 6 93 87 البنية التحتية: المحور الثاني
 ↑ 38 19 57 استقرار االقتصاد الكمي: المحور الثالث
 ↓ 5 82 77 الصحة و التعميـ األساسي: المحور الرابع

 ↓ 15 122 107 محفزات الكفاءة: المجموعة الثانية
التعميـ العالي و : المحور الخامس

 التدريب
98 101 3 ↓ 

 ↓ 8 134 126 كفاءة السوؽ: المحور السادس
 ↓ 14 137 123 كفاءة سوؽ العمؿ: المحور السابع
 ↓ 2 137 135 تطور األسواؽ المالية: المحور الثامف
 ↑ 14 120 106 الجاىزية التكنولوجية: المحور التاسع
 ↑ 3 47 50 حجـ السوؽ: المحور العاشر

عوامؿ االبتكار و : المجموعة الثالثة
 التطوير

108 136 28 ↓ 

مدى تطور مناخ : المحور الحادي عشر
 االستثمار

108 135 27 ↓ 

 ↓ 25 132 107 االبتكار: المحور الثاني عشر
 *P76،the global competitiveness report 2010/2011، Word economic forum:المصدر

**  Word economicforum، the global competitiveness report 2011/2012، P94 

 :ك فيما يمي عرض لتقييـ تنافسية االقتصاد الجزائرم حسب مؤشر التنافسية العالمي

 المتطمبات الرئيسية: المجموعة األولى

 مراتب في ىذه المجمكعة مقارنة بتقرير 05    نبلحظ مف الجدكؿ أعبله تحسف مرتبة الجزائر كتقدميا 
، كتعتبر ىذه المجمكعة الكحيدة التي تحسف فييا ترتيب الجزائر كىذا نظرا لمكزف الترجيحي 2010/2011

 رتبة، إال أننا نشيد تراجع 38كالذم تحسف فيو مكقع الجزائر بػ (استقرار االقتصاد الكمي )لممحكر الثالث
مراتب المحاكر األخرل المشكمة ليذه المجمكعة، كتبقى الجزائر مرتبة ضمف دكؿ النصؼ الثاني مف 

 (402 )كفيما يمي عرض لتقييـ مناخ االستثمار في الجزائر حسب ىذه المجمكعة(142\75)العالـ 

 المؤسسات: المحور األوؿ . 

                                                           

(402)Wordeconomic forum, the global competitiveness report 2011/2012 , P95 
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 كذلؾ 2011/2012 في تقرير 127 مرتبة عند مستكل 29انخفض أداء الجزائر حسب ىذا المحكر 
 121)نتيجة تدىكر السياسات الحككمية كمؤشر استقبللية القضاء، كالذم كاف ترتيب الجزائر فييا 

  (.01الممحؽ رقـ)عمى التكالي (137 ك126)عمى التكالي ليصبح  (112ك

 البنية التحتية: المحور الثاني 

 مراتب مقارنة بتقرير 6في ىذا المحكر مسجمة بذلؾ تراجعنا قدره  (97)احتمت الجزائر المرتبة 
 كىذا نتيجة تراجع مرتبة الزائر في كؿ المؤشرات المككنة ليذا المحكر خاصة مؤشر جكدة 2010/2011

، كجكدة الطرؽ كالتي  (115)بعدما كانت  (122)البنية التحتية لممكانئكالذم احتمت فيو الجزائر المرتبة 
 ليصبح 98 ، كمؤشر جكدة البنية التحتية لمنقؿ الجكم الذم انخفض مف المرتبة 77 كأصبحت 66كانت 
  (.01الممحؽ رقـ).106

 استقرار االقتصاد الكمي: المحور الثالث 

 حيث احتمت الجزائر 2011/2012شيد مكقع الجزائر في ىذا المحكر تحسنا ممحكظا خبلؿ تقرير 
 مرتبة، ما أدل إلى تحقيؽ بعض 38 في التقرير الفائت مسجمة تقدما قدره 57 بعدما كاف 19المرتبة 

المزايا التنافسية لكؿ المؤشرات المككنة ليذا المحكر، خاصة الديف العاـ كالتي حققت فيو الجزائر المرتبة 
ك ذلؾ نتيجة إلى تسديد الجزائر لديكنيا الخارجية مستغمة  (10)عالميا بعدما كانت تحتؿ المرتبة  (08)

الفكائض المالية الناتجة عف ارتفاع أسعار المحركقات، ك زيادة معدؿ االدخار القكمي الذم احتؿ المرتبة 
كذلؾ نتيجة السياسات المنتيجة مف طرؼ السمطات العمكمية  (29)الثالثة عالميا بعدما كاف في المرتبة 

كالرامية إلى تحسيف مستكل معيشة المكاطنيف مف خبلؿ المراجعات لشبكة األجكر كالزيادة في المعاشات 
 .ك مختمؼ التحكيبلت الحككمية

 الصحة والتعميـ األساسي: المحور الرابع 

 .، أم بفقداف خمس مراتب82 إلى المرتبة 77انخفض ترتيب الجزائر في ىذا المحكر مف المرتبة 

 محفزات الكفاءة: المجموعة الثانية

 في 122 مرتبة فقد احتمت الجزائر المرتبة 15عرؼ ترتيب الجزائر في ىذه المجمكعة انخفض قدره 
 كذلؾ نتيجة لتدىكر مكقع 2010/2011 في تقرير 107 بعدما كانت تحتؿ المرتبة 2011/2012تقرير 
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الجزائر في مختمؼ المحاكر المككنة ليذا المجمكعة عدا محكر حجـ السكؽ،  ك فيما يمي عرض لتقييـ 
 (403 ).مناخ االستثمار في الجزائر حسب ىذه المجمكعة

 التعميـ العالي و التدريب: المحور الخامس 

 كذلؾ نتيجة تراجع مرتبة الجزائر في أىـ 98 بعدما كانت في المرتبة 101سجمت الجزائر المرتبة 
،  ككذا مؤشر 84 بعدما كانت 123مؤشرات ىذا المحكر كىي جكدة التعميـ كالتي تراجعت إلى المرتبة 

 .91 بعدما كانت تحتؿ المرتبة 101جكدة كميات األعماؿ التي تراجعت بدكرىا إلى المرتبة 

 كفاءة السوؽ: المحور السادس 

 مراتب 8 أم انخفاض قدرتو 134 إلى المرتبة 126تراجع مكقع الجزائر في ىذا المحكر مف المرتبة 
كذلؾ نتيجة التراجع الذم شيدتو معظـ المؤشرات المككنة ليذا المحكر كمؤشر كثافة المنافسة المحمية 

 إلى المرتبة 55 ككذا مؤشر التحكـ في األسكاؽ مف المرتبة 131 إلى المرتبة 93الذم تراجع مف المرتبة 
 .114 إلى المرتبة 91 ككذا مؤشر فعالية سياسة مكافحة االحتكار مف المرتبة 98، 

 كفاءة سوؽ العمؿ: المحور السابع 

صنؼ تقرير التنافسية العالمية محؿ الدراسة الجزائر في ىذا المحكر في مؤخرة الترتيب، فبعد أف كاف 
 أم ضمف العشر دكؿ األكاخر نتيجة 134 تراجعت إلى المرتبة 126ترتيب الجزائر في ىذا المحكر 

 إلى 125 المككنة ليذا المحكر، فنجد مؤشر ىجرة الكفاءات تراجع مف المرتبة تلتراجع مختمؼ المؤشرا
  (.01الممحؽ رقـ).125 إلى 105،  ك مؤشر مركنة تحديد الركاتب مف 141المرحمة 

 تطور األسواؽ المالية: المحور الثامف

صنفت الجزائر في ىذا المحكر ضمف الخمس دكالألكاخر في كبل التقريريف محؿ الدراسة ك ذلؾ نتيجة 
 في درجة تطكر سكؽ الماؿ 139تدني مراتب مختمؼ مؤشرات ىذا المحكر، فقد صنفت في المرتبة 

 في مؤشر التمكيؿ مف خبلؿ أسكاؽ األسيـ 132،  ك في المرتبة 131المحمي بعدما كانت في المرتبة 
المحمية ك ىذا ما جعؿ صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ أىـ سمبيات مناخ االستثمار في الجزائر حسب 

 .2011/2012تقرير التنافسية العالمية لمعاـ 

 

 الجاىزية التكنولوجية: المحور التاسع 
                                                           

(403) Ibid, p 95. 
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 ك ذلؾ نتيجة التراجع في أىـ 120 إلى المرتبة 106تراجع ترتيب الجزائر في ىذا المحكر مف المرتبة 
،  ك كذا  (134)إلى  (128)مؤشرات ىذا المحكر كمؤشر قدرة الشركات عمى استيعاب التكنكلكجيا مف 

،  في حيف عرؼ مؤشر االستثمار األجنبي ك نقؿ 103 إلى المرتبة 96مستخدمي االنترنيت مف المرتبة 
  (.01الممحؽ رقـ).123 إلى المرتبة 129التكنكلكجيا مف 

 حجـ السوؽ: المحور العاشر 

 أم بثبلث مراتب 47 إلى المرتبة 50تحسنت مرتبة الجزائر بشكؿ طفيؼ في ىذا المحكر مف المرتبة 
مقارنة بتقرير السنة الماضية، ىذا التحسف في حجـ السكؽ يمكف اعتباره مف المحفزات القميمة التي يتمتع 

 .بيا مناخ االستثمار في الجزائر حسب تقرير التنافسية العالمية

 عوامؿ االبتكار والتطوير: المجموعة الثالثة

 مرتبة، فبعد أف كاف ترتيب الجزائر 28سجؿ ترتيب الجزائر في ىذه المجمكعة تراجعا محسكسا قدر بػ
 أم في مؤخرة ترتيب الدكؿ المدرجة في ىذا التقرير،  كفيما يمي عرض لتقييـ مناخ 136 أصبح 108

 (404 ).االستثمار في الجزائر حسب ىذه المجمكعة

 مدى تطور مناخ االستثمار: المحور الحادي عشر 

 حيث تـ تصنيؼ مناخ 135 إلى المرتبة 108تراجعت مرتبة الجزائر في ىذا المحكر مف المرتبة 
االستثمار في الجزائر مف بيف األسكأ في العالـ نتيجة تدني مراتب مؤشرات ىذا المحكر،  خاصة مؤشرات 
نكعية المكرديف المحمييف كحالة التطكر العنقكدم كاكتماؿ سمسمة القيمة ك مؤشر تطكر العممية اإلنتاجية، 

( 117، 132، 137، 128)إلى  (82، 123، 126، 105)حيث تدىكرت مراتب ىذه المؤشرات مف 
  (.01الممحؽ رقـ).عمى التكالي

 االبتكار: المحور الثاني عشر 

 إلى المرتبة 107شيد محكر االبتكار ضمف مجمكعة عكامؿ االبتكار كالتطكر تراجعا ممحكظا مف المرتبة 
 كذلؾ نتيجة تراجع مراتب المؤشرات المككنة ليذا المحكر خاصة مؤشر إنفاؽ الشركات عمى البحث 132

،  كمؤشر حصكؿ  (106)بعد أف كانت  (139)كالتطكير، حيث احتمت الجزائر مرتبة متأخرة جدا 
،  ككذا مؤشر التعاكف البحثي بيف الصناعة  (123)بعد أف كانت  (137)الحككمة عمى التقانة المتقدمة 

 .في التقرير السابؽ (119)بعد أف كانت  (136)كالجامعة 

                                                           

(404) Ibid, p 95. 
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 .تقييـ تنافسية االقتصاد الجزائري حسب منيجية البنؾ الدولي: المطب الثاني

 بإصدار تقرير ممارسة األعماؿ يركز فيو عمى إجراءات 2003يقـك البنؾ الدكلي سنكيا كمنذ سنة 
 دكلة، كيقيس مدل فعالية مناخ االستثمار في تشجيع ممارسة األعماؿ 183ممارسة أنشطة األعماؿ في 

في الدكؿ كمدل سيكلتيا، كما ىي اإلجراءات الحككمية التي تعززىا كتمؾ التي تعكقيا مف خبلؿ عشر 
مؤشرات تعكس اإلجراءات الحككمية التي تؤثر عمى مختمؼ مراحؿ حياة المشركع كىي بدء النشاط 
التجارم كاستخراج تراخيص البناء كتسجيؿ الممكية كالحصكؿ عمى التمكيؿ كحماية المستثمريف كدفع 

 (405 ).الضرائب كالتجارة عبر الحدكد كانفاذ العقكد كتصفية النشاط التجارم

 فقد تراجع أداء مناخ االستثمار في الجزائر مف 2012ك حسب تقرير ممارسة األعماؿ لسنة 
 (.02الممحؽ رقـ ) عالميا 148 إلى المرتبة 143المرتبة 

 .2012مرتبة الجزائر في المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة األعماؿ لعاـ  (41)كيكضح الجدكؿ رقـ 
 (2012-2011)ممارسة األعماؿ  مرتبة االقتصاد الجزائرم في المؤشرات الرئيسية لتقرير (:41)الجدوؿ رقـ 

 مرتبة الجزائرحسب تقرير المؤشرات الرئيسية
2011 

 مرتبة الجزائرحسب تقرير
2012 

 الفرؽ

 3- 153 150 مؤشر بدء المشروع
 1- 118 117 مؤشر استخراج تراخيص  البناء

 2- 167 165 مؤشر تسجيؿ الممكية
 11- 150 139 مؤشر الحصوؿ عمى التمويؿ
 5- 79 74 مؤشر حماية المستثمر
 2- 164 162 مؤشر دفع الضرائب

 4- 127 123 مؤشر التجارة عبر الحدود
 1- 122 123 مؤشر إنفاذ العقود

 7- 59 52 مؤشر تسوية حاالت اإلعسار
 1 164 165 مؤشر توصيؿ الكيرباء

 5- 148 143 الترتيب العاـ
 La Banque Mondiale ,Doing Business 2011: مف إعداد الطالب اعتمادان عمى: المصدر

 .كفيما يمي تحميؿ ليذه المؤشرات كلمكقع مناخ االستثمار في الجزائر ضمنيا

 مؤشر بدء المشروع .1

                                                           

(405) La Banque Mondiale ,Doing Business 2011, p 21. 
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يعتبر تأسيس الكياف القانكني لممؤسسة مف العكامؿ الحاكمة لمناخ االستثمار في أم دكلة ككنيا أكؿ 
خطكة عند اتخاذ قرار االستثمار، كيتككف مؤشر بدء المشركع مف أربعة مؤشرات فرعية، كفي كؿ حالة 
مف تمؾ الحاالت فإف ارتفاع المؤشر يعبر عف صعكبة بدأ كتأسيس المؤسسة، مما يعني أف المستثمر 
يكاجو العديد مف المعكقات كالقيكد المفركضة مثؿ التكمفة كالتأخير كالتعقيدات اإلجرائية،  كيشير ذلؾ 

 يتمكنكف مف تنفيذ ىذه اإلجراءات، كتحمُّؿ تمؾ التكاليؼ ؼبدكره إلى أفَّ عددنا قميبل مف المستثمريف سك
 (406 ):كتتمثؿ في

 ك يعرؼ اإلجراء بأنو أم تعامؿ بيف مؤسسي الشركة :عدد اإلجراءات المطموبة لتسجيؿ الشركة (1
كأطراؼ خارجية كاألجيزة الحككمية أك المحامكف أك المراجعكف أك مكظفك مصمحة الشير 

 .العقارم ك التكثيؽ

كتسجؿ المدة الزمنية باألياـ التقكيمية ك ليس بأياـ :الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز ىذه اإلجراءات (2
العمؿ، كيحسب ىذا المقياس متكسط المدة الزمنية التي يرل محامك تأسيس الشركات أنياضركرية 
الستفتاء أحد اإلجراءات بأقؿ قدر مف المتابعة مع الييئات كالمصالح الحككمية كدكف أم تكاليؼ 

 .إضافية

 كتحسب التكمفة كنسبة مؤكية :تكمفة إنجاز اإلجراءات كنسبة مف نصيب الفرد مف الدخؿ القومي (3
مف نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي ك تشمؿ التكمفة جميع الرسـك الرسمية كالرسـك المتعمقة 

 .بالخدمات القانكنية أك المينية إذا كاف ذلؾ مطمكبا بمكجب القانكف

الحد األدنى لرأس الماؿ القانوني الالـز لتأسيس شركة جديدة كنسبة مف نصيب الفرد مف  (4
 ك يتمثؿ في المبمغ الذم يتعيف عمى صاحب المنشاة أف يكدعو لدل أحد البنكؾ :الدخؿ القومي

أك مصمحة الشير العقارم ك التكثيؽ قبؿ إجراءا التسجيؿ ك لمدة تصؿ إلى ثبلث أشير بعد 
 .التأسيس

 بثبلث مراتب حيث 2011 مقارنة بسنة 2012     ىذا ك قد تراجعت مرتبة الجزائر في ىذا المؤشر سنة 
كىك األعمى عربيا كالمدة  (14) حيث بمغ عدد اإلجراءات المطمكبة لتسجيؿ الشركة 153احتمت المرتبة 
 كحد أدنى مف رأس الماؿ %31 مف دخؿ الفرد، كبنسبة %12.1 يكما بتكمفة تقدر بػ25الزمنية ىي 

بالنسبة لدخؿ الفرد كىذا، ما يبيف مدل تفشي ظاىرة البيركقراطية ك كثرة الكثائؽ البلزمة لتأسيس الشركة 

                                                           

 .10، ص 2012 لسنة 4المؤسسة العربية لضماف االستثمار، النشرة الفصمية (406)
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مما يزيد مف تكمفة التأسيس، مما قد يدفع بالمستثمر لمجكء إلى دفع رشاكل مما يزيد مف قيمة مف تكمفة 
 .التأسيس

 : مؤشرات استخراج تراخيص البناء .2

يقيس المؤشر مدل مركنة استصدار تراخيص بناء كتشييد مبنى تجارم لممارسة نشاط المشركع مف 
خبلؿ عدد مف اإلجراءات البلزمة الستصدار ىذه التراخيص، كالمدة الزمنية البلزمة لذلؾ كتكمفة 

استصدارىا كالتي تضـ كافة الرسـك القانكنية بما في ذلؾ استيفاء اإلشعارات كالمستندات المطمكب 
 .الستصدارىا كافة التراخيص المرافؽ البنية التحتية المتعمقة بتكصيؿ المياه كالصرؼ الصحي كاالتصاالت

 (407 ):كيتككف المؤشر الفرعي الرئيسي مف ثبلث مؤشرات فرعية كىي

 عدد اإلجراءات البلزمة الستصدار تراخيص بناء كتشييد مبنى تجارم لممارسة النشاط. 
  (معبر عنيا باألياـ)الفترة الزمنية البلزمة الستصدار التراخيص. 
  التكمفة الرسمية كالتي تضـ المستندات المطمكبة الستصدار كافة التراخيص المتعمقة بالبنية التحتية

 .كنسبة مف نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي (تكصيؿ المياه كالصرؼ الصحي كاالتصاالت)

حيث تراجع ترتيبيا بمرتبة كاحدة مقارنة بسنة  (118)احتمت الجزائر مؤخرة الترتيب في ىذا المؤشر 
 %23 إجراء ك بتكمفة قدرىا 19، حيث بمغت عدد اإلجراءات البلزمة الستصدار التراخيص بػ2011

 .كنسبة مف دخؿ الفرد

الستصدار التراخيص يدؿ عمى بيركقراطية مختمؼ اإلدارات  ( يكما281)إف التكمفة الزمنية المرتفعة 
المعنية باالستثمار ك التي قد ترىؽ المستثمر كقد تؤدم بو إلى صرؼ النظر عف العممية االستثمارية 

 .بكامميا

 :مؤشر تسجيؿ الممتمكات .3

تعتبر عممية تسجيؿ الممكية العقارية مف األمكر الميمة بالنسبة لممستثمر نظرا ألىميتيا في تسييؿ 
حصكؿ المستثمر عمى التمكيؿ بضمانيا، كيرصد مؤشر تسجيؿ الممكية العقارية مدل مركنة أك جمكد 

 دكلة، كيسجؿ 183 كاإلجراءات اإلدارية المنظمة لعممية التسجيؿ أك نقؿ الممكية في ةالنصكص القانكني
التقرير التسمسؿ الكامؿ لئلجراءات الضركرية عند قياـ أحدل منشآت األعماؿ بشراء قطعة أرض أك مبنى 

 .لنقؿ سند الممكية مف البائع لممشترم حتى يتسنى لؤلخير استخداـ العقار

                                                           

 .23، ص 2011تقرير ممارسة األعماؿ البنؾ الدكلي، (407)
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 (408 ):كيتككف المؤشر الفرعي الرئيسي مف ثبلث مككنات فرعية كىي

 عدد اإلجراءات المطمكبة لتسجيؿ أك نقؿ ممكية األصؿ العقارم. 
 الفترة الزمنية البلزمة إلجراء التسجيؿ معبرا عنيا بعدد األياـ. 
 التكمفة الرسمية لتسجيؿ العقار أك نقؿ ممكيتو. 

