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 تاننظس يف األطسًححكًا اتقدو جبصٌم انشكس اىل أعضاء جلنح املناقشح نتــفضهيى     

 .ىل كم يٍ أيدًَ تٍد انعٌٌ ًاملساعدج يٍ قسٌة أً يٍ تعٍدإتقدو جبصٌم انشكس ًاإليتناٌ أ
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 :الممخص

 يسياسات اإلصالح اإلقتصادي من الشروط األساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة،والتتعتبر    
 .تشكل المفتاح لرفع مستويات المعيشة عمى المدى الطويل

،كان من الطبيعي بروز قضايا  3122لتحديات التي فرضها الواقع االقتصادي المتغير منذ ا وبموازاة   
بتغيير االصالح االقتصادي كمطمب أساسي لتجاوز مرحمة التوترات السياسية،حيث قامت مصر وتونس 

إصالحات  وفي المقابل عرضت الجزائر نموذجًا لمحفاظ عمى االستقرار،بتحقيقمخططاتها لالصالح االقتصادي 
  .استباقية عمى ارض الواقع

بنصيب من االصالحات حيث أدخمت الدول الثالث اصالحات جنبي المباشر األحظي االستثمار وقد 
لممستثمر  مشجعةوتعديالت مختمفة عمى تشريعاتها وانظمتها االدارية المتعمقة باالستثمار،وأصدرت قوانين 

 .والجمركية وفي تشريعاتها االجتماعية األجنبي واعادت النظر في انظمتها الضريبية

الدراسة الى تقييم مدى تحقيق سياسات اإلصالح االقتصادي لمناخ استثماري مالئم في هاته تهدف    
 .الدول الثالث في ظل التطورات الراهنة

 الى تسجيل الجزائر لتحسن طفيف في مؤشرات األداء االقتصادي ومؤشرات الحوكمة وخمصت الدراسة   
 في المقابلقابمه استقرار نسبي في تونس في نفس المؤشرات بينما سجمت مصر تراجعا فيها،،ومناخ االستثمار

 .خالل فترة الدراسة الثالث الدول ى تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ال

  .،التنمية،الحوكمةاالعمال بيئةالمناخ االستثماري،سياسات االصالح االقتصادي،االستثمار،:الكممات المفتاحية
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Résumé: 

Les politiques de réforme économique sont considérées comme une condition 

essentielle pour parvenir à un développement humain durable qui est la clé pour 

relever le niveau de vie à long terme. 

Face aux défis posés par la réalité économique changeante depuis 2011,il était 

naturel que les questions de réforme économique montrent où il est devenu une 

condition préalable pour apaiser les tensions politiques. 

l'Egypte et la Tunisie ont changé leurs plans pour la réforme économique,En 

revanche, l'Algérie a proposé un modèle pour maintenir la stabilité et réaliser des 

réformes proactives sur le terrain. 

Les investissements étrangers directs ont gagné une part de réformes,où les 

trois pays ont introduit des réformes et des modifications à des lois différentes et des 

réglementations administratives liées à l'investissement, ils ont promulgué des lois 

qui encouragent l'investisseur étranger, et réexaminé les systèmes fiscaux et 

douaniers ainsi que la législation sociale. 

L'étude vise à évaluer la capacité des politiques de réforme économique pour 

atteindre le climat d'investissement favorable dans les trois pays. 

L'étude a conclu que l'Algérie a une légère amélioration des indicateurs de 

performance économique , des indicateurs de la gouvernance et le climat 

d'investissement, en retour ,on a obtenu une stabilité relative en Tunisie dans les 

mêmes indicateurs, Alors que l'Egypte a enregistré une baisse dans les mêmes 

indicateurs, 

Toutefois, les entrées d'IDE ont diminué dans les trois pays au cours de la période 

d'étude. 

Mots-clés:Le climat d'investissement,Politiques de réforme économique,investissement, 

Environnement des affaires, développement, gouvernance. 
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Abstract: 

Economic reformpolicies are an essential condition for achieving sustainable human 

development, which is the key to raise the long-term standard of living. 

According to the challenges imposed by the current economic changement since 2011, it 

was obvious that economic reform affairs as a basic demand for the purpose to skip from the stage 

of political tentions,Where Egypt and Tunisia changed its plans for economic reform,in contrast, 

Algeria proposed a model to maintain stability,by achieving  proactive reforms on the ground. 

The foreign direct investment had a share forms,where the three countries introduced 

reforms and amendments on different laws , administrative regulations related to investment, 

enacted laws that encourage the foreign investor, and re-examine tax and customs systems as well 

as social legislation. 

The study aims to assess the capacity of economic reform policies to achieve the favorable 

investment climate in the three countries. 

The study concluded that Algeria has been a slight improvement in economic performance 

indicators and indicators of governance and return investment climate achieved,In the same time 

tunisia has achieved a relative stability while egypt recorded a decline in the same indicators. 

However, FDI inflows decreased in all three countries during the study period. 

Key words:Investmentclimate, Economic Reform Policies, investment, Business environment, 

development, governance. 
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 أ

 

 ;تمهيد

 الدول في االقتصادي اإلصالح سياسات من جممة تطبيق في واضحاً  نشاطاً  اتيالتسعين فترة شيدت
 الموازنة عجوزات وخفض ،التضخم معدالت خفض مثل ،التجالما من عدد في ممحوظ تحسن عنيا نتجو ،العربية
 .ةالفتر  ىذه خالل تقريباً  العربية الدول معظم في الخارجية والموازين العامة

 اإلصالحات باتجاه الدول ىذه في اإلصالحي الزخم تحول ات،يالتسعين عقد من األخيرة السنوات وفي
 التمويل مؤسسات قامت قدو  ،المستدام النمو فرص وتعزيز،الموارد استخدام كفاءة تحسين إلى اليادفة الييكمية
 عدد في الييكمي والتصحيح ،الكمي االقتصادي قراراالست برامج لمساندة والفني المالي الدعم بتقديم اإلقميمية الدولية

 .العربية الدول من

 من العديد في والخارجي الداخمي التوازن استعادة في كبير حد إلى ساىمت قد اإلصالحات ىذه أن ورغم
 سمعال من العديد أسعار مستويات ارتفاع نتيجة،كبيرة اجتماعية كمفة ليا كان البرامج تمك أن إال،العربية الدول

 العربية الدول من العديد قيام استوجب ما العام،وىو القطاع بمؤسسات العاممين من كبير عدد وتسريح،والخدمات
 تضررت التي المواطنين لشرائح المعيشة مستويات تراجع دون لمحيمولة،االجتماعي لمضمان وشبكات نظم باعتماد

 .اإلصالحية الحزم ىذه تنفيذ جراء

 المؤسسية البيئة تحسين عمى األلفية من األول العقد خالل العربية الدول بعض عممت آخر جانب من
 لالستثمارات جاذب مناخ وخمق،الموارد تخصيص كفاءة وضمان ،السوق آليات عمل لضمان،الكمي لالقتصاد
 تكفل التي والمؤسسية التنظيمية ةالبيئ وتوفير ،والتشريعات القوانين سن عمى الدول ىذه وحرصت،واألجنبية المحمية
 .المنافسة وتشجيع ،األعمال لممارسة أفضل ومناخ ،الناتج في الخاص لمقطاع أكبر مساىمة

 :الدراسةأوال:اشكالية 

ودفعت  بيا  أثرت سمبا عمى النشاط االقتصادي،شيدت الدول العربية في السنوات السابقة توترات سياسية 
 والتشريعات القوانين من العديد بسن قامت حيث ،صادياالقت لالصالح وخططيا  برامجيا في النظر الى اعادة

 مثل دول عدة شيدتيا التي واالقتصادية السياسية االصالحات في بجالء ذلك ويظير ،األسوأ تجنب عمى حرصا
 االقتصادية التنمية متطمبات بين  الربط االقتصادية االصالحات في روعي حيث وتونس، ومصر الجزائر

 االلرأي العام،اارضاء والتي طبقت في سياق  ،االستعجالية لياتو االجراءات الطبيعة  ورغم ،وأىدافيا واالجتماعية



 ب

 

وفي ضوء ما تقدم تتمثل إشكالية  وتونس، ومصر بالجزائر االستثمار مناخ تحسين في النياية في تصب  قد نياأ
 في التساؤل التالي; ىذا البحث

بالجزائر ومصر  لمناخ االستثماريواقع ا في التأثير عمىدي االصالح االقتصاسياسات  تساهمكيف           
 ؟وتونس في ظل األوضاع الراهنة

 وتتفرع من ىذه االشكالية األسئمة التالية;

  ؟بالدول الناميةاالقتصادية  تحقيق التنمية في الدوليةالمالية  لمؤسساتا برامج تساىمىل 
  ؟المالئمالمناخ االستثماري الضرورية لتحقيق  شروط الماىي 

  االستثمار الى تغير في تدفقات  العالمية المالية األزماتو  في الدول العربية االحتجاجية الحركاتتؤدي ىل
 ؟عالميا وعربيااألجنبي المباشر 

 ؟بالجزائر ومصر وتونساالقتصادية في تحقيق التنمية  ىل تساىم سياسات االصالح االقتصادي 

  ؟3122بعد نتيجة لالصالحات المطبقة  مصر وتونسو ائر في الجز  يمناخ االستثمار يتحسن الىل 
  نتيجة لتحسن مناخ االستثمار  وتونس مصرالى الجزائر و جنبي المباشر تدفقات االستثمار األتتزايد ىل

 ؟فييا

 الفرضيات:ثانيا:

  فرضيات التالية;اليمكننا صياغة لالجابة عمى االشكالية واالسئمة الفرعية 

  تؤدي الى  بينما ال،االقتصادية في المدى القصيرالتنميةتحقيق  في الدوليةالمالية  المؤسسات تساىم برامج
 .النامية بالدول تنمية اجتماعية

  شرط كافي لتحقق مناخ استثماري مالئم. الداخمية والخارجيةالكمية التوازنات االقتصادية تحقيق  يعتبر 
   في العالم جنبي المباشر تدفقات االستثمار األ اعارتفالى في الدول العربية  االحتجاجية الحركاتتؤدي

بينما تؤدي االزمات المالية العالمية الى انخفاض تدفقات االستثمار  ،الدول العربيةب مقابل انخفاضيا
  األجنبي المباشر عالميا وعربيا.

 لتنمية وال تؤدي الى ا ،الجزائرفي تحقيق التنمية االقتصادية ب سياسات االصالح االقتصادي تساىم
 .تونس ومصراالقتصادية في 
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 السياسية في  التوتراتبعد  مصرو  في تونس وتحسنفي مقابل عدم  ،المناخ االستثماري في الجزائر تحسني
3122.  

 بعد  في مصر انخفاضياو ،ثباتيا بتونسفي مقابل  ،الجزائرجنبي المباشر الى االستثمار األ تدفقات تتزايد
 .3122السياسية في التوترات

 :بينيا من الموضوع ىذا اختيار إلى بنا أدت ومبررات أسباب عدة ىناك:الدراسةاختيار مبررات لثا:ثا

  لتبني اصالحات العربية دفع الحكومات ونتج عنو  ،شيدتو الساحة العربيةالوضع االستثنائي الذي
 .تركز عمى الحوكمة في ظل الضغوط الناتجة عن التحوالت السياسية

 توافق انييار ظل في بديمة الصالحات التأسيس نحو 3119بعد األزمة العالميةالعام  التوجو تحول 
 .االقتصادي النشاط في الدولة دور بعودة  والمناداة واشنطون،

 المال لرأس طرد أو جذب عوامل تشكل جديدة أوضاعا خمق مما ،اإلستثمار مناخ تطور. 

 الموضوع ىذا ألىمية وكذلك ،العربية الصمة باالقتصاديات ذات المواضيع دراسة إلى الباحث ميل 
 .الدولي االقتصاد مستوى عمى يدرس الذي

  أهمية الدراسة:رابعا:

ترتب عنيا من اتخاذ وما  ،3122السياسية بعد  التوتراتتركز عمى فترة كونيا  فيالدراسة تكمن أىمية 
 ،مناخ استثماري مالئميا لقيقتحتدخل ضمن برامج االصالح االقتصادي،مع البحث في مدى  ،اجراءات استباقية

 .يافي الشعبيةوالتي تتباين وتختمف حدة الضغوط  والجزائر مصر وتونس الوضع في كل من مقارنةب

في محاولة من الطالب لالسيام بجيد  ومقترحاتيا كما تكتسب الدراسة أىميتيا من خالل نتائج الدراسة
اتخاذ قرار في ياسات االقتصادية في الدول العربية مساعدة راسمي السمتواضع يضاف الى الجيود المبذولة ل

 االستمرار في تطبيق برامج المؤسسات الدولية او االعتماد عمى الذات. 
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 هداف الدراسة:أخامسا:

 إن الغرض من تناولنا ليذا الموضوع ينصب حول محاولة تحقيق األىداف اآلتيـة;

 ولت دور الدولة والسوق في النشاط االقتصادي مع والمدراس التي تنا النظريات أىم ىمع الضوء يطمتس 
ومدى فعاليتيا في التنمية برامج االصالح االقتصادي المطبقة في الدول الجيل االول والثاني لتحميل 

 مع تقديم بعض مالمح الجيل الثالث من االصالحات االقتصادية. ،االقتصادية
   وعمى رأسيا االزمة المالية  ،بالتطورات العالمية الراىنة دراسة األبعاد المختمفة لمناخ االستثمار وعالقتو

      والحركات االحتجاجية. العالمية
 مع التركيز عمى تحميل تدفقاتو عالميا وعربيا في فترة ،التطرق لمتطور التاريخي لالستثمار األجنبي المباشر

   ،ومدى تأثره باألزمة العالمية والحركات االحتجاجية.الدراسة
 اإلصالحات  من األول الجيل تطبيق في  وتونس ومصر الجزائر الثالثة العربية البمدان تقدم رجةد معرفة، 

 اإلصالح برامج لنتائج مقارنة مع إجراء الثاني، الجيل تطبيق في التقدم مدى وتحديد ،وانعكاساتو ونتائجو
   .الدول الثالث بين االقتصادي

 واالقتصادية السياسية هأطر  بمختمففي دول المقارنة  االستثماري المناخ لواقع الحقيقية الصورة عمى الوقوف 
 وبعدىا. 3122قبل احداث  والقانونية

  وبعدىا 3122قبل احداث  الواردة الى الجزائر ومصر وتونستدفقات االستثمار األجنبي المباشر تحميل، 
 .ىم المعوقات التي تعترض سبيمو في الدول الثالثأتحديد مع 

 واألدوات المستخدمة في الدارسة:  المتبع المنهجسادسا:

  ;مااستخدتم حيث عدة مناىج  عمىيعتمد البحث 

 وكذا مفاىيم مناخ االستثمار  ،االقتصادية اإلصالحات وخمفيات مفاىيم مختمف عرضلالوصفي  المنيج
 .ومكوناتيا

  تحميل مناخ مع  ،يص سياسات االصالح االقتصادي المطبقة في دول المقارنةتشخلالتحميمي المنيج
 .االستثمار فييا
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 ومقارنة  ،في المؤشرات العالمية واالقميمية الجزائر ومصر وتونسوضعية مقارنة من خالل  المنيج المقارن
 .داء الدول الثالثأنتائج االصالحات االقتصادية عمى 

 ;االستعانة باالدوات التاليةتم والنجاز ىذا العمل 

 بالمراجع المتمثمة في الكتب والبحوث السابقة التي تناولت الموضوع من  في الدراسة النظرية تم االستعانة
 ووسائل االعالم.اضافة الى المقاالت المنشورة في المجالت االقتصادية والممتقيات  زوايا مختمفة،

 الدولي النقد صندوق في الدراسة التطبيقية تم االعتماد عمى البيانات واالحصائيات الدولية مثل;تقارير 
االستثمار،  لضمان العربية المؤسسة تقارير والتنمية، لمتجارة المتحدة االمم مؤتمر العالمي وتقارير لبنكوا

 االستثمار، لتطوير الوطنية الوكالةاضافة الى تقارير الييئات الرسمية المحمية مثل; العربي، النقد وصندوق
 الدولي والتعاون التخطيط وزارة ،صريالم المركزي البنك الجزائر، بنك لإلحصائيات، الوطني الديوان

 .التونسية المالية وزارة التونسية، الدولي والتعاون واالستثمار التنمية وزارةالمصرية،

 :السابقة الدراسات من البحث موقعسابعا: 

استعمالنا وفي ،ومناخ االستثمار ياالصالح االقتصاد يموضوع تناولت يالت الدراسات من العديد ىناك 
نيا أوالتي نعتقد  ،بل الى النتائج التي تتقاطع مع أىداف بحثنا ،ات السابقة لم نتطرق الى كل نتائج الدراساتلمدراس

 كما يمي; قدميةحسب األ وىي مرتبةو نقيضيا أتخدمنا لموصول الى نفس النتائج 

  دراسةRahim M. Quazi بعنوان;  Investment Climate And Foreign Direct  Investment:A Study Of 

Selected  Countries In Latin America       منشورة فيGLOBAL JOURNAL OF BUSINESS  

RESEARCH، تناولت العالقة بين مناخ االستثمار واالستثمار األجنبي  ،3118لسنة 3العدد،2المجمد
القة ايجابية بين وكان من نتائج الدراسة وجود عالمباشر في عينة من دول مختارة من امريكا الالتينية 

 .جنبي المباشر في الدول المدروسةمناخ االستثمار واالستثمار األ

 حالة التنمية:دراسة تحقيق في االقتصادية اإلصالحات من الثاني الجيل دور بعنوان" دراسة ايمان زوين 
-3121ةالجامعي ،جامعة قسنطينة،لمسنة(منشورة غير)مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية ،"الجزائر
وكان من  تحقيق التنمية في الجزائر، في االقتصادية اإلصالحات من الثاني الجيل أىميةتناولت ،3122

 محاربة مستوى عمى تقدم قيحقتم ت كما  كافية، ليست الجزائر في األول الجيل نتائج الدراسة ان إصالحات
 .االجتماعية الحماية نظام وتطوير الفقر
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 الجزائر حالة المباشر،دراسة األجنبي اإلستثمار تفعيل في اإلصالحات دور "انبعنو   حافظ بن حمزة دراسة 
 وتيدف  3122- 3121 قسنطينة جامعة اإلقتصادية، العموم في ماجستير مذكرة" 8001-8991 لمفترة
 وخمصت بالجزائر المباشر األجنبي اإلستثمار تدفقات تفعيل في اإلقتصادية اإلصالحات دور دراسة الى
 لإلستثمار مناسبة ومؤسساتية تشريعية بيئة تعكس أصبحت الجزائر في اإلقتصادية اإلصالحات إن الى

 .المباشر األجنبي

    دراسةNihal Bayraktara  بعنوانForeign Direct investment and Investment Climate  مقدمة
وىدفت الدراسة ،3124 يونيو :3-38،اسطنبول،يومي3124 التطبيقي االقتصاد في الدولي الى المؤتمر

األعمال في الدول المتقدمة  أنشطة وسيولة ممارسة المباشر األجنبي االستثمار بين الى دراسة العالقة
 أىم من واحدا يكون أن يمكن" األعمال أنشطة ممارسة" في والنامية وخمصت الدراسة الى ان التحسينات

 .المباشرة جنبيةاأل االستثمارات من المزيد جذب عمى المساعدة العوامل

 (المغرب-تونس-الجزائر)العربي المغرب دول في االقتصادية االصالحات"بعنوان دمدوم زكرياء دراسة"، 
 الجيل اصالحات تناولت 3126-3125 ،لسنة4الجزائر االقتصادية،جامعة العموم في دكتوراه أطروحة

 لالصالح األول الجيل برنامج تطبيق نأ الى الدراسة وتوصمت،العربي المغرب دول في والثاني األول
 لم االقتصادية األوضاع أن إال ،العربي المغرب دول في االقتصادي االستقرار تحقيق عنو نتج االقتصادي

 وعميقة، حقيقية ىيكمية إصالحات تتم لم طالما تخمفو من االقتصاد ىذا يخرج الذي المستوى إلى تتحسن
 7::2من خالل مقارنة سنة الراشد الحكم مؤشرات في متدنية مراتب حققت الثالث الدول نأ كما

 . 3122بسنة

  دراسةAssad Ullah ،و Yang Qingxiang  من جامعة Zhongnan  ;في الصين بعنوان 
Domestic  Investment Climate And  Foreign Direct  Investment  In South Asia                    

            ىدفت الدراسة،3126،باكستان خريف 3العدد 22المجمدJournal of Business Studies  منشورة في; 
 وباكستان اليند)عالقة مناخ االستثمار باالستثمار االجنبي المباشر في دول آسيوية مختارة  لبحث فيالى ا

وتوصمت  بالتركيز عمى بعض مؤشرات مناخ االستثمار ،3124-6::2لمفترة ( وسيريالنكا وبنغالديش
 .ن مناخ االستثمار محدد رئيسي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في تمك الدولأالى  الدراسة
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  "أثر مناخ االستثمار في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر:دراسة مقارنة دراسة سامية دحماني بعنوان
ة جامعة االقتصادي العموم في دكتوراه أطروحة ،"(8082-8000لدول المغرب العربي خالل الفترة)

دول المغرب الجوانب القانونية وحوافز االستثمار في تناولت الدراسة تحميل  ،3127-3126،لسنة4الجزائر
وتوصمت الدراسة الى عدم ،ومدى تأثير المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر ،العربي

مقارنة بغيرىا من ،جنبي المباشرن تصبح مواقع جذب ميمة لالستثمار األأنجاح دول المغرب العربي في 
نتيجة لوجود مجموعة من العوائق تشوه بيئة  ،الدول الصاعدة  االخرى في آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا

 .الجزائركما بينت مؤشرات التقييم الكمية والنوعية تحسن ممحوظ في تونس وتحسن طفيف ب ،أداء األعمال

 اصالحات من اكثر األول الجيل صالحاتال ياتطرق الح االقتصادياالص تناولتالتي  الدراساتمن  يتبين
 .3122،وتناولت فترة الدراسة السنوات السابقة لالثاني الجيل

لم تركز عمى التطورات والمستجدات التي تمخضت عن ،تناولت المناخ االستثماريالتي بينما الدراسات 
  .3122أحداث

 ;في كونيا وتختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة

  العربية بعد  الحكومات في ظل تغير توجيات ،ومدى فعاليتيا عمى نتائج اصالحات الجيل الثانيتركز
 لمدول العام التوجو والتي جاءت متزامنة مع ،والعدالة االجتماعية الصالح الحكم عمى نحو التركيز 3122
 في الدولة دور بعودة  والمناداة طون،واشن توافق انييار ظل في بديمة الصالحات التأسيس نحو المتقدمة
 .االقتصادي النشاط

  مع  ،(3126-3122)الشعبية التوتراتفترة  فيتقييم المناخ االستثماري في الجزائر ومصر وتونس تحاول
 عمى المناخ االستثماري في الدول الثالث. لمعرفة مدى تأثيرىايا الفترة التي سبقتالمقارنة ب

 ل حدود الدراسة في;تتمث:حدود الدراسةثامنا:

  ومصر وتونس الجزائر ممثمة فيالدول العربية بعض الحدود الجغرافية تتمثل في.  