كغيره مف المؤشرات الرئيسية لترتيب الدكؿ في تقرير ممارسة األعماؿ تراجع ترتيب الجزائر مف 
 إجراءات، كىي األعمى عربيا 10كذلؾ نتيجة كثرة اإلجراءات اإلدارية كالمقدرة بػ (167)إلى  (165)
مف قيمة العقار، مما يدؿ عمى نقص كبير ℅7.1 يكميا كبتكمفة تقدر ب48كبتكمفة زمنية قدرىا  (الممحؽ)

 .في كفاءة كفعالية نظاـ تسجيؿ العقارات المعمكؿ بو في الجزائر

 :مؤشرات الحصوؿ عمى االئتماف .4

 في تقرير ممارسة األعماؿ مدل سيكلة كصعكبة 2005يقيس ىذا المؤشر كالذم تـ إدراجو سنة 
 (409 ): دكلة، كيتككف مف أربع مككنات رئيسية183الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لممشاريع في 

 كيقيس الدرجة التي تحمي بيا القكانيف الخاصة بالضمانات كاإلفبلس حقكؽ :قوة الحقوؽ القانونية 
المقترضيف كالمقرضيف، كتتراكح قيمة ىذا المؤشر بيف الصفر كالعشرة، حيث أف النقاط األعمى تدؿ عمى 

 .أف قكانيف الضمانات كاإلفبلس مصممة بشكؿ أفضؿ لتكسيع نطاؽ القدرة عمى الحصكؿ عمى تمكيؿ
 كيقيس القكاعد التي تؤثر عمى نطاؽ كمدل تكافر كنكعية :مؤشر مدى عمؽ المعمومات االئتمانية 

المعمكمات االئتمانية المتاحة عف طريؽ السجبلت كالمكاتب العامة أك الخاصة لممعمكمات االئتمانية، ك 
تتراكح قيـ ىذا المؤشر بيف الصفر ك الستة، حيث أف القيـ العميا تدؿ عمى تكافر قدر أكبر مف 

 .المعمكمات االئتمانية مما يسيؿ قرار اإلقراض
 كيكضح ىذا المؤشر :(كنسبة مف عدد السكاف الراشديف)تغطية المكاتب العامة لممعمومات االئتمانية

 العامة لممعمكمات االئتمانية، عدد األفراد كالشركات المسجمة في أحد المكاتب العامة تالسجبل
 التي تحتكم عمى معمكمات حالية عف تاريخ السداد كالديكف غير المدفكعة، أك ةلممعمكمات االئتماني

 .باالئتماف الحالي، ك يحسب ىذا الرقـ كنسبة مؤكية مف عدد السكاف الراشديف
 كليا نفس دكر المكاتب العامة إال أنيا مكاتب خاصة : تغطية المكاتب الخاصة لممعمومات االئتمانية

 .ال تيدؼ لمربح كتحتفظ بقاعدة بيانات حكؿ جدارة المقترضيف أفراد كانكا أك شركات في النظاـ المالي

                                                           

 .12، ص 2012 لسنة 4النشرة الفصمية المؤسسة العربية لضماف االستثمار، (408)
 .26، ص 2012البنؾ الدكلي، تقرير ممارسة األعماؿ (409)
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 139 عالميا في مؤشر الحصكؿ عمى تمكيؿ بعد أف كانت تحتؿ المرتبة 150احتمت الجزائر المرتبة 
 مرتبة،كذالؾ نتيجة لضعؼ الترتيب في 11 أم بتراجع قدره 2011فيتقرير ممارسة األعماؿ لسنة 

 في مؤشر قكة الحقكؽ القانكنية كعبلمة 10 مف 3المؤشرات الفرعية، حيث تحصمت الجزائر عمى العبلمة 
 كتغطية السجبلت العامة لممعمكمات ℅0.3 في مؤشر مدل عمؽ المعمكمات االئتمانية كنسبة 6 مف 3

 االئتمانية مف عدد السكاف الراشديف كعدـ كجكد مراكز خاصة ليذه المعمكمات

 : مؤشر حماية المستثمر .5

يقيس ىذا المؤشر قكة القكانيف كالسبؿ التي تحمي المساىميف مف مالكي الحصص األقمية ضد قياـ 
 .أعضاء مجالس اإلدارات بإساءة استخداـ أصكؿ الشركات لتحقيؽ مكاسب شخصية

 (410 ):كيفرؽ المؤشر بيف ثبلث أبعاد لحماية المستثمريف كىي

 شفافية صفقات األطراؼ ذات العبلقة. 
 تحمؿ المسؤكلية عف التربح. 
  سيكلة قياـ )قدرة المساىميف عمى مقاضاة المديريف كأعضاء مجمس اإلدارة عف سكء السمكؾ

 .(المساىميف برفع دعاكل

 في تقرير 74 عالميا في ىذا المؤشر  بعد أف كانت تصنؼ 79كقد تحصمت الجزائر عمى المرتبة 
 .2011سنة 

 

 

 :مؤشر دفع الضرائب .6

 كيقيس مدل مركنة أك جمكد أنظمة تحصيؿ الضرائب 2006تـ استحداث ىذا المؤشر سنة 
المفركضة كالسياسة الضريبية المعمكؿ بيا في الدكؿ التي يشمميا المؤشر، مف خبلؿ تقييـ المعدالت 

 (411 ):المفركضة كآليات السداد اإلدارية كاإلجرائية، كيتككف مف ثبلث مؤشرات فرعية كىي

  مؤشر عدد مدفكعات الضرائب سنكيا كتشمؿ عدد مرات التردد عمى السمطات المعنية لسداد
 .الضرائب المستحقة

                                                           

 .15، ص 2012 لسنة 4النشرة الفصمية المؤسسة العربية لضماف االستثمار، (410)
 .16نفس المرجع، ص (411)
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  مؤشر الكقت المستغرؽ في التعامؿ مع السمطات الضريبية في مجاؿ إعداد ممؼ المحاسبة
 .الضريبية لسداد مختمؼ أنكاع الضرائب

 مؤشر نسبة إجمالي الضرائب كاالشتراكات اإللزامية المستحقة الدفع مف إجمالي اإلرباح التجارية. 

 2011 عالميا في مؤشر الضرائب بتراجع قدره مرتبتيف مقارنة بالعاـ 164كقد احتمت الجزائر المرتبة 
 . كىك المعدؿ األعمى عربيا%72حيث بمغت نسبة إجمالي الضرائب مف األرباح 

 :مؤشر التجارة عبر الحدود .7

يركز ىذا المؤشر الفرعي لبيئة األعماؿ عمى تفاصيؿ تكمفة التبادؿ التجارم الدكلي مف خبلؿ تحديد 
تكمفة االستيراد كالتصدير، معبرنا عنيا بعدد اإلجراءات البلزمة لعممية االستيراد أك التصدير ك بالفترة 

الزمنية البلزمة إلتماـ كؿ اإلجراءات الرسمية بدءا مف االتفاؽ التعاقدم النيائي بيف طرفي العممية انتياء 
 (412 ): إلى أربع مراحؿ كىيةبتسميـ الشحنة، كعميو تـ تقسيـ العممية االستيرادم

 المستندات المطمكبة في مرحمة ما قبؿ تحميؿ الشحنة عمى كسيمة النقؿ. 
 اإلجراءات المطمكبة أثناء فترة كصكؿ كسيمة النقؿ إلى الميناء كالخدمات المصاحبة لذلؾ. 
 جراء الفحص الفني  .المركر عبرالمنفذ الجمركي كا 
 لى المخازف  .النقؿ الداخمي داخؿ دكلة المصدر أك المستكرد مف كا 

 حيث تتطمب عممية 122إلى المرتبة 123تحسف ترتيب الجزائر خبلؿ ىذا المؤشر مف المرتبة 
 كتستغرؽ عممية 9 يكما،بينما الكثائؽ الضركرية لبلستيراد ىي 17 كثائؽ كتستغرؽ العممية 08التصدير 
 عربيا، بينما احتمت اإلمارات كالسعكدية ك تكنس المراتب الثبلث 18 يكما كىي المرتبة 27االستيراد 

 . عمى التكالي عربيالاألكؿ

 :مؤشرات إنفاذ العقود .8

إف كجكد نظاـ قضائي فعاؿ ككفؤ لمتعامؿ مع أصحاب الشركات المتعثرة يساعد أصحاب الشركات 
الجدد عمى بدأ نشاطيـ كالعمؿ عمى تنميتو، حيث يقيس ىذا المؤشر مدل مركنة أك جمكد النصكص 

القانكنية كاإلجراءات اإلدارية المنظمة لؤلنظمة القضائية كعممية الفصؿ أك البت في القضايا التجارية، مف 
خبلؿ رصد التكمفة التي يجب تحمميا في سبيؿ تحصيؿ مديكنية متأخر سدادىا، كتتبع عدد اإلجراءات 

                                                           

 .33، ص 2011، تقرير ممارسة األعماؿ، البنؾ الدكلي(412)
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كالفترة الزمنية البلزمة لتحصيؿ ىذا الديف منذ رفع المدعي لمدعكل القضائية حتى تاريخ التحصؿ الفعمي 
 (413 ):ليذا الديف لدل الشركات، ك يتككف ىذا المؤشر مف ثبلث مؤشرات فرعية ىي

 أم متكسط عدد اإلجراءات البلزمة إلنفاذ العقكد : عدد اإلجراءات البلزمة إلنفاذ العقكد التجارية
خبلؿ الفترة مف تاريخ رفع الدعكل القضائية كحتى تاريخ السداد الفعمي لكؿ نزاع تجارم أماـ 

 .المحاكـ المختصة
  صدار الحكـ النيائي  .(معبرا عنو بعدد األياـ)الفترة الزمنية البلزمة لمفصؿ في القضية كا 
 التكمفة الرسمية لتسجيؿ القضية بالمحكمة كنسبة مف الديكف المتأخر سدادىا. 

 كىك التحسف الكحيد في تقرير ممارسة األعماؿ لسنة 122ككفؽ ىذا المؤشر احتمت الجزائر المرتبة 
 إجراءا، 45 في التقرير السابؽ، حيث بمغ عدد اإلجراءات 123ـ، حيث كانت تحتؿ المرتبة 2012

مف القيمة المطمكبة، كقد احتمت الجزائر المرتبة %21.9 يكما بتكمفة رسمية قدرىا 630كالتكمفة الزمنية 
 .عربيا في ىذا المؤشر (11)

 :مؤشر توصيؿ الكيرباء .9

يتضمف ىذا المؤشر مجمكعة مف المؤشرات الفرعية لقياس سيكلة حصكؿ الشركات عمى الكيرباء، 
 (414 ):كيشتمؿ عمى ثبلث مؤشرات فرعية كىي

 التكصيؿ، أم عدد مرات تردد العميؿ تمؤشر عدد اإلجراءات البلزمة لتسجيؿ ك تنظيـ عمميا 
 .عمى شركة تكزيع الكيرباء

 الكقت المستغرؽ لتكصيؿ الكيرباء تمبية لطمب العميؿ معبرا عنيا بعدد األياـ. 
 تكمفة تكصيؿ الكيرباء كنسبة مف الدخؿ الفردم. 

 عالميا كاألخيرة عربيا في ىذا المؤشر ككف عدد اإلجراءات البلزمة 164كقد احتمت الجزائر المرتبة 
 يكما، مما يدؿ عمى أف تكصيؿ الكيرباء يعتبر مف أىـ العراقيؿ التي 159، كالزمف البلـز ىك 6ىك 

 .تكاجو المستثمريف الجدد كالتي تعطؿ عممية بدأ المشركع في اإلنتاج

 :(إغالؽ المشروع)مؤشر تسوية حاالت اإلعسار  .10

                                                           

 .18، ص 2012 لسنة 4النشرة الفصمية المؤسسة العربية لضماف االستثمار، (413)
 .37، ص 2012ممارسة األعماؿ، البنؾ الدكلي، تقرير (414)
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يركز مؤشر تصفية النشاط التجارم عمى مدل مركنة قكانيف اإلفبلس المعمكؿ بيا إلغبلؽ 
غبلقو في مختمؼ الدكؿ،  األعماؿ كسرعة تنفيذ كتقميص تكمفة إجراءات إعبلف اإلفبلس كتصفية النشاط كا 

 (415):كيتككف ىذا المؤشر مف ثبلث مؤشرات فرعية كىي

  (المقترضيف، مصمحة الضرائب كالعامميف بالشركة)معدؿ استرداد الدائنيف بمختمؼ أنكاعيـ 
 .لديكنيـ كمستحقاتيـ مف الشركة المتعثرة أك المعمف إفبلسيا

  (بالسنكات)الفترة الزمنية البلزمة إلعبلف إفبلس كتصفية النشاط. 
  غبلؽ األعماؿ معبرا عنيا بنسبة مف قيمة الشركة المتعثرة كتتضمف تكمفة إعبلف اإلفبلس كا 

 .التكمفة المجكء إلى القضاء كأتعاب المحاماةكالمصفيف

عربيا في ىذا المؤشر األمر الذم يستمـز مضاعفة  (5)عالميا ك (59)كقد احتمت الجزائر المرتبة 
 .الجيكد لتحسيف جكدة التشريعات المعمكؿ بيا كلتقميص البيركقراطية خاصة فيما يتعمؽ بالنظاـ القضائي

 .تحميؿ وضعية االقتصاد الجزائري حسب المؤشر المركب لمتنافسية العربية: المطمب الثالث

يقـك المعيد العربي لمتخطيط بالككيت بإصدار تقرير دكرم لدراسة تنافسية االقتصاديات العربية 
 كيعتبر تقرير التنافسية ،، حيث ييغطي كؿ تقرير ثبلث سنكات2003في األسكاؽ الدكلية، كذلؾ منذ سنة 

 . آخر إصدار لممعيد العربي لمتخطيط في مجاؿ التنافسية2012العربية لسنة 

ثبلثة عشر دكلة أجنبية - باإلضافة إلى الدكؿ العربية–كقد اشتمؿ تقرير التنافسية العربية 
ـٌ اختيارىا باعتبارىا تمثؿ مستكل مف التنافسية الممكف تحقيقو مف قبؿ الدكؿ العربية  .لممقارنة، ت

مؤشر التنافسية الجارية، : كيتككف المؤشر المركب لمتنافسية العربية مف مؤشريف فرعييف، ىما
 مؤشران فرعيان، حيث 13 مؤشران فرعيان، كمؤشر التنافسية الكامنة، كالذم يشتمؿ عمى 53كالذم يشتمؿ عمى 

ألدنى مستكل )، كصفر (ألعمى مستكل لمتنافسية)تتراكح قيـ المؤشرات بعد تنميطيا بيف كاحد 
 .(416)(لمتنافسية

، بمغ متكسط مؤشر التنافسية العربية لمدكؿ العربية 2012كحسب تقرير التنافسية العربية لسنة 
 لدكؿ المقارنة الثبلثة عشر، كتصدرت ككريا الجنكبية األداء اإلجمالي 0.5 مقابؿ 0.39كمجمكعة 

لمتنافسية، تمييا أيرلندا، بينما احتمت دكؿ الخميج العربي مراكز متقدمة في الترتيب اإلجمالي، فقد جاءت 

                                                           

 .42نفس المرجع، ص (415)
 .13، ص 2012المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية لسنة (416)
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البحريف في المرتبة الرابعة بيف ثبلثيف دكلة كاإلمارات في المرتبة الخامسة، بينما احتمت اليمف المرتبة 
 (.42) دكلة كما يكضحو الجدكؿ رقـ 30الثبلثيف، بينما احتمت الجزائر المرتبة الرابعة كالعشريف مف بيف 
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 .ترتيب الدكؿ العربية ك دكؿ المقارنة كفؽ مؤشر التنافسية العربية(:42)الجدوؿ رقـ 

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؿ
 .28، ص 2012المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية لسنة : مصدر

كفيما يمي سيتـ التطرؽ إلى كضعية االقتصاد الجزائرم في المؤشر المركب لمتنافسية العربية 
 .كمقارنة ىذه الكضعية مع كضعية الدكؿ العربية المدرجة، ككذا دكؿ المقارنة

 :مؤشػر التنافسية الجارية-1

يندرج تحت ىذا المؤشر أربع مؤشرات فرعية، كىي األداء االقتصادم الكمي، بيئةاألعماؿ 
 (417 ).كالجاذبية، ديناميكية األسكاؽ كالمنتجات كالتخصص، كأخيران مؤشر اإلنتاجية كالتكمفة

                                                           

 .47- 32نفس المرجع، ص ص (417)



345 

 

يعدي األداء االقتصادم الكمي بيف أىـ مككنات تنافسية الدكؿ : مؤشر األداء االقتصادي الكمي-أ
، كحققت بعض الدكؿ العربية 0.51العربية، حيث تعادلت ىذه األخيرة مع دكؿ المقارنة عند متكسط قيمة 

 أٌما الدكؿ غير النفطية ،النفطية مثؿ البحريف كالجزائر كليبيا كالككيت كالسعكدية مراكز متقدمة في الترتيب
فقد كاف ترتيبيا في الثمث األخير مف سمـ التنافسية الجارية باستثناء كؿ مف المغرب كتكنس المتاف جاء 

 كراء 0.13ترتيبيما في الثمث األكؿ مف ىذا المؤشر، كقد احتمت الجزائر المرتبة الثانية فيو بعبلمة 
  (.3الممحؽ رقـ) 0.60 كأماـ الككيت بػ0.68الصينبػ

بمغ متكسط األداء لمدكؿ العربية في مؤشر : ديناميكية األسواؽ والمنتجات والتخصص-ب
 لمجمكعة الدكؿ المقارنة، كسجمت اإلمارات مركزان متقدمان في 0.40 مقابؿ 0.77ديناميكية األسكاؽ 

، كما جاء ترتيب باقي الدكؿ الخميجية في النصؼ (0.60)كراء ايرلندا متصدرة الترتيب  (0.54'الترتيب 
في الثمث األخير مف  (0.25)األكؿ مف سمـ المؤشر، بينما جاءت باقي الدكؿ العربية بما فييا الجزائر 

 .سمـ مؤشر ديناميكية األسكاؽ

إلى إجمالي الصادرات  (النفط)مف خبلؿ ما سبؽ فإف نسبة صادرات الصناعة االستخراجية 
السمعية في الجزائر تشكؿ المؤشر الرئيسي لضعؼ تنافسية اإلنتاج الجزائر في السكؽ العالمية، ما يحتـ 
عمى الجزائر تكسيع كتنكيع صادراتيا خارج قطاع المحركقات، خاصة في مجاؿ الصناعة، مما يتطمب 

 .مزيدان مف الجيكد لبلرتقاء بيذا القطاع عمى مستكيات اإلنتاجية كالتكمفة النكعية

 0.52 مقابؿ 0.47بمغ متكسط مؤشر اإلنتاجية كالتكمفة العربية : مؤشر التكمفة و اإلنتاجيػة-ج
الدكؿ المقارنة، كجاء ترتيب كؿ مف البحريف كالككيت كعماف ك العربية السعكدية ضمف الدكؿ العشرة 

األكلى، بينما جاء ترتيب كؿ مف األردف كتكنس كاإلمارات ضمف الدكؿ العشرة الثانية، كجاءت باقي الدكؿ 
 .ضمف الدكؿ العشرة األخيرة (0.33)العربية بما فييا الجزائر 

إٌف ترتيب الجزائر في ىذا المؤشر يدؿ عمى تدني في مستكيات اإلنتاجية في المؤسسات 
 أما قياس التكاليؼ ،الجزائرية، كيعد رفع اإلنتاجية أحد أىـ العكامؿ الداعمة لتنافسية الدكؿ كالشركات

فيركز عمى مدل ارتفاع حصة األجر مف القيمة المضافة كسعر فائدة االقتراض، الذم يمثؿ تكمفة رأس 
الماؿ، باإلضافة إلى الضرائب عمى أرباح الشركات التي يفترض أنيا تزيد مف تكاليؼ اإلنتاج، كعميو فإف 

الحاجة تبدك ممحة لمزيد مف اإلصبلحات عمى مستكل أسكاؽ العمؿ كاإلنتاج، كخاصة في القطاع 
الصناعي إلضفاء مزيد مف المركنة عمى ىياكؿ األجكر كاإلنتاجية، لتمكيف مف تككيف ميزات حقيقية 

 .لممنتجات المحمية في األسكاؽ الدكلية



346 

 

تدؿ النتائج الكاردة في التقرير عمى تكاضع :مؤشر مناخ االستثمار والجاذبية لالستثمار-د
مستكل مناخ االستثمار في الدكؿ العربية مقارنة بدكؿ المقارنة، حيث بمغ متكسط قيمة المؤشر لمدكؿ 

، 0.55) لدكؿ المقارنة، كقد سجمت كؿ مف اإلمارات كالبحريف ترتيبان متقدما 0.51 مقابؿ 0.47العربية 
عمى التكالي، تمييا كؿه مف قطر كالككيت كالسعكدية ضمف الثمث األكؿ مف السمـ التنافسي ك  (059

في الثمث األخير مف  (0.45)باستثناء تكنس كاألردف، جاءت بقية الدكؿ العربية بما فييا الجزائر 
، حيث تتركز الفجكة الرئيسية حسب التقرير في ضعؼ أداء المؤسسات كالحاكمية (4ممحؽ رقـ)الترتيب

 .كتسييؿ القياـ باألعماؿ كالبنية التحتية

 :كيندرج ضمف مؤشر مناخ األعماؿ كالجاذبية المؤشرات التالية

 كتـ االعتماد عمى العكامؿ الثبلثة التالية في بناءىذا المؤشر كىي: الحاكيمة وفاعمية المؤسسات :
الفساد اإلدارم، احتراـ القانكف كالنظاـ كالبيركقراطية، كتقاس باألساس بمتغيرات نكعية تنشرىا ككاالت 

 كقد احتمت المغرب ،تقدير المخاطر السياسية كالتجارية، كىي تشمؿ كجيات نظر الخبراء كرجاؿ األعماؿ
المرتبة األكلى بيف الدكؿ العربية، تمييا في الترتيب العربي كؿ مف الككيت كعماف كقطر كاإلمارات 

كتشكؿ المؤسسات نقطة ضعؼ لكؿ مف السكداف كليبيا كالجزائر كلبناف كسكريا كتكنس كمصر، حيث ،
تحتاج ىذه الدكؿ لمزيد مف اإلصبلحات في مجاالت محاربة الفساد اإلدارم، كتقميص المتطمبات اإلدارية 

 .إلنجاز األعماؿ التجارية باإلضافة إلى تقكية احتراـ القانكف
 كيعكس ىذا المؤشر مدل تكفر البنى التحتية المعززة لتنافسية النشاط :البنى التحتية األساسية 

 ، كاالقتصادم، كالتي مف شأنيا خمؽ ركابط تفاعمية بيف مختمؼ المناطؽ التنمكية المحمية مف ناحية
 فالنقؿ كاإلنتاج كتكزيع الطاقة كاالتصاالت كغيره ،االنفتاح كاالندماج في االقتصاد العالمي مف ناحية ثانية

 كتحتؿ الجزائر مرتبة ضمف العشر األكاخر في ترتيب الدكؿ المدرجة في ،ال غنى عنيا في عممية اإلنتاج
 .، متقدمة عمى كؿ مف المغرب كالسكداف كسكريا كتكنس كاليمف0.15ىذا المؤشر بعبلمة 

 لمدكؿ 0.54 مقابؿ 0.61بمغ متكسط مؤشر جاذبية االستثمار لمدكؿ العربية : جاذبية االستثمار 
المقارنة، كاستطاعت األردف أف تحتؿ مركزان متقدمان تمتيا السعكدية كالبحريف كاإلمارات، كجاء ترتيب كؿ 
مف الككيت كلبناف كليبيا مف الثمث الثاني، بينما كاف ترتيب باقي الدكؿ العربية ضمف الثمث األخير، 

 .كخاصة الجزائر كمصر كسكريا التي جاءت في المراتب األخيرة
 سجمت الدكؿ العربية في المتكسط مستكل متقدمان في مجاؿ انخفاض : تدخؿ الحكومة في االقتصاد

تدخؿ الدكلة في االقتصاد، كاحتمت كؿ مف اإلمارات كقطر كالجزائر كالبحريف كالككيت مراكز متقدمة 
 .ضمف ىذا المؤشر
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 لدكؿ المقارنة، 0.61 مقابؿ 0.48في ىذا المؤشر بمغ قيمة مؤشر الدكؿ العربية : تكمفة األعماؿ 
كجاءت السعكدية في ترتيب متقدـ في سمـ ىذا المؤشر، كما صنفت البحريف كتكنس ضمف الثمث األكؿ 

أما مصر كقطر كاإلمارات فقد كانت ضمف الثمث الثاني في سمـ مؤشر تكمفة األعماؿ، بينما كانت 
الجزائر ضمف الثمث األخير مف الترتيب، حيث صنفت الجزائر ضمف الدكؿ التي يتسـ فييا تأسيس 

 .المشركع بالتعقيد كطكؿ المدة كارتفاع التكاليؼ

 :مؤشر التنافسيػة الكامنة: ثانياً 

يقصد بالتنافسية الكامنة القدرات عميقة األمد كالتي تضمف استدامة التنافسية، كمف ثـ استدامة 
النمك كتحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية خاصة إذا اقترنت بسياسات مكجية نحك تحقيؽ ىذه 
األىداؼ، كقد تـ تحديد ثبلثة مجاالت أساسية محددة لمتنافسية الكامنة، كىي رأس الماؿ البشرم كتكطيف 
الثقافة كالبنية التحتية التقانية، كىي تشمؿ ما تكصمت إليو المراجعات النظرية لمنمك كالتنمية مف أىمية 

 (418).ىذه العكامؿ في دعـ التنمية في إطار العكلمة كتحديات عصر المعمكمات

 : مؤشر فرعي مكزعة كما يمي17كيتككف مؤشر التنافسية الكامنة مف 

 ( مؤشرات5)مؤشر الطاقة االبتكارية كتكطيف التقانة  -
 .( مؤشرات8)مؤشر رأس الماؿ البشرم  -
 (مؤشرات4)مؤشر نكعية البنى التحتية التكنكلكجية  -

 لمدكؿ 0.5 مقارنة بمتكسط المؤشر الذم بمغ 0.35كقد بمغ مؤشر التنافسية الكامنة لمدكؿ العربية 
 في حيف سجؿ 0.71المقارنة، كسجمت أعمى قيمة لممؤشر التنافسية الكامنة في ككرياالجنكبية  حيث بمغ 

، أم مكاقع (0.41)كقطر  (0.47)، كقد سجمت كؿ مف اإلمارات (0.14)اليمف أدنى قيمة  لممؤشر 
 كما يكضحو 0.31متقدمة تحت ىذا المؤشر في ترتيب العينة، بينما احتمت الجزائر قيمة لممؤشر قدرت بػ

 (.42)الجدكؿ رقـ 

 (419):كفيما يمي عرض لمكقع الجزائر في المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية الكامنة

 :مؤشر الطاقة االبتكاريػة وتوطيف التقانة-1

                                                           

 .22نفس المرجع، ص (418)
 .52- 47نفس المرجع، ص ص (419)



348 

 

يشكؿ االبتكار العنصر األكثر أىمية في ضماف تكفير المزايا التنافسية لممشركعات كالصناعات 
االقتصاديات، كتكمف أىمية التقانة كمحدد مف محددات التنافسية ككنيا تؤثر عمى عدد مف العكامؿ 

المرتبطة بيا كالتكمفة كاالستخداـ كتكزيع الدخؿ كنكعية الصادرات كالحصص في األسكاؽ الدكلية، كما 
 .أٌنيا تؤثر قبؿ كؿ شيء عمى نكعية العنصر البشرم كاالستثمار في رأس الماؿ البشرم

، (5ممحؽ رقـ)(0.1)، حيث بمغت قيمة المؤشر (24)كقد احتمت الجزائر في ىذا المؤشر المرتبة 
كىي قيمة بعيدة عف الدكلة المتصدرة لترتيب الدكؿ حسب ىذا المؤشر، كىي ككريا الجنكبية حيث بمغت 

 مما يدؿ عف ضعؼ استقطاب األنظمة التعميمية في الجزائر لمطمبة في مجاالت 0.71قيمة المؤشر 
العمـك كالتكنكلكجيا، ككذلؾ انخفاض عدد الباحثيف كتكاضع براءات االختراع مقارنة بإنجاز ككريا 

 .الجنكبية، أم في المحصمة تكاضع اإلنتاج العممي

 :مؤشػر رأس الماؿ البشري-2

- كما ىك الحاؿ في جكانب التنمية عمى العمكـ–إف أىمية رأس الماؿ البشرم في التنافسية 
أصبح أمران بالغ األىمية، حيث تعتبر العبلقة بيف المكارد البشرية كالتنافسية كاضحة في معظـ جكانبيا، 
سكاءن كانت عبلقة مباشرة كجانب التعميـ كاإلدارة كالتشغيؿ كاإلنتاجية، أك غير مباشرة كحجـ السكاف 
 .كسرعة نمكه كتكزيعاتو كخصائصو االقتصادية، كذلؾ مف خبلؿ عبلقات تمؾ الخصائص مع التنمية

، 0.45 في ىذا المؤشر الفرعي الذم بمغت قيمة 30 مف 25ىذا كقد احتمت الجزائر المرتبة 
أم تقريبان نصؼ قيمة متصدر الترتيب في ىذا المؤشر، كىي اليكناف، أيف بمغت قيمة (6ممحؽ رقـ)

، كتكضح النتائج أنو ال تزاؿ ىناؾ فجكة كبيرة بيف الجزائر كالدكؿ النامية الرائدة في مجاؿ 0.84المؤشر 
تككيف رأس الماؿ البشرم خاصة في ميداف الصحة كاألمية، حيث أف أمية الكبار ال زالت معتبرة في 

الجزائر كمصر كالمغرب حسب التقرير، إاٌل أفَّ الجزائر قد سجمت نتائج إيجابية بخصكص جانب اإلنفاؽ 
 .عمى التعميـ

 :مؤشػر البينة التحتية التقانية-3

كيقيس ىذا المؤشر مدل استخداـ شبكة االنترنت ككمفتيا كتطكر كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ مف 
 مف السكاف، ىذا كقد 100ىاتؼ ثابت كمستخدمي الياتؼ المحمكؿ كعدد الحكاسيب الشخصية لكؿ 

، كىي قيمة أقؿ مف نصؼ قيـ مؤشر 0.36دكلة بمؤشر قيمتو  (30)مف  (17)احتمت الجزائر المرتبة 
 مما 0.82دكلة ذات الصدارة في ترتيب الدكؿ حسب ىذا المؤشر كىي ككريا الجنكبية، حيث بمغت قيمتو 
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ككذا تشجيع التجارة االلكتركنية في عالـ ،يتطمب عمى الجزائر تدعيـ مشاريع النيكض بتقنية المعمكمات
 .األعماؿ

حيث يمثؿ قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات أحد الدعائـ األساسية لما يعرؼ باقتصاد 
المعرفة، كقد اكتسبت التحكالت االقتصادية العالمية التي طرأت عمى أساليب اإلنتاج كتكزيع عناصره ، 
 .أىمية خاصة لقطاع االتصاؿ كتكنكلكجيا المعمكمات كقطاع مساعد في تككيف كتطكير القدرات التنافسية
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 .واقع ومعوقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:المبحث الثالث

كعيان منيا بأىمية الدكر الذم يمعبو االستثمار األجنبي المباشر في عممية التنمية االقتصادية، 
 مف خبلؿ إصدار العديد مف األعماؿسعت السمطات العمكمية إلى تحسيف مناخ االستثمار كتطكير أداء 

الستثمار االقكانيف كالتشريعات المنظمة ليذا النكع مف االستثمار، باإلضافة إلى تنكيع حكافز كضمانات 
براـ العديد مف االتفاقيات ااألجنبي مف خبلؿ بناء شر نشاء منظكمة الثنائية كات كا  كاإلقميمية كالدكلية، كا 

. مؤسساتية تيعنى بتأطير االستثمار األجنبي المباشر

 ، بالمؤىبلت التي تتمتع بيا الببلدإالٌ  أفَّ االستثمارات األجنبية الكاردة لمجزائر تعدي ضعيفة مقارنة
 . سيتـ التطرؽ إلى أىميا في ىذا المبحثالتيكنتيجة لمعديد مف العكائؽ كالعراقيؿك ذلؾ

 (2012-1970)تطور تدفقات االستثمار األجنبي  المباشر إلى الجزائر لمفترة : المطمب األوؿ

يعتبر مستكل تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر مؤشرا ايجابيا عمى مدل  تكفر مناخ استثمارم جيد 
 .يتكفر عمى مختمؼ العكامؿ المؤثرة في جذب المستثمريف األجانب

 - 1970تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر خبلؿ الفترة  (25)يكضح الشكؿ رقـ 
2012.  

 تطكر االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الجزائر خبلؿ الفترة: (25)الشكؿ رقـ 

( 1970-2012) 

 
: مف إعداد الطالب بناءن عمى بيانات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية مف المكقع: المصدر

www.CNUCED.org/statistics. 22/06/2014 اطمع عميو. 
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مف خبلؿ الشكؿ يمكف تقسيـ مراحؿ تطكر تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر إلى 
  1995كالثانية بداية مف سنة  (1994-70)مرحمتيف أساسيتيف، األكلى مف 

 1994-1970الفترة : أوال

 كرثت الجزائر اقتصاد في كضعية كارثية نتيجة 1962 جكيمية 5بعد نيؿ الجزائر استقبلليا في 
 بتطبيؽ نظاـ التسيير 1966-1963لمخمفات االستعمار كرحيؿ أغمب المعمريف، حيث تميزت الفترة 

 مؤسسة 500الذاتي لممؤسسات الصناعية التي تخمى عنيا األكركبيكف مف أجؿ إعادة تشغيؿ أكثر مف 
كالتي كانت تعمؿ في البناء كاألشغاؿ العمكمية كالصناعات الغذائية كالحديد ، عامؿ15000تكظؼ حكالي 
 (420 ).كالجمد كالنسيج

 فبعدما كانت الشركات الفرنسية تسيطر  عمييا بعد االستقبلؿ ،أما بخصكص الصناعة االستخراجية
تحت صيغة عقكد االمتياز التي منحت ليا بمكجب اتفاقيات ايفياف، لجأت السمطات الجزائرية إلى تأميـ 

 كحكلت 1966 شركة عاممة في استخراج الحديد كالرصاص كالنحاس كالزنؾ في مام 11أكثر مف 
 (421 ).ممكيتيا إلى القطاع العاـ

كبخصكص قطاع النفط كالغاز الذم كاف يستغؿ بحكـ امتيازات التنقيب كالتكزيع كالتصدير مف 
 : (3) كالتي تضمف1965طرؼ الشركات الفرنسية بدأت بكادر تأميمو مع صدكر قانكف 

  حبلؿ نظاـ تعاكني الذم يربط الشركات الفرنسية بشركة سكناطراؾ إلغاء نظاـ االمتيازات القديـ كا 
 .1963التي أنشأت في ديسمبر 

  منح إمكانية تحكيؿ األرباح لمشركات األجنبية بعد دفع الضرائب كتعديؿ صيغة تكزيع األرباح. 
  تسميـ جميع عمميات معالجة الغاز الذم ينتج مع النفط كتكزيعو محميا كالذم يتـ تصديره ماعدا ما

 .يصدر لؤلسكاؽ الفرنسية

نبلحظ أف تدفؽ  (43)أما خبلؿ فترة السبعينات، فمف خبلؿ األرقاـ الكاردة في الجدكؿ رقـ 
 باالنخفاض كاالرتفاع مع تسجيؿ حاالت تدفقات ـاالستثمار األجنبي  المباشر الكارد إلى الجزائر اتس

 كيعكد ذلؾ إلى تأميـ المحركقات مف خبلؿ رفع مساىمة الدكلة في 1971سالبة، كما حدث في سنة ،
 . مع تأميـ جميع حقكؿ الغاز الطبيعي%51جميع شركات النفط الفرنسية إلى 

                                                           

(420) Abdelhamid Brahimi, L’Economie Algérienne, OPU, Alger,1991, P102. 