  الجزائر  فياألوضاع االستثنائية الى يومنا ىذا نظرا لتزامنيا مع  3122تتمثل في الفترة من الزمنية الحدود
  .تونسو  مصرو 



 د

 

 ل;بعض الصعوبات مث الطالبواجيت ;صعوبات الدراسةتاسعا:

 الجزائر في المباشر األجنبي الستثماربالتوزيع القطاعي والجغرافي ل المتعّمقة اإلحصائيات قّمة. 

 المختمفةالمصادر  بين فيما اإلحصائيات تضارب. 

 وتونس لمجزائر مغايرة مصر في المالية السنة ألن واحد جدول في الثالث الدول وضع الممكن غير من 
  والمعطيات االحصائياتغالبية و  3128 جويمية الى 3127 جوان من دأتب مصر في المالية السنة;مثال
 .الطريقة بياتو

 ونفسفي مصر، حكومات سبع في تمثمت والتي 3122 اعقبت التي الفترة خالل الحكومية التغييرات تعدد 
الية تنموي في كل سنة م )بمعدل مخططوتعديميا والغاءىا البرامج تعدد عنيا ونتج ،بتونس عدد الحكومات
 التي العمميات كلتجميد  الى اضافة،نتائج البرامج المسطرة لحصر ميمتنا من صعب مما ،في مصر مثال(

 بالجزائر. :312-3125 الخماسي لبرنامجفي ا تنطمق لم

 :الدراسةهيكل عاشرا:

لسياسات  النظرياالطار  الفصل األول فييتمثل فصول عمى النحو التالي; ستة تم تقسيم الدراسة الى
 ،االقتصادي االصالح سياسات حولتناول مفاىيم مبحث أول  مباحث ثالثوتم تقسيمو الى  االصالح االقتصادي

 التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي عبر مختمف المدارس،حول  النظرية ممقارباتل والمبحث الثاني تعرض
 .االقتصادي لالصالح المختمفة األجيال طبيعة وتقييم تحميللوالمبحث الثالث تطرق 

  وقسم الى،الراىنة العالمية بالتطورات وعالقتو االستثمار لمناخ المفاىيمي االطارويتناول الفصل الثاني 
تحدث عن  والثالث ،االستثمار مناخ مكوناتوالثاني  ،حول مناخ اإلستثمار مفاىيماألول تمثل في  ،ثالث مباحث

 .نةعالقة مناخ اإلستثمار بالتطورات العالمية الراى

وقسم الى ،والعربية  العالمية واتجاىاتو،المباشر االجنبي االستثمار تطوريتطرق لف مفصل الثالثوبالنسبة ل
 إلى I العالمية الحرب قبل من)المباشر األجنبي لإلستثمار التاريخي التطورتناول المبحث االول  ،ثالث مباحث

-3122)لمفترة العالم في المباشر األجنبي ستثمارلإل الحديثة التجاىاتل الثاني المبحثوتطرق  ،(3122 غاية
 العربية الدول في والبينية المباشرة األجنبية اإلستثمارات اتجاىاتعن  الثالث المبحثوتحدث  ،(3127

 .(3127 -3122)لمفترة



 ذ

 

يتحدث وقسم الى ثالث مباحث  ،بدول المقارنة سياسات االصالح االقتصاديفيتناول  الفصل الرابع أما
المبحث الثاني  تطرقوي،في نفس الفترة المطبقة واالصالحات 3122 قبل المقارنة دول واقععن ث األول المبح

 التطورات يتحدث عنبينما المبحث الثالث ،3122 بعد االقتصادية الصالحاتفي ا الثالث الدول تجاربل
 .3122 بعد المقارنة بدول والمؤسسية االقتصادية

 مباحث ثالث الى وقسم ،المقارنة بدول االستثماري المناخ تقييم ناول وبخصوص الفصل الخامس فيت
 المناخ واقع تحميليتناول والمبحث الثاني  ،بالجزائر االستثماري المناخ واقع تحميلل  األول المبحثيتطرق 

 .بتونس االستثماري المناخ واقع تحميلل الثالث المبحث يتعرضو  ،بمصر االستثماري

 ،وقسم الى ثالث مباحث ،المقارنة بدول المباشر جنبياأل االستثمار تدفقاتناول بينما الفصل السادس يت
 الثاني المبحثويتطرق  ،3122 قبل المقارنة بدول المباشر االجنبي االستثمار واقع يتحدث عن األول المبحث

 معوقاتيتناول  ثالثال المبحثبينما  ،3122 بعد وتونس ومصر الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار مقارنةل
  .المقارنة بدول المباشر االجنبي االستثمار



  

 : األولالفصل 

 لسياسات النظري االطار
 االقتصادي االصالح
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  تمييد:

ضعؼ قدرتيا  خمفية عمى،الييكمي واإلصبلح االقتصادي لمتصحيح برامج العربية الدوؿ معظـ انتيجت
 ،الداخمية واالجتماعية السياسية أوضاعيا عمىا سمبانعكست  والتي ،عمى تمويؿ برامج االصبلحات االقتصادية

 الدولييف والبنؾ  النقد صندوؽ بواسطة تبنييا عف كناية واشنطف توافؽ تمثؿ انيا عمى لبرامجاووصفت ىذه 
 التزاميا ضرورة ،إلييما تمجأ التي دوؿال عمى الدولييف والبنؾ صندوؽحيث يشترط ال االمريكية، الخزانة ووزارة
 .المطموبة التسييبلت عمى الحصوؿ ليا يتسنى حتى ،االقتصادي لئلصبلح وصفتييما بتنفيذ

النامية والعربية مجبرة عمى برامج قد ال تتناسب مع وعمى ىذا األساس اضحت الكثير مف الدوؿ 
وال تعالج جوىر االختبلالت الييكمية الموجودة عمى مستوى اقتصادياتيا،وىو  ظروفيا االقتصادية واالجتماعية،

حداث ومتطورة، متوازنة اقتصادات بناءعف تمؾ الدوؿ حيث عجزت ،متواضعة تبدو نتائجأدى الى ما   نمو وا 
 .لمموارد وىدر مرتفعة اجتماعية بتكمفة ُنفذت أنيا إلى إضافة ،ؿمقبو  اقتصادي

 حزمة تطبيؽ عمى سيترتب بما تبشر ،لمعوف المانحة الدولية المؤسسات ظمت فقد ذلؾ مف الرغـ عمى
 يتعمؽ فيما خصوصا ،والطويؿ المتوسط الزمني المدى عمى اقتصادية مكاسب مف ،واشنطف وفاؽ سياسات
 .الطويؿ الزمني المدى عمى مرتفعة نمو معدالت بتحقيؽ

حوؿ سياسات مفاىيـ ييدؼ ىذا الفصؿ الى دراسة سياسات االصبلح االقتصادي،حيث سنتطرؽ الى 
 بينما يتعرض المبحث الثاني لآلراء المؤيدة واآلراء الرافضة لمتدخؿ  في المبحث األوؿ، االصبلح االقتصادي

ميؿ لجوانب  الجيؿ االوؿ والثاني مف االصبلحات االقتصادية مع بينما يتناوؿ المبحث الثالث بالتح ،الحكومي
 .واشنطف توافؽ انييار ظؿ فياضافة الى التطرؽ لبديؿ التنمية  ،تقييميما
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 االقتصادي: سياسات االصالح حول مفاىيمالمبحث األول:

،حيث لمحيطةا والمتغيرات الظروؼ أممتيا معينة غاية لتحقيؽ وسيمة االقتصادي اإلصبلح يعتبر
 يصانع دورويتمثؿ  ،عائد ولو تكمفة لو لئلصبلح إجراء كؿ فا غير يستدعي مجموعة مف االجراءات،

قد  اإلصبلح إجراءات في التأخر فاكما المحتممة، التكاليؼ ؿيقموت العائد، ـيعظفي ت االقتصادية اتالسياس
 .تـ اتخاذ القرار في الوقت المناسب لـ يتوقع لو الم العائدتحقؽ  ال وقد ات،اإلصبلح تكمفةفي  الزيادة إلى يؤدى

ثـ نتناوؿ  ،االقتصادي بعاد سياسات االصبلحأىداؼ و أفي ىذا المبحث سنتطرؽ الى مفيوـ و 
       .التصنيفات المختمفة لو

 :مفيوم وأىداف سياسات االصالح االقتصاديالمطمب األول:

ومف ىنا  ،عا لبلجتيادات واختبلؼ المنطمقاتتب ،مصطمح سياسات االصبلح ذو تغيرات متعددة يعتبر
وعمى الزاوية  ،يتوقؼ عمى اليدؼ مف ىذا التحديد أوال ،فإف أي تحديد لمفيوـ سياسات اإلصبلح االقتصادي

 .التي ينظر بيا الى ىذا االصبلح ثانيا

 ::مفيوم سياسات االصالح االقتصادياألولفرع ال

 اليـو االقتصادي فمفيومو لبلصبلح دقيؽ مصطمح تحديد يف االقتصادييف مف كثير اجتيادات تعددت  
 مف يعتبر ما كذلؾ مف دولة ألخرى، مفيومو كما يختمؼ باألمس، سائدا كاف الذي المعنى نفس ىو يعد لـ

 والبنؾ النقد صندوؽ نظر وجية مف اقتصاديا اصبلحا يعتبر ال قد اقتصاديا إصبلحا معينة دولة نظر وجية
عنو،سنفصؿ فيو كما  المنبثقة السياسات لفيـ يميد كونو في المفيـو تحديد ونظرا ألىمية 1والعكس، الدولييف

 يمي:

واالصبلح ىو  أي بمعنى اصبلح الشيء بعد فساده، 2:يقصد بو جعؿ الشيء أكثر اصبلحاأوال:مفيوم االصالح
 عنو واالنصراؼ شيء عف وؿالتح أو ،أحسف حاؿ إلى حاؿ مف التغير أو االنتقاؿو  ،الرغبة في تغيير ماىو قائـ

  4 فيو المرغوب االتجاه في االقتصادي النسؽ مفردات تعديؿ االقتصادي االصبلح ويعني 3 ،سواه الى

                                                           
1
 .54،ص2102غيداء،عمان ،دارسياسات برامج االصالحات االقتصادية وآثارىا على القطاع الزراعي في الدول الناميةزلمد علي ادلقبلي، 
 .82،ص2101،رللةكلية الرتبية،العدد السابع،جامعة واسط،العراق،اإلصالح االقتصادي بين اإلدارة الديمقراطية واقتصاد السوقریي،ىالز  ان شياعىشدستار  2
3
  .2104ديسمرب 0تاريخ الزيارة    http://www.ahewar.org  :ادلوقع،منشور على 2100،مفهوم االصالح السياسيزلمد زلمود السيد، 
                                                                                  .235،ص2102العراق،واسط، ،جامعة8االقتصادية،العدد للعلوم الكوت ،رللةالعراق في وآفاقها االقتصادي االصالح سياساترليد، شناوة حسني 4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594
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 :ثانيا:مفيوم سياسات االصالح االقتصادي 

 خفض بيدف ،االقتصاد في لمتغيير منظمة عممية"عمى أنيا سياسات اإلصبلح االقتصادي مصطمح يشير       
 لتحقيق كأساس،العامة السياسة في التغييرات من متنوعة مجموعة خالل من،الخارجية أو المحمية االختالالت ازالة أو

تضمف معالجة االختبلالت تاالصبلح االقتصادي سياسات ف أيتبيف مف ىذا التعريؼ  ،1"لالستمرار قابل نمو
 .تحقيؽ  النمو المستداـوالتركيز عمى 

 دولة في تتبعيا الحكومة التي والتدابير واإلجراءات واألدوات القواعد من ةحزم" أنيا تعريفيا عمى ويمكف
 مجموعيا في أن تعمل من السياسات الحزمة ىذه ميمة والخارجي،وتكون الداخمي اختالل التوازن من تعاني،معينة
 والخارجي داخميال التوازن إعادة في تصب ىيكمية لتحقيق أىداف معينة، تصحيحات واحداث ،اإلقتصاد تثبيت عمى

 .يركز ىذا التعريؼ عمى تحقيؽ التوازف الداخمي والخارجي 2"معينة زمنية خالل فترة

 مرونة ودرجة ،اإلنتاجية الطاقة رفع الى اليادفة واإلجراءات السياسات مجموعةيقصد بيا أيضا "
 .ة االنتاجيةرفع الطاق ف سياسات االصبلح االقتصادي تنصب حوؿأالتعريؼ يتبيف مف   3"،االقتصاد

بقصد  ،تعبر عن تمك الحزمة من اإلجراءات التي تتخذىا السمطات االقتصادية " ويشار ليا ايضا بأنيا
 .يركز ىذا التعريؼ عمى أداء النشاط االقتصادي 4"،وفق قواعد معيارية مختارة،تحسين أداء النشاط االقتصادي

اإلنتاج  موارد بين المواءمة يحقق بشكل ديةاالقتصا لمسياسات توجيو إعادة عمميةتعرؼ أيضا بأنيا:"
 في والخارجية الكامنة الداخمية واالختالالت التشوىات تصحيح يضمن بما،الالمحدودة المجتمع المحدودة،واحتياجات

يتبيف مف التعريؼ اف سياسات االصبلح االقتصادي تركز عمى  5"،العام االقتصادي التوازن واستعادة،االقتصاد
 .اإلنسانية الحاجات وبيف اإلشباع وسائؿ التوازف بيف

 والتي ،الحكومة قبل من المتخذة واالجراءات واألدوات القواعد مجموعة ىي" :التاليتعريؼ التقديـ   نايمكن
 اقتصادية بيئة في المعيشة مستويات ورفع ،االقتصادي النمو وتحقيق ،االقتصادي النشاط أداء تحسين الى تيدف
 ومستوى البمد ظروف مراعاة مع لألشخاص، واالجتماعية االقتصادية الرفاىية ضمان أجل مستقرة،من كمية

                                                           
 .54،صمرجع سابقزلمد علي ادلقبلي، 1
 .401-419ص ص،0997،رةىالقا الشرق، اء ىرز  مكتبة،السياسات االقتصاديةعبد ادلطلب عبد احلميد، 2
 .83ص،مرجع سابق،يىری شياع الز  ىانشد ستار 3
،ملتقى"ابعاد اجليل الثاين من االصالحات االقتصادية يف الدول وشروط المؤسسات الدوليةمنطلقات اإلصالح اإلقتصادي في الدول النامية بين متطلبات الخصوصية رمضان بطوري، 4

 ،بدون ترقيم. 2116نوفمرب26-25يوميالنامية،جامعةبومرداس،
5
 .06،ص2112،بيت احلكمة،بغداد،االصالح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديلاكرام عبد العزيز، 
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 الفقر، عادل،ومكافحة بشكل الدخل توزيع ذاتو الوقت في ويستيدف المختمفة، االجتماعية واالعتبارات،تطوره
 ."الرشيدة لمحوكمة آليات واستحداث

 ىداؼ سياسات االصبلح االقتصادي  فيما يمي:أتتمثؿ :االقتصادي سياسات اإلصالح أىداف:الثاني الفرع

 سياسات ألغمب الرئيسي اليدؼ اإلقتصادي النمو معدؿ ارتفاع يعتبر:االقتصادي النمو معدل زيادةأوال:
 ات االصبلحسياس فعالية مدى عمى داللة األكثر المؤشرد يع أنو حيث لمدوؿ، ياإلقتصاداالصبلح 
 اإلقتصاد حققو ما توضيح وبالتالي،الممكف النمو معدؿ مع مقارنتو تمت ما إذا خصوصاي، اإلقتصاد
 .موارد مف عميو يتوفر مع ما مقارنة،المحمي

نما وفقط، معدالتو ارتفاع في اإلقتصادي النمو أىمية تكمف وال  قيـ مف يعكسو فيما أكبر بصورة تتركز وا 
 بيف اإلقتصادي التفاوت درجة كبير حد إلى يعكس بشكؿ منو الفرد نصيب ثـ ومف،الحقيقي الناتج لحجـ اكميةر ت

 المخاطر وانخفاض الكمية، االقتصادية األساسيات بسبلمة وثيقا ارتباطا االقتصادي النموويرتبط  1الدوؿ،
 عمى أيضا يعتمد كما الحقوؽ، تحمي التي والقوانيف األنظمة وكفاية االقتصادية، السياسات السياسية،واستقرار

 عمى قادرة اقتصادات إلى لمتحوؿ تسعى التي الدوؿ تحتاجكما  2،والمجتمع المستثمر مف لكؿ واألمف االستقرار
 القاعدة وتنويع ،الخاص القطاع دور وتعزيز ،اإلصبلح مطالب مع التجاوب الى األداء وتفعيؿ،النمو

 3.االقتصادية

 بمدى مرىونا البطالة دؿمع مف الحد في ياإلقتصادات االصبلح سياس نجاح يعتبر:العمالة حجم الرفع منثانيا:
 الذي،و المستقبؿ في النشطة العمالة حجـ التحديد وجو عمى العمؿ،ومنيا سوؽ اتر لتطو  اعاتيار وم،قياساتيا دقة
 البطالة، معدؿ مف الحد في ياإلقتصادات االصبلح سياس نتائج مف يضعؼ قدحقيقي  بشكؿ ىاتقدير  يتـ لـ إذا
 حجـ"ب يسمى ما حاليا العاطمة العمالة لحجـ يضاؼ بأف وذلؾ ،لةالبطا معدؿ تصحيح الصدد ىذا في يتوجبو 

 فعالية تعزيز وبالتالي ،العمؿ عف العاطمة لمعمالة الفعمي الحجـ عمى الحصوؿ قصد ،"الظاىرة غير العمالة
   4.البطالة معدؿ مف الحد في ياإلقتصادات االصبلح سياس