 .284فارس فضيؿ، مرجع سابؽ، ص (421)
284،صًفض الوزجع  (3)

 



352 

 

 

 

 

 بالمميكف دكالر (1979-1970)قيمة االستثمار األجنبي المباشر الكارد لمجزائر خبلؿ الفترة: (43)الجدكؿ رقـ 
 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنة

تدفؽ االستثمار 
 26 135 178 187 119 358 51 41 01 80 األجنبي 

إعداد الطالب بناء عمى إحصائيات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية عمى : المصدر
 .www.CNUCED.org/statistics consulté le 22/06/2014المكقع

 انخفضت 1980 مميكف دكالر سنة 349أما في فترة الثمانينات، فبعدما كانت حصة الجزائر 
 حيث أصبحت الجزائر ترتب في مؤخرة 1985 ك1983لتبمغ الصفر في سنتي  (59-)لتصبح سمبية 

دكؿ شماؿ إفريقيا بالرغـ مف تبني الجزائر سياسة انفتاح اتجاه رأس الماؿ األجنبي بمكجب القانكف رقـ 
، أيف  (SEM) ك المتعمؽ بإنشاء مؤسسات اقتصادية مختمطة 1982 أكت 28 الصادر في 82-13

 مف رأس ماليا مما يسمح بمراقبة ىذه المؤسسات مع إمكانية اقتراض ىذه %51يككف لمدكلة عمى األقؿ 
األخيرة مف السكؽ المحمي، كما يضمف ىذا القانكف تحكيؿ جزء مف األرباح  ك ركاتب المستخدميف 

 (422 ).األجانب إلى الخارج

نبلحظ غياب شبو كمي لبلستثمار األجنبي  المباشر حيث أف  (44)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
الحككمات المتعاقبة خبلؿ ىذه الفترة كانت متحفظة اتجاه ىذا النكع مف االستثمار، كما أف إلغاء 

 كالذم كاف يتضمف برنامج استثمارم (valorisation des hydrocarbures (VALYD))مخطط
 (423 ).كبير أدل إلى تكقؼ كمي لبلستثمارات

 .بالمميكف دكالر (1990-1980) قيمة االستثمار األجنبي المباشر الكارد لمجزائر خبلؿ الفترة(:44)الجدوؿ رقـ 

1980 8119 8219 8319 8419 8519 8619 8719 8819 8919 9019 
349 13 -54 0 1 0 5 4 13 12 40 

إعداد الطالب بناء عمى إحصائيات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية عمى : المصدر
 . www.CNUCED.org/statistics consulté le 22/06/2014المكقع

 

                                                           

(422) Rachid Tlemçani, Op-Cit, P 77. 

(423) CNUCEDE ; Examen de la politique d’investissements en Algérie, 2002, p7. 

http://www.cnuced.org/statistics
http://www.cnuced.org/statistics
http://www.cnuced.org/statistics
http://www.cnuced.org/statistics
http://www.cnuced.org/statistics
http://www.cnuced.org/statistics
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باإلضافة إلى ما سبؽ فإف ألزمة الكساد العالمي منتصؼ الثمانينات كما تبلىا مف انخفاض أسعار 
البتركؿ كاف ليا أثر سمبي عمى تدفؽ االستثمارات األجنبية لمجزائر خاصة مع تدىكر االقتصاد كنقص 

 .كبير في احتياطات الصرؼ األجنبي  كبداية دخكؿ الجزائر في أزمة المديكنية

 :1994مرحمة ما بعد سنة : ثانيا

بعد أف دخمت الجزائر نياية الثمانينات في أزمة مديكنية أصبح ينظر لبلستثمار األجنبي  المباشر 
عمى أنو أحسف بديؿ لمقركض البنكية الخارجية، باعتباره مكردا غيرمكلد لممديكنية باإلضافة إلى ما يتبعو 

 باعتبارىا إجراءات غير تنافسية بالمقارنة 1982مف آثار ايجابية، إال أف فشؿ اإلجراءات المطبقة سنة 
مع ممارسات الدكؿ األخرل، أدل بالسمطات الجزائرية بالتفكير في انفتاح أكثر لمسكؽ الجزائرم أماـ رأس 

 424.الماؿ األجنبي

 المتعمؽ بالنقد كالقرض لؤلجانب إمكانية االستثمار في الجزائر في كؿ 10-90حيث أتاح القانكف 
الفركع االقتصادية الغير منصكص عمييا قانكنا بأنيا مف اختصاص الدكلة، ىذا اإلجراء يمثؿ القطيعة مع 

 425.التحفظ الشبو الكمي لمجزائر المستقمة اتجاه االستثمار األجنبي  المباشر

كالمتضمف تدفؽ االستثمار األجنبي  المباشر  (45)مف خبلؿ قراءة األرقاـ الكاردة في الجدكؿ رقـ 
، كذلؾ لعدة (1995-1990) نبلحظ أداء منخفض خبلؿ الفترة 1990لمجزائر خبلؿ فترة ما بعد سنة 

أسباب أىميا اتفاؽ الجزائر مع صندكؽ النقد الدكلي عبر برامج التثبيت كالتعديؿ الييكمي، إضافة إلى 
عدـ تكافر األمف كاالستقرار كشبو العزلة التي فرضت عمى الجزائر مف قبؿ الكثير مف الدكؿ خاصة 

الغربية، كالتي جعمت مف الجزائر بمد غير مستقر اقتصاديا كال أمنيا كال سياسيا يمتاز بكثير مف المخاطر، 
ىذا ما قمص نشاط الشركات األجنبية إلى أدنى حد، عدا قطاع المحركقات الذم ظؿ يستقطب األجانب 

 426.خاصة في إطار عقكد االستكشاؼ ك التنقيب
  

                                                           
424)

Hocine Benissad, Algérie: de la planification socialiste à l’économie de 

marché,ENAG,Alger,2004, P 57. 
 
425

Ibid, P60. 

.293فارس فضيؿ، مرجع سابؽ، ص  426
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  قيمة االستثمار األجنبي المباشر الكاردإلى الجزائر خبلؿ الفترة(:45)الجدوؿ رقـ 

 (بالمميكف دكالر) 1990-2012 

قيمة االستثمار األجنبي   السنة
قيمة االستثمار األجنبي   السنة المباشر

 المباشر
1990 40 2001 1108 
1991 50 2002 1065 
1992 30 2003 634 
1993 00 2004 882 
1994 00 2005 1081 
1995 00 2006 1795 
1996 270 2007 1662 

1997 260 2008 2593 
1998 607 2009 2746 
1999 292 2010 2265 
2000 280 2011 2571 
  2012 1484 

 إعداد الطالب بناء عمى إحصائيات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية عمى المكقع: : المصدر

www.CNUCED.org/statistics consulté le 22/06/2014 

 نبلحظ بداية انتعاش االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر كالذم كاف 1995ابتداء مف سنة 
نتيجة اإلصبلحات الييكمية، كالتي تقضي باالنسحاب التدريجي لمدكلة مف الجياز اإلنتاجي كذلؾ 

 كالذم جاء بعدة 1993 إضافة إلى اعتماد قانكف االستثمار لسنة ةبخكصصة المؤسسات العمكمية المفمس
إصبلحات جبائية أكثر جاذبية باإلضافة إلى مصادقة الجزائر عمى العديد مف االتفاقيات الضامنة 

 .لبلستثمار األجنبي 
ـ عرؼ تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر انتعاشنا ممحكظنا حيث شيد عاـ 2000ابتداء مف سنة 

ـ تسجيؿ الجزائر لممرتبة األكلى مغاربيا فيما يخص قيمة االستثمارات الكاردة، أما مف حيث التكزيع 2002
 )القطاعي لبلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر كحسب بيانات الككالة الكطنية لتنمية االستثمار لمفترة

فإف قطاع الصناعة يأتي في المرتبة األكلى في جذب المستثمريف األجانب يميو قطاع ( 2002-2012
 (.46)الخدمات كما يبينو الجدكؿ رقـ 
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 التكزيع القطاعي لبلستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الجزائر خبلؿ الفترة (:46)الجدوؿ رقـ 
(2002-2012) 

 
 10/08/2014 اطلع علٌه www.andi.dzموقع الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار : المصدر

أما مف حيث الدكؿ األكثر استثمارا في الجزائر تأتي الدكؿ األكركبية في مقدمة الدكؿ المستثمرة في 
 . مميكف دينار521531 مشركعا بقيمة 257الجزائر بأكثر مف 

 (بالمميكف دينار) أكبر المناطؽ المستثمرة في الجزائر (:47)الجدوؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 .10/08/2014اطلع علٌه www.andi.dzموقع الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار : المصدر

 معوقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: المطمب الثاني

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 ضعيفة كظمت محصكرة لمببلد االستثمارات األجنبية الكاردة  تعتبرمقارنة بقدرات السكؽ الجزائرم،
في عدد قميؿ مف القطاعات، كذلؾ نتيجة لمعديد مف العكائؽ كالعراقيؿ التي ركزت عمييا تقارير العديد مف 
الييئات الدكلية، أىميا تقرير التنافسية الدكلية الصادر عف المنتدل االقتصادم العالمي، كالذم يمخص 

: أىـ ىذه العقبات في الشكؿ التالي

 . أىـ عقبات االستثمار في الجزائر حسب المنتدل االقتصادم العالمي:(26)الشكؿ رقـ 

 

 
 

Source : Word economic forum, the global competitiveness report 2011/2012, P95. 

 ك فيما يمي سيتـ التطرؽ إلى أىـ عقبات االستثمار األجنبي في الجزائر

 .الحصػوؿ عمى التمويؿ:أوال

فإفَّ صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ تعتبر أكبر عائؽ يكاجو االستثمار  (26)حسب الشكؿ رقـ 
ان لبلستثمار،  كابحفي الجزائر، حيث يجمع أغمب المتعامميف االقتصادييف عمى أٌف البنكؾ تمثؿ عامبلن 

كتظؿ متحفظة عمى مرافقة المشاريع االستثمارية، السيما في مجاؿ قركض االستغبلؿ، مما يعرض 
المشاريع االستثمارية لياجس االختناؽ المالي، كبيف فائض السيكلة النقدية غير المستقمة لدل البنكؾ 

اإلقراض تبقى المؤسسات كالمشاريع رىينة نظاـ بنكي يكصؼ بالمعًطؿ مخاطر كتقديراتيا المرتبطة بتقدير 
. لبلستثمارات

 العمكمية كحدىا كانت مرخصة بالعمؿ، بنكؾ في السكؽ البنكي في بمد أيف اؿبالمنافسةكبالسماح 
، قد سمح بإجراء التحكيبلت كاإلصبلحات التي كاف بحاجتيا (1990أفريؿ )فإٌف قانكف النقد كالقرض 

النظاـ البنكي الجزائرم، إالَّ أفَّ ىذا النظاـ بقي مسيطران عميو مف طرؼ البنكؾ العمكمية بالرغـ مف ارتفاع 



357 

 

 مف إجمالي النشاط %6، إالَّ أفَّ ىذه األخيرة ال تستحكذ إالَّ عمى  لياعدد البنكؾ الخارجية المرخصة
مميار دينار لتصؿ قيمة ما 450البنكي في الكقت الذم استفادت فيو البنكؾ العمكمية بإعادة رسممة تقدر بػ

 (427 ).مميار دينار1250ق مف طرؼ الدكلة في ىذه البنكؾ إلى ضختـ 

 إشارة إيجابية ثمف خبلؿ إعادة رسممة البنكؾ العمكمية أرادت السمطات العمكمية في الجزائر بع
لممستثمريف األجانب، إالَّ أفَّ ىؤالء المستثمريف بقيت لدييـ صكرة سمبية لمنظاـ المصرفي بسبب 

. بيركقراطية اإلجراءات المتعمقة بمنح القركض

ففي دراسة لخبراء االتحاد األكركبي حكؿ مناخ االستثمار في الجزائر، فإٌف الجزائر تتكفر عمى 
، إالَّ أفَّ كضعية (حجـ السكؽ، تكفر الطاقة، كمفة اليد العاممة)مميزات حقيقية لجذب االستثمارات األجنبية 

النظاـ البنكي تعتبر أكؿ عائؽ أماـ تدفؽ االستثمارات األجنبية، حيث رتب ىذا العائؽ قبؿ عكائؽ أخرل 
 (428 ).كاالستقرار السياسي كبيركقراطية اإلدارة

 مؤسسة،  فإٌف أكبر عائؽ يعكؽ المستثمريف الكطنييف 570كفي دراسة استقصائية أخرل شممت 
ىك نفسو المطركح مف طرؼ األجانب، أم النظاـ البنكي، حيث خمصت ىذه الدراسة إلى أف تمكيؿ 

االستثمار يكاجو العديد مف الصعكبات البيركقراطية، كالتي مف شأنيا إحباط كؿ ركح مبادرة استثمارية 
الؿ، ىذه الصعكبات تجبر العديد مف المستثمريف لمجكء إلى التمكيؿ غخاصة فيما يتعمؽ بتمكيؿ االست

 مف المستثمريف يؤكدكف المجكء إلى التمكيؿ الذاتي بالنسبة لرأس الماؿ %72الذاتي، حيث أٌف 
. بالنسبة لبلستثمارات %70ك

كما أشارت الدراسة إلى تدني مستكل خدمات البنكؾ، حيث أف تحصيؿ شيؾ بيف ككالتيف في 
نفس البنؾ تستغرؽ ما بيف ستة كسبعة عشر يكمان، بينما تستغرؽ نفس العممية في المتكسط خمسة 

كثبلثكف يكمان لما يتعمؽ األمر بتحصيؿ شيؾ مف بنؾ آخر، بينما تتطمب عممية فتح اعتماد مستندم 
.خمسة عشر يكما

( 429) 

 فإٌف النظاـ البنكي الجزائرم يعتبر 2009كفي دراسة أخرل لممنتدل االقتصادم العالمي سنة 
، 7 ك 1عبلمات محصكرة بيف منح  مف خبلؿ ل، ىذا التقييـ يجر130األسكأ عالميان، حيث احتؿ الرتبة 

                                                           

(427) NorEddinGrim, L’économie Algérienne otage de la politique, Edition Casbah, Alger, 

2004, p 86. 

( 428 ) Abdel ouahabResig, Algérie, Brésil Corée du sud, Trois expériences de 

développement, OPU, Alger, 2006, p 125. 

(429) Abdel Madjid Bouzidi, Economie Algérienne : éclairages, ENAG, 2011, p 242. 
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، كدكالن مثؿ ليبيا كلكزكتك تحصمت عمى عبلمات أفضؿ، 3.1حيث تحصمت الجزائر عمى العبلمة 
. كبالتالي ترتيب أحسف

 (430):كيمكف إيجاز أىـ سمبيات األداء البنكي اتجاه المتعامميف االقتصادييف فيما يمي

إف البنكؾ غالبان ما تبالغ في طمب الضمانات التي تفكؽ مرتيف إلى ثبلث مرات المبمغ  -
 .المقترض

طكؿ مدة اإلجابة عمى طالب القرض، حيث تصؿ في بعض الحاالت إلى سنة كاممة عكض  -
 . يكمان 35المدة المتعارؼ عمييا كىي 

 .المعالجة التمييزية التي تكاجييا ممفات طالب القركض السيما في المناطؽ الداخمية -
 .ال تمعب البنكؾ دكرىا االقتصادم في تمكيؿ المشاريع كتحكيميا إلى مجرد شبابيؾ -
 .غياب إطار مكحد ينظـ العبلقة بيف البنكؾ كالمتعامميف االقتصادييف -
إلى حدو ما خاصة كالمضمكنةميؿ البنكؾ إلى تمكيؿ العمميات المربحة كقصيرة األجؿ  -

 .داالستيرا

 البيروقراطية:ثانيا

يعالج مناخ االستثمار  (CNUCED)حسب تقرير خاص لمؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية 
حيث تعـ ( dissuasives)الرادعة  بفي الجزائر، كالذم يكصؼ اإلجراءات اإلدارية في الجزائر 

البيركقراطية في كؿ دكاليب اإلدارة، فالمستثمر األجنبي يكاجو العديد مف التعقيدات، خاصة ما تعمؽ 
ة، استيراد كرمبالتأخر المسجؿ في المراحؿ األكلى إلنجاز المشركع مف الحصكؿ عمى التراخيص الضر

. الخ... الماء كمعدات اإلنتاج، الكصكؿ إلى الخدمات العمكميةكالكيرباء

كفي تقرير لمبنؾ الدكلي الخاص بترتيب الدكؿ مف حيث سيكلة ممارسة األعماؿ 
(DoingBusniss)  كالذم يحظى بمصداقية عالمية كالذم يقيـ 2011في مختمؼ دكؿ العالـ لسنة ،

 خمؼ 136 دكلة، فقد صنفت الجزائر في المرتبة 180 كاإلجراءات السارية المفعكؿ في أكثر مف النظـ
مقارنة بيف الجزائر كتكنس كالمغرب  (48)كؿ مف تكنس كمصر كالمغرب، حيث يكضح الجدكؿ رقـ 

 .الدخكؿ في األعماؿ كخمؽ المؤسساتتسييؿ ، مف حيث (المرتبة أكلى عالميان )كمصر كسنغافكرة 

 
                                                           

، 2013، دار الراية لمنشر كالتكزيع، عماف، تشجيع االستثمار وأثره عمى التنمية االقتصاديةمنصكرم الزيف، (430)
 .314ص
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 مقارنة سيكلة خمؽ لممؤسسات في الجزائر مع بعض الدكؿ: (48)الجدوؿ رقـ 
 الزمنباألياـ اإلجراءات خمقالمؤسسة سيولةممارسةاألعماؿ الدولػة

 3 3 4/183 1/183 سنغافورة

 11 10 48/183 55/183 تونس

 8 6 82/183 114/183 المغرب

 7 6 18/183 94/183 مصر

 24 14 150/183 136/183 الجزائر

Source:La Banque Mondiale ,Doing Business 2011. 

أف الجزائر متأخرة إلى حدو ما في مجاؿ تسييؿ إجراءات دخكؿ  (44)يبيف الجدكؿ رقـ 
المستثمريف عالـ األعماؿ، مقارنة  مع باقي دكؿ شماؿ إفريقيا، كالذيف يعتبركف المنافسيف المباشريف 

. لمجزائر في مجاؿ جذب االستثمار األجنبي المباشر

 ما مما سبؽ أصبحت عممية تسييؿ اإلجراءات اإلدارية أكثر مف ضركرة، كذلؾ مف خبلؿ تقميص
.  عدد اإلجراءات كالكثائؽ كتدخؿ اإلدارةأمكف مف

كمف أجؿ القضاء عمى مشكمة البيركقراطية أك التقميؿ مف كطأتيا حققت دكؿ كثيرة طفرات كبيرة 
، كاستطاعت دكؿ عربية عديدة أيضان قطع خطكات مممكسة في ىذا ةاإللكتركنيفي مجاؿ الحككمة 

االتجاه، ىذا التحكيؿ ينقؿ مناخ االستثمار إلى مستكل عصرم كمتطكر كقادر عمى المنافسة مع الدكؿ 
. األكثر تقدمان 

 عمى تبادؿ المعمكمات فيما بينيا مف الحككميةقدرة األجيزة »: كتيعرؼ الحككمة االلكتركنية بأنيا
تكمفة متحفظة عبر شبكات ك جية، كتقديـ الخدمات لممكاطنيف مف جية أخرل، كذلؾ بسرعة عالية 

 (431 ).« االنترنت مع ضماف سرية كأمف المعمكمات المتناقمة في أم كقت كفي أم مكاف

كما تشمؿ الحككمة اإللكتركنية كذلؾ تمكيف المؤسسات كالمستثمريف مف إنجاز أعماليا الكتركنيان 
. دكف العكدة في مياـ كثيرة إلى المراكز القيادية العميا

                                                           

، مجمة العمـك "الحكومة االلكترونية بيف فرص النجاح ومعوقات التطبيؽ"عبد المطيؼ بارم، عبد الكريـ عشكر، (431)
 .173، ص 2013 ،فيفرم 29اإلنسانية، العدد 



360 

 

 تشير إلى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  بأنياكيعرؼ البنؾ الدكلي الحككمة االلكتركنية
 تقدمو مف خدمات إلى المكاطف كمجتمع الحككمة فيماكاالتصاالت مف أجؿ زيادة كفاءة كفعالية كشفافية 

األعماؿ،  مف خبلؿ تمكينيـ مف المعمكمات بما يدعـ كؿ النظـ اإلجرائية لمحككمة كيقضي عمى 
 (432).الفساد

 تقمص المسافات بيف ككنياكتمكف أىمية الحككمة االلكتركنية في مجاؿ األعماؿ كاالستثمار 
إدارة ببل )، كالسرعة في إنجاز المياـ كتقديـ الخدمات (إدارة ببل مكاف)اإلدارات كالمؤسسات الحككمية 

(. إدارة ببل أكراؽ)، كاستبداؿ األرشيؼ كالممفات الكرقية بقاعدة المعمكمات االلكتركنية (زماف

 العمؿ كالخدمات الحككمية، إذ مصداقيةكما تضفي الحككمة االلكتركنية مزيدان مف الشفافية كتدعـ 
تاحتيا  ال مجاؿ لمتعقيدات البيركقراطية ككضكح الخدمة العمكمية مف خبلؿ تكفير البيانات كالمعمكمات كا 

. لرجاؿ األعماؿ كالمستثمريف ككافة فئات المجتمع

 .الفسػػاد:ثالثا

يعتبر انتشار الفساد نتيجة حتمية كمنطقية لتفشي البيركقراطية كما ينجر عنيا مف كثرة اإلجراءات 
كعدـ كضكح المكائح كالتنظيمات اإلدارية، ذلؾ أف المستثمر غالبان ما يككف مجبران أماـ ىذا الكضع لدفع 

.  لممكظفيف اإلدارييف الختصار الكقت كتسكية معامبلتورشاكل

استخداـ الكظيفة لتحقيؽ منافع خاصة كاالستغبلؿ السيئ »: كيعرؼ البنؾ الدكلي الفساد بأنو
 (433).«لممنصب أك الكظيفة العامة ككسيمة لتحقيؽ مصمحة خاصة

سكء استخداـ المنصب أك السمطة ألغراض شخصية، كيككف ذلؾ بابتزاز »كعرفو أيضان عمى أٌنو 
. «المتعامميف أك الحصكؿ عمى رشكة

. كتعرفو منظمة الشفافية الدكلية بأنو سكء استخداـ السمطة العامة لتحقيؽ مكسب خاص

غير أف األبحاث في ىذا المجاؿ تشير إلى ،  كتختمؼ مف بمد ألخر الفسادتتعدد أسباب انتشارك
 (434 ).أف ىناؾ أسباب مباشرة كغير مباشرة

                                                           

 .173نفس المرجع ، ص (432)
، الممتقى الكطني حكؿ حككمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد "الفساد وآثاره عمى مناخ االستثمار"قريد عمر، (433)

 .8، ص 2012المالي كاإلدارم، جامعة بسكرة، مام 
 .10نفس المرجع، ص (434)
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:  األسباب المباشرة-أ

  سيادة بعض القكانيف كالصبلحيات التي تمنح مسؤكليات كصبلحيات مباشرة لمكظفي القطاع العاـ
 أك سف قكانيف كتشريعات معينة خاصة فيما يتعمؽ بإعطاء ،إلقرار منح بعض الخدمات العامة

عطاء مختمؼ الكثائؽ الرسمية . التراخيص كا 
 إضافة إلى إعطاء صبلحيات كاسعة لمحصمي ،عدـ كضكح النظاـ الضريبي كعدـ شفافة القكانيف 

. الضرائب مع غياب الرقابة
  كبيرة تغرم كنفقاتضخامة حجـ بعض المشاريع الحككمية كخاصة تمؾ التي تتطمب مصاريؼ 

. المكظفيف الطامعيف إلى جني أرباح طائمة 

: تتمثؿ فيما يميك األسباب الغير مباشرة - ب

 إذ يضطر ىؤالء إلى قبكؿ الرشاكل لزيادة دخكليـ ،انخفاض مستكل دخؿ المكظفيف الحككمييف 
. المتدنية

  عدـ استقرار البيئة القانكنية كالتشريعية التي تحكـ المؤسسات الحككمية حيث أف كجكد نظاـ
 أما الحالة العكسية فتدفع المتعامميف إلى ،قانكني كضريبي عادؿ كفعاؿ يحد مف انتشارالفساد

 .ليف إلنجاز أعماليـكالمجكء إلى أساليب غير قانكنية لرشكة المسؤ
  عدـ شفافية القكانيف كالتشريعات المتعمقة بالفساد إذ تنعدـ ىذه الصفة في الكثير مف الدكؿ النامية

 مما يفقدىا فعاليتيا كيساعد عمى انتشار ،مما يجعؿ القكانيف غير كاضحة كقابمة لمتأكيؿ الخاطئ
 .الفساد

: أنواع الفساد

 االستقرارحيث نفرؽ بيف الفساد الصغير كالفساد الكبير،كذالؾ نظرا الختبلؼ آثار كؿ منيما عمى 
. كاالقتصادمالسياسي 

فالفساد الصغير ىك الفساد الذم يمارس مف طرؼ فرد كاحد دكف التنسيؽ مع اآلخريف فيككف 
 انخفاضمنتشرا بيف صغار المكظفيف عف طريؽ استبلـ الرشاكل مف اآلخريف كالذم يككف سببو عادة 

 (435 ).مستكل األجكر

                                                           

 imafondation.org:، عمى المكقع4، ص 2007، 03، دكرية النزاىة، العدد الفساد في العراؽسعاد عبد الفتاح، (435)
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أما الفساد األخطر فيك الفساد الكبير الذم يقـك بو كبار المسؤلييف كالمكظفيف كالذم ال يكجد لو 
 ذلؾ أف قيمة ،أم مبرر عمى اإلطبلؽ مف حيث الحاجة إلى دخؿ إضافي لمكاجية متطمبات الحياة

 كتككف في مشاريع كصفقات كبرل كشراء السبلح كالسمع ،الرشاكل ىنا تككف بالمبلييف أك المبليير
 .(2)إلخ....الرأسمالية كالمشاريع الصناعية الكبرل كالمشتريات الحككمية

:   لمفساد االقتصادية اآلثار 

  يؤدم الفساد إلى إضعاؼ جكدة البنية األساسية كالخدمات العامة كيدفع ذكم النفكس الضعيفة لمسعي
 كيحد مف قدرة ،إلى الربح غير المشركع عف طريؽ الرشاكل بدال مف المشاركة في األنشطة اإلنتاجية

الدكلة عمى زيادة اإليرادات كيفضي إلى معدالت ضريبية متزايدة تجبى مف عدد متناقص مف دافعي 
 كيقمؿ ذلؾ بدكره مف قدرة الدكلة عمى تكفير الخدمات العامة األساسية كما يضعؼ شرعية ،الضرائب

. الدكلة كسمطتيا
  إضافة إلى ذالؾ يقـك الفساد بتغيير تركيبة عناصر اإلنفاؽ الحككمي إذ يبدد السياسيكف كالمسؤكلكف

 كيبلحظ أف األجيزة الحككمية ،المرتشكف مكارد عامة أكثر عمى البنكد التي يسيؿ ابتزاز رشاكل كبيرة منيا
التي ينتشر فييا الفساد تنفؽ اقؿ عمى الخدمات األساسية مثؿ التعميـ كالصحة كتتجو إلى اإلنفاؽ بشكؿ 

.  المفتكحة لمرشكةاالستثماراكبر عمى مجاالت 
  المعاصراالقتصادالفساد يعيؽ تطكر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كىي المعكؿ عمييا في نمك  .
  التيرب الجبائي كالجمركي يضعؼ ميزانية الدكلة كمف شانو أف يخؿ بتنافسية الشركات .
 (436 ).االختبلس يزيد مف اتساع رقعة االقتصاد الريعي كيطرد النقكد خارج دائرة اإلنتاج 

: االستثماركيؼ يؤثر الفساد عمى مناخ 

 في الكثير مف الدكؿ النامية كمنيا الجزائر االستثمار كالتجارية كسياسات االقتصاديةتميزت السياسات 
 ثقة المستثمريف محمييف كانكا أك انخفاض مما أدل إلى ، كمتطمبات التنميةاالنسجاـبعدـ الثبات كعدـ 

.  كقد أعطت ىذه العكائؽ كىذه الضبابية فرصة النتشار ظاىرة الفساد،أجانب

                                                           

83 ص، هزجع طابك،بعلىج بلعُد
(2)

 

،      37مجمة بحكث اقتصادية عربية، العدد " ،الفساد االقتصادي، مدخؿ في المفيـو والتجميات"بشير مصيطفى، (436)
 .127 ، ص2006
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ففي حالة الجزائر فإف األمر الخطير ىك المراتب المتأخرة التي تحتميا الجزائر في مؤشر الفساد الذم 
 كلكف ،تصدره منظمة الشفافية الدكلية كىي اكبر منظمة مستقمة غير حككمية تعنى بمحاربة الفساد

 (.49) رقـ األخطر ىك التراجع المستمر لمرتبة الجزائر في ىذا المؤشر كما يكضحو الجدكؿ

 

 
 (:2003)مرتبة الجزائر في تقريرالتنافسية الدكلية خبلؿ الفترة (:49)الجدوؿ رقـ 

 السنة 10/النقطة  الترتيب
88/133 2.6 2003 
97/146 2.7 2004 
97/159 2.8 2005 
84/163 3.1 2006 
99/179 3 2007 
92/180 3.2 2008 
111/178 2.8 2009 
105/180 2.9 2010 

180/112  2.8 2011 

 www.transparessay-internal.org: مكقع منظمة الشفافيية الدكلية: المصدر

 استقصاء العالمي كالذم يتـ فيو االقتصادم الصادر عف المنتدل 2011/2012كحسب تقرير التنافسية 
شركات دكلية كمحمية حكؿ عقبات ممارسة األعماؿ في دكلة ما فإف الفساد يعتبر ثالث عقبة مف حيث 

 . بالمائة18.4 بالمائة كالبيركقراطية 19.2 بالمائة بعد كؿ مف التمكيؿ 16األىمية في الجزائر بنسبة 

كفي الجدكؿ التالي نقارف مكقع الجزائر في مؤشر التنافسية الدكلية كمؤشر الفساد كمدل تأثير 
 المتدفؽ إلييا مع دكؿ عربية  كمتكسطية االستثمارالفساد في سيكلة القياـ باالستثمار كعمى حجـ 

فريقية  .كا 

 

 

 

http://www.transparessay-internal.org/
http://www.transparessay-internal.org/
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مقارنة ترتيب الجزائر في مؤشر التنافسية الدكلية كفي مدركات الفساد كقيمة : (50)الجدوؿ رقـ 

 .االستثمارات األجنبية المباشرة مع مجمكعة مف الدكؿ

تدفق االستثماراألجنبً 

 بمالٌٌن 2010المباشر

 (****)الدوالرات

النسبة المئوٌة للفساد كعائق 

 (***)أماماالستثمار

الموقع فً مؤشر 

 )**(2011الفساد 

الموقع فً مؤشر 

التنافسٌة الدولٌة 

2011)*( 

 الدولة

 سنغفورة 2 5 0.3 38638  

 السوٌد  3 4 0.5 5328

 فلندا 4 2 0.4 4314

  الدنمارك  8 2 0.00 2966

 م.ع.اإلمارات 27 28 1.9 3948

 قطر  14 22 0.00 5534

 السعودٌة 17 57 2.5 28105

 تونس 40 73 7.1 1513

 جنوب إفرٌقٌا 50 64 11.5 1553

 تركٌا 59 61 2.5 9071

 المغرب 73 80 17.7 1304

 الجزائر 87 112 16 2291

 مصر 94 112 7.3 6386

 2011تقرير التنافسية الدكلية : *المصدر
 .2011تقرير مدركات الفساد الصادر عف منظمة الشفافية الدكلية     **

 2011تقرير التنافسية العالمية         ***
 WWW.CNUCED/statistics/FD. المكقع اإلحصائي لمنظمة األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية****

نبلحظ أفَّ الدكؿ األربعة األكلى ىي دكؿ الصدارة في تقرير  (50)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
- عربية- متكسطية )أما الجزائر فمقارنة مع دكؿ االمتداد الجغرافي، التنافسية الدكلية كتقرير الشفافية
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فنجدىا أسفؿ ترتيب التنافسية كأسفؿ ترتيب الشفافية ككذا نجدىا قد استفادت مف اقؿ حصة مف  (إفريقية 
.  العالمية االستثماراتتدفقات 

بالمائة نتيجة لمتكاليؼ 10 تكمفة الخدمات إلى ارتفاعكفي دراسة حديثة لمبنؾ الدكلي فإف الفساد يؤدم إلى 
نتيجة العمكالت التي  (مباني كمعدات) تكاليؼ التككيف الرأسمالي ،كارتفاعاإلضافية الناجمة عف الفساد

 (437 ). بالمائة فكؽ التكمفة األصمية50 ك20تتراكح في بعض البمداف النامية ما بيف 

كفي دراسة ميدانية لتقرير التنمية العالمي الذم خمص إلى أف الفساد يؤثر سمبا عمى انسياب 
 ففي دكلة مثؿ المكسيؾ يؤثر الفساد بما يعادؿ تأثير رفع الضريبة ، المباشر إلى الدكؿ الناميةاالستثمار

 (438 ). بالمائة عمى دخؿ الشركات50

: االقتصاد الموازي:رابعا 

 في العديد  كعانى االقتصاد الجزائرم في مختمؼ مراحؿ تطكره مف تفشي االقتصاد غير الرسمي
مف مجاالت النشاط االقتصادم، كتكرس بصفة كاضحة في مرحمة االنتقاؿ مف نظاـ االقتصاد المكجو 

إلى نظاـ االقتصاد الحر، كمما ترتب عف ىذه المرحمة مف ضعؼ دكر الدكلة االقتصادم كانخفاض نسب 
التشغيؿ كتدني مداخيؿ األفراد، ما أدل إلى ظيكر ممارسات ميدت إلقامة كانتشار القطاع غير الرسمي 

. في الببلد

مجمكعة أك سمسمة في النشاطات البلشرعية تنشأ عمى »: كيعرؼ االقتصاد غير الرسمي عمى أنو
ىامش االقتصاد الرسمي، تمارس مف طرؼ أفراد أك جماعات محترفة الميداف، ىدفيا األساسي البحث 

 (439 ).عف الربح السيؿ كالتيرب مف الضرائب كالرقابة

ذلؾ االقتصاد الذم ال يخضع لمرقابة الحككمية كال تدخؿ مدخبلتو ": كيعرؼ كذلؾ عمى انو
كمخرجاتو في الحسابات القكمية، كال يعترؼ بالتشريعات، كىك ال يشمؿ األنشطة غير المشركعة فقط بؿ 

. (440)"غير المصرح بيا كالمتحصؿ عمييا مف إنتاج السمع كالخدمات المشركعةاؿيشمؿ أيضان الدخكؿ 

                                                           

 .14قريد عمر، مرجع سابؽ، ص (437)
 .14نفس المرجع، ص (438)
، "االنعكاسات المحتممة لبلقتصاد غير الرسمي عمى أداء االقتصاد الرسمي"إبراىيـ بكرناف، عبد القادر شارؼ، (439)

 .2، ص 2007الممتقى الكطني حكؿ االقتصاد غير الرسمي في الجزائر، جامعة سعيدة، نكفمبر 
 .2نفس المرجع، ص (440)
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 حجـ االقتصاد أف 2007 البنؾ العالمي في تقريره حكؿ مناخ األعماؿ لسنة أكدكفي ىذا السياؽ 
 مف الناتج المحمي الخاـ، كىي النسبة األىـ في منطقة %35 ما نسبتو  يمثؿغير الرسمي في الجزائر

. شماؿ إفريقيا كالشرؽ األكسط

عفات سمبية عمى أداء اىذا الحجـ الكبير لبلقتصاد غير الرسمي ترتب عميو إفرازات كمض
االقتصاد الكطني، خاصة مف خبلؿ رسـ صكرة سيئة لبلقتصاد الجزائرم لدل المستثمريف األجانب، نظران 

كاجيتو بمنافسة غير عادلة لعدـ  ك ـلمتأثير الكاسع لبلقتصاد غير الرسمي عمى أنشطة القطاع الرسمي،
.  األنشطة الرسميةاتكافؤ فرص العمؿ ككنو ال يخضع لنفس األعباء التي تمتـز بو

 .نقص تأىيؿ الموارد البشريػة:خامسا

يعتبر عامؿ نقص تأىيؿ المكارد البشرية رابع أىـ العكائؽ أماـ االستثمار األجنبي في الجزائر، 
.  ممف شمميـ االستقصاء%7.7، كذلؾ حسب رأم 2012كذلؾ حسب تقرير التنافسية العالمية لسنة 

كيعتبر مستكل تككيف رأس الماؿ البشرم أحد أىـ عكامؿ التنافسية في االقتصاديات الحديثة، ككف 
العامؿ البشرم يمعب دكران ىامان في تطكير تنافسية المؤسسات، كبالتالي يحسف مف جاذبية الدكؿ 

. لبلستثمارات األجنبية

كؿ المعارؼ »رأس الماؿ البشرم بأنو  (OCDE)كتعرؼ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية 
كالمؤىبلت كالميارات كالمزايا األخرل التي تتكفر في الفرد كالتي يمكف أف تككف محؿ اىتماـ النشاط 

 (441).«االقتصادم

كيرٌكز أغمب الباحثيف في مجاؿ رأس الماؿ البشرم عمى عامؿ التعميـ االبتدائي كالتعميـ العالي 
كأىـ مككنات رأس الماؿ البشرم، حيث يعد محكران أساسيان إلستراتيجية التنمية الشاممة، حيث يمثؿ التعميـ 

 محددات جذب احد أىـالعالي كارتفاع جكدتو بجميع تخصصاتو كخاصة الفنية كالتطبيقية كاإلدارية منيا 
االستثمار األجنبي المباشر إلى االقتصاديات،حيث األيدم العاممة الماىرة كالمؤىمة كالقادرة عمى تنفيذ 

 التقنية المتقدمة كاكتساب اكتسابالمشاريع االستثمارية بنجاح مف جية كالقادرة مف جية أخرل عمى 
. الخبرات

                                                           
(441) Abdel ouahabRezig.Op-Cit, P 128. 
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كمنذ االستقبلؿ خصصت الجزائر مكارد مالية ضخمة لقطاع التعميـ كالتعميـ العالي كالتككيف 
دت تكنكلكجيا كمفتيا مكارد مالية ضخمة مف أجؿ إقامة قاعدة صناعية متينة، كرالميني كالتقني، كاست

 (442 ).كلكنيا مع ذلؾ فإنيا لـ تصبح دكلة صناعية متقدمة تكنكلكجيان 

ف تككيف المكارد البشرية قد عرؼ تراجعان في السنكات األخيرة مف اكبالنسبة لمعديد مف الباحثيف ؼ
حيث الكيؼ، األمر الذم جعؿ ىذه المكارد غير مبلئمة بالشكؿ الضركرم مع متطمبات سكؽ العمؿ 

كالمؤسسات، لذا فإف العديد مف المستثمريف األجانب تكاجييـ مشكمة نقص في اليد العاممة الفنية 
كالمدربة، مما يعكؽ دخكليـ السكؽ الجزائرية، مما يضطرىـ إلى الٌمجكء إلى العمالة األجنبية مف أجؿ 

 (443 ).تغطية العجز

 مدينة جامعية كالعديد مف الدارس الكطنية كالمدارس العميا، تككف ما يزيد 36ففي الجزائر تكجد 
جامعة األكلى في 500مميكف طالب، إال أنو كال كاحدة مف ىذه الجامعات تظير في تصنيؼ الػ1.8عف 

 Shanghai jiao)العالـ كال في األلؼ األكلى حسب ترتيب الجامعات الذم  تعده سنكيا جامعة 

tong) ىي جامعة 2012، فإف أحسف الجامعات الجزائرية في سنة (51)ككما يبينو الجدكؿ رقـ 
 1807 في العالـ العربي كالمرتبة 26قسنطينة، كقد احتمت المرتبة السابعة في دكؿ شماؿ إفريقيا ك

. عالميان 

 .2012 الترتيب العالمي ألكبر الجامعات الجزائرية لعاـ (:51)الجدوؿ رقـ 

Classement 

mondial 
Université 

1837 Université Mentouri de Constantine 

2276 Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 

2884 Université Badji Mokhtar de Annaba 

3487 Université Abou BekrBelkaid Tlemcen 

3509 Université Ferhat Abbas Setif 

4358 Université DjillaliLiabes 

4391 Université d'Oran 

                                                           
(442) Mostapha mhkideche, L’économie Algérienne à la croisée des  chemin, Edition Dahleb, 

Alger, 2008, p 151.  