                                                           
1
،اطروحة دكتوراه يف علوم التسيری)غری (1022-1002ه السياسة االقتصادية في تحقيق النمو االقتصادي:بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض،دراسة حالة الجزائر)اتجاكرمي بودخدخ، 

 .23،ص2105-3،2104منشورة(،جامعة اجلزائر
2
 .2196افريل 2 تاريخ الزيارة(  http://www.muflehakel.com(:منشور على ادلوقع مقال،9999،سياسات اإلصالح االقتصادي في الدول النامية:األردن نموذجامفلح عقل، 
3
 .9،ص2115ادلعهد العريب للتخطيط،الكويت،،04سلسلة اجتماعات اخلرباء،العدد ،السياسات الكلية واشكالية النمو في الدول العربيةعامر ذياب التميمي، 
4
 .24-23صكرمي بودخدخ،مرجع سابق ،ص  

http://www.muflehakel.com/
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 مف خبلؿ ،االصبلح االقتصادي الى تحقيؽ التوازف الداخمي تؤدي سياسات:الداخمي المالي التوازن تحقيق:لثاثا
المالي المحمي عف طريؽ التخفيض في  التوازف بما يعيد ،لمدولة العامة الموازنة عجز في جوىري تخفيض إجراء

بحيث يصؿ عجز الموازنة إلى نسبة صغيرة مف الناتج  ،العامة لمدولة اإليرادات مصادر وزيادة،اإلنفاؽ العاـ
   1.مي اإلجماليالمح

 ضمف مف كيدؼ المدفوعاتميزاف  في التوازف تحقيؽ أىمية إف:المدفوعات ميزان تحقيق التوازن في:رابعا
 رئيسيا جانبا يعد الذيو  ،الخارجي لمتوازف مقياسا يعتبر كونو إلى يعود ،لبلصبلح االقتصادي الكبرى األىداؼ
 لوضعية عاكسة مرآة يعتبر  المدفوعات فيزام أف يثح ،الوطني لئلقتصاد العاـ اإلقتصادي التوازف ضمف

 معدالت تحقيؽب فقط يكتفي ال تصاديقاالصبلح اال فإف ثـ ومف العالمية، اإلقتصاديات مع المحمي اإلقتصاد
 مف نوع وجود ذلؾ عف ينتج لـ إذا ،لؤلسعار العاـ المستوى في رااستقر  مع ،البطالة معدؿ خفضو ،موجبة نمو

  2.العالمية اإلقتصاديات بقية مع التعامبلت  في األقؿ عمى النسبي التوازف

 أىداؼ أخرى تتمثؿ فيما يمي:االىداؼ السابقة توجد اضافة الى 

 األسعار استقرار مف معينة حالة إلى الوصوؿ. 
 البشرية والطاقات االقتصادية لمموارد السميـ والتوزيع األمثؿ االستثمار. 
 الوطني االقتصاد عمى الديوف ضغط مف الحدو  الخارجية المديونية عبء تخفيؼ. 
 الخارجية األسواؽ في البمد لمنتجات التنافسية القدرة تعزيز و الصادرات تحفيز. 
 توفير خبلؿ مف الداخؿ إلى األجنبية االستثمارات وجذب ،الخارج إلى األمواؿ رؤوس تدفؽ مف الحد 

 .المبلئـ االستثماري المناخ
 وبيف جية مف واالستيبلؾ اإلنتاج بيف ،الوطني االقتصاد في والمطموبة المرغوبة التوازنات تحقيؽ 

 .أخرى جية مف واالستثمار االدخار
 لممواطنيف المعيشي المستوى تحسيف في يساىـ بما القومي لمدخؿ العادؿ التوزيع. 
 والمصرفي والنقدي المالي القطاع أداء تحسيف. 
 لمعمالة جديدة فرص وتوفير اإلنتاج زيادة بيدؼ نيالوط االقتصاد في الخاص القطاعمشاركة  تشجيع. 

                                                           
 ،اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصاديةتحليل أثر السياسات االقتصادية على تنمية االستثمارات األجنبية المباشرة في ظل اإلصالحات االقتصادية:دراسة حالة الجزائردالل بن مسينة، 1

 .051،ص2103-2102)غری منشورة(،جامعة زلمد خيضر،بسكرة،
 .27صمي بودخدخ،مرجع سابق،كر   2
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 1.(الصحة – التعميـ – التربية) العامة الخدمات وتوسيع تطوير   

 االصالح االقتصادي: أبعاد سياساتمطمب الثاني:ال 

نفصميما  خارجي، واآلخر داخمي، أحدىما أساسييف بعديففي  االقتصادي اإلصبلح سياساتتتمثؿ ابعاد     
 ي:يمفيما 

 :ما يمي ويشمؿ(:المحمي) الداخمي الفرع األول:البعد 

 ولعؿ ،لمدولة االقتصادي األداء في المدى البعيد أثرىا االقتصادي اإلصبلح لسياساتأوال:البعد االقتصادي:
 باقي عف فضبل،الفائدة وسعر الموازنة في العجز،الدعـ،األسعار ،والداخمية الخارجية بالتجارة يتعمؽ ما أىميا

 .شأنيا التأثير في النشاط االقتصادي مف التي سياساتال

 ،الدخؿ لمحدودي مشاكؿ األحياف معظـ في االقتصادي اإلصبلح سياسات ينتج عف ثانيا:البعد االجتماعي:
مما القصير، المدى عمى ولو التضحيات تقديـ منيا المطموبتمع،لمجا مف عريضا قطاعا تمثؿ التي الفئة وىي
 األعباء،ولقد تمؾ مف جزء تحمؿ في المساىمةب العبء ذلؾ تخفيؼ مف شأنيا إجراءات تخاذا الدولة عمىيحتـ 
 الدوؿ دفع مما االجتماعي، تأثيرىا إلى االقتصادي اإلصبلح لسياسات الموجو النقد يعزو أف الدولي البنؾ حاوؿ
ى الى ظيور مطالب بجعؿ لمعالجتيا،غير اف آثارىا كانت قصيرة المدى،مما أد إجراءاتالى اعتماد  المتبعة

 2.اإلجراءات االصبلحية أكثر فعالية مف الناحية االجتماعية

 (:الدولي) الخارجي الفرع الثاني:البعد

 متقدمة، أـ نامية كانت سواء والسياسية االقتصادية النظـ كؿ في االقتصادي اإلصبلح إلى الدعوة انتشرت     
 بأوروبا بدءا المختمفة العالـ قارات بيف انتقمت االقتصادي اإلصبلح سياسة بأفّ  نجد رأسمالية،كذلؾ أـ اشتراكية

 الدولي البعد ويبدو وأفريقيا، آسيا مف كؿ في السياسات ىذه انتشرت ثـ ،البلتينية وأمريكا الشمالية أمريكا ثـ
 التمويؿ تعمميا عمى تسيطر التي  ،الدولية المؤسسات قبؿ مف خبلؿ تبنييا مف االقتصادي اإلصبلح لسياسات

                                                           
 ،مؤمتر االصالح االقتصادي والسياسي يف الوطن العريب ودور االسواق ادلالية يف التنمية االقتصادية،سياسات االصالح واصالح السياسات االقتصادية في الوطن العربي،ناصر عبيد الناصر 1

 .220-221صص ،2115ماي 4-2ايام وريا،دمشق،ساجمللس االعلى لرعاية الفنون واآلدب والعلوم االجتماعية ،
2
،مذكرة ماجستری يف 1021-1002دور سياسات االصالح االقتصادي في الدول النامية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة:دراسة حالة الجزائر خالل الفترة راضية امسهان خزار، 

 .06،ص2102-2100ادارة االعمال)غری منشورة(،جامعة فرحات عباس،
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 التي األىداؼ موعةلمج الدولة تحديد في تأثيره حيث مف أىميتو لو الدولي البعد ىذا أفّ  عف فضبل العالـ، في
  1.االقتصادي اإلصبلح سياسة خبلؿ مف تحقيقيا يراد

 :سياسات االصالح االقتصادي تصنيفات:المطمب الثالث

 كمية، اقتصادية إصبلحات  إلى صاديةاالقت الطبيعة حيث مف االصبلحية البرامج تصنيؼ مكفي
 جانبسياسات و ،الطمب جانب سياسات إلى فتصنؼ السياسات حيث مف أما ،جزئية اقتصادية واصبلحات

جراءات،االقتصادي االستقرار إجراءات إلى تصنؼ المتوخاة األىداؼ حيث ومف،العرض  الكفاءة وتحقيؽ النمو وا 
 ولكف،األجؿ طويمة وأخرى،األجؿ قصيرة سياسات إلى تصنؼ إنياف الزمنية المدة حيث مف أما االقتصادية،

 2غير األصولية والسياسات،األصولية السياسات إلى البرامج ىذه تصنيؼ االقتصادية األوساط في الشائع
 فيما يمي: ياونفصم

 يمكف تصنيفيا كما يمي:االقتصادية: الطبيعة حيث منتصنيف االصالحات االقتصادية الفرع األول:

،ويكوف  والنمو التنمية جؿأ مف ضروريا شرطا يالكم االقتصاد استقرار يعتبركمية: اقتصادية ال:إصالحاتأو 
 أو الخارجية الصدمات مع لمتكيؼ أو،المتاحة والفرص لمتحديات استجابة،الكمي االقتصاد مستوىاالصبلح عمى 

 واالستثمار االدخار بيف التوازف دـع مثؿ اختبلالت مف يتبعو وما،المدفوعات ميزاف في االختبلؿ لمواجية
  .الميزانية في والعجز

 مف مجموعة تنفيذ خبلؿ مف االقتصادية الوحدات أداء تصحيح يستيدؼ حيثجزئية: اقتصادية ثانيا:اصالحات
 وترؾ المنافسة حجـ وزيادة المتاحة لمموارد األفضؿ االستخداـ وتحقيؽ األداء ترشيد إلى تيدؼ التي اإلجراءات

  3.والطمب العرض لقوى األسعار تحديد آلية

 تصنؼ الى::.السياسات حيث الفرع الثاني:تصنيف االصالحات االقتصادية من

 انكماش مف يعاني اقتصاد ظؿ في اقتصادي نمو لتحقيؽ أنو فكرة عمى تقوـ:الطمب جانبادارة  أوال:سياسات
 لزيادة المجوء طريؽ عف ،الفعاؿ الطمب لرفع التدخؿ الدولة عمى يتوجب لمموارد، كامؿ غير واستخداـ اقتصادي

                                                           
1
 .07،صع سابقمرج 
 .55ص،مرجع سابقزلمد علي ادلقبلي، 2
3
(  http://www.alnoor.asp (،منشور على ادلوقع: 2102،مؤسسة النور للثقافة واالعالم،بغداد،نوفمربدواعي اإلصالح االقتصادي في العراق وآثاره المتوقعةعدنان فرحان اجلوراين، 

 .2106فيجان 02تاريخ الزيارة
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 ضغوط أية ذلؾ عف ينتج أف دوف ئباالضر  بخفض أو العاـ اإلنفاؽ برفع سواء،العامة نيةاز يالم في العجز
 . الممكف الناتج مستوى دوف ما الفعمي الناتج ماداـ تضخمية

 اإلنتاجية المقدرة الكمي طمبال فييا يتجاوز اقتصادية وضعية في االقتصاد كاف إذا ما حالة في أما
 في فائض خمؽ إلى المجوء طريؽ عف تضخمية ضغوط أية لتجنب تتدخؿ أف الدولة عمى يتوجب لئلقتصاد،فإنو
 الكينزي، المالي الفكر وحسب الصدد ىذا وفي ،ئباالضر  بزيادة أو العاـ اإلنفاؽ مف بالحد سواء الميزانية العامة

 مدار عمى حسبو يتحقؽ التوازف لكف سنوي، بشكؿ نيةاز يلمم المالي التوازف ضماف عمى مجبرة غير الدولة فإف
 في بالفائض يعوض سوؼ اإلقتصادي االنكماش وقت الميزانية العامة في العجز أف بحيث اإلقتصادية الدورة

 1.اإلقتصادي االزدىار وقت الميزانية العامة

 بشكؿ يتأثر اإلقتصادي النشاط في اإلقتصادييف افاألعو  سموؾ أف فكرة مف تنطمؽ:العرض ثانيا:سياسات جانب
 الحوافز بحجـ أساسا مرتبط دولة أي في اإلقتصادي النشاط تطور فإف ثـ ومف اإلقتصادية، بالحوافز رئيسي
 ،حةاالر  بدؿ لمعمؿ يدفعيـ بما،توفيرىا اإلقتصادية السياسة تستيدؼ التي،و اإلقتصادييف لؤلعواف المتوافرة
 العرض منحنى ازاحة عمى يعمؿ كمو ذلؾ أف واإلنتاج،حيث اإلبتكار ثـ ومف ،اإلستيبلؾ فم أكثر واإلدخار

   2.لؤلسعار العاـ المستوى في ارتفاع يواكبو أف دوف اقتصادي نمو تحقيؽ ثـ ومف اليميف إلى الكمي

  تصنؼ الى:تصنيف سياسات االصالح االقتصادي حسب الجيةالفرع الثالث:

 ويدعميا يتبناىاتتضمنيا برامج االصبلحات االقتصادية التي :ىي تمؾ السياسات التي يةأوال:السياسات األصول
الفكري والنظري بدرجة أساسية مف األفكار االقتصادية لممدرسة  تستمد اطارىاو ،يفالدوليوالبنؾ  صندوؽ النقد 

مج في الدوؿ النامية لمعالجة ويقترح الصندوؽ والبنؾ تطبيؽ سياسات البرا الكبلسيكية،والمدرسة النيوكبلسيكية،
 3االختبلالت االقتصادية التي تعاني منيا.

:وىي تمؾ السياسات التي تـ اعتمادىا بعيدا عف تدخؿ المنظمات الدولية،معتمدة ثانيا:السياسات الغير أصولية
ىي المقاربة  وأىـ مقاربة تعتمدىا ىذه السياسة ،والبنؾ الدولييف ات الصندوؽبرية مختمفة عف مقار عمى أسس نظ

، وتتضمف ىذه السياسات اجراءات وتدابير مف شأنيا اف تؤدي الى زيادة تدخؿ الدولة في النشاط 4البنيوية
  االقتصادي.

 

                                                           
1
 .72صسابق، مرجع،بودخدخ كرمي 
2
 .    .031-029سابق،ص ص  مرجع 
3
 .56زلمد علي ادلقبلي،مرجع سابق،ص 
 .270،ص2115،عكنون اجلامعية،بن ادلطبوعات ،ديوان2ط،تقييميو تحليلية دراسة الكلية االقتصادية السياسات إلى المدخلقدي، اجمليد عبد 4
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 المبحث الثاني:المقاربات النظرية لمتدخل الحكومي في اطار سياسات االصالح االقتصادي:  

 وال احتمت التي الجدلية القضايا مف،الدولة ردو  األدبيات تعرفيا كما أو الحكومي التدخؿ قضية تعتبر
 السياسة صناعة مستوى عمى أو،األكاديمي المستوى عمى سواء النقاشات مف معنوية مساحة تحتؿ تزاؿ

 .دور الدولة في النشاط االقتصاديالتي تناولت األدبيات مختمؼ ،وسيعالج ىذا المبحث  االقتصادية

 الحكومي في النشاط االقتصادي: لمتدخل الرافضالفكري  المطمب األول:التيار

توجد عدة مدارس ترفض تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي مف أبرزىا المدرسة الطبيعية،الكبلسيكية والمدرسة  
 .النيوكبلسيكية،والمدرسة النقدية

 الفرع األول:دور الدولة في المدرسة الطبيعية:

عشر في فرنسا عمى يد فرانسوا كيني،ولقد أعطى ظيرت المدرسة الطبيعية في منتصؼ القرف الثامف 
الطبيعيوف لمنشاط الزراعي أىمية بالغة،حيث اعتبروا أف الزراعة ىي التي تخمؽ الثروة،وبالتالي يتـ قياس ثروة 

التي مست العديد مف التضخـ  ىذا الطرح نتيجة الستفحاؿ ظاىرة وجاءاألمة،بما تنتجو مف محاصيؿ زراعية،
،بسبب التدخؿ الكبير لمدولة في الحياة االقتصادية،وىذا بعدما ساد الفكر التجاري قرابة ثبلثة الدوؿ األوروبية

 .قروف والذي شجع تدخؿ الدولة في االقتصاد

اف األوضاع االقتصادية التي مرت بيا العديد مف اقتصادات العالـ جعؿ الطبيعييف يغيروف نظرتيـ الى 
حديد حجـ تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي،لذا كانت فكرة المدرسة العامؿ األساسي لخمؽ الثروة وكذلؾ ت

مبنية عمى افتراض وجود نظاـ طبيعي تتجمى مظاىره في الممكية الخاصة لوسائؿ االنتاج،والحريات الفردية 
والسمطة السيادية كحقوؽ طبيعية واف النشاط الزراعي ىو اساس النظاـ االقتصادي،ومف ثـ ىو النشاط الذي 

 قبؿ مف التدخؿ أف يعني ما وىو الكونية الطبيعة بقوانيف أشبو االقتصادية القوانيف أف ترىكما  1خمؽ الثروة،ي
 2.القوانيف ىذه عرقمة سوى عميو يترتب لف القوانيف ىذه سير عمؿ في اإلنساف

 

                                                           
1
،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية)غری منشورة(،جامعة أبو بكر (1022-2811الدخل الوطني:دراسة حالة الجزائر خالل الفترة) دورالضريبة في اعادة توزيععبد الكرمي بريشي، 

 6-5ص ص،2104-2103بلقايد،تلمسان،
2
،مركز شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب قتصاد ادلختلطمؤمتر دور الدولة ىف اال،دور الدولة والنظرية االقتصادية:الدروس المستفادة للحالة المصريةخطاب،عبداهلل شحاتو، 

 ،بدون ترقيم2118افريل 02-03
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 الفرع الثاني:دور الدولة في الفكر الكالسيكي:

 القرف الثامف عشر،عمى يد كؿ مف آدـ سميث،دافيد ريكاردو،ظيرت المدرسة الكبلسيكية في أواخر      
 ىذه المدرسة نظرتمالتوس،ذلؾ أف أفكار ىذه المدرسة ىي وليدة الثورة الصناعية التي ظيرت أوال في بريطانيا،و 

 1.ليا اطرا ووظائؼ تقـو عمييا تالى الدولة كمعيؽ لمتوازف االقتصادي لذلؾ حدد

 2،االقتصاد لعمؿ منظـ افضؿ ىو الحر السوؽ أف يرى حيث آدـ سميثلى ور مبدأ المنافسة اذوتعود ج
 في تدخميا الدولة تقمص اف فبلبد بكفاءة يعمؿ ولكي،لذاتو منظـ ىيكؿ اال ىو ما االقتصاد أف الى امشير 

 3.السوؽ عمؿ كفاءة عمى سمباً  ثيرأالت يمكنو التدخؿ ىذا فأل ذلؾ،الحدود ادنى الى االقتصاد

 فيما تتمثؿ األساسية المبادئ مف مجموعة عمى الحكومي لمتدخؿ المعارضة فكرتو الفكري لتيارا ىذا ويؤسس
 :يمي

  اف تدخؿ الدولة يعترض ويقوض الحرية العامة بما فييا الحرية االقتصادية. 
  مف شأف تدخؿ الدولة الواسع في الحياة االقتصادية االضرار بمبدأ المنافسة الذي يعد حجر الزاوية في

 .موب االنتاج الرأسمالياس
 حاجة ليذا التدخؿ حتى في ظؿ حدوث اختبلالت اقتصادية اذ اف مف شأف آليات األسواؽ اف تعيد  ال

 .التوازف الى االقتصاد تمقائيا
  تعتمد الدولة في جؿ نشاطاتيا عمى ايراداتيا المتأتية مف الضرائب عمى االفراد والمؤسسات،وعميو كمما

ت الضرائب عمى المنتجيف،مما يعني خفضا لمستويات األرباح واضعاؼ التراكـ زاد دور الدولة ازداد
 .الرأسمالي واعادة االنتاج

  يرى أدـ سميث اف مجمؿ أنشطة الدولة ىي استيبلكية)غير منتجة(ولذلؾ فالدولة مبذرة لبلمواؿ وسيئة
 .لبلدارة