(443) Guerid Omar, Op-Cit, P 36. 

http://www.umc.edu.dz/
http://www.usthb.dz/
http://www.univ-annaba.org/
http://www.univ-tlemcen.dz/
http://www.univ-setif.dz/
http://www.univ-sba.dz/
http://www.univ-oran.dz/
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5212 Université Hassiba Ben Bouali 

5427 École National Supérieure de l'Informatique (ex-INI) 

5541 Université de Batna 

5878 Université Mouloud Mammeri de TiziOuzou 

7208 Université Mohamed Khider Biskra 

7393 Université M'Hamed Bougara de Boumerdes 

7695 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 

Shanghai- Jioo Tong Universitywww.shanghairanking.com/ARWU.2012 

 29/11/2014اطمع عميو

كيعتبر عامؿ تأىيؿ المكارد البشرية عامبلن حاسمان في الكثير مف قرارات تكطيف االستثمار األجنبي 
المباشر، كفي المفاضمة بيف الدكؿ المرشحة لجذبو؛ ذلؾ ألٌف المستثمريف األجانب يجب أف يجدكا في 

سكؽ العمؿ طالبي شغؿ لدييـ المؤىبلت المطمكبة التي تتكافؽ كاحتياجاتيـ، ذلؾ ألف الشركات األجنبية 
حتمو المحيط الدكلي، كقد أظيرت تجارب مالمستثمرة في الجزائر يجب عمييا أف تككف تنافسية بما يمميو ك

العديد مف الدكؿ أف المراىنة عمى اليد العاممة الرخيصة مف أجؿ دعـ التنافسية كجذب االستثمار األجنبي 
. المباشر ىك رىاف خاسر

 .عوائػؽ أخرى:سادسا

يعتبر مشكؿ العقار الصناعي أحد أبرز العكائؽ التي يكاجييا : أزمة العقار الصناعي-1
المستثمر في الجزائر، حيث تشير إحدل دراسات البنؾ الدكلي حكؿ مناخ االستثمار في الجزائر أف 

 منيا ترل أنو يعتبر العائؽ %13 مف المؤسسات تبحث عف العقار مف أجؿ القياـ باالستثمار، كأف 37%
 (444 ). مف المؤسسات تنتظر أكثر مف أربع سنكات لمحصكؿ عمى العقار %20األكؿ الذم يكاجييا ك

 لبالرغـ مف القكانيف كالتشريعات التي أصدرت لمتسييؿ عمى المستثمريف عممية الحصكؿ عؿ
عقار كبالرغـ مف المساحات الزراعية الشاسعة المخصصة إلقامة المناطؽ الصناعية إال أف أزمة العقار 
ال تزاؿ أىـ العقبات التي تعترض نمك االستثمار الخاص الكطني كاألجنبي، إال أف ىذه المشكمة ليست 

درة العقار، كلكف مشكمة تسيير خاصة فيما يتعمؽ بطريقة التنظيـ المعتمدة في إدارة الممكية فمشكمة 

                                                           

، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة قسنطينة، "دراسة تحميمية لمناخ االستثمار في الجزائر"ناجي بف حسيف، (444)
 .294، ص 2007

http://www.univ-chlef.dz/
http://www.esi.dz/
http://www.univ-batna.dz/
http://www.ummto.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.umbb.dz/
http://www.univ-mosta.dz/
http://www.shanghairanking.com/ARWU.2012
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بعد أف أككمت عممية تنظيـ العقار الحضارم لمجنة دعـ االستثمارات المحمية كترقيتيا ؼ، (445)العقارية
(CALPI)  الكالئية لتصبح عمى عاتؽ الشباؾ الكحيد البلمركزم، كمع ذلؾ بقي عائؽ العقار الصناعي

 (446 ).قائمان 

 (447): كتبرز أىمية العقار الصناعي مف خبلؿ النقاط التالية

 الذم أدل إلى عدـ األمرالطبيعة اإلدارية لممؤسسات المسيرة كنقص الكسائؿ المتاحة ليا،  -
 .استقرار المسيريف القائميف عمييا

 .تأخر اليياكؿ المكمفة بتييئة كتحضير العقكد التكثيقية -
معدؿ االستغبلؿ ضعيؼ كتحكيمو عف الغرض األصمي الذم )غياب التسيير العقبلني لمعقار  -

 .(منح ألجمو
 .تعدد المتدخميف اإلدارييف كغياب المتابعة كالرقابة -
تعبيد الطرؽ، عدـ تكصيؿ الكيرباء، )ة المناطؽ تييئتدني جكدة األعماؿ المنجزة في  -

 .، األمر الذم ال يسمح لممستثمريف البدء في النشاط (...الماء

مما سبؽ نستنتج أف تسكية أزمة العقار الصناعي يجب أف تحتؿ صدارة أكلكيات السمطات 
العمكمية المشرفة عمى ممؼ االستثمار، كذلؾ قبؿ كؿ حديث عف امتيازات كضمانات كمزايا تنافسية 

. أخرل 

مف بيف القطاعات التي تشجع عمى انتقاؿ االستثمارات األجنبية :  التعامؿ مع الجمارؾ-2
المباشرة ىك كجكد جياز جمارؾ يعمؿ بشفافية في الدكلة مضيفة، كمدل كفاءة ىذا الجياز كفعاليتو في 
استقباؿ المستثمريف الجانب، خاصة أكلئؾ الذيف تكجو استثماراتيـ نحك التصدير، كما أف كجكد جياز 
جمركي بيركقراطي قد يؤدم بالكثير مف رجاؿ األعماؿ عف صرؼ النظر عمى العممية االستثمارية 

. برمتيا

 (448):  كتمعب الجمارؾ دكران فعاالن في عممية جذب المستثمريف لؤلسباب التالية

                                                           

 .294نفس المرجع، ص (445)
 .145منصكرم الزيف، مرجع سابؽ، ص (446)
 .295ناجي بف حسيف، مرجع سابؽ، ص (447)
 .85بعمكج بكلعيد، مرجع سابؽ، ص (448)
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ككف حافزان لممستثمريف عمى القياـ مإٌف كجكد مصالح جمركية تساىـ في تشجيع الصادرات  -
 .بمشاريع ىدفيا اإلنتاج لمكاجية الطمب المحمي كالتصدير إلى الخارج

إف احتراـ جياز الجمارؾ لقكانيف الدكلة كمتابعة المعامبلت االقتصادية غير القانكنية كتطبيؽ  -
 .القانكف عمى كؿ المتعامميف االقتصادييف يجعؿ السكؽ تسكدىا ركح المنافسة كالشفافية 

إف اإلسراع في تسكية المعامبلت الجمركية كاألخذ بعيف االعتبار قيمة الكقت في المعامبلت  -
االقتصادية يككف حافزان أماـ المستثمريف األجانب، ذلؾ ألف التياكف كتضييع الكقت في 

 .اإلجراءات اإلدارية يجعؿ الكثير مف المستثمريف يغيركف مكاقع استثمارىـ
إف تطبيؽ اإلجراءات الخاصة بمكافحة الغش كتقميد العبلمات التجارية كاحتراـ حقكؽ الممكية  -

 .يساعد عمى ممارسة االستثمارات في مناخ مكثكؽ بو

كحسب دراسة لمبنؾ الدكلي تناكلت مناخ االستثمار في الجزائر، فإف العديد مف المؤسسات تعاني 
 مف المؤسسات %36، حيث أف (التصدير كاالستيراد)مف التأخر في تسكية عمميات التجارة الخارجية 

الحصكؿ عمى العممة األجنبية، اإلجراءات )ترل باف اإلطار العاـ الذم يحكـ عمميات التجارة الخارجية 
يمثؿ قيدان عمى نشاطيـ، حيث تشتكي العديد مف المؤسسات مف بطء اإلجراءات الجمركية عف  (الجمركية
 يكمان، 22 االستيراد، حيث تصؿ المدة البلزمة في المتكسط إلخراج البضائع مف الميناء إلى أكالتصدير 

 مف %40)بسبب تأخر اإلجراءات الجمركية عند االستيراد، ككجكد ضعؼ في طاقة استيعاب المكانئ 
أياـ، كتبقى السمع في 7، مما يجعؿ المدة المتكسطة لتفريغ الباخرة تصؿ إلى  (السمع عبر ميناء الجزائر

كؿ .  أياـ قبؿ التمكف مف تصديرىا، في حيف أف المدة ال تتجاكز ثبلثة أياـ في المغرب10الميناء لمدة 
 (449 ).ىذه الظركؼ ال تخدـ تنافسية المؤسسات المكجية لمتصدير

لغاء الدعـ الحككمي لمخدمات : ارتفاع تكمفة اإلنتاج مقارنة باالستيراد-3 يعتبر تحرير التجارة الخارجية كا 
كالصناعات المحمية مف أىـ الشركط التي فرضت عمى الجزائر مف طرؼ صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ 

. الدكلي مف خبلؿ مختمؼ برامج اإلصبلح التي فرضت عمى الجزائر في تسعينيات القرف الماضي

كمع مصادقة الجزائر عمى اتفاقية الشراكة األكركمتكسطية كلبلتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة 
العربية الحرة الكبرل كمع تكفر الفكائض المالية المتأتية مف الريع البتركلي أصبحت الجزائر سكؽ مفتكح 

 إلى 2000 مميار دكالر سنة 9.173لمنتجات مختمؼ دكؿ العالـ، حيث قفزت قيمة فاتكرة االستيراد مف 
(. 27)، كما يكضحو الشكؿ رقـ 2014 مميار دكالر سنة  40أكثر مف 

                                                           

 .299ناجي بف حسيف، مرجع سابؽ، ص (449)
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 (.2012-2000) تطكر الميزاف التجارم لمجزائر خبلؿ الفترة (:27)الشكؿ رقـ 

 
المركز الكطني لئلعبلـ اآللي كاإلحصائيات لمجمارؾ الجزائريةعمى المكقع : المصدر

www.douane.gouv.dz 15/02/2015 اطمع عميو. 

 

 2014 األكلى مف سنة 11 مميار دكالر خبلؿ األشير 53.29كقد قدرت كاردات الجزائر بػ
، كتتكقع الجمارؾ الجزائرية أف تبمغ كاردات الجزائر خبلؿ 2013 عف نفس الفترة لسنة %6.2مرتفعة بػ
.  مميار دكالر59 مبمغ 2015

كحسب المركز الكطني لمسجؿ التجارم فإف عدد الشركات العاممة في نشاط االستيراد بمغ سنة 
.  منيا تنشط في مجاؿ االستيراد فقط%90 شركة كأف 25548: 2008

فإف المتعامميف يفضمكف االستيراد بدالن مف االستثمار،  (FCE)كحسب منتدل رؤساء المؤسسات 
بسبب تحرير التجارة الخارجية، كمنظكمة جبائية جمركية ال تخدـ المنتكج الكطني حيث أف المؤسسات 

المحمية تدفع حقكؽ جمركية أعمى لمدخبلت اإلنتاج المستكردة مقابؿ دفع حقكؽ أقؿ عمى المنتكج النيائي 
المستكرد، زيادة إلى ككف ىذا األخير أقؿ تعقيدان مف حيث اإلجراءات، خاصة مع إقرار االعتماد المستندم 

. في مجاؿ التجارة الخارجية

 ارتفاع التكاليؼ، كبالتالي عدـ القدرة عمى معضمةكىكذا نجد المؤسسات الجزائرية المنتجة أماـ 
المنافسة نتيجة عدـ تجانس تكمفة مدخبلت اإلنتاج كالمادة النيائية المستكردة، خاصة بعد دخكؿ اتفاؽ 

 حيث أف السمع النيائية المستكردة التي كانت تفرض عمييا حقكؽ ، التنفيذمتكسطي حيزك الشراكة األكر
 أصبحت تستفيد مف إعفاء كامؿ ، كفي المقابؿ فإف مدخبلت اإلنتاج تفرض عمييا نسبة %5 بجمركية

 كفقان لتصنيفات تعريفية خاصة، مما يزيد مف تكمفة المنتج المحمي الذم أصبح أغمى بكثير مف 15%

http://www.douane.gouv.dz/
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المنتكج النيائي المستكرد، مما يفقد المنتكج المحمي كؿ مزايا تنافسية، مما جعؿ عممية االستيراد أكثر 
. دان عف االستثمار كالمشاكؿ التي تكاجيومسيكلة كأكثر ربحية بع

كالمتحصؿ عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد فإف التجربة التنمكية "  جكزيؼ ستقميز"كحسب البركفيسكر 
 كالمنافسة الحرة تؤكد عكس ذلؾ تمامان، حيث ال  االقتصادملمدكؿ المتقدمة الساعية لنشر فكر التحرر

تكجد كال دكلة متقدمة بما فييا الكاليات المتحدة كالدكؿ األكركبية قد بنت سياستيا التنمكية عمى التحرر 
(450).كالمنافسة، حيث كانت دكؿ حمائية بامتياز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة الفصؿ الخامس

إفَّ تفكؽ الدكؿ النامية عمى الدكؿ المتقدمة فيما يخص قيمة االستثمار األجنبي المباشر 
المستقطبة، لدليؿ عمى أفَّ كثير مف ىذه الدكؿ قد قطعت شكطان كبيران في تكفير مناخ استثمار مبلئـ 

كجاذب ليذه االستثمارات، أمَّا الجزائر كباعتبارىا بمدان ناميان ال تزاؿ تعاني مف تدني في حجـ االستثمار 
األجنبي المباشر الكارد إلييا مقارنة بالدكؿ النامية الرائدة في ىذا المجاؿ، كذلؾ رغـ محاكلة السمطات 

العمكمية تحسيف مناخ االستثمار خبلؿ السنكات األخيرة باتخاذ العديد مف اإلجراءات، سكاءن عمى مستكل 
استقرار السياسة االقتصادية الكمية أك تحسيف اإلطار التشريعي ك المؤسسي، إالَّ أٌف حصيمة التدفقات 
االستثمارية لـ ترؽ إلى مستكل اإلمكانيات االستثمارية التي تتكفر عمييا الببلد، مما يحد مف إمكانية 

االستفادة مف مختمؼ المزايا التي يتيحيا ىذا النكع مف االستثمار، إف عمى مستكل التشغيؿ أك اكتساب 
الخبرة كالتكنكلكجيا، أك تنكيع الصادرات، حيث أف القيمية األكبر مف ىذه االستثمارات تركزت في قطاع 

 .المحركقات
                                                           

(450) AbderrahmanIddir, L’industrie Algérienne, imprimerie Hasnaoui,2008, p07. 
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إفَّ عممية اختيار الشركات المتعددة الجنسيات لمكقع تكطيف االستثمار أصبحت معقدة جدان لككف 
تكفر المكاد - تكفر اليد العاممة الرخيصة- المكقع الجغرافي)الجيؿ األكؿ مف محددات مناخ االستثمار 

قد تجاكزتو األحداث، حيث أصبحنا اليـك نتكمـ عف الجيؿ الثاني مف محددات مناخ االستثمار  (..األكلية
التنافسي، كالجاذب لبلستثمار األجنبي، كما يتطمبو مف تككيف عالي لمرأس الماؿ البشرم الذم يحفز عمى 
اإلبداع كاالبتكار، كالذم يعتبر مف أىـ مصادر الميزة التنافسية، ككذا بنية تحتية متطكرة، كجياز بنكي 

دارم فعاؿ خاؿو مف البيركقراطية كالفساد  .كا 
 

 

 

 

 

 

 

 
 الخاتمة

تعتبر العكلمة كما نتج عنيا مف تحرير لتجارة السمع كالخدمات كحرية انتقاؿ رؤكس األمكاؿ 
كتكسع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات أىـ التحديات التي تكاجو الدكؿ النامية، حيث تتيح أماميا 

 .العديد مف الفرص كتفرض عمييا العديد مف التحديات

 كقد تجمت ظاىرة العكلمة في االرتفاع الكبير في قيمة االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى 
الدكؿ النامية، حيث أظيرت التجارب العممية تحقيؽ العديد مف ىذه الدكؿ لمعديد مف المكاسب جراء 

، خاصة ما تعمؽ بزيادة حصة الصادرات كغزك  (BRICS)االستثمارات األجنبية عمى غرار دكؿ 
األسكاؽ الخارجية كاكتساب التكنكلكجيا، كمف جية أخرل تركت العكلمة آثاران سمبية عمى اقتصاديات الدكؿ 

النامية التي لـ تتكيؼ مع متطمبات النظاـ االقتصادم العالمي الجديد، كالتي أصبحت غير قادرة عمى 
المنافسة في األسكاؽ الدكلية، خاصة ما تعمؽ بتحسيف الفرص أماـ صادراتيا كاستقطاب رؤكس األمكاؿ 

 .األجنبية خاصة االستثمار األجنبي المباشر
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كقد انصبَّ مكضكع ىذا البحث حكؿ مكضكع التنافسية الدكلية، كالذم أصبح االىتماـ بيا ضركرة 
ة لكؿ دكلة تسعى إلى مكاكبة التطكرات المتسارعة التي يشيدىا العالـ مف خبلؿ حجز مكاف ليا عمى  ممحَّ

 .خريطة االقتصاد العالمي

كباعتبار االقتصاد الجزائرم اقتصادان ريعيان يعتمد أساسان عمى قطاع المحركقات، كفي ظؿ 
انخفاض أسعار البتركؿ كحالة عدـ التأكد كالضبابية في سكؽ النفط، أصبح لزامان عمى السمطات العمكمية 

في الجزائر أف تعير كؿ االىتماـ لمكضكع تنافسية االقتصاد الجزائرم، مف خبلؿ اتخاذ كؿ اإلجراءات 
الكفيمة بتحسيف مناخ االستثمار مف أجؿ السماح لمقطاع الخاص الكطني كاألجنبي بمعب دكر محكرم مف 
خبلؿ االستثمار ببل خشية كال تردد في اقتصاد منتج الثركة بعيدان عف القطاعات الريعية، كذلؾ مف خبلؿ 

 .تحكيؿ المزايا النسبية التي تتمتع بيا الجزائر إلى مزايا تنافسية

فبالرغـ مف مباشرة الجزائر منذ بداية تسعينات القرف الماضي العديد مف اإلصبلحات اليادفة إلى التحكؿ 
مف اقتصاد ممركز قائـ عمى التخطيط كالحماية إلى اقتصاد السكؽ منفتح أماـ االستثمار األجنبي 