 حاالت تتطمب ذلؾ وتستوجبو،وقدووفؽ ذلؾ فإف الكبلسيؾ اليعارضوف بشكؿ مطمؽ تدخؿ الدولة،فينالؾ 
أكدوا ضرورة التنبو ليا،ومع ذلؾ يظؿ التوجو العاـ لمفكر الكبلسيكي ىو نحو الحرية االقتصادية ولكف دوف 

                                                           
1
 6-5ص صبريشي، الكرمي عبد 

2
 David J. Kroll,Capitalism Revisited: How to Apply Capitalism in Your Life,Dorrance publishing, pittsburgh, pennsylvania, 

2012,p16. 
3
، ادلستنصرية جلامعة،77،العددرللة االدارة واالقتصاد،دراسة تحليلية للبيئة كحالة خاصة:امكانية تحقيق التخصيص األمثل للموارد االقتصادية في ظل نظام السوق لورنس،حيي صاحل 

 .070-071ص ص،2119بغداد،
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 األدنى بالحد يعرؼ فيما االقتصادية الحياة في الدولة دور تبمور والمبادئ الفرضيات بتمؾ إيماناجمود اوتعصب،
 :عمى يقتصر والذي،الكبلسيكي التدخؿ حد عميو يطمؽ والذي الحكومي لمتدخؿ

  الخارجية السياسية العبلقات واستقرار والعدالة واألمف النظاـ حفظ. 
  العقود تمؾ وتنفيذ تسجيؿ. 
 الممكية حقوؽ حماية. 
 لممنافسة المبلئـ المناخ توفير بمعنى المنافسة حماية. 
 1.المعمومات وتوفير الشفافية 

وال تتدخؿ  اإلنتاجية العممية في مباشرا دورا لدييا يعد لـ الدولة أف الوظائؼ هىذ مف استشعاره يمكف وما
 بوابة عمى يقؼ الذي الحارس تشبو لتصورليذا ا وفقاف 2اال لتقميؿ العقبات التي تمنع التخصيص األمثؿ لمموارد،

 األدبيات تعبير حد عمى أو المكاف صفو يعكر ما حدث إذا إالنالزبائن أفعاؿ مناقشة في يتدخؿ ال الميمي المميى
   3.فالمكا داخؿ المعبة قواعد حماية االقتصادية

 الفرع الثالث:دور الدولة في الفكر النيوكالسيكي:

لقد ظيرت بوادر فكر المدرسة النيوكبلسيكية في بداية سبعينيات القرف التاسع عشر،في بعض البمداف 
 د أدنى لتدخؿ الدولة وذلؾ لؤلسباب التالية:بحو األوروبية،ونادت المدرسة بالحرية االقتصادية 

 قوى السوؽ التي تحكميا الحدية والذاتية والمنافسة قادرة عمى توجيو االقتصاد نحو التوازف  تعتبر
 .المستقر،ومف ثـ فبل داعي لتدخؿ الدولة ألف مثؿ ىذه التدخبلت تضر بالعدالة والكفاءة االقتصادية

 ـ الرأسمالي ووفرة الموارد الطبيعية والنمو السكاني وقوة العمؿ والتقدـ يعود النمو االقتصادي الى التراك
 .الفني والعوامؿ المؤسسية،ألف ىذه العوامؿ تساعد عمى اتساع األسواؽ ومزيد مف التخصيص

 4.اف حجـ العمؿ المستمر ىو الذي يضمف االستمرارية في النمو 

 

                                                           
 .40-41ص ص،2102،دار دجلة،األردن،األردن و مصر في المستدامة البشرية التنمية تحقيق في الدولة دورعلي عبد الكرمي اجلابري،  1

2
 Barre Raymond,Fontanel jaques,Principes de politique économique,OPU,Alger,1993,p13.  

 بدون ترقيم.مرجع سابق،شحاتو، خطاب،عبداهلل 3
 .03 -02عبد الكرمي بريشي،مرجع سابق،ص ص 4
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 الفرع الرابع:دور الدولة في فكر المدرسة النقدية:

تفسير الحالة االقتصادية لمعظـ الدوؿ الرأسمالية،حينما تزامف ارتفاع عف بعدما عجزت النظرية الكينزية      
وىي ابرز التيارات المعاصرة لممدرسة  تصدى لحميا مدرسة شيكاغو ،معدؿ البطالة مع ارتفاع معدؿ التضخـ

والتي يعود الييا معظـ ،ولة في النشاط االقتصاديومبدأ تدخؿ الد،والتي تولت ميمة نقد الكينزية ،النيوكبلسيكية
لفكرة ىذه المدرسة النقدية بتركيزه الشديد عمى النقود  اويعتبر ميمتوف فريدماف معمما رئيسي المشكبلت االقتصادية،

 1.والسياسة النقدية

ارة الطمب بعدـ تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية ألنيا غير قادرة عمى اد النقدية المدرسةوتطالب 
مستدليف بذلؾ  الكمي الفعاؿ بكفاءة وأف القطاع الخاص بإمكانو إنتاج مختمؼ السمع والخدمات وبجودة عالية،

عمى كثرة االيرادات الحكومية التي تؤدي الى اعاقة النمو االقتصادي،وأف حالة الكساد التي سادت الثبلثينات مف 
ف تدخؿ الدولة أذلؾ  يس بسبب ضعؼ أداء القطاع الخاص،ىذا القرف بسبب االدارة االقتصادية لمدولة ول

 في تخصيص الموارد،  أدى الى عدـ الكفاءة بتحديدىا لؤلسعار واألجور وفرضيا قيود عمى التجارة الخارجية،
تكتفي بالعمؿ عمى   وعميو فإنو حسب رأييـ لكي يتحقؽ االستقرار االقتصادي يجب تحجيـ دور الدولة واف

اف يكوف اليدؼ الجوىري  بمعنى 2وأف تراقب معدؿ نمو الكتمة النقدية، في الموازنة العامة،تحقيؽ التوازف 
لمسياسة االقتصادية ىو محاربة التضخـ اي تحقيؽ االستقرار النقدي وليس تحقيؽ التوظؼ الكامؿ الذي نادى بو 

و كمية النقود،بما يتناسب ولف يتحقؽ ذلؾ اال مف خبلؿ سياسة نقدية صارمة تؤدي الى ضبط معدالت نم كينز،
مع نمو الناتج المحمي الحقيقي،ولتحقيؽ ذلؾ البد مف محاربة المصادر االساسية لبلفراط في عرض النقود،وعمى 

س ىذه المصادر نمو العجز في الموازنة العامة لمدولة وىو العجز الذي تنامى بسبب تدخؿ الدولة في االنشطة أر 
 3.والصحة والتعميـ ودعـ االسر الفقيرة رية في مجاالت الضماف االجتماعي،االقتصادية وزيادة النفقات الجا

 السياسيوف بدأ الفترة تمؾ منذو ،البمداف مف العديد في السبعينات منتصؼ منذ فريدماف أفكارتـ األخذ ب
  اسيئ،وكمم عمؿ رب الدولة إف:شعار ورفع،االقتصادية الحياة في تدخؿ أي عف الدولة يد رفع عمى يعمموف

 4.أكبر وبفاعمية أسرع نحو عمى االقتصاد نما أضعؼ،كمما االقتصادية الحياة في تدخميا كاف

                                                           
 .021،ص2101،عماد الدين للنشر والتوزيع،االردن،اإلقتصاد اإلسالمي سياسة تدخل الدولة فيحسن حسني امحد البشايرة، 1
 .04-03عبد الكرمي بريشي،مرجع سابق،ص ص 2
 .020حسن حسني امحد البشايرة،مرجع سابق،ص 3
 .2107جانفي0تاريخ الزيارة  (  http://taqadomi.com) :،منشور على ادلوقع2103،نوفمربلبيئة المولدة لألزمة:االنيوليبرالية اإلقتصاديةزلمد دياب، 4

http://taqadomi.com/
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 الحكومي في النشاط االقتصادي: لمتدخل المؤيد الفكري المطمب الثاني:التيار

دأبوا لقد حظيت فكرة تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي بإىتماـ كبير مف قبؿ المفكريف االقتصادييف الذيف      
عمى ابراز دورىا في المجاؿ االقتصادي،معتمديف في ذلؾ عمى قصور العديد مف النظريات االقتصادية التي 
حاولت تحجيـ دور الدولة،ولذلؾ حاولوا توضيح أىمية الدولة في االقتصاد بإعتبارىا العامؿ الرئيسي في تحقيؽ 

ة ليذا الطرح ىي المدرسة التجارية والمدرسة الكينزية التوازف االقتصادي واالجتتماعي،ولعؿ أىـ النظريات المؤيد
 والمدرسة الماركسية وسنحاوؿ استعراض مختمؼ المواقؼ فيما يمي:

 الفكر التجاري: في الدولة الفرع األول:دور

 والسابع عشر السادس القرف خبلؿ وخاصة أوربا في قروف ثبلثة طيمة التجارية المدرسة فكر ساد لقد  
 فقد لذلؾ  ثروةال مفرصيدىا  بحجـىيبة الدولة  تتمثؿ  أف ىو يابين األكبر القاسـ شر،وكافع والثامف عشر

 النشاط في لممشاركة الكافية الحرية الخاص لمقطاعولـ تترؾ  المباشر إلشرافيا الخارجية التجارة أخضعت
 الدولة لتقوية الثروة مف مزيد عمى الحصوؿ مف البد ولذلؾ والفضة بالذىب المرحمة تمؾ في ممثمة اإلقتصادي

 إخضاع يتطمب الذي التجاري،األمر الميزاف في فائض تحقيؽ يقتضي الثروة مف مزيد الناشئة،وتحصيؿ القومية
 طريؽ الدولية،عف السوؽ في التنافسية مكانتيا تضمف أف يجب التي الدولة إلشراؼ الخارجية التجارة عمميات
 وتحقيؽ الصادرات لتشجيع التحفيزي المناخ بتييئة وقياميا التصدير نحو الموجو السمعي اإلنتاج عمى إشرافيا
 الحياة تسيير في الدولة تدخؿ " وكاف والفضة، الذىب مف رصيدىا تنامي في ممثمة الدولة ثروة مف تزيد فوائض

 الناشئة، تلمقوميا والسياسية واالجتماعية االقتصادية األسس تقوية في وساىـ،" المألوفة الحكمة ىو االقتصادية
 لبلنطبلؽ األساسية األولية الشروط توفير إلى االنتقائية الداخمية الحمائية االقتصادية السياسات أدت فقد

 فقد التجارية المدرسة فكر ولكف،الخارجية االستعمارية السيطرة عمى قائمة وطنية رأسماليات ولتكويف االقتصادي
 التي القروف تمؾ خبلؿ التطور مسيرة أفرزتيا التي القتصاديةا المشكبلت مواجية عف التطبيقية،وعجز كفاءتو
 يمي: رواد ىذه المدرسة ما ويفترض 1،الخارجية االستعمارية الييمنة مجاؿ في الدولة دور تطور مع ترافقت

 ثروة األمـ في المعادف النفيسة والتي بدورىا تساىـ وتعزز مف قوة الدولة،ألف الدولة في حاجة  تكمف
ياـ بعمميات االنفاؽ عمى االدارة واألمف وتأميف متطمبات الحروب دفاعا عف الدولة مف الييا لمق

 .جية،ولتأميف مصالحيا مف جية ثانية

                                                           
1
 .4،ص2114اكتوبر 7-3يوميسطيف،،جامعة فرحات عباس،ادللتقى الدويل حول:اقتصاديات اخلوصصة والدور اجلديد للدولة،دور الدولة في الحياة االقتصاديةصاحل صاحلي، 
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 الثروة ؽالمبادالت التجارية ىي التي تخم. 
 اليدؼ ىو العمؿ عمى تحقيؽ فائض في الميزاف التجاري. 

 الصعيد عمى الدولة تدخؿ مفادىا التجاري المذىب اإنتيجي التي والسياسات األفكار أف القوؿ يمكف تقدـ مما
اف بموغ األىداؼ السابقة الذكر لف يكوف ممكنا اال اذا حيث 1،وعظمتيا الدولة قوة لبناء واالقتصادي السياسي

 تدخمت الدولة في الحياة االقتصادية،وذلؾ عف طريؽ االجراءات التالية:

 ث فائض في الميزاف التجاري مع الحرص عمى عدـ تشجيع الصادرات وتقميؿ الواردات مف أجؿ احدا
 .خروج المعادف النفيسة أثناء المبادالت التجارية،وذلؾ بفرض رقابة صارمة عمى المستورديف

 االستغبلؿ االمثؿ لمناجـ الذىب والفضة. 
 2.المجوء الى استعمار الدوؿ التي ليا قدر كبير مف المعادف النفيسة  

 الكينزي: الفكر في الدولة الفرع الثاني:دور

 لؤلسعار العامة المستويات تحديد بمشكمة االىتماـ مف االقتصادي بالتحميؿ لينتقؿ الكينزي الفكر جاء
 لبلستيبلؾ الحدي الميؿ في حصرىا والتي والتوظيؼ اإلنتاج مستويات تحدد التي العوامؿ في البحث إلى

 كميا وأتباعو كينز رفض المجتمع،وبالتالي في لسيولةا تفضيؿ النقود،ودرجة الماؿ،وكمية لرأس الحدية والكفاءة
 تصحح أف يمكف ال أنيا تمقائيا،كما تتـ ال الرأسمالي المجتمع في التحوؿ عمميات بأف وأثبت"  الخفية اليد مبدأ"

 التوظيؼ يحقؽ الذي التوازف وضع نحو لبلتجاه لبلقتصاد وطبيعي حتمي اتجاه ىناؾ ليس وأف بنفسيا نفسيا
 خبلؿ ومف االستثمار سياسة خبلؿ مف التوازف عدـ لتصحيح الحكومي التدخؿ أىمية تأتي ىنا ومفالكامؿ،
 3.والنقدية المالية السياسة

ومع التشخيص جاء   4،الطمب كفاية عدـ" أسماه بما وحدده لؤلزمة المباشر السبب كينز شّخص وقد
صحيح الذاتي العبلج البلـز فتوازف العمالة العبلج فمـ يعد في وسع الحكومات اف تنتظر حتى توفر قوى الت

ولـ يعد باستطاعتيا االنتظار حتى تؤدي البطالة الى خفض االجور،فذلؾ الناقصة يمكف اف يكوف ثابتا ومستمرا،
يمكف اف يفضي الى توازف عند مستوى اكثر انخفاضا لمناتج والعمالة،واليمكف اف يعوؿ عمى اسعار الفائدة 

                                                           
1
 .01ص،2119،وزارة ادلالية،الدائرة االقتصادية،العراق،البلدان النامية:مع اشارة للعراقالعولمة ودور الدولة في علي عباس فاضل الساكين، 
2
 .06 -04مرجع سابق،ص ص،بريشي الكرمي عبد 
 .5صاحل صاحلي،مرجع سابق،ص 3
   . 20،ص2106عدد الثامن عشر،جامعة بابل،،الرللة كلية االدارة واالقتصاد،اشكالية الحرية االقتصادية والكفاءة في الفكر االقتصاديمحيد عبيد عبد وآخرون، 4
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ستثمار واالنفاؽ االستثماري،مما يحتـ تدخؿ الحكومة لرفع مستوى االنفاؽ االستثماري اي المنخفضة لزيادة اال
قياـ الحكومة باالقتراض واالنفاؽ مف اجؿ األغراض العامة،أي العجز العمدي،فيذا وحده يمكف أف يؤدي الى 

 األفكار جاءت ذلؾوب 1كسر توازف العمالة الناقصة عف طريؽ انفاؽ مدخرات القطاع الخاص التي لـ تنفؽ،
 االنتاج مف كؿ مسارات عمى لمتأثير ريادياً  دوراً  الدولة فيو تمارس جديداً  عيداً  الرأسمالية بدخوؿ لتؤذف الكينزية
 2.المرغوبة االتجاىات نحو وتوجيييا واالستيبلؾ والتوزيع

 الماركسي: الفكر في الدولة الفرع الثالث:دور

ينظر لمدولة مف زاويتيف،زاوية ما قبؿ الثورة و نقد النظاـ الرأسمالي،يقوـ الفكر الماركسي في جوىره عمى 
وفي ىذا االطار يعتبرىا كأداة تستخدميا الطبقة الرأسمالية الحاكمة الستغبلؿ الطبقة العاممة المحكومة،ذلؾ اف 

 ات الفردية،تصرفات الدولة ىي جزء مف الصراع الطبقي عمى كافة العبلقات االجتماعية والسياسة وحتى العبلق
اما بعد الثورة فأعتبرىا كأداة لحماية المصمحة الجماعية لؤلفراد،وذلؾ مف خبلؿ تكريس مبدأ الممكية الجماعية 
لوسائؿ اإلنتاج،وتحقيؽ التوازف االقتصادي،حيث أف ىذا األمر ال يتأتى إال اذا سيطر القطاع العاـ عمى كافة 

   3.المجاالت،وعدـ اعطائو الحرية لؤلفراد

 المطمب الثالث:التيار الفكري التوفيقي بين آليات التدخل الحكومي وآليات السوق:

 ال فكري تيار إلى نشير أف البد االقتصادي النشاط في أوسع بتدخؿ والمطالبة لمتدخؿ التاـ الرفض بيف
 ناحية مف االقتصادية،ولكف الحياة عمى مؤثرا األحياف مف كثير في يعتبره بؿ،الحكومي التدخؿ مبدأ يرفض
فتنظيـ السوؽ يحتاج الى قواعد ،مدمرة سمبية أثاراً  لو يكوف قد يءالخاط الحكومي التدخؿ أف عمى يؤكد أخرى

بحكـ اف نظاـ المنافسة ىو الذي يضمف التخصيص األمثؿ لمموارد وتوزيع الدخوؿ وليست ،تضمنيا الدولة
 4.السوؽ في حد ذاتيا

 

 

                                                           
 .253 -252،ص ص2111،ترمجة:أمحد فؤاد بليغ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،الكويت،سبتمرب،تاريخ الفكر االقتصادي:الماضي صورة الحاضرجون كينيث جالربيت، 1
 .20محيد عبيد عبد وآخرون،مرجع سابق،ص 2
 .23ق،صعبد الكرمي بريشي،مرجع ساب 3

4
Abdelouahad Rezig, Algérie, Brésil, Corée du sud trois expériences de développement, OPU,ben-Aknoun, Alger, 

2006,p133.  
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 :ع آلية السوقالفرع األول:دور الدولة وعالقتيا م

 آليات عمؿ مع والعبلقة الدولة بدور يتعمؽ فيما األسس مف مجموعة عمى الفكري التيار ىذا يؤكد
 :يمي فيمايا أىم وتتمثؿ ،السوؽ

 بضرورة مكتممة،فالقوؿ غير فرضية ىي لمتدخؿ كسبب مظيره أو سببو كاف أيا الفشؿ فرضية عمى االعتماد:أوال
 قدرة أكثر العاـ القطاع أف إثبات وثانيا السوقي الفشؿ موطف تحديد أوال يستمـز ما نشاط في العاـ القطاع تدخؿ
 .الخاص القطاع مف بالميمة القياـ عمى

 عمى قدرة أكثر العاـ القطاع أف إثبات و مف الصعبنسبيًا،فإن أيسر الفشؿ موطف تحديد مشكمة كانت إذا:ثانيا
 بو تقوـ أف يجب ما بيف لمفصؿ حدود تحديد مسألة أف القوؿ يمكف وليذا الخاص القطاع مف بالميمة القياـ
 .بقدرىا تقدر الضرورة أف لمنطؽ وفقا وديناميكية نسبية مسألة الخاص لمقطاع يترؾ وما( العاـ القطاع) الدولة

 والسمع الخدمات تقديـ آليات تعدد ظؿ الفشؿ،ففي ىذا لمعالجة طرؽ توجد ال أنو يعني ال الحكومي الفشؿ:ثالثا
 حاجة ىناؾ أف أي  الموارد تخصيص عند الكفاءة يحقؽ توافقي وضع إلى الوصوؿ يمكف فإنو الدولة بواسطة
 .األكفأ ىو التدخؿ ىذا يكوف أف ضماف وبيف السوقي الفشؿ لمعالجة الحكومي التدخؿ بيف لمتوفيؽ ماسة

 وآليات الحكومي التدخؿ فبي توافقي حؿ عف البحث إطار في الحكومي التدخؿ بضرورة التسميـ مع:رابعا
  التدخؿ؟ قرارات تصنع كيؼ بالتدخؿ؟ تقوـ تفعؿ؟كيؼ أف الدولة عمى يجب رئيسة:ماذا أسئمة السوؽ،تطرح ثبلثة

 االقتصادية: الحياة في الدولة لدور األساسية الفرع الثاني:المحاور

 في يتحرؾ أف الخاص القطاع مف لمفاعميف يسمح نحو عمى  التدخؿ الحكومة تستطيع اإلطار ىذا في
 البنية توفير تشمؿو  الحكومي التدخؿ مواطف مف العديد اقتراح تـ وليذا،ككؿ المجتمع رفاىية لدعـ إيجابي إطار

 والمجاؿ والتكنولوجيا والصحة التعميـ مثؿ المجاالت مف العديدكذلؾ  وتشمؿ واالجتماعية االقتصادية األساسية
 المؤسسات توفير أيضا التدخؿ محاور شممت كما،االجتماعية والحماية لبيئةا وحماية المادي الماؿ ورأس المالي
 بما الخاص لمقطاع الدعـ توفيرعف  ولةؤ مس الدولة،فالخاص القطاع ودعـ السوؽ دور وتدعيـ لتقوية البلزمة
 ثمار ليؤتي خاصة اجراءات اتخاذ الخاص لقطاعا دعـ يتطمب كما ،التنموية المجتمع أىداؼ مع يتماشى
 مسألة ف،اضافة الى أالخاص لمقطاع األداء لكفاءة معايير ووضع الشفافية مف كبيراً  قدراً  يتطمب ما وىو إيجابية
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 االقتصادي، لمنمو ضرورياً  شرطاً  تعد التوزيع عدالة إفحيث  الحميد التدخؿ مواطف مف موطناً  تعد التوزيع عدالة
         .آسيا شرؽ دوؿ تجربةفي  ثبت كما

 لمصدمات التعرض مف القومي االقتصاد حماية ىي الحكومي لمتدخؿ أيضا اليامة رالمحاو  مف
 الغذاء أسعار ارتفاع وأزمات المالية األزمات الصدمات ىذه أمثمة ومف،االقتصادية العولمة ظؿ في الخارجية
  1.شابو وما النفط وأسعار العالمية

 كما يمي: االقتصادية الحياة في الدولة لدور أساسية أدوار أربعة بيف نميز أف يمكفو 

 حقوؽ احتراـ وضماف القانوف وتطبيؽ النظاـ بحفظ الخاصة الكبلسيكية الدولة بوظائؼ الدور المتعمؽ  -1
نفاذ الخاصة الممكية  السوؽ ولنظاـ ناحية، مف العاـ لمنظاـ أساسا اعتباره يمكف مما وغيرىا التعاقدات وا 

 الشروط حضور دوف والطمب العرض لقواعد تبعا حر ؿتباد يقوـ أف ينتظر ال إذ أخرى ناحية مف
نفاذ الممكية كحقوؽ األولية المؤسسية   .التعاقدات وا 

 ابتغاءا االقتصادييف الفاعميف بيف العبلقات بتنظيـ فيو الدولة تضطمع التنظيمي،والذي الدولة دور -2
 كحاؿ االقتصادييف اعميفالف بيف القوة اختبلالت لضبط الدولة تتدخؿ السياؽ ىذا العاـ،وفي لمصالح
 الضابطة والقواعد المالية األوراؽ أسواؽ في المعمومات لتدفؽ المنظمة والقوانيف االحتكار منع قوانيف
 مف األدنى والحد الصناعي واألمف الصحية السبلمة وقواعد المستيمؾ حماية وقوانيف البنوؾ لنشاط
  .وغيرىا لمعماؿ الحقوؽ

 يحقؽ أو النمو يدفع بما االقتصادية الموارد مف جزء بإدارة تضطمع بأف اداالقتص إزاء تنمويال لدورا -3
 قطاعات تنمية أو العالمية األسواؽ في المحمية الصناعات منافسة دعـ أو كالتصنيع تنموية أىدافا
 طريؽ عف الخاص لبلقتصاد داعـ بدور الدولة اضطبلع إلى الدور ىذا ويمتد الوظائؼ، لخمؽ بعينيا

 المباشر المدى عمى عائدىا لضعؼ الخاص االستثمار إلييا يتجو قمما قطاعات في الحكومي االستثمار
 الصحية والرعاية الميني والتدريب التعميـ خبلؿ مف البشرية الموارد في واالستثمار األساسية كالبنية
 المنافسة عمى االقتصاد قدرة مف تزيد ألنيا ناحية مف تنموي بعد ليا قضايا وىي االجتماعي، والتأميف
 لممواطنيف، اإلنتاجية القدرات تمس ألنيا كذلؾ اجتماعي بعد المعيشة،وليا مستويات مف وترفع والنمو
  .اإلنتاجية العممية في كأطراؼ فحسب وليسوا كمواطنيف واجتماعية اقتصادية حقوقا ليـ وترتب

                                                           
 .ترقيمخطاب عبداهلل شحاتو،مرجع سابق،بدون  1
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 والذي األوؿ، المقاـ في الدولة ليةما خبلؿ مف ىذا ويتحدد والثروة، الدخؿ توزيع إعادة في الدولة دور  -4
 معينة، مجاالت عمى لبلنفاؽ واستخداميا اإليرادات مف وغيرىا الضرائب بتحصيؿ خبللو مف الدولة تقوـ
 لدعـ الضرائب جمع المثاؿ سبيؿ فعمى أخرى تنموية أىداؼ مع التوزيع إعادة ىدؼ يتقاطع ما وعادة
 وكفاءة إنتاجية مف ترفع نفسو الوقت في ولكنيا المعيشة ياتمستو  مف ترفع الصحية والرعاية التعميـ نظـ
 1.الخاصة الشركات أصحاب عمى العمؿ تكمفة مف وتخفض العاممة القوى

 تراع لـ إذ الفشؿ بإمكانية التسميـ ظؿ وفي الدولة عاتؽ عمى المسؤولية الممقاة هىذ ظؿ في    
 عمى  يتحتـ الحكومة وفشؿ السوؽ فشؿ متيلمشك الحموؿ أفضؿ ىإل الوصوؿ أجؿو المختمفة، الضوابط

 تربطيما التي التشابؾ عبلقة إدراؾ خبلؿ مف ديمقراطي بشكؿ العمؿ الخاص والقطاع الحكومة مف كؿ
 كييكؿ) القطاع ىيكؿ وليس السموؾ ىو ىنا بالديمقراطية والمقصود،منيا المنفعة تعظيـ ومحاولة
 السياسة ليست معينة سياسة نجاح درجة يحدد ،فما(ليةليبرا أو سمطوية كونيا حيث مف مثبلً  الحكومة

 مف كؿ عمي فإف ثـ ومف،التطبيؽ بيذا المعنية األطراؼ وكفاءة التطبيؽ طريقة ولكنيا ذاتيا حد في
 مياـ ىناؾ أف بينما المركزي ىالمستو  عمي إنجازىا يفضؿ التي المياـ بعض ىناؾ أف إدراؾ الطرفيف
 بيف التكامؿ أىمية إدراؾ عمييما أف البلمركزي،كما ىالمستو  ميع كفاءة أكثر بشكؿ تنجز أخرى

 .الخاص أو العاـ سواء لمقطاع المختمفة المستويات

 ::دور الدولة في المجال االجتماعي والسياسة االجتماعيةالفرع الثالث

 نواع السياسات االجتماعية لمدولة بحسب مضمونيا األساسي الى ما يمي:أيمكف تقسيـ 

:وىي سياسة لضماف اشباع االحتياجات األساسية لممواطف بطريقة معقولة سة الرفاىية االجتماعيةسياأوال:
ومتناسبة مع المعايير العصرية،وقد سادت سياسات ونظـ الرفاه االجتماعي في دوؿ غرب وشماؿ اوروبا خبلؿ 

خر السبعينيات وتـ ذلؾ تحت مرحمة بعد الحرب العالمية الثانية لمدة ثبلثة عقود تقريبا،أي حتى منتصؼ وأوا
التوازف االقتصادي  مظمة الفكر الكينزي القائـ عمى تدخؿ الدولة لممساعدة في عبلج اخفاقات األسواؽ في تحقيؽ

 .عند مستوى التشغيؿ الكامؿ أو قريبا منو

نمية :توفير الخدمات االجتماعية وخاصة التعميـ والصحة ويعبر عنيا بالمعنى الواسع مف خبلؿ التثانيا
 .االجتماعية

                                                           
 ،بدون ترقيم.2104ق االوسط،ديسمرب،مركز كارنيغي للشر دور الدولة االقتصادي وإعادة تصميم نموذج التنمية في مصرعمرو عاديل، 1
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:التنمية البشرية:وتعنى برفع مستوى الحياة الى الحد البلئؽ باإلنساف في المجتمع المعاصر،وىو ما يتحقؽ ثالثا
 .بتوفير فرص التشغيؿ وكسب الدخوؿ،والقدرات التعميمية والصحية

الدنيا والوسطى مف سمـ الدخؿ :الحماية االجتماعية:وتتعمؽ برعاية الفئات االجتماعية الواقعة عمى الدرجات رابعا
 .في العالـ النامي عمى وجو التحديد

:شبكات األماف االجتماعي:وتعتبر نوعا خاصا مف أنواع الحماية االجتماعية اذ توجو الى الفئات الميمشة خامسا
 1.والمعرضة بصفة دائمة لبلنكشاؼ،وتوجد في األنواع المختمفة لمنظـ االجتماعية

 ءات المساعدة لمتكامل بين التدخل الحكومي والقطاع الخاص::االجراالرابعالفرع 

 وداعـ مكمؿ الحكومي التدخؿ عممية تجعؿ أف يمكف التي جراءاتاإل مف ىناؾ فإف أساسية بصورة
 مف نوعيف في االجراءات ىذه أىـ وتتمثؿ،االقتصادي النمو عممية يدعـ نحو عمى الخاص القطاع لدور

 ،خاصة بصفة العامة المؤسسات بأداء تتعمؽ والثانية الحكومي القرار صنع ةبعممي تختص القرارات،األولى
   ونفصميا فيما يمي:

 :تتمثؿ فيالحكومي: القرار صنع أوال:االجراءات المتعمقة بعممية

 اتباع العامة،ويساىـ الخدمات توفير في ممساىمةل المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع تشجيع 
 .المجتمعية والمشاركة والمسألة لمرقابة الجيد المناخ خمؽ في الخدمات تمؾ يـتقد في المركزي نظاـ

 في الراغبيف الضغط جماعات بعض مع المواجية رغـ لممنافسة المقيدة الحكومية القرارات مف الحد 
 .المختمفة االحتكارية األوضاع مف مصالحيا لتحقيؽ المنافسة عمي القيود استمرار

 األداء وتحسيف المصالح جماعات سيطرة مف لمحد الحكومة ىلد واالنفتاح ةالشفافي مباديء تطبيؽ 
 .الحكومي

 رغـ صعوبة الشخصية، المصالح صريح بشكؿ فييا تبرز التي المجاالت في الحكومة تدخؿ مف الحد
 .بسيولة مصالحيا عف تتخمى لف المصالح جماعات أفحيث  االستراتيجية ىذه مثؿ تطبيؽ

                                                           
1
،اجلمعية 54-53،رللة حبوث اقتصادية عربية،العدداندور الدولة في التجارب التنموية اآلسيوية مع تركيز خاص على المجال االجتماعي ومنظومة االبتكارزلمد عبد الشفيع عيسى، 

  .39-38ص ص،2100ربيع -العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،شتاء
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 القرارات تنسجـ حتى،(التنفيذي الجياز) القرار وأصحاب الخبرة أصحاب ورد بيف التوازف تحقيؽ 
 الخبراء تمثيؿ التي عمدت الى األمريكية المتحدة الواليات وكمثاؿ عمى ذلؾ،الخبراء راءالحكومية مع آ

       .                                    الكونجرس لرقابة وتخضع تشريعية سمطات تمتمؾ مستقمة مجالس في

 :العامة المؤسسات ثانيا:االجراءات المتعمقة بأداء

 :ما يمي االجراءات ىذه أىـ مفو  العامة المؤسسات كفاءة ـيتدع شأنيا مف والتي االجراءات مف مجموعة توجد

 العامة الخدمات توفير عممية في والمناقصات المزايدات استخداـ. 
 في الخاص القطاع معفييا  الدخوؿ الدولة طيعتتس ال التي الخدمات عمى األداء عقود نظاـ تطبيؽ 

 .مشاركة عبلقات
 المشاركة بعقود يعرؼ فيما الخدمات مف العديد عمى لمحصوؿ الخاص بالقطاع االستعانة. 
 الحكومية اتيالمشتر  حالة في الستخداميا السوؽ في المتاحة المعمومات مف االستفادة. 

 الدولة أف أو لمدولة بديبلً  السوؽ في كوف ليست القضية أفىو  افقيالتو  التيار ىذا يراه ما فإفعامة  بصورة
 الفشؿ صور ومعالجة السوقي الفشؿ معالجة تضمف التي الوسائؿ عف نبحث أف األجدى لمسوؽ،ولكف بديبلً 

  1.السوؽ وآليات الحكومي التدخؿ بيف التشابؾ عبلقات إدراؾ خبلؿ مف الحكومي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 مرجع سابق،بدون ترقيم،بداهلل شحاتو،ع خطاب 
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 :الصالح االقتصاديالمختمفة لجيال األطبيعة قييم تحميل وتالثالث:المبحث 

 مزمنة وىيكمية اقتصادية صعوباتمف الى االستدانة نتيجة لمعاناتيا قتصادياتاال مف الكثيرلجأػت 
 ياوضع في اصبلحات الجيؿ االوؿ التي المتمثمةتطبيؽ بعض وصفات االصبلح االقتصادي اضافة الى 

 االنتقادات ضوء عمى،و اإلصبلحات مف األوؿ الجيؿ نتائج محدوديةونتيجة ل،الدولي والبنؾ الدولي النقد صندوؽ
 دعالذي ي اإلصبلحات مف الثاني الجيؿتـ اعتماد ،بعد أزمات التسعينات الدولية المالية المؤسسات إلى الموجية
 .واشنطف إلجماع توسيع بمثابة

 ول من االصالحات االقتصادية:الجيل األ  خمفيةالمطمب األول:

اية مف الثمانينيات بدأ التوجو نحو البحث عف االنطبلؽ االقتصادي بتبني"سياسات جديدة" بإشراؼ بد
والتكييؼ االقتصادي وىي السياسات التي اطمؽ عمييا برامج التثبيت ،صندوؽ النقد الدولي والبنؾ العالمي

في وبرامج مكافحة الفقر  ،1890المباديء الميبرالية التي تشكؿ اساس برامج التعديؿ الييكمي بعدف 1،الييكمي
لخصت مف طرؼ جوف ،التي وضعت باالشتراؾ مع صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولينياية الثمانينيات و 
 الخبراء بيف إليو التوصؿ تـ الذي اآلراء لوصؼ توافؽ واشنطف إجماع توسمي 1898،2 ويميامسوف في سنة

 الخزينة وقسـ الدولي والبنؾ الدولي النقد شنطف)صندوؽوا في مقرىا ىامة وكاالت ثبلث في االقتصادييف
 أمريكا دوؿ إلى موجية كانت التي السياسة مجاؿ في مف المشورة األدنى المشترؾ القاسـ حوؿ األمريكية(
سوؽ وىي  حوؿ ثبلثة أمور أساسيةبإختصار ويدور توافؽ واشنطف 1898،3مف سنة  ابتداء البلتينية

يتألؼ اجماع واشنطف مف المباديء العشرة و  4صغيرة، الخاصة،وحكومة المبادرات تحركو مفتوح حرة،واقتصاد
 التالية:

 عف طريؽ األوؿ،وذلؾ المقاـ يف لمدولة العامة الموازنة عجز تخفيض بو ويقصد:العامة المالية انضباط 
 رسـو بفرض عامةاإليرادات ال الدعـ،وزيادة شامبل ياالجتماع العاـ اإلنفاؽ العاـ السيما اإلنفاؽ تخفيض

                                                           
 .001،ص2104،مكتبة حسن العصرية،بریوت،لبنان،0،طدراسات في التنمية االقتصاديةطيف مصيطفى،عبد الرمحان بن سانية،لعبد ال 1
 لة الدراسات االقتصادية وادلالية،العدد السابع،اجمللد الثاين،،رل(1020-2880االصالحات االقتصادية كمدخل للتنمية المستدامة في الجزائر للفترة)زكريا دمدوم،شيخة خليفة بلقاسم، 2

 .90،ص2104جامعة الوادي،
-2101 قسنطينة، ،جامعة منتوري،)غری منشورة(،مذكرة ماجستری يف العلوم االقتصاديةدور الجيل الثاني من االصالحات االقتصادية في تحقيق التنمية:دراسة حالة الجزائراميان زوين، 3

 .8،ص2100
رللة التنمية والسياسات االقتصادية،ادلعهد العريب للتخطيط،اجمللد الثالث عشر،العدد ،نموذج التنمية المستقلة البديل لتوافق واشنطون وإمكانية تطبيقو في زمن العولمةابراىيم العيسوي، 4

 . 8 -7ص ،ص2100األول،الكويت،يناير
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 ورفع التكمفة سياسة استرداد بتطبيؽ السابؽ،وذلؾ فى مجاًنا تقدـ كانت التى العامة الخدمات عمى
 الييئات خسائر سد ذلؾ،بدعوى إلى وما والوقود والكيرباء كالمياه العامة المرافؽ خدمات أسعار

 ذلؾ إلى وما باألداء اإلنفاؽ جديدة لربط قواعد وضع االنضباط يتضمف أف ويمكف،العامة االقتصادية
 النفقات. ترشيد سبؿ مف

 ياالستثمار ف عف األساسية،وبعيًدا والبنية والصحة التعميـ نحو العاـ اإلنفاؽ أولويات ترتيب إعادة 
 .والخدمات لمسمع المباشر اإلنتاج عمميات

 لتعزيز حوافز الحدية الضرائب معدالت وتخفيض الضريبية القاعدة توسيع الضريبى:ويشمؿ اإلصبلح 
 ي.الضريب التيرب مف والحد واالستثمار اإلنتاج

 عادة عمى ينطوى ما موحدة،وىو تنافسية صرؼ أسعار إلى لمتوصؿ ياألجنب الصرؼ نظاـ إصبلح 
لغاء العممة قيمة تخفيض  .لمعرض والطمب وفًقا يتحدد السعر ترؾ مع الصرؼ أسعار فى التعدد وا 

 حوليا في المنازعات البت األصوؿ،وسرعة ممكية ونقؿ تسجيؿ راءاتإج تيسير الممكية:أي حقوؽ تأميف، 
 فى بالنص أمواليـ عمى طمأنة الرأسمالييف البنوؾ،وكذلؾ فى لمقروض كضمانات استعماليا يسيؿ حتى

 .تأميميا أو مصادرتيا جواز عدـ عمى الدستور
 توجيو االئتماف أو منح أو سعاراأل تحديد فى اإلدارية التدخبلت مف التخمص اإلدارية:أي القيود تفكيؾ 

 .وما إلييا األمور ىذه لتتولى السوؽ لقوى المجاؿ إفساح يعنى ما وىو،العاـ القطاع شركات
 معدالت التعريفة وتخفيض والصادرات الواردات عمى الكمية القيود بإلغاء الخارجية:وذلؾ التجارة تحرير 

 أو التعريفية،الفنية غير كالقيود الواردات لتقييد األخرى السبؿ مف والتخمص الواردات عمى الجمركية
 مدخبلت مف معينة نسبة األجانب بشراء المستثمريف أو المحمييف المنتجيف إلزاـ إلييا،وعدـ وما الصحية
 .إنتاجيا مف معينة نسبة بتصدير األجنبية أيًضا الشركات ـإلزا عدـ المحمية،أو المصادر مف اإلنتاج

 مجاؿ اإلنتاج يف تعمؿ شركات أكانت لمدولة،سواء الممموكة والييئات اتالشرك بيع الخصخصة:أي 
 وكذلؾ،واالتصاالت والبريد والكيرباء كالمياه العامة المرافؽ خدمات توفر ىيئات أو شركات لمسوؽ،أـ

 الحكومة يتول ليشمؿ عدـ الخصخصة معنى يف يتوسع العامة،وقد التأميف وشركات المصارؼ بيع
 وتوفير عمى تقديميا األجنبي أو المحمي الخاص القطاع مع التعاقد عمى االقتصارو ،الخدمة تقديـ

 األساسية مشروعات البنية إقامة عمى الخاص القطاع مع التعاقد يشمؿ قد لذلؾ،كما البلـز التمويؿ
 أجؿ اءانقض بعد إلى الدولة الممكية تحويؿ ثـ والتشغيؿ والتممؾ البناء بنظاـ والمطارات والموانئ كالطرؽ
 .معيف
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 كالحدود القصوى األجانب المستثمريف عمى تفرض قد التي القيود إلغاء األجنبي:أي اإلستثمار تحرير 
 عمى غيرىا،وكالقيود فى أو الخصخصة حالة يالوطنية،ف الشركات أسيـ تممؾ عمى توضع قد يالت

 ذلؾ،وكذلؾ إلى التصدير وما أو لممنتج يالمحم بالمحتوى الخاصة الماؿ،والقيود رأس أو األرباح تحويؿ
 . البورصة يف األجانب تعامبلت عمى القيود

 لغاء فى والطمب العرض لعوامؿ تركيا أي الفائدة أسعار تحرير بو المالي:ويقصد التحرير  السوؽ،وا 
 لمبنؾ المركزي،كما االستقبللية االئتماف،وكفالة تخصيص عمى الضوابط مف وغيرىا االئتمانية السقوؼ
 انتقاؿ عمى إلغاء القيود المدفوعات،أي ميزاف فى الماؿ رأس حساب تحرير المالي ريرالتح يشمؿ

   1.لمدولة الوطنية الحدود عبر األمواؿ
بعدا  فتشكبل  الييكمي والتكيؼ االقتصادي التثبيت برامج  شروطصبحت أوبعد اعبلف وثيقة توافؽ واشنطف 

 :يمي فيما البرامج هىذ وسنفصؿ 2 مف ضمف توجيات ىذا التوافؽ ساسيا أ
 :األول:برامج التثبيت اإلقتصادي الفرع

 ىذه لوقوع الدولي النقد صندوؽ عاتؽ عمى والمتابعة عدادواإل التصميـ في البرامج ىذه مسؤولية تقع
  .الوظيفية ميماتو طارا في األفكار

 اجمالي بيف ختبلؿاال ازالة إلى تيدؼالتي  السياسات مف حزمة أنياتعرؼ بالتثبيت: سياسات مفيوم:أوال
 المستوى وارتفاع المدفوعات ميزاف في عجز مف األختبلؿ ذلؾ عمى يترتب وما المحمي والطمب المحمي العرض
 وعمى واألحتياجات المتاحة الموارد بيف التوفيؽ مف حالة أحداث إلى السياسات تمؾ تسعى حيث سعارلؤل العاـ
  3.المحمية االسعار مستويات عمى الضغوط وتقميؿ المدفوعات ميزافل مرغوبة نتائج تحقيؽ إلى يؤدي الذي النحو

 لميزاف الجديدة الكبلسيكية النظرية عمى البرامج ىذه تصميـ في يعتمدالتثبيت: لسياسات النظري األساس:ثانيا
 ىيكؿ يف الضرورية والتعديبلت ومشكبلتيا الديوف تراكـ بيف القائمة الصمة تحميؿ إلى تستند والتي،المدفوعات
 ىذه التدىور،ولتحقيؽ مف المحمية العممة قيمة عمى والحفاظ،العامة والموازنة المدفوعات ميزاف لتعديؿ االقتصاد

                                                           
1 Eric Berr,François Combarnous,L’impact du consensus de Washington sur les pays en développement une évaluation 

empirique,Document de travail,centre d'économie du développement,Université Montesquieu,Bordeaux, Avril 2004,pp2-4.  
2
،رسالة ماجستری يف االقتصاد)غری منشورة(،جامعة االزىر،غزة، ا على المتغيرات االقتصادية الكليةبرامج التثبيت االقتصادي والتكيف الهيكلي وآثارىىيثم مجال ابراىيم النجار، 

 .41،ص2106
  .06،ص2112احلكمة،بغداد، بيت،0ط، البديل والخيار الدولي النقد صندوق نهج بين المالي االصالح، العزيز عبد اكرام 3
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 متوازناً  وجعمو تقميصو عمى فتعمؿ (واالستيبلكي االستثماري)الكمي الطمب في التحكـ عمى االعتماد يتـ الغاية
  1.القصير األجؿ في صادياالقت االستقرار إلى لموصوؿ المحمي الناتج مع

 النقد بصندوؽ الخاصة االقتصادي التثبيت برامج محاور أىـ ذكر يمكفالتثبيت االقتصادي: برامجمحاور :اثالث
 فيما يمي: الدولي

 رفع أجؿ مف البرنامج تنفيذ بداية عند اإلجراء ىذا يتخذ حيث لمبمد المحمية العممة قيمة تخفيض 
 إلى سيؤدي اإلجراء ىذا أف الخارجي،رغـ بالمنتوج المحمي المنتوج موازنة مع الواردات الصادرات وتقميؿ

 الشرائية،رغـ القدرة تقميؿ إلى سيؤدي العممة لقيمة تخفيض كؿ أف إلى الطمب الداخمي،باإلضافة تقميؿ
 .القتصاديا االستقرار برنامج تبني بعد عممتيا خفض عمى أقبمت معظـ الدوؿ أف إال ىذا
 المحمي اإلنتاج وتشجيع األساسية المواد يخص فيما إلعاناتيا الدولة وتوقيؼ الداخمية األسعار تحرير. 
 عمى بالعمؿ الداخمي االدخار فعالية وتشجيع النقدية السياسة سير تحسيف وتخص المالي السوؽ إصبلح 

 .لخاصةا راتاالستثما وتمويؿ البنكي النظاـ وحوصمة القرض وتأطير الفائدة لمعدالت إجمالي تحرير
  بتحفيز وذلؾ الدولية المنافسة نحو لبلقتصاد التدريجي االنفتاح طريؽ عف الخارجية التجارة تحرير 

 الدوؿ األكثر الدولييف أف والبنؾ الصندوؽ خبراء ويرى ،الدولية التجارية المنظمات إلى  االنضماـ
  .مواجية الصدمات الخارجية في األفضؿ ىي العالمي االقتصاد عمى انفتاحا

 غير المجاالت في وخاصة بتخفيضيا لمنفقات عقبلني تسير في والمتمثمة العمومية النفقات ترشيد 

 تنظيـ وكذا التجييزية القطاعات لنفقات أولوية عطاءاو  (...العسكرية،الصحة،التعميـ كالنفقات)اإلنتاجية
   2.العمؿ سوؽ

 ىذه وبالتالي  3ف تكوف انكماشية،اذف تميؿ سياسات االصبلح االقتصادي التي يضعيا الصندوؽ  أل
 والخارجية، المحمية االستثمارات ونقص الركود إلى تؤدي ما سرعاف القصير لؤلمد المصممة االقتصادية البرامج

 

                                                           
1
 .06-05،ص ص2112احلكمة،بغداد، بيت،التكييف الهيكلي وأثرىا في التكامل االقتصادي العربيسياسات التثبيت االقتصادي و سامل توفيق النجفي ، 
،مذكرة ماجستری يف العلوم االقتصادية)غری منشورة(،جامعة زلمد (1021-2880دور المؤسسات المالية الدولية في تحقيق االستقرار االقتصادي:دراسة حالة الجزائر)اميان محالوي، 2

 .36-35ص ص،2104-2103خيضر،بسكرة،
3
 .036-035،ص ص2104،األكادمييون للنشر و التوزيع،األردن،جانفيأساسيات االقتصاد الدولي،مجيل خالد زلمد 
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 برامج ،حيث يوصي الصندوؽ والبنؾ الدولييف بتطبيؽالطويؿ األجؿ ذات الييكمي التكييؼ برامج عندئذ   فتبدأ
 1.الييكمي التكييؼ تطبيؽ أجؿ مف المبلئمة االقتصادية الظروؼ تييء لكي أوال االقتصادي التثبيت

 الثاني:التكييف الييكمي: الفرع

 التثبيت سياسات مف وأشمؿ وسعأ ىداؼواأل المضموف حيث مف الييكمي التكييؼ عممية تعد
 :يمي فيما ذلؾ وسنفصؿ ويرعاىا البرامج بيذه الدولي البنؾ ويختص االقتصادي

 الطاقة رفع إلى اليادفة واإلجراءات السياسات مف مجموعة الييكمي بالتكيؼ يقصدم التكييف الييكمي::مفيو أوال
  2.االقتصاد مرونة ودرجة اإلنتاجية

فيما  الييكمي التعديؿ برنامج إطار في عمييا التركيز يتـ التي السياسات تتمخص:الييكمي التكييف :سياساتثانيا
 يمي:

 مع العممة قيمة واقتراح تخفيض وواقعي مرف صرؼ سعر إتباع عمى تقوـ التي:يةوالنقد المالية السياسة 
 .مكافحة التضخـ

 تحرير بعد المنافسة وتشجيع الخارجي التبادؿ تشجيع عمى تقوـ والتي األسعار أو التجارية السياسة 
 .الخارجية التجارة وتحرير األسعار

 العامة داتااإلير  رفع قصد ذلؾو  والتجاري المالي والنظاـ الضريبي النظاـ سياسة. 
 (الخوصصة) العاـ القطاع ىيكمة بإعادة وذلؾ اإلنتاجي النظاـ تحسيف سياسة. 
 جانب إلى الواردات وتشجيع العاـ اإلنفاؽ بترشيد العمومية األمواؿ لتأطير االقتصادية الموجية السياسة 

  3.العامة الميزانية توازف إعادة

 

 

                                                           
 ادلستنصرية،بغداد،،جامعة 97،رللة االدارة واالقتصاد،العدد1020-2880ثر االصالحات الهيكلية في عجز الحساب الجاري في األردن للمدةأقصي اجلابري،غيداء جعفر الزبيدي، 1

 .24،ص2103
 االدراة ،كلية01رقم ،العدد2االقتصادية،اجمللد للعلوم الغري ،رللة(والمغرب مصر)مختارة عربية بلدان في الهيكلي التكيف سياسات تحليلعباس، جبار،سحر الكاظم عبد اميان 2

 .029،ص2118الكوفة، واالقتصاد،جامعة
3

،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية)غری منشورة(،جامعة (2881-2880اسة النقدية في ظل اإلصالحات االقتصادية حالة الجزائر فترة)محاولة لتقييم نتائج السيبوشة زلمد، 
 .         ،947،ص2103-3،2102اجلزائر
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 وىي: محاور ثبلث يتضمف:ف الييكميمحاور برنامج التكيي:ثالثا

الدولي اف تدخؿ الدولة في األسعار واألجور مف شأنو أف يؤدي الى  حيث يعتقد البنؾاألسعار: تحرير -1
 ية،وتقميص حوافز زيادة االنتاجية.تشويو األسعار الحقيق

تعاد حيث يطالب البنؾ الدولي بخصخصة العديد مف مؤسسات القطاع العاـ،كما يوصي بابالخصخصة: -2
عف أي أىداؼ اجتماعية او سياسية،بحيث تكوف عممية  القطاع العاـ مف خبلؿ عممية الخصخصة

 الخصخصة والتحوؿ نحو القطاع الخاص عمى أسس تجارية بحتة مف خبلؿ آليات السوؽ الحر.
عزؿ  حيث يرى خبراء البنؾ الدولي اف الرقابة عمى التجارة الخارجية تؤدي الىتحرير التجارة الخارجية: -3

 األسواؽ المحمية عف األسواؽ الدولية.
يوفر المباشر  األجنبيحيث يرى البنؾ الدولي اف تدفؽ االستثمار تشجيع االستثمار األجنبي المباشر: -4

  1العمبلت االجنبية وينقؿ التكنموجيا.

 الصالح االقتصادي في ظل األزمات العالمية: لكمدخل  وكمةالح:المطمب الثاني

توجيو انتقادات لممؤسسات المالية الدولية  مما أدى الى اضافة مجموعة  اآلسيوية لماليةا األزمة نتج عف
 األوؿ، الجيؿ إلصبلحات تكممة بإعتبارىا الثاني الجيؿ بإصبلحات تعرؼمف المباديء الى اجماع واشنطف 

 2"،الموسع واشنطف إجماع" عبارة البعض عمييا أطمؽ لذلؾ واشنطف إلجماع توسيعو 

رت قضايا متعمقة بسبلمة الحكـ،ونزاىتو ونظرا الستقرار مباديء السيادة لكؿ دولة وضرورة عدـ يثأوقد 
التدخؿ في شوؤنيا الداخمية،فقد وجدت العديد مف مؤسسات التمويؿ الدولية صعوبة في التوفيؽ بيف احتراـ ىذه 

  3.الحكـساليب أالمباديء المستقرة وبيف الحاجة الى توجيو النظر الى أىمية سبلمة 

 النمو األخيرة ىذه جعمت حيف ففي ،واشنطف توافؽ يءمباد عف واشنطف توافؽ بعد ما يءمباد تختمؼو 
 التي الكبلسيكية النيوليبرالية المقاربة عف الجديدة التوافؽ مبادئ لمتنمية،ابتعدت يالرئيس اليدؼ االقتصادي

المعيشة والصحة والتعميـ والتي يجب اف تكوف وسممت باف التنمية تتضمف ايضا زيادة في مستوى السوؽ، تشجع

                                                           
1
 .79-70ص ص،مرجع سابق، النجار ابراىيم مجال ىيثم 
2
 .90مرجع سابق،ص،دمدوم،شيخة خليفة بلقاسم ءزكريا 
 احلقوق كلية،الملتقى الدولي حول:أبعاد الجيل الثاني من االصالحات االقتصادية في الدول الناميةحتمية اإلصالحات االقتصادية من الجيل الثاني،بد الوىاب رميدي،علي مساي،ع 3

 .3،ص 2116 ديسمرب5-4يومي بوقرة،بومرداس أزلمد السياسية،جامعة والعلوم



 اديــــــــــــــــــــــات االصالح االقتصــــــــــــــــــــر النظري لسياساـــــــــــــــــــــــول:االطالفصل األ

 

28 
 

يضا أمع الربط  1،المستقبؿ أجياؿ بحاجات المساس دوف مجتمعال حاجات غطيت مستدامةو وديمقراطية  منصفة
 2.بيف التنمية والبيئة

 أسواؽ مرونة،الفساد مكافحة ،الشركات حوكمةالجماع واشنطف الموسع في:وتتمثؿ المباديء العشرة 
االنضماـ الى الرموز والمعايير الدولية،فتح حساب رأس نضماـ الى ضوابط منظمة التجارة العالمية،اال ،العمؿ

ماف الماؿ بحذر،أنظمة اسعار الصرؼ غير وسيطة،استقبللية البنوؾ المركزية)استيداؼ التضخـ(،شبكات األ
 مو كما يمي:ونظرا ألىمية الحكـ الراشد ضمف ىذه المباديء سنفص 3االجتماعي،محاربة الفقر،

 :الحكم الراشد مفاىيماألول:الفرع 

" الحكمانية" استخداما أقؿ وبدرجة" الصالح أو الرشيد الحكـ" مفيوـ السياسي التحميؿ أدبيات في برز
 ".الجيد الحكـ"أو" الرشيد الحكـ" ىو شيوعا العبارات أكثر أف إال" الحوكمة"و

 في تقرير البنؾ الدولي عف الدوؿ اإلفريقية جنوب 1898وبدأ ظيور ىذا المفيوـ لممرة األولى في عاـ 
رجع الخبراء السبب في عدـ نجاح سياسات أالصحراء،وتـ فيو وصؼ األزمة في المنطقة كأزمة حكـ،حيث 

وليس إلى السياسات اإلصبلح االقتصادي والتكيؼ الييكمي بيذه الدوؿ الى الفشؿ في تنفيذ السياسات،
نفسيا،وفي الوقت نفسو كانت وثائؽ السياسة الخاصة بالييئات المانحة في أواخر الثمانينات وأوائؿ التسعينات 

وضرورة تفعيؿ النظاـ مف القرف العشريف أكثر جرأة مف البنؾ الدولي لمناداتيا بضرورة إصبلح نظـ الحكـ،
والحريات وحقوؽ االنساف كمكونات ،لحفاظ عمى الحقوؽ المدنيةوا،الديمقراطي المبني عمى التعددية الحزبية

وأصبح التركيز عمى األبعاد أساسية لمحكومة الصالحة،وسرعاف ما شاع ىذا المفيوـ في حقبة التسعينات،
الديمقراطية لممفيوـ مف حيث تدعيـ المشاركة وتفعيؿ دور المجتمع المدني مف أحزاب وجماعات ونقابات وكؿ 

صبح مؤشرا دراسيا ييتـ بالمشاركة والمساءلة أدولة ممثبل شرعيا لمواطنييا،ولقد تطور المفيوـ فما يجعؿ ال
  4.والشفافية والتنمية اإلنسانية والتنمية المستدامة

                                                           
1
 Gabriel Wackermann,le développement durable,Ed:ellipses,paris,2008,p32. 

2
  Bruno Cohen-Bacrie,communiquer efficacement sur le développement durable:de l'entreprise citoyenne aux collectivités 

durables,les éditions démos,paris,2006,p 17. 
3
 Dani Rodrik,Goodbye Washington Consencus,Hello Washington Confusion,A Review of the World Bank's Economic 

Growth in the 1990s:Learning from a Decade of Reform,Journal of Economic Literature,Vol. 44,the American Economic 

Association,Pennsylvania,Décember 2006,P978. 
4
 خيضر، زلمد السياسية،جامعة والعلوم احلقوق ادلفكر،كلية ،رللةالسياسية األحزاب حالة دراسة:الجزائر في الرشيد الحكم تحقيق في المدني المجتمع منظمات دورناجي، النور عبد 

 .001-016ص ،ص2118الثالث،فيفري بسكرة،العدد
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 حرفية ترجمة ىناؾ يوجد الترجمة،فبل إشكالية منيجية،منيا إشكاالت عدة الراشد الحكـ مفيوـ وتعتري
 عف يعبر موحد تعريؼ يوجد ال كماوالفرنسية، اإلنجميزية المغة تعكسيا التي الداللة نفس تعكس العربية بالمغة
،بؿ الدقيؽ المعنى  1.المفيوـ ىذا ومحتوى طبيعة حوؿ الجدؿ يثير ما وىذا تعريؼ مف أكثر ىناؾ لممفيـو

 في النحت عميو مؽيط ما العربية،وىو المغة قاموس في مستحدثاً  الحوكمة لفظ يعتبر:لغويا الحوكمة أوال:مفيوم
 مف الكممة ىذه تعني ما بكؿ والحكـ والسيطرة االنضباط يعني ما الحكومة،وىو مف مستمد لفظ فيو المغة،
 : يامن الجوانب مف العديد يتضمف" ةالحوكم" لفظ فاف وعميو،معاني

 واإلرشاد التوجيو مف تقتضيو ما:الحكمة. 
 السموؾ في تتحكـ التي والقيود لضوابطا بوضع األمور عمى السيطرة مف يقتضيو وما:الحكـ. 
 لى وثقافية أخبلقية مرجعيات إلى الرجوع مف يقتضيو االحتكاـ:وما  خبلؿ عمييا مف الحصوؿ تـ خبرات وا 

 .سابقة تجارب
  ً2.المساىميف بمصالح وتبلعبيا اإلدارة سمطة انحراؼ عند خاصة لمعدالة التحاكـ:طمبا  

يعرؼ الحكـ  (1882ىناؾ أكثر مف تعريؼ لممفيـو فحسب البنؾ الدولي)اصطالحا: الحكم الراشدثانيا:مفيوم 
  3"التنمية أجل من واالجتماعية االقتصادية الموارد إدارة في السمطة تمارسو الذي األسموب"الراشد بأنو

واالقتصادية واالدارية لتصريف السياسية  ةمسمطلممارسة "األمـ المتحدة االنمائي بأنو  ويعرفو برنامج
ويتجسد في تمك اآلليات والعمميات والعالقات المعقدة والمؤسسات التي يعبر من خالليا المواطنون ،الدولةون ؤ ش

 4 ."حقوقيم،ويسوون خالفاتيمبيا والجماعات عن مصالحيم ويمارسون 

لقيادة الحكـ الرشيد والصالح الى اضعاؼ فكرة الدولة الحمائية وتطبيؽ مبدأ ا يسعى:الحكم الراشدأىمية :ثالثا
اإلدارية خاصة في المؤسسة،اضافة الى الشفافية اكثر تجاه المستفيديف مف السياسات االجتماعية ويساىـ في 

واالجتماعية والسياسية وخاصة األكثر  تعزيز رفاه االنساف وتوسيع قدرات البشر وخياراتيـ وحرياتيـ االقتصادية
المجتمع منيا الوالء واالنتماء واالبداع والرقابة الذاتية كما أف لمحكـ الصالح انعكاسات عمى  وتيميشا، فقرا 

                                                           
1
 ،مذكرة ماجستری يف العلوم االقتصادية)غری منشورة(،جامعة مصطفى اسطمبويل،ائردور الحكم الراشد في تحقيق التنمية االقتصادية المحلية:دراسة حالة الجز عبد اللطيف بن نعوم، 

 .08،ص2106-2105معسكر،
 29تاريخ الزيارة  ( http://iefpedia.com/arab/ content /2011 ) ،منشور على ادلوقعواقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيلهاحسني يرقي،عمر علي عبد الصمد، 2

 .4-3ص،ص 2104سبتمرب 
3
 The World Bank,Governance and Development,a World Bank publication,Washington,April 1992,p1. 