المباشر، باعتباره مصدران خارجيان لمتمكيؿ غير مكلد لممديكنية، إال أف حجـ ىذه االستثمارات األجنبية لـ 
 .يرؽ إلى مستكل اإلمكانيات االستثمارية لمببلد، كبالتالي لـ تحقؽ النتائج االقتصاديات المرجكة منيا

 :اختبار الفرضيات

  منذ نشأة ظاىرة االستثمار األجنبي المباشر أعقاب الثكرة الصناعية، سادت عبلقات تشابكية بيف
الدكؿ المتقدمة مف حيث التدفقات الصادرة كالكاردة ليذا النكع مف االستثمار، حيث كانت الدكؿ المتقدمة 
أكؿ مصدِّر كأكؿ مستقبؿ ليذا االستثمار بحكـ تكفرىا عمى بيئات استثمارية مبلئمة، باإلضافة إلى النظرة 

الحذرة التي كانت سائدة في الدكؿ  النامية اتجاه االستثمار األجنبي، إالَّ أفَّ ابتداء مف بداية تسعينات 
القرف الماضي، كبعد استفحاؿ أزمة المديكنية أصبحت الدكؿ النامية تتنافس فيما بينيا، كتنافس الدكؿ 

المتقدمة أيضا لنيؿ حصة أكبر مف االستثمار األجنبي مف خبلؿ تحسيف المناخ االستثمارم، ما نتج عنو 
 كألكؿ مرة عمى اإلطبلؽ تفكؽ الدكؿ 2012زيادة مطردة لحصتيا مف التدفقات الكاردة، حيث شيد عاـ 

 .النامية عمى المتقدمة مف حيث حجـ االستثمارات األجنبية الكاردة، كىذا ما يفند صحة الفرضية األكلى
  مف خبلؿ الدراسة اإلحصائية ألثر ترتيب الدكؿ في مختمؼ تقارير التنافسية عمى جاذبية االستثمار

األجنبي المباشر تبيف أفَّ ىناؾ عبلقة إحصائية قكية بيف ترتيب الدكؿ في مختمؼ مؤشرات التنافسية 
كحجـ ما تستقطبو مف االستثمار األجنبي، ككف أفَّ تقارير التنافسية تضع أماـ المستثمر األجنبي قاعدة 
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بيانات كمية كنكعية حكؿ مناخ االستثمار في كؿ دكلة عمى حدل، مبرزة نقاط القكة كالضعؼ فيو، كىذا 
 .ما يؤكد صحة الفرضية الثانية

  بالرغـ مف اإلصبلحات االقتصادية كالمدعمة بقاعدة تشريعية منظمة لبلستثمار األجنبي إالَّ أنَّو لـ
يسجؿ حضكرا فٌعاالن لمجزائر كمقصد لبلستثمار األجنبي المباشر، كذلؾ بالرغـ مف اإلمكانيات كالفرص 
االستثمارية التي تتيحيا الببلد، كذلؾ نتيجة عدـ تكفرىا عمى مناخ استثمارم تنافسي، حيث تشكب ىذا 
األخير عدة نقائض كمظاىر تحد مف جاذبية الجزائر لبلستثمار األجنبي، ما دفع أغمب االستثمارات 

 .األجنبية إلى التكجو إلى قطاعات محدكدة أىميا قطاع المحركقات، كىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة
  مف خبلؿ رصد نقاط الضعؼ في المناخ االستثمارم في الجزائر كالمشار إلييا في مختمؼ تقارير

التنافسية تبيف أفَّ عدـ كفاءة كفاعمية النظاـ المصرفي كبيركقراطية التسيير كما نتج عنيا مف انتشار كبير 
لظاىرة الفساد، تبيف أف ىذه العكامؿ تشكؿ أكبر العكائؽ أماـ تجسيد المشاريع االستثمارية، ما يؤكد صحة 

 .الفرضية الرابعة
  مف خبلؿ تتبع االتجاىات العالمية لبلستثمار األجنبي المباشر تبيف أفَّ الدكؿ التي مازالت تراىف عمى

محٌددات الجيؿ األكؿ لمناخ االستثمار كالمتمثمة في اإلجراءات الحمائية كالحكافز الجمركية كاإلعفاءات 
الضريبية كالعمالة الرخيصة قد تذيمت الترتيب في مختمؼ تقارير التنافسية، كتقع عمى ىامش التكجيات 

 كىيأت المناخ االستثمارم االعالمية لبلستثمارات األجنبية، فيما تمؾ الدكؿ التي إعادة ىيكمة اقتصادياتو
المبلئـ كالمعزز لقدرتيا التنافسية، ككثفت مف االستثمارات المادية كغير المادية، قد استفادت مف مزايا 
االقتصاد العالمي المتميز باالنفتاح كالتحرر المالي، كمف تدفقات االستثمار األجنبي ، كىذا ما يؤكد 

 .الفرضية الخامسة

 :نتائج البحث

إفَّ الشركات المتعٌددة الجنسيات كالتي تجسِّد االستثمار األجنبي المباشر تبحث عف أفضؿ  -1
الفرص االستثمارية مف أجؿ غاية كاحدة كىي تحقيؽ أعمى معدالت الربحية، فيي ال تضع في أكلكياتيا 
حؿ أزمة البطالة في الدكؿ المضيفة، كال مشكمة التخمؼ التكنكلكجي كزيادة التراكـ الرأسمالي، بؿ تحاكؿ 
االستفادة ما أمكف مف أم ميزة نسبية في أم دكلة، كتكظؼ أحسف الكفاءات بغض النظر عف جنسيتيا، 
كيبقى عمى الدكؿ المضيفة تنظيـ كتكجيو االستثمارات األجنبية كدراسة جدكاىا االقتصادية كاالجتماعية 

 .في إطار إستراتيجية كطنية لمتنمية الشاممة 
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بالرغـ مف الجدؿ الدائر حكؿ حجـ كنطاؽ الدكر الذم يمعبو االستثمار األجنبي المباشر في دفع  -2
التنمية االقتصادية في الدكؿ المضيفة، ككف البعض مازاؿ ينظر إليو كأداة لبلمبريالية كلبلستعمار 

االقتصادم الجديد، إال أفَّ النجاحات الكبيرة المحققة مف طرؼ الدكؿ النامية الرائدة في جذب ىذا النكع 
قد فاقت اآلثار السمبية، ممَّا أدل إلى زيادة حدة التنافس في  (BRICS)مف االستثمار عمى غرار دكؿ 

مجالتفعيؿ التنافسية االقتصادية لؤلمـ مف خبلؿ تييئة المناخ االستثمارم المناسب مف أجؿ جذب المزيد 
 .مف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

 نقطة تحكؿ ىامة في االتجاىات العالمية لبلستثمار األجنبي المباشر، حيث 2012تعتبر سنة  -3
خبلؿ ىذه السنة كلممرة األكلى عمى اإلطبلؽ تمكنت الدكؿ النامية مف تجاكز الدكؿ المتقدمة مف حيث 

 مف التدفقات االستثمارية العالمية، %52قيمة االستثمارات األجنبية الكاردة، حيث استقطبت الدكؿ النامية 
 مف ىذه التدفقات، كىذا يدؿ عمى أف الدكؿ ℅54ـ، باستقطابيا2013كقد استمر ىذا التفكؽ في سنة 

النامية لـ تعد تتنافس فيما بينيا مف أجؿ استقطاب أكبر حصة مف االستثمار األجنبي المباشر فحسب، 
 .بؿ أصبحت العديد مف ىذه الدكؿ تنافس الدكؿ المتقدمة

تعتبر حصة الدكؿ العربية مف إجمالي التدفقات العالمية لبلستثمار األجنبي متكاضعة إذ لـ  -4
 مف إجمالي التدفقات الكاردة لمدكؿ النامية،باإلضافة %6.2 مف اإلجمالي العالمي، ك%3.3تتجاكز نسبة 

إلى تركز أغمب االستثمارات األجنبية في عدد محدكد مف الدكؿ العربية، في حيف فاقت قيمة ىذه 
ـ، قيمة االستثمارات األجنبية الكاردة إلى 2013االستثمارات الكاردة إلى البرازيؿ، كىي دكلة نامية عاـ 

 .الدكؿ العربية مجتمعة
ثارتو لجدؿ كاسع بيف  -5 بالرغـ مف أىمية مفيكـ التنافسية في عممية صنع السياسات االقتصادية كا 

، إاٌل أنَّو ال يكجد اتفاؽ عمى تعريؼ مكحد لمتنافسية الدكلية كلمستكياتيا كطرؽ قياسيا، كيمكف فاألكاديميي
أف نممس ذلؾ مف خبلؿ تعدد المنيجيات المتبعة مف طرؼ مختمؼ الييئات الدكلية كالمعتمدة عمى العديد 

مف المؤشرات الكمية كالنكعية المستخدمة في قياس تنافسية الدكؿ، كمف جية أخرل نجد بعض 
 .األكاديمييف يعارضكف كينفكف فكرة التنافسية الدكلية لؤلمـ

 تتجسد التنافسية الدكلية لؤلمـ مف خبلؿ تنافس الحككمات في التحسيف المستمر لمناخ االستثمار  -6
كجعمو يتميز باالستقرار كالشفافية، كبمنظكمة مؤسسية قكية كفاعمة قادرة عمى إدارة المكارد كبكفاءة، بعيدة 
عف الممارسات البيركقراطية كالفاسدة، كببنية تحتية جيدة تساعد عمى تجسيد المشاريع االستثمارية بكفاءة 
عالية، باإلضافة إلى رأس الماؿ بشرم قادر عمى استيعاب التكنكلكجيا، كعمى مكاكبة التطكرات العالمية 

نتاجية المشاريع االستثمارية  .كالتكنكلكجية، ما يزيد مف تنافسية كا 



377 

 

إفَّ تفعيؿ كزيادة القدرة التنافسية لبلقتصاد الجزائرم مف خبلؿ تحسيف مناخ االستثمار ليس ىدفان  -7
نما يعتبر ىدفان كسيطيان لتحقيؽ ىدؼ أبعد مدل، كىك زيادة ثقة المستثمريف األجانب في  نيائيان بحد ذاتو، كا 

االقتصاد الجزائرم كمكقع ىاـ لتكطيف االستثمار األجنبي المباشر، كلبلستفادة مف اآلثار اإليجابية 
 .المترتبة عنو

مازالت سياسة جذب االستثمارات األجنبية في الجزائر تراىف عمى محددات الجيؿ األكؿ لمناخ  -8
االستثمار كالمتمثمة في المزايا النسبية الريكاردية، كالمكقع الجغرافي ككفرة المكاد األكلية كانخفاض 

 .الخ، كىذا ما يفسر النتائج المتدنية لبلقتصاد الجزائرم في كؿ تقارير التنافسية الدكلية.. األجكر
يمكف كصؼ آثار االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر بمثابة مباراة مف طرؼ كاحد الفائز  -9

بنتيجتيا ىـ المستثمركف األجانب في أغمب الحاالت، كيمكف أف نممس ذلؾ مف خبلؿ صغر حجـ رأس 
 مميار دكالر بيف 15الماؿ المستثمر كضخامة قيمة األرباح المحكلة إلى الخارج، كالتي قدرت بأكثر مف 

ـ، كذلؾ دكف استفادة الجزائر مف المزايا المتكقعة لبلستثمارات األجنبية، خاصة ما 2009 ك2005عامي 
تعمؽ بالتشغيؿ كنقؿ التكنكلكجيا ك المساىمة في تنكيع الصادرات خارج المحركقات، فبل يجب أف يككف 
جذب االستثمار األجنبي ىدفان في حد ذاتو، بؿ يجب أف يككف في إطار إستراتيجية تنمكية شاممة تمكف 

 .الجزائر مف تقميص البطالة كبتنكيع صادراتيا كيضمف ليا حضكر فاعؿ في االقتصاد العالمي
تتسابؽ الشركات العالمية لمظفر بصفقات تجارية ضخمة مع الجزائر، كلكف نجدىا مترددة كثيران   -10

لما يتعمؽ األمر بإقامة استثمارات ثقيمة في الجزائر، حيث أف محدكدية االقتصاد الجزائرم في جذب 
االستثمارات األجنبية ال يرجع إلى ضيؽ السكؽ المحمي كال الرتفاع تكمفة اليد العاممة، كال أيضان بسبب 

نما مرد ذلؾ ىك الخمؿ في إدارة ممؼ االستثمار في مختمؼ الييئات  نقص القكانيف كالتشريعات، كا 
المرتبطة كالمكمفة بو، فبالرغـ مف الكفكرات المالية لدل البنكؾ إالَّ أفَّ الطريؽ طكيمة جدان أماـ المستثمريف 

لمظفر بقرض، كبالرغـ مف الشساعة الجغرافية لمببلد فإٌنو مف الصعب الحصكؿ عمى عقار صناعي، 
ناىيؾ عف البيركقراطية المتفشية في دكاليب اإلدارة التي تحبط بؿ كتردع كؿ نية لبلستثمار في الجزائر، 

 .كما ترتب عنيا مف انتشار خطير لظاىرة الفساد
تجمع أغمب تقارير التنافسية عمى اعتبار األداء االقتصادم الكمي لمجزائر النقطة اإليجابية  -11

الكحيدة في تقييـ تنافسية االقتصاد الجزائرم، كذلؾ نتيجة لبلرتفاع المستمر لسعر البتركؿ منذ سنة 
، حيث استعممت اإليرادات النفطية في تمكيؿ المشاريع ذات الطابع االجتماعي، حيث يعتبر 2000

اإلنفاؽ الحككمي المحرؾ الرئيسي لمنمك في االقتصاد الجزائرم، ما يطرح عدة تساؤالت حكؿ جدكل 
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كنتائج مختمؼ برامج اإلصبلح االقتصادم المتبناة مف طرؼ السمطات العمكمية خبلؿ العقكد الثبلثة 
 .الماضية

مف خبلؿ التقييـ الكمي لمناخ االستثمار في الجزائر، تكاد تجمع مختمؼ تقارير التنافسية أفَّ أىـ  -12
 :العقبات التي تحكؿ دكف تفعيؿ تنافسية االقتصاد الجزائرم تكمف في النقاط التالية

 يعتبر الحصكؿ عمى التمكيؿ كعدـ فاعمية النظاـ البنكي كالسكؽ المالي أىـ العقبات أماـ : التمكيؿ
المستثمريف في الجزائر، حيث تـ ترتيب الجزائر في مؤخرة الترتيب العالمي في مؤشر التمكيؿ الذم أثر 
بشكؿ سمبي جدان عمى تنافسية االقتصاد الجزائرم، فبالرغـ مف إعادة رسممة البنكؾ كتمتعيا بسيكلة عالية 

كفتح القطاع المصرفي أماـ االستثمار الخاص الكطني األجنبي، ال يزاؿ عائؽ التمكيؿ ك تدني جكدة 
 %90الخدمات المصرفية يؤرؽ المستثمريف األجانب منيـ كالكطنييف، فالبنكؾ الجزائرية كالمممككة بنسبة 

لمدكلة ال تزاؿ تسير بشكؿ بيركقراطي مركزم يتميز بكثرة اإلجراءات كطكؿ مدة دراسة طمبات التمكيؿ، 
ككذا المبالغة في المطالبة بالضمانات مقابؿ الحصكؿ عمى القركض، أما مف جانب  تجميع المدخرات 

كالتي تعتبر أبرز الكظائؼ التقميدية لمبنكؾ، فقد عجز الجياز المصرفي الجزائرم في تأديتيا، حيث 
 .تكجد آالؼ المبليير مف الدينارات تتداكؿ في السكؽ المكازم خارج الدائرة المصرفية

 جرائية حيث تتميز البيئة المؤسسية كالتنظيمية لبلستثمار األجنبي المباشر في : معكقات مؤسسية كا 
الجزائر بتعدد الييئات القائمة عمى ممؼ االستثمار، ككذا تعدد اإلدارات التي يستكجب عمى المستثمر 
التعامؿ معيا باإلضافة إلى اإلجراءات الكثيرة كالمعقدة، كىذا ما أٌدل إلى استفحاؿ ظاىرة البيركقراطية 

كالتي تعتبر ثاني أكبر العقبات أماـ المستثمريف حسب تقرير التنافسية العالمية، ما أٌدل إلى إفراغ 
الحكافز التي تتيحيا التشريعات مف محتكاىا، كىذا ما يؤدم إلى زيادة تكمفة المشركع ككذا طكؿ مدة 

 .تجسيده
 كذلؾ بالرغـ مف المبالغ المالية الضخمة التي رصدتيا الدكلة مف أجؿ : انخفاض جكدة البنية التحتية

تطكير البنية التحتية، إالَّ أفَّ اغمب مؤشرات التنافسية في ىذا الجانب تبرز تأخر البنية التحتية في 
الجزائر عف المعايير الدكلية، كذلؾ بالرغـ مف التطكر الكاضح مف حيث الكـ، سكاءن تعمؽ األمر بشبكة 
الطرؽ أك المطارات أك المكانئ، فعمى سبيؿ المثاؿ تعتبر مدة الشحف أك التفريغ في المكانئ الجزائرية 

مف بيف األطكؿ في العالـ، كما أٌف طريقة اإلنجاز كالصيانة لـ تحقؽ الجكدة المطمكبة بالرغـ مف المبالغ 
 .المالية المخصصة ليا

  يعتبر الفساد ثالث أكبر عقبات لبلستثمار في الجزائر حسب المتعامميف االقتصادييف الذيف شمميـ
استبياف المنتدل االقتصادم العالمي حكؿ مناخ االستثمار في الجزائر، حيث أف ترتيب الجزائر في 
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مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدكلية في تدىكر مستمر في السنكات األخيرة، كيرجع تفشي 
الفساد في الجزائر إلى عدة عكامؿ أىميا ضخامة األرصدة المالية المخصصة لمختمؼ البرامج كالخطط 

التنمكية المسطرة مف طرؼ السمطات العمكمية لتدارؾ التأخر المسجؿ في مختمؼ جكانب التنمية 
 مميار دكالر، ىذه البرامج التي حكلت الجزائر إلى 600االقتصادية كاالجتماعية كالتي فاقت قيمتيا 

كرشة مفتكحة صاحبيا استفحاؿ ظاىرة الفساد، ما تسبب في ىدر المكارد العامة كزيادة تكاليؼ إنجاز 
 .المشاريع، ما انعكس سمبان عمى تنافسيتيا كتنافسية االقتصاد الجزائرم ككؿ

 حيث كبالرغـ مف تخصيص الجزائر نسبة عالية مف مداخيميا لقطاع : نقص تأىيؿ المكرد البشرم
تاحة التعميـ المجاني في جميع األطكار، إال أٌف سكؽ العمؿ في الجزائر  التعميـ العالي كالتككيف الميني كا 
يعاني مف نقص في العمالة الفنية البلزمة إلنجاز العديد مف االستثمارات، كيمكف االستدالؿ بذلؾ بجمب 

أغمب المتعامميف األجانب لعمالة أجنبية تمكنيـ مف إنجاز مشاريعيـ بالكفاءة البلزمة، كفي اآلجاؿ 
المحددة، كما أف أغمب تقارير التنافسية تشير تدني جكدة النظاـ التعميمي في الجزائر كالقائـ عمى 

 .الجانب الكمي
 حيث أف عدـ استقرار ككضكح ىذه التشريعات نتج عنو : عدـ استقرار التشريعات المنظمة لبلستثمار