 .4،ص0997،نيويورك،جويلية3،ورقة ادلناقشة رقمالفساد والحكم الرشيدبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي،   4
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كما اف الحكـ الجيد يؤمف النقاش العاـ لسياسات الحكومة ويساعد عمى التقميؿ مف السياسات المنحرفة والمرونة،
   1.والخاطئة عبر المساءلة العامة لمسياسييف والموظفيف

بلثة مياديف رئيسية ىي:الحكومة،القطاع الخاص،والمجتمعات يتضمف الحكـ الرشيد ث:عناصر الحكم الرشيد:رابعا
 المدنية،وسنفصميا فيما يمي:

يبرز دور الحكومة كفاعؿ اساسي في تجسيد الحكـ الراشد مف خبلؿ ممارسة سمطة القطاع العام)الحكومة(: -1
ة والمحرومة،والحفاظ مى التفاعبلت االجتماعية وممارسة القوة المشروعة،ودعـ حقوؽ الفئات الضعيفعالرقابة 

االقتصاد الكمي مع الحفاظ عمى الصحة العامة والسبلمة لمجميع وحسف استخداـ الموارد  عمى استقرار اوضاع
  2.مف أجؿ توفير الخدمات العامة والبنية األساسية لتحقيؽ األمف واالنسجاـ اإلجتماعي

 الدوؿ الراشد،في الحكـ تكريس في ىاما دورا الخاص القطاع يمعب أف الضروري مف أصبح:القطاع الخاص -2
 شريكا أعتبر الخاص القطاع أف واالجتماعية،حتى واالقتصادية السياسية منظومتيا في إصبلح إلى تحتاج التي

 عمميات لتجسيد والتقانة والمعرفة والخبرة الماؿ توفير يستطيع القطاع ىذا أف ذلؾ،حيث في لمدولة أساسيا
 والصحة،كما كالتعميـ مختمفة مجاالت في المدني المجتمع ومنظمات الرسمية لدولةا أجيزة جانب التنمية،إلى

 البلـز والحضاري السياسي الوعي مف راقية لدرجات بموغيـ عند الراشد الحكـ بناء في المساىمة لممواطنيف يمكف
  3.إلقامتو

 يتكوف عتبارهإب  الراشد الحكـ تجسيد في فعالة مساىمة يساىـ أف المدني المجتمع يستطيع:المدني المجتمع-3
 في الممثمة غير السياسية واألحزاب الثقافي الطابع ذات والجمعيات المينية حكومية،كالنقابات غير مؤسسات مف

 الوعي وخمؽ العاـ الرأي توجيو في المجتمع ىذا يساىـ أف وغيرىا،ويمكف الخيرية والجمعيات الدولة مؤسسات
دماج المحرومة الفئات عف والدفاع المجتمع مف اليشة قاتالطب حماية بضرورة االجتماعي  الشباب والميشمة،وا 

 الحقيقي الرديؼ بأنيا المدني تمعلمجا عمؿ طبيعة تتمخصكما ،المختمفة الميف وتنظيـ التنمية مسارات في

                                                           
1
 ،مذكرة ماجستری يف ادارة الدولة واحلكم الرشيد،)غری منشورة(،جامعة األقصى،وعالقتها باألداء االداري في الوزارات الفلسطينيةواقع تطبيق معايير الحكم الرشيد مسری عبد الرزاق مطری، 

 .05-03ص ص،2103
-2102ری منشورة(،جامعة ايب بكر بلقايد،تلمسان،،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية)غدور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية:حالة الجزائربوزيد سايح، 2

 .037-036،ص ص2103
3
 .376-375ص ،ص2100،رللة دفاتر السياسة والقانون،عدد خاص،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،أفريلالديمقراطية والحكم الراشدزلمد غريب، 
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 ة،المتابعةوالمساءل والتقييـ،المحاسبة الرقابة ىو المؤسسات ىذه أعماؿ أىـ حدأ أف دولة،ذلؾ أي في لمسمطة
  1.في التنمية المستدامة وترقية المجتمع الفاعمة المساىمة ىـوالتطوير،واأل

 معايير الحكم الراشد:الثاني: الفرع

 الحكـ"  عف الدولي البنؾ دراسة استندت حيثومصالحيا، الجيات بإختبلؼ والمعايير األولويات تختمؼ
 بعض في و،المساءلة و التضمينية:ىما أسياسييف معيارييف إلى أفريقيا شماؿ و األوسط الشرؽ منطقة في "الجيد

 فعالية،السياسي االستقرار،والمساءلة المحاسبة:ىي الصالح لمحكـ معايير ستة عمى التركيز تـ األخرى الدراسات
 .الفساد في التحكـ،القانوف حكـ،االقتصاد تنظيـ نوعية،الحكومة

عمى أربعة معايير وىي:دولة القانوف،إدارة القطاع العاـ أما منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية فركزت 
أما الدراسات الصادرة عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي فكانت السيطرة عمى الفساد،خفض النفقات العسكرية،

 أكثر شموال وتضمنت تسعة معايير وىي:المشاركة،حكـ القانوف،الشفافية،حسف االستجابة،التوافؽ،المساواة،
 :ما يميىذه المعايير في نفصؿوسوؼ  2،ة،المحاسبة،والرؤية اإلستراتيجيةالفعالي

نقيض الغموض والسرية وتعني وضوح التشريعات وسيولة فيميا،واستقرارىا وانسجاميا مع  ىي:أوال:الشفافية
بما بعضيا وموضوعيتيا ووضوح لغتيا،ومرونتيا وتغيرىا وفقا لمتطورات االقتصادية،واالجتماعية واإلدارية و 

يتناسب مع روح العصر إضافة إلى تبسيط اإلجراءات،ونشر المعمومات واإلفصاح عنيا وسيولة الوصوؿ 
 3.إلييا،بحيث تكوف متاحة لمجميع

تحظى الشفافية بأىمية بالغة،وتعنى بيا المنظمات العالمية والوطنية،حيث أنيا تعمؿ عمى تقميؿ و 
د،وتظير أىميتيا مف خبلؿ عمميا عمى تمكيف المعنييف مف الغموض والضبابية،وتساىـ في القضاء عمى الفسا

معرفة القرارات الصادرة مف خارج وداخؿ المؤسسة،والعمؿ عمى تمبية حقوؽ العامة مف خبلؿ مشاركتيـ في 
المعمومات،وتقديـ المساعدة ليـ في فيـ ادارة عمميات البيانات الداخمية،وتسمح بإطبلع المواطنيف عمى الخيارات 

                                                           
 .6،ص2100،اخلليل،فلسطني،تعزيز مفاىيم الحكم الراشددور مؤسسات المجتمع المدني في ادلركز الفلسطيين لالتصال والسياسات التنموية، 1

 . 06ص،2102-3،2100اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية)غری منشورة(،جامعة اجلزائروالحد من الفقر، نفاق العامالحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلشعبان فرج، 2 
3
 .07ص،مرجع سابق 
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عمى جميع المستويات  عمى تحقيؽ ترابط المنظمة عممياة،كما اف اىمية الشفافية تظير مف خبلؿ المتاح
 1.االدارية والتنفيذية،واحداث التكامؿ بيف اىدافيا،واشاعة النظاـ واالنضباط

عف  ثيفي االدارة العامة  بالتحديد،وذلؾ في اطار الحد 1953استخدـ مفيوـ المساءلة منذ سنة ثانيا:المساءلة:
تعني جممة مف العمميات واألساليب التي يتـ بمقتضاىا التحقؽ مف أف األمور تسير وفًقا لما  والمحاسبة المالية،

ىو مخطط ليا،وضمف األطر التي حددتيا األىداؼ وفؽ المعايير المتفؽ عمييا لموصوؿ بالنظاـ إلى مستوى 
  2.متميز مف الكفاءة والفاعمية

ويمكف النظر الى اىداؼ المساءلة ضمف عى عممية المساءلة لتحقيقو،وىي ما تس:أىداف المساءلة -1
 ثبلثة أىداؼ رئيسية تتضمف:

 :ضبط االداء،لضماف حسف االستخداـ او منع اساءة  مف اجؿالمساءلة كوسيمة لمرقابة والتحكـ
 .استخداـ السمطة

 العامة في مجاؿ  حسف االلتزاـ بالقانوف مف قبؿ الممارسيف لمسمطةل المساءلة كنوع مف الضماف
 .الخدمة العامة،ومراعاة األولويات في استغبلؿ المصادر

 لدى العامميف لمبحث وتجنب  المساءلة كعممية لمتحسيف المستمر عف طريؽ خمؽ استعدادا مسبؽ
االعماؿ التي مف شأنيا اف تؤدي الى األخطاء وبذلؾ يكوف مفيوـ المساءلة قد توسع اكثر مف 

التقديـ لممساءلة والمحاسبة او ايقاع العقوبة،ويشجع المديريف والعامميف  معناه الجوىري المتضمف
 3.عمى قبوؿ المساءلة

بداء بالتصويت الجميع حؽ تعنيو :ثالثا:المشاركة  المشاركة تقوـ المنتخبة،وال السلمجا عبر أو مباشرة الرأي وا 
تأخذ و 4،وحسف االدارة المحمية،التشريع يةمصداقو  المرأة وتمكيف،االنتخابات وبدورية،المدني تمعلمجا بوجود إال

 ىميا:أالمشاركة عدة اشكاؿ 

  جنب العديد مف المشاكؿ مما يمشاركة المواطنوف مباشرة في إعداد ورسـ السياسات الحكومية
 .المستقبمية التي قد تنجر عف عدـ إشراكيـ كاإلضرابات والتظاىرات والفوضى وعدـ الثقة بالحكومة

                                                           
منية)غری منشورة(،جامعة نايف ،اطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم األشفافية والمساءلة في الحد من الفساد االداري ف القطاعات الحكوميةدور الفارس بن علوش بن بادي السبيعي،  1

 .21-08،ص ص2101،ضالعربية للعلوم األمنية،الريا
2
 .20صشعبان فرج،مرجع سابق، 
3
 .43-42،ص صمرجع سابقبادي السبيعي،فارس بن علوش بن  
4
 .58،ص 2101،مطبعة السفری،عمان، اإلصالح السياسي و الحكم الرشيدادلعتصم باهلل علوي ،،شاقبةأمني م 
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 نتاجية استثمارات القطاع  بسبباص مشاركة القطاع الخ نتاجية استثماراتو عمى كفاية وا  تفوؽ كفاية وا 
 العاـ في الكثير مف الدوؿ.

  اضافة الى  جيود اإلصبلح السياسي واالجتماعيمشاركة مؤسسات المجتمع المدني مف خبلؿ دعـ
 1.اعية والسياسيةتحريؾ الجماعات مف أفراد المجتمع لممشاركة في الفعاليات االقتصادية واالجتم

 وينطوي استثناء، دوف الجميع عمى سيادتو وضماف لمجميع مرجعية القانوف اعتباربو  يقصدو رابعا:حكم القانون:
لزاميـ المواطنيف والتزاـ تقيد القوانيف،ومدى حيادية:عمى عنصريف،ىما  تشريعا حيادية القوانيف بيا،فكمما كانت وا 

 2.الكفاءات الكفيؿ بإطبلؽ الجميور كةوالمشار  لمعمؿ استقطبت كمما وواقعا

في /العبلقة عمى المساواة والمشاركة مف قبؿ كؿ اصحاب المصمحة يقوـ ىذا المبدأخامسا:التضمينية والمساواة:
  3.عمميات وممارسات اجيزة الدولة،وىو يعني العدالة والحماية القانونية لحقوؽ المواطنيف

عني بعممية إدارة الحكـ ويريد المشاركة بو قادر عمى فعؿ ذلؾ نية إلى أَف كؿ مف ىو ميوتذىب التضم  
بصورة متساوية،عبر اإلدالء بصوتو،عبر المساىمة بالمشاورات أو عبر مراقبة ىيئات الخدمات العامة المحمية 
كما تعني أيضا أف الدولة تعامؿ الكؿ عمى أساس المساواة،وأنيا تحمي حقوؽ الجميع بنفس الحماسة،واف ال 

يش وال تمييز في تأميف الخدمات العامة، وأف الجميع يتمتع بحقوؽ المراجعة والتصويب نفسو في حاؿ ميز تيم
المسئولوف بيف الفرد واآلخر،والخطوة األولى لتحسيف التضمينية ىي اعتماد قوانيف وتنظيمات تضمف وتوسع 

تضمف كما رأينا سابقًا حؽ المشاركة نطاؽ الحقوؽ والحريات األساسية لمجميع المتعارؼ عمييا عالميا،وىذا ي
المتساوية في عممية إدارة الحكـ وحؽ المساواة أماـ القانوف وبالتالي حؽ المساواة في المعاممة مف قبؿ الييئات 

   4الحكومية،أما الخطوة الثانية فيي إرساء آليات تضمف احتراـ ىذه القوانيف والتنظيمات.

ويقصد باالستجابة قدرة المؤسسات عمى خدمة وتمبية رؤية اإلستراتيجية:سادسا:االستجابة وبناء التوافق وال
ا التوافؽ فيعني العمؿ عمى التوفيؽ بيف المصالح ممصالح الجميع في فترة زمنية معقولة وبدوف أي إستثناء أ

تعمؽ المختمفة لمتوصؿ إلى توافؽ واسع يشكؿ أفضؿ مصمحة لمجماعة،ويتطمب بناء التوافؽ رؤى طويمة األمد ت
 .بالتنمية البشرية والوصوؿ إليو، وينتج ىذا فقط عف فيـ ثقافة وتاريخ التكويف المجتمعي ليذه الشعوب

                                                           
1
 . 24ص،شعبان فرج،مرجع سابق 
2
 .55مرجع سابق،صنوفل قاسم علي الشهوان، 
 .8،ص2101،مركز العقد االجتماعي،مصر،اصالح حوكمة التنمية في مصرأمحد صقر عاشور، 3
4
 .28-27صص ،شعبان فرج،مرجع سابق 
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أما الرؤية اإلستراتيجية وحسب مفيوـ الحكـ الراشد،فإنيا تتحدد بمفيوـ التنمية بالشراكة بيف مؤسسات 
 جتمعي مف جية وافراده مف جية أخرى،الدولة والقطاع الخاص مف خبلؿ خطط بعيدة المدى لتطوير العمؿ الم

والعمؿ عمى التنمية البشرية، وحتى يتـ تحقيؽ النتائج االيجابية في رسـ الخطط ضمف إطار الحكـ الراشد فيجب 
األخذ بعيف االعتبار المتغيرات الداخمية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحموؿ،كما تعني الرؤية 

القادة والجميور العاـ منظورًا عريًضا وطويؿ األجؿ فيما يتعمؽ بالحكـ الراشد والتنمية اإلستراتيجية أف يمتمؾ 
البشرية المستدامة،مع اإلحساس بما ىو مطموب ليذه التنمية،كما ينبغي أف يكوف ىناؾ فيـ لمتعقيدات التاريخية 

   1.والثقافية واالجتماعية المركبة ليذا المنظور

 :في ظل انييار توافق واشنطن يل ثالث من االصالحاتلجالتأسيس المطمب الثالث:

 مف انطمقت يالتاالقتصادي و  االصبلح سياسات تطبيؽ عنيا أسفر يالت النتائج عف الرضى عدـ أدى
عجزت  السياسات مف النوعية بيذه التزمت يالت الدوؿ الى تعرضو الى انتقادات خصوصا اف  واشنطوف توافؽ

 لؤللفية، اإلنمائية األىداؼ يتواضًعا،وى أكثر أىداؼ إنجاز يف ممموس تقدـ قؽ ايلـ تح كما التنميةعف تحقيؽ 
 العالـ مستوى عمى تتعالى األصوات مف مجموعة بدأت (2008-2009)المالية األزمة إندالع أعقاب فيو 

نعداـ جديتو وعدـ واشنطوف توافؽ بانتياء منادية  جديد فاؽإت إلى توصمت قد العشريف مجموعة أف نفعو،حتى وا 
وسنتناوؿ مختمؼ االنتقادات وكذا  2المشترؾ النمو تحقيؽ أجؿ مف لمتنمية سيوؿ توافؽ يدعى التنمية حوؿ

 فيما يمي: الحوكمة نظاـ إلصبلحالجيود المبذولة 

 :لتوافق واشنطناالنتقادات الموجية الفرع األول:

نقاش الحاد بيف كؿ مف الجدؿ وال الكثير( واشنطف وفاؽ) فم المنبثقة واإلجراءات السياساتعف  تمخض
عادة تنظيمو وفقًا لمبادئ الميبرالية  مف الساسة والمختصيف والمعمقيف والميتميف بما يسمى )إصبلحات السوؽ( وا 

وجاء أىـ نقد لمسياسات المنبثقة عف )وفاؽ واشنطف( مف داخؿ البنؾ الدولي عمى يد  3،االقتصادية الجديدة
 كونيا والسيما أىمية شيادتو وتكتسب الدولي البنؾ لرئيس األوؿ النائب نصبم شغؿ الذي ستيغميتزجوزيؼ 
 مف أساسي شاىد عف النامية،وصادرة البمداف في واشنطف توافؽ سياسات لنتائج حية مشاىدات عمى مرتكزة

                                                           
1
 .28ص،مرجع سابق 
2
،كلية التجارة،جامعة )غری منشورة(،مذكرة ماجستری يف االقتصاد(1022-2882فاعلية االنفاق العام في تحقيق أىداف التحول االقتصادي في مصر)والء وجيو زلمد دياب، 

 .54 -53،ص ص2103مصر، بنها،
3
 .2106 مارس 25  الزيارةتاريخ  http://www.mafhoum.com/ articles.htm على ادلوقع ،منشورالجوانب االجتماعية لإلصالح االقتصاديمنری احلمش، 

http://www.mafhoum.com/%20articles.htm
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 أف يمكف السوؽ آليات أف تقريًبا،وأكد واشنطف توافؽ ركائز جميع انتقاداتو طالت التوافؽ،وقد أطراؼ أحد داخؿ
 فرص وتوفير السوؽ آليات لتصويب الدولة تدخؿ مف بقائيا،والبد عمى لمحفاظ موارد ببل الناس مف الكثير تترؾ
 اقتصادية سياسة بؿ سيئة اجتماعية سياسة ليس بأنو األسعار دعـ إلغاء اجتماعية،ووصؼ عدالة وتأميف عمؿ
    1.الفقراء ىـ األكبر والمتضرر أيًضا سيئة

أف "ويقوؿ رئيس البنؾ الدولي ،يحتاج إلى بنية تحتية مؤسسية  ستيغميتزد  كما يراه فاالقتصا
 التثبيت سياسة أدت قدف،"الخصخصة قبؿ إقامة إطار ضابط أو إطار تنافسي،يمكف أف تؤدي إلى كوارث

 تماعيةاالج االضطرابات الشرقية إلى وأوروبا السابؽ السوفياتي االتحاد في الييكمي والتكيؼ االقتصادي
لى والتوترات     2  .االقتصادي قرارىا استقبللية مف كبيرة درجة البمداف ىذه مف عدد فقداف السياسية،وا 

 تأكيدبعنواف اعادة النظر في توافؽ واشنطف، ستيغميتز حرره الذي الكتاب في ويميامسوف مساىمة وفي
 األوؿ العقد تناسب ال العشريف،فيي فالقر  تسعينات كانت صمحت في ،إف"واشنطف توافؽ" وصايا فأ عمى الفت
 أو لبمدانيـ اقتصادية سياسات لصنع األصمي نصو إلى استندوا الذيف اف إلى والعشريف،مممحاً  الحادي القرف مف

 لتبلئـ وتحّدثيا الوثيقة تتمـ تعديبلت واقترح 3،قصده عما كثيراً  ابتعدوا أخرى، بمداف عمى كيذه سياسات لفرض
 بمد،إلى كؿ لمقتضيات وفقاً  لممراجعة قابؿ غير مقدس كنص"واشنطف توافؽ"اعتناؽ عدـ أىمياالتغيرات الراىنة،

 في الفوائض إليداع حكومي حساب ككؿ،وفتح العمؿ سوؽ فتح قبؿ لمعمؿ الرسمية غير السوؽ ضبط جانب
  4.الشدة سنوات في إنفاقو يمكف عاـ ماؿ وجود لضماف الرخاء سنوات

 اختبلؿ زيادة اتجاه في الوثيقة دفع رأيو في ،وأىميا"واشنطف توافؽ"تداعياتيضا ا كروغماف، بوؿ وينتقد
 األسواؽ تحرير عف الرجوع اف يرى إذ وىو،البلتػػينية أميركا في بمداف مف أمثمة كثيػػرة،مػػػعدداً  بمداف في المساواة

 5.السياسة ىذه مف تضررت التي االجتماعية لمشرائح عاجمة معونات إلى ممكنًا،يدعو يكوف ال قد

 حدوث احتماؿ أف البمداف مف العديد في الميبرالية االقتصادي اإلصبلح سياسات تطبيؽ نتائج بينت
 المدى عمى تتراكـ سوؼ السمبية النتائج إف ذلؾ ،ويفسرؿاصعب المن الطويؿ،أمر المدى عمى جادة حقيقية تنمية

                                                           
 .565،ص2119،دمشق جامعةاألول،،العدد 25،رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،اجمللدالسياسات االقتصادية الكلية ودورىا في الحد من الفقرصابر بلول، 1
2
 مرجع سابق،بدون ترقيم.منری احلمش، 

3
 Joseph E.Stiglitz,Narcis Serra,The Washington Consensus Reconsidered:Towards New Global Governance,Oxford University 

Press,Oxford,2008, P23. 
4 Ibid,pp24-27. 

  لتحليلو األمناط التجارية والناقد احلاد  2118األمریكية وادلعلق االقتصادي الغزير اإلنتاج يف صحيفة"نيويورك تاميز"وحائز جائزة نوبل لالقتصاد لعام أستاذ االقتصاد يف جامعة برنستون
 . للسياسات اخلارجية واالقتصادية إلدارة الرئيس األمریكي السابق جورج بوش

5
 Ibid,,p p31-39. 
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 اقتصادية تشوىات إحداث خبلؿ مف لطويؿ،أـا األجؿ في التنمية فرص مف الحد خبلؿ مف البعيد،سواء
 وتقميص المالي االنكماش عف الناجمة األضرار جراء مف المستقبؿ،وذلؾ في التنمية مسيرة تعرقؿ واجتماعية

 مزايا)تكويف عمى المجتمع قدرة مف يقمؿ مما االجتماعي الضماف عمى واإلنفاؽ والصحة التعميـ فرص
 واألسري االجتماعي التماسؾ عمى ينعكس وما ونفسية اجتماعية أضرار مف ؾذل يسببو ما إلى ،إضافة(تنافسية
 فرص تضاؤؿ مع فقيرة وأكثرية غنية أقمية إلى المجتمع والثروة،وانقساـ الدخؿ توزيع في الفجوة تفاقـ بسبب
  1 .الفقراء أوضاع تحسيف

  الدولية المنظمات قبؿ مف معتمد ىو كما  وتطبيقاتيا الرشيدة الحوكمة لمبدأ انتقادات عدة ىناؾو 
 المنظمات مف المعتمدة الرشيدة الحوكمة معايير كوف مف تنطمؽ االنتقادات ىذه،الحكومات أداء لقياس كمعيار
 عند الحكـ جودة مقاييس دقة في يؤثر الذي الدوؿ،األمر بيف والثقافية السياسية االختبلفات تراعي ال الدولية
 .الجودة ىذه قياس

 دولة وجود الصعب مف أنو إلى وخمص االنتقادات، تمؾ المتحدة لؤلمـ تقرير تعرضاسالمقابؿ  في
نما بشكؿ الرشيدة الحوكمة تطبؽ  لمنظاـ وفقا وتطبيقيا المبادئ تمؾ اعتماد في الدوؿ بيف اختبلؼ ىناؾ مثالي،وا 

 وتأخذ مرنةمفروض انيا مف ال الرشيدة لمحوكمة دوليا المعتمدة المبادئ فإف لذلؾ،بمد لكؿ واالجتماعي السياسي
  2.دولة لكؿ واالقتصادية والسياسية األيديولوجية االختبلفات الحسباف في

 الييكمي: التكيف لبرامج واالجتماعية االقتصادية الفرع الثاني:اآلثار

 آثار الييكمي والتكييؼ التثبيت برامج عمى المرتكزة االقتصادية اإلصبلحات سياسات عمى يترتب
 المدى عمى المحدود الدخؿ أصحاب عمى السمبية منعكساتيا ليا األىمية،إذ بالغة اعيةاجتم وتكاليؼ

 وىي: رئيسية  نقاط بثبلث حصرىا القصير،ويمكف

 والطمب الكمي العرض بيف التوازف لتحقيؽ معينة اقتصادية آليات استخداـ االقتصادي اإلصبلح يفترضأوال:
 عف البطالة،فضبل وتفشي التشغيؿ معدالت انخفاض في تتسبب ةانكماشي اتجاىات ذلؾ عمى يترتب الكمي،مما
 أكثر الميسورة متفاوتة،فالفئات المجتمع،وبدرجات فئات جميع بيا تتأثر االستيبلؾ معدالت في تراجع حصوؿ

 ويتردى أكبر بدرجة يتأثروف المحدود الدخؿ ذوي أف حيف والركود،في االنكماش صدمات امتصاص عمى قدرة
                                                           

1
 ن ترقيم.مرجع سابق،بدو منری احلمش، 
 ،2104خريف-،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،صيف68-67،رللة حبوث اقتصادية عربية،العددانالحوكمة الرشيدة:دراسة حالة العربية السعوديةبسام عبد اهلل البسام، 2

 .081ص
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 تضخمية بضغوط االنكماش يترافؽ ما األسعار،وغالًبا وارتفاع البطالة معدالت ارتفاع عيشي،جراءالم مستواىـ
 (.التضخمي الركود) عمييا يطمؽ

 الموارد،وفًقا تخصيص إعادة في يسيـ والخدمات،مما السمع أسعار تحرير االقتصادي اإلصبلح يوجب:ثانيا
 النسبية المنافع بعض والمنتجوف المستثمروف يفقد وعندىا وطنيال االقتصاد قطاعات بيف النسبية النفقات لنظرية
 اإلصبلح، برنامج تطبيؽ قبؿ الدولة ليـ توفرىا كانت التي والحماية الدعـ سياسة وراء مف يجنونيا كانوا التي

 أف يمكف التوازي األعماؿ،وعمى ورجاؿ المستثمريف فئات لبعض والثروة الدخؿ مستويات تتأثر لذلؾ ونتيجة
 بتنشيطيا،خدمة ترغب التي القطاعات لبعض الدولة تشجيع جراء منافعيـ وتزداد الفئات بعض وضع يتحسف
 االقتصادي، اإلصبلح مرحمة تميز التي والحماية الدعـ ورفع والمنافسة األسعار تحرير التنمية،ألف ألىداؼ
 وىذا تغيرت اإلصبلح قبؿ سائدة انتك التي الظروؼ تمقائًيا،ألف الموارد تخصيص في تغيير إلى بالفعؿ ستؤدي
 .غيره أو القطاع ىذا تطاؿ جديدة سمبية أو إيجابية آثار إلى سيؤدي بدوره

 مف تخفض إضافية تكاليؼ فتتحمؿ الموارد تخصيص إعادة عممية مف االقتصادية القطاعات بعض تتأثر:ثالثا
 خفضيا يمكف المؤقتة،والتي االجتماعية ليؼالتكا ببعض االقتصادي اإلصبلح عممية تقترف وأف البد أرباحيا،اذ

 بيف التوازف ومدروس،يحقؽ منظـ برنامج تطبيؽ خبلؿ الييكمي،ومف والتكيؼ التثبيت سياسة ترشيد عبر
 ذلؾ تأثير مدى بالحسباف البرنامج ىذا األجؿ،ويأخذ وطويمة األجؿ األجؿ،ومتوسطة القصيرة والمنافع األىداؼ

 العدالة تحقيؽ ذلؾ في بما التشغيؿ، ومستوى األسعار مدفوعات،ومستوىال وميزاف النمو معدالت في
 .االجتماعية

 اقتصاداتيا،وبشكؿ إلصبلح النامية البمداف بعض عمى المفروضة الييكمي والتكيؼ التثبيت برامج أدت
لى النمو معدالت انخفاض إلى واضح  بلأص ىي التي الدخوؿ ألصحاب والسيما المعيشة مستويات انخفاض وا 
 1.منخفض دخؿ ذات

 اآلثار مشروع لبحث الييكمي بصياغة التكيؼ لبرامج التشاركية لممراجعة الشبكة الدولية قامت قدو 
 يالت التقشؼ اإلدارية،والخصخصة وسياسات والضوابط القيود وتفكيؾ التحرير لبرامج واالجتماعية االقتصادية

 المشروع ىذا تنفيذ يف بالمشاركة يالبنؾ الدول إقناع استطاعت الييكمي وقد التكيؼ برامج مكونات أىـ تشكؿ
 تحضيرية أعماؿ بعد ( وذلؾ2002-1881سنوات) خمس نامية دوؿ تسع يف البرنامج تنفيذ واستغرؽ معيا،

                                                           
 .569-568صابر بلول،مرجع سابق،ص ص 1
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 واالتحاد أوروبية دوؿ خمس حكومات أىميا جيات عدة مف البلـز التمويؿ لممشروع وتوفر،سنتيف نحو استغرقت
 يف تعاونت وقد  الحكومية غير والمنظمات  الوقفيات وعدد مف المتحدة لؤلمـ ياإلنمائ والبرنامج ياألوروب
 ضمت يالت المدني لممجتمع الوطنية الدولي،والشبكات الدوؿ المبحوثة،والبنؾ حكومات يى أطراؼ ثبلثة التنفيذ
 يمي: تقريره كما يف المشروع إلييا توصؿ يالت النتائج أىـ وتتمخص 1،منظماتو مف المئات

 الدخؿ والتطور مستوى حيث مف المبحوثة الدوؿ تنوع مف بالرغـ أنو التجارة بتحرير يتعمؽ فيما يبلحظ 
 الدوؿ ىذه بالصادرات،وليذا فإف بالمقارنة الواردات في أكبر نمًوا شيدت جميًعا أنيا االقتصادي،إال

 مف زاد ،مما اف المدفوعاتميز  يف يالجار  والحساب يالتجار  الميزاف مف كؿ عجز يف زيادات واجيت
غراؽ السوؽ الواردات تحرير أدى الخارجية،وقد مديونياتيا مستوى  إلى الرخيصة بالواردات المحمية وا 
 لئلفبلس،األمر أو تعرضيا اإلنتاج مجاؿ مف والمتوسطة الصغيرة الصناعية المنشآت مف الكثير خروج
 قوة إلى المدفوع بالصادرات النمو يتحوؿ لـأخرى، جية البطالة،ومف معدالت ارتفاع إلى أفضى الذى
 محدودة شرائح أيدى يف بنمو الصادرات المرتبطة المكاسب تركزت المبحوثة،بينما لبلقتصادات دافعة
 .القومي الدخؿ توزيع فى التفاوتات مف حدة زاد الذى األنشطة،األمر مف قميؿ عدد وفى السكاف مف
 الدولة دور المالي بإضعاؼ التحرير دى الى اقترافأانو  التقرير ،يوضحيالمال القطاع بتحرير يتعمؽ فيما 

لى جية مف المالي القطاع حركة وضبط توجيو فى  بقسط استأثرت التي جماعات المصالح تقوية أولى،وا 
لى جية مف يالمصرف التمويؿ مف وافر  التنافسية غير الممارسات عمى لمنمو يقوـ نمط تعزيز ثانية،وا 
 أفراد مف قميؿ عدد أيدي فى أكبر بدرجة األصوؿ المالية تركز أدى ثالثة،وقد جية فم االحتكارية أي

 .توزيع الدخؿ يف الفوارؽ اتساع إلى الخاص القطاع
 اختبلؼ درجات عمى  المبحوثة الدوؿ التشغيؿ،شيدت عمى واآلثار العمؿ سوؽ اصبلحات يخص وفيما 

 معدالت محسوسة في وزيادة التوظؼ مستويات فى ممحوًظا تدىوًرا  العمؿ سوؽ تنفيذىا الصبلحات
 فرص زيادة كثيًرا فى الحرة الصناعية المناطؽ فى أقيمت التى التجميع صناعات تسيـ البطالة،ولـ

 وأصبح الحقيقية تدىورت األجور ضعيفة،كما المحمي باالقتصاد المناطؽ ىذه صمة وأف العمؿ،خاصة
 .يؼيالتك برامج فى قبؿ البدء عميو الحاؿ كاف ماع التفاوت مف أعمى بدرجة يتصؼ الدخؿ توزيع

 اإلنتاجية،حيث زادت الشركات فى مختمطة نتائج المبحوثة الدوؿ يف الخصخصة آثار تحميؿ أظير 
 زادت خسائره، ربما أو الخسارة يف اآلخر البعض استمر المخصخصة،بينما الشركات بعض أرباح
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 الممكية شكؿ عبلقة بتغيير ليا تكف لـ اإلنتاجية الشركات بعض حققتيا يالت اإلنتاج يف فالزيادة وعموما
 الممكية انتقاؿ ومثؿ رؤوس األمواؿ، حركات تحرير أخرى،مثؿ وظروؼ أسباب عف ناتجة كانت ما بقدر
 .لعممياتيا البلـز عمى التمويؿ الحصوؿ يف كبيرةال قدراتال ذات اتالجنسي ةدمتعد شركات إلى

 سبع دوؿ يف الحالة دراسات أظيرت والصحة،فقد التعميـ عمى يالييكم يؼيكالت برامج بآثار يتعمؽ فيما 
 إلى انخفاض أدت قد والصحة التعميـ نظـ عمى أدخمت يالت اإلصبلحات أف البلتينية وأمريكا أفريقيا يف

 السكاف، العظمى مف لمغالبية العامة الخدمات توفير عمى قدرتيا يوف الدولة دور يف وممموس منتظـ
 السوؽ وآلياتو،وأصبحت لقواعد متزايد بشكؿ يخضع الخدمات ىذه عمى الحصوؿ جعؿ الذى األمر
 ونقص الدعـ جراء خفض مف كثيرة وأعباء تضحيات بتحمؿ مطالبة المنخفض الدخؿ ذات الفئات
 التعميمية في المؤسسات النفقات واسترداد التكاليؼ يف المشاركة نظـ وتطبيؽ ياالجتماع اإلنفاؽ

 عمى وعممت الفقر في معالجة فشمت قد الفقراء استيداؼ الدعـ،أي تصويب أساليب أف كماوالصحية،
 يقترف لـ العبلج أو التعميـ كمفة االرتفاع فى أف المبلحظ الدخؿ،ومف توزيع فى القائمة التفاوتات استمرار
 والصحة تعميـال عمى اإلنفاؽ أف ؼ الييكمييالتكي سياسات تجاىمت الخدمة،وىكذا مستوى يف بارتفاع
 يمكف إنفاؽ أنو عمى معو العنصر البشري،وتعاممت فى استثمار الحقيقة فى ىو ليما الموجو والدعـ
   1.الموازنة عجز لتصحيح منو التخفؼ

 في جممة مف النقاط الميمة وىي: النموذج السابؽ الذكر يوجز الدكتور"محمد الشريؼ بشير" أسباب فشؿ

 تشوىات  ة االقتصادية في الدوؿ النامية التي تميؿ الى الضعؼ،وتبرزضعؼ الييكؿ اإلنتاجي والقاعد
مع ضعؼ المؤسسات االقتصادية وعدـ قدرتيا عمى احداث االصبلحات كبيرة في االقتصاد القومي،

  .االقتصادية المطموبة
 مثؿ  تجاىؿ ىذه البرامج لدور وتأثير العوامؿ الخارجية في مشكبلت عدـ التوازف في ميزاف المدفوعات

وتزايد خدمة القروض األجنبية ،وزيادة أسعار الفائدة عمى االقتراض الدولي،تدىور شروط التبادؿ التجاري
وتقمبات الصرؼ وموجات الكساد العالمي،كما يركز الصندوؽ عمى العوامؿ الداخمية مثؿ المغاالة في 

لقطاع العاـ عمى تخفيض وارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة كمية النقود وسيطرة ا،سعر الصرؼ
 .الموارد
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  عدـ االعتراؼ بطبيعة االختبلالت الييكمية في اقتصاديات الدوؿ النامية،والتي تتطمب وقتا أطوؿ وموارد
 .مالية طويمة األجؿ

  اتساع حجـ اآلثار االجتماعية لمتصحيح ونتائجيا السمبية رغـ محاولة الصندوؽ احتواء تمؾ اآلثار
المساعدة الفنية في وضع برامج لمضماف االجتماعي بالنسبة لمفئات التي يقع  وتقميؿ حجميا عف طريؽ

   1.يؼ وتوسيع دائرة شبكات األماف والمساعدات الموجية لمفقراءيالعبء األكبر لمتك ياعمي

 :2002بعد األزمةالعالمية الحوكمة نظام إلصالح المبذولة الجيود:الثالثالفرع 

 :فئات ثبلثة إلى عاـ بوجو األزمة وقوع منذ الحوكمة نظاـ إلصبلح تُبِذل التي الجيود تقسيـ يمكف
 اإلقميمية األماف شبكات العالمي،وتقوية المالي التنظيـ عيوب الكمية،واصبلح السياسات االقتصادية تنسيؽ

 والعالمية وسنفصؿ فييا كما يمي:

 بوجو األزمة بداية في قويا كاف مثاليا،فقد يكف لـ التنسيؽ ىذا أف :رغـالكمية االقتصادية السياسات :تنسيقأوال
 إجراء مسبوؽ،عف غير تحرؾ في  2009 أكتوبر في كبرى مركزية بنوؾ ستة المثاؿ،أعمنت سبيؿ خاص وعمى

 االحتياطي نظاـ وقاـ،العالمية االقتصادية األوضاع تيسير أجؿ مف األساسية الفائدة منسؽ ألسعار خفض
 نقص مف الحد بغية األمريكي الدوالر لمبادلة مؤقتة ترتيبات بوضع مختمفة ديةنق سمطة 14األمريكي و الفيدرالي
 قمة مؤتمر في العشريف مجموعة قادة اجتمع اإلطبلؽ عمى مرة األجؿ،وألوؿ قصير التمويؿ أسواؽ في الدوالر
 والتعيد المالي لمتنشيط منسقة تدابير باتخاذ نتائجيا االلتزاـ مف وكاف بواشنطف 2009نوفمبر في عقدوه

 سنواجو ،"كبير كساد" في مجددا الوقوع مف بدال وأن تعني اليائمة الجيود ىذه الحمائية،وكانت عف باإلحجاـ
 فقد ذلؾ الواقع،ومع مخالفة إمكانية مف ذلؾ عميو ينطوي لما نظرا كبير بالفعؿ، إنجاز وىو ،"الكبير الركود"

 كارثة وقوع منع محاوالت مف التركيز موضع تحوؿ ت،معتنسيؽ السياسا زخـ في تباطؤا األخيرة اآلونة شيدت
 العشريف مجموعة أف إلى البعض رأي الوليد،وذىب ودعـ التعافي المستقبؿ في أخرى أزمات وقوع تجنب إلى
 إف،السمـ وقت في القدر بنفس جيودىا إنجاح تتمكف مف ال قد ولكنيا الحرب وقت في بالفعؿ حسنا ببلء أبمت
 النقدية السياسات سحب بشأف الحوار مواصمة ىي القادمة المرحمة في الدولي المجتمع تواجو يالت التحديات أحد
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 فترة في  تراكمت التي الديوف أعباء مف لمخروج ووضع منيج  التداعيات انتقاؿ احتماالت وادارة التقميدية غير
 1.األزمة

 إصبلح بإجراء العشريف مجموعة أعضاء األزمة،التـز جذور