 كقانكني االستثمار لسنتي 1990ضبابية البيئة التشريعية لبلستثمار، فبعد قانكف النقد كالقرض لعاـ 
 كالتي تميزت باالنفتاح، شيدت البيئة التشريعية منعرجان كبيران بإصدار اإلجراءات 2006 ك2001

كالتي   (49-51)، خاصة ما تعمؽ بقاعدة 2009المنصكص عمييا في قانكف المالية التكميمي لعاـ 
أثارت جدالن كبيران ككنيا تعيد تعريؼ كتنظيـ االستثمار األجنبي المباشر، ما زاد في تردد المستثمريف 

 .األجانب مف االستثمار في الجزائر
 حيث تعتبر الجزائر الدكلة الكحيدة في شماؿ إفريقيا كفي الدكؿ : عدـ كجكد مناطؽ حرة في الجزائر

 منطقة حرة في الدكؿ العربية، حيث تشير 114العربية التي ال تحكز عمى مناطؽ حرة كالبالغ عددىا 
 مف االستثمار األجنبي المباشر الكارد إلى الدكؿ العربية تقع عمى مستكل %74اإلحصائيات إلى أف 

 .ىذه المناطؽ، خاصة تمؾ المكجية لمتصدير لما تتمتع بو ىذه المناطؽ مف مزايا كحكافز استثمارية
 في الكقت التي تجاكزت فيو دكؿ االمتداد الجغرافي المنافسة لمجزائر مشكمة : مشكمة العقار الصناعي

العقار الصناعي مف خبلؿ تييئة العديد مف المناطؽ الحرة كالمدف الصناعية المييئة الستقطاب 
االستثمار األجنبي المباشر، مازاؿ مشكؿ العقار الصناعي يطرح بقكة كأىـ عكائؽ االستثمار في 

الجزائر، إذ يعاني ىذا الممؼ مف عدة عكائؽ أىميا عدـ مبلئمة المناطؽ الصناعية المستحدثة لعممية 
االستثمار ككنيا تعاني مف نقص التأىيؿ كنقص المرافؽ، باإلضافة إلى تعدد الييئات اإلدارية كالمخكلة 
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بتسيير العقار الصناعي، ما نتج عنو كثرة اإلجراءات كانتشار ظاىرة المضاربة باألكعية العقارية، 
 .كتحكيميا عف الغرض الذم خصصت ألجمو

 :التوصيات والمقترحات

إٌف تفعيؿ تنافسية االقتصاد الجزائرم مرىكف بتييئة مناخ استثمارم مبلئـ لممارسة األعماؿ، كلف 
يتأٌتى ذلؾ إالَّ مف خبلؿ تعميؽ اإلصبلحات كاتخاذ جميع اإلجراءات التي مف شأنيا تذليؿ العقبات التي 

تحد مف انسياب التدفقات االستثمارات األجنبية، كذلؾ عمى مختمؼ األصعدة، سكاءن تعمؽ األمر 
 .بالتكجيات العامة لمسياسة االستثمارية كمؤسساتيا أك النظاـ البنكي ك مكافحة الفساد كالبيركقراطية 

كبناءن عمى نتائج البحث سيتـ فيما يمي عرض بعض المقترحات التي مف شأنيا تحسيف مناخ 
 .االستثمار األجنبي في الجزائر، ك أف تفعؿ تنافسيتو عمى الصعيد العالمي

 :تحسيف البيئة المؤسسية لالستثمار األجنبي المباشر: أوال

حيث يبلحظ في الجزائر تعدُّد الييئات المنظمة لبلستثمار األجنبي، كتعدد اختصاصاتيا مٌما 
يؤدم إلى تداخؿ القرارات كتضاربيا، ما قد ينتج عنو مف تعطيؿ لمعممية االستثمارية كزيادة تكمفتيا، فبل 
نكاد نجد كاحدة مف ىذه الييئات تختص حصريان باالستثمار األجنبي المباشر، كىذا ما يتطمب تطكير 

 :البيئة المؤسسية لبلستثمار األجنبي باتخاذ العديد مف اإلجراءات منيا

  تكميؼ المجمس الكطني لبلستثمار كالذم يقع تحت السمطة المباشرة لمكزير األكؿ برسـ اإلستراتيجية
العامة لبلستثمار األجنبي مف خبلؿ كضع سياسة انتقائية لممشاريع التي تتماشى كأىداؼ التنمية 

 .االقتصادية كأكلكياتيا، ككذا التكفؿ بالمشاريع الكبرل ذات البعد االستراتيجي
  إنشاء ىيئة مستقمة تكمؼ حصريان باالستثمار األجنبي المباشر، كتكفر ليا كؿ اإلمكانيات المادية

 :كالبشرية لبلضطبلع بالمياـ التالية
التركيج لمفرص االستثمارية في الجزائر مف خبلؿ إعداد إستراتيجية تسكيقية محكمة، تبرز مزايا  -

االستثمار في الجزائر كتعرؼ بحجـ كطبيعة الفرص االستثمارية مف خبلؿ تكفير كؿ المعمكمات 
كالخدمات لممستثمريف مف خبلؿ بناء االنطباع الجيد لدييـ، كالتعريؼ بالقطاعات ذات األكلكية لمتنمية، 

كرصد آراء المستثمريف الحالييف كالمحتمميف حكؿ مناخ االستثمار في الجزائر، سكءان تعمؽ األمر 
بالمعكقات القانكنية أك اإلجرائية كغيرىا، مف خبلؿ تنظيـ مؤتمرات كندكات ييدعى إلييا المستثمركف 
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الحاليكف كالمحتممكف، ككذا تفعيؿ الدبمكماسية االقتصادية مف خبلؿ تككيف مكظفي السفارات في الخارج 
 .لئلضطبلح بيذه الميمة خاصة في الدكؿ المصدرة لبلستثمار األجنبي المباشر

الكقكؼ عمى مدل التزاـ المستثمر األجنبي بتنفيذ مشركعو كفقا لمتطمبات التنمية االقتصادية لمببلد  -
 .الخ..سكاء تعمؽ األمر بالتشغيؿ أك نقؿ التكنكلكجيا أك رأس الماؿ المستثمر

تتبع مختمؼ مراحؿ تجسيد المشركع مف خبلؿ السير عمى تذليؿ مختمؼ العراقيؿ التي قد تكاجو  -
 .المستثمر مع مختمؼ اإلدارات

  إنشاء مرصد كطني لمتنافسية كجعمو تحت السمطة المباشرة لمكزير األكؿ، كجعمو يتمتع بالمكارد المالية
 :كالبشرية المناسبة ألداء ميامو كالتي تتمثؿ أساسان في

تحميؿ التنافسية عمى المستكل الجزئي كالكمي مف خبلؿ تحميؿ المركز التنافسي لمصناعة  -
 .الجزائرية كلبلقتصاد الجزائرم كفؽ المعايير كالمؤشرات المعتمدة عالميان، كمقارنتيا مع دكؿ أخرل

تقديـ تكصيات إلى المجمس الكطني لبلستثمار بخصكص القطاعات التي تتمتع فييا الجزائر  -
 .بمزايا تنافسية قصد إدراجيا ضمف أكلكيات االستثمار األجنبي

رصد آراء الفاعميف في قطاع األعماؿ الكطنييف كاألجانب حكؿ مزايا كعقبات ممارسة األعماؿ  -
في الجزائر مف خبلؿ لقاءات مباشرة أك تكزيع استبيانات تمخص نتائجيا في تقرير يرفع إلى المجمس 

 .األعمى لبلستثمار قصد تثميف اإليجابيات كالمزايا كتدعيميا كتحييد العقبات ك إزالتيا
التعاكف مع مختمؼ الييئات ك المنظمات الدكلية  المعنية بالتنافسية كككاالت التصنيؼ، كتحميؿ  -

المكقؼ التنافسي لبلقتصاد الجزائرم في مختمؼ تقارير التنافسية، كالكقكؼ عمى مدل مطابقة ىذه 
النتائج عمى أرض الكاقع، كتحديد نقاط القكة كالضعؼ لبلقتصاد الجزائرم كاقتراح أكلكيات اإلصبلح 
كقياس اآلثار المترتبة  عف القرارات كالتشريعات كاإلجراءات المصدرة مف طرؼ السمطات عمى مناخ 

 .االستثمار
متابعة كتحميؿ المركز التنافسي لمدكؿ المنافسة سكاء تعمؽ األمر بنقاط القكة أك الضعؼ في  -

 .مناخيا االستثمارم

 تحسيف البيئة التشريعية والقانونية: ثانياً 

حيث أفَّ كجكد ترسانة مف القكانيف المنظمة لبلستثمار ال تعكس مدل جكدة البيئة التشريعية بؿ 
يتطمب ذلؾ كضكح كاستقرار تمؾ القكانيف، كيتكقؼ عمى كجكد مؤسسات كىيئات قادرة عمى متابعة مدل 
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تطبيؽ ىذه القكانيف كدراسة انعكاساتيا عمى المناخ االستثمارم، كتقكـ بإجراء التعديبلت البلزمة تماشيان 
 .كالمستجدات عمى الساحة الكطنية كالدكلية

 :كمف أجؿ جعؿ البيئة التشريعية كالقانكنية أكثر فعالية نقترح ما يمي

  ضركرة أف يتسـ قانكف االستثمار بالكضكح التاـ كباالستقرار النسبي كيتيح أرضية تحقؽ المصالح
المشركعة لطرفي العممية االستشارية، فسعي الدكلة لتحقيؽ مكاسب تنمكية مف كراء االستثمار األجنبي 

يجب أف يقابمو تقديـ الضمانات الكافية،خاصة ما تعمؽ بحؽ تحكيؿ األرباح ك حماية الممكية الفكرية، ألفَّ 
غياب ىذه العناصر كالمغاالة في تقييد الممكية كالتعديبلت المستمرة في قانكف االستثمار يشكؿ عامؿ طرد 

لبلستثمار األجنبي، كمف جية أخرل يجب أف ال تنساؽ السمطات العمكمية كراء تييئة بيئة تشريعية 
تنافسية مف خبلؿ المبالغة في منح االمتيازات كالحكافز بما يحقؽ مصالح المستثمريف، كقد يككف ذلؾ 

 .عمى حساب المصمحة االقتصادية الكطنية
  ضركرة إنشاء محاكـ تجارية متخصصة عمى غرار المحاكـ اإلدارية مع اإللحاح عمى ضركرة تككيف

القضاة لمنظر بكفاءة في القضايا ذات الصمة باالستثمار كالتجارة ك المالية، كذلؾ مف أجؿ ضماف سرعة 
ضفاء الشفافية  .إنجاز الدعاكل كا 

  ضركرة كضع ضكابط لبلمتيازات كالحكافز المنصكص عمييا في قانكف االستثمار ك الممنكحة
 :لممستثمريف األجانب بما يحقؽ أىداؼ التنمية االقتصادية في مجاالت عدة أىميا

 .المساىمة في تنكيع الصادرات كجمب النقد األجنبي -
ضركرة تحقيؽ نسبة اندماج عالية ما مف شانو التقميؿ مف الكاردات، كذلؾ مف خبلؿ إشراؾ المؤسسات  -

 .المحمية في العممية اإلنتاجية
 .المساىمة في زيادة فرص العمؿ كتنمية الميارات المحمية -
 .إقامة المشاريع في المناطؽ الداخمية لمببلد قصد تطكيرىا -

 إعادة النظر في سياسة تأىيؿ الموارد البشرية: ثالثاً 

حيث تعتبر المكارد البشرية مؤشران أساسيان لتنافسية اقتصاديات األمـ، حيث أشارت أغمب تقارير 
التنافسية الدكلية إلى تكاضع أداء الجزائر في ىذا المؤشر بالرغـ مف اإلمكانيات المادية كالبشرية 

المخصصة لقطاع التعميـ كالتعميـ العالي كالتككيف الميني، حيث يجمع المختصكف أف المنظكمة التككينية 
كالتعميمية بمختمؼ أطكارىا لـ ترؽ إلى مستكل المعايير العالمية لمجكدة أك عمى األقؿ إلى المستكل الذم 
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يؤىميا لبلستجابة لمتطمبات سكؽ العمؿ كذلؾ نتيجة لعدة أسباب، أىميا المبس كعدـ كضكح األىداؼ 
 .المرجكة مف كراء التعميـ كالتككيف

 :كمف أجؿ الرقي بالمكرد البشرم في الجزائر نقترح ما يمي

  ضركرة كضع إستراتيجية تككينية محددة األىداؼ بدقة، بحيث تتماشى مع أكلكيات التنمية الكطنية
 .كمتطمبات سكؽ العمؿ مع تكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية إلنتاجيا

 ضركرة تكفير الظركؼ المادية كالمعنكية لمحد مف ىجرة األدمغة كالكفاءات إلى الخارج. 
  ضركرة إشراؾ المتعامميف االقتصادييف الكطنييف كاألجانب في كضع البرامج التككينية التي تتماشى مع

 .متطمبات سكؽ العمؿ كالتي تسمح بالتأقمـ السريع مع التقنيات الحديثة في اإلنتاج
  إشراؾ المتعامميف االقتصادييف خاصة الشركات الكبرل في تمكيؿ مخابر البحث قصد االستفادة مف

 .نتائج البحث العممي عكض المجكء المتزايد لمكاتب الخبرة األجنبية
  دعـ التعاكف بيف الجامعات الجزائرية كالجامعات األجنبية المرمكقة في مجاؿ البحث العممي كخاصة

 .فيما يتعمؽ بالتككيف عف طريؽ الجامعة االفتراضية كالتعميـ االلكتركني
  ضركرة االىتماـ بتعميـ المغات الحية في مختمؼ األطكار التعميمية قصد جعؿ المنظكمة التككينية أكثر

 .انفتاحان لمتطكرات العالمية

 التمويؿ: رابعاً 

يعتبر عدـ فاعمية النظاـ البنكي كرككد السكؽ المالي في الجزائر أىـ عقبات االستثمار في 
الجزائر، حيث صنفت الجزائر في مراتب جد متأخرة في مؤشرات التنافسية المتعمقة بكفاءة النظاـ 

المصرفي كالمالي، كما تبيف ىذه المؤشرات تفكؽ ممحكظ لمدكؿ المنافسة ذات االقتصاد المماثؿ لبلقتصاد 
 .الجزائرم، ىذا األخيرتـ تصنيفو حسب ىذه المؤشرات مع الدكؿ األكثر فقران كتخمفان في العالـ

 :كلمحد مف عرقمة النظاـ المصرفي لبلستثمار في الجزائر نقترح

  التقميؿ مف تكمفة التمكيؿ في ظؿ الكفرة المالية التي تتمتع بيا البنكؾ، خاصة ما تعمؽ بحجـ
 .الضمانات المطمكبة لمحصكؿ عمى قركض

  ضركرة إنشاء بنكؾ استثمار سكاءن كاف رأس ماليا محمي أك أجنبي، تيعنى بتمكيؿ المشاريع االستثمارية
 .الكبرل ذات البعد االستراتيجي
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  العمؿ عمى تقميص مدة معالجة ممفات طمب القركض كالقضاء عمى التسيير البيركقراطي ليذه الممفات
الناتج عف مركزية التسيير كاتخاذ القرار، كذلؾ عف طريؽ منح الككاالت البنكية المحمية استقبللية أكبر 

 .في اتخاذ القرارات المتعمقة بمنح القركض
  تشجيع إقامة شراكات بيف البنكؾ المحمية كالبنكؾ العالمية عف طريؽ فتح رأس ماؿ البنكؾ العمكمية

دخاؿ طرؽ التسيير الحديثة  .باعتبار أف ىذا اإلجراء أحد أىـ الطرؽ لتغيير الذىنيات كا 

 التحسيف المستمر لمبيئة التحتية: خامساً 

إٌف األداء المتكاضع لمجزائر في مؤشرات جكدة البنية التحتية قد أثَّر سمبان عمى تنافسية االقتصاد 
الجزائرم، فبالرغـ مف المبالغ الضخمة المستثمرة في ىذا المجاؿ إالَّ أفَّ ىذه البنية ال تتمتع بالمكاصفات 

الدكلية كال تكاكب الحركية االقتصادية لمببلد، ما يتطمب زيادة االستثمار في ىذا الجانب بإشراؾ 
البناء، )المتعامميف االقتصادييف الخكاص الكطنييف كاألجانب، كاستخداـ الطرؽ التمكيمية الحديثة كنظاـ 

، حيث تككؿ بمكجبو عممية اإلنجاز كاالستغبلؿ لمقطاع الخاص الكطني أك األجنبي، (التشغيؿ كالتحكيؿ
ثـ تحكؿ الممكية بعد مدة متفؽ عمييا إلى القطاع العاـ، ما مف شأنو تخفيؼ الضغط عمى المكارد المالية 

 .لمحككمة
كما يتكجب زيادة االىتماـ بتحسيف البنية التحتية الرقمية كالتي تعتبر الدعامة األساسية لبلقتصاد 
الجديد أك اقتصاد المعرفةكمجتمع المعمكمات، كذلؾ مف خبلؿ تقميص حجـ الفجكة الرقمية بيف الجزائر 
كالدكؿ المنافسة ليا مباشرة، كذلؾ عف طريؽ زيادة االستثمارات في البنية التحتية في قطاع االتصاالت 
كتكنكلكجيا المعمكمات باعتبارىا األساس لتجسيد الحككمة االلكتركنية، كلتفعيؿ التجارة االلكتركنية محميان 

 .كدكليا كأداة محفزة عمى اإلبداع كاالبتكار
 محاربة الفساد: سادساً 

يترتب عمى الفساد ضركرة دفعرشاكل إلنجاز مختمؼ المعامبلت اإلدارية، أم ضريبة غير شرعية 
تزيد عف تكفة إنجاز المشاريع االستثمارية، ما يؤثر سمبان عمى تنافسية المشركع كاالقتصاد ككؿ، لذا  
يتكجب التصدم ليذه الظاىرة باستعماؿ كؿ الطرؽ القانكنية كاتخاذ كؿ اإلجراءات الردعية كذلؾ مف 

 :خبلؿ
  العمؿ عمى تفعيؿ أجيزة الرقابة في الدكلة خاصة مجمس المحاسبة، كضماف استقبلليتو مع

 .ضركرة تكفير كؿ اإلمكانيات المادية كالبشرية البلزمة ألداء ميامو
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  االلتزاـ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية كالعمؿ عمى التكريس الفعمي
 .كالعممي الستقبللية القضاء

  ،تفعيؿ الدكؿ الرقابي لمسمطة التشريعية مف خبلؿ اإلتاحة لنكاب الشعب مساءلة السمطة التنفيذية
مكانية التحقيؽ في قضايا الفساد  .كا 

  التقميؿ مف اإلجراءات اإلدارية مف خبلؿ إصبلح إدارم يكرس مفيـك الحككمة االلكتركنية التي
 تضمف اإلدارة االلكتركنية ألعماؿ ككظائؼ الحككمة المكجية لممكاطنيف كالمستثمريف

 .تدعيـ العالقات التشابكية الصناعية: سابعاً 
كذلؾ مف خبلؿ تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة كمتكسطة في مجاؿ المناكلة، كذلؾ مف أجؿ 
زيادة درجة االندماج في منتجات الشركات المستثمرة في الجزائر، لما لذلؾ مف أثر إيجابي في تقميص 
حدة البطالة مف خبلؿ تكفير مناصب شغؿ غير مباشرة مرتبطة بيذه االستثمارات مف جية، كمف جية 

 .أخرل تقميص لجكء النشاط الصناعي المحمي نحك استيراد مستمزمات اإلنتاج
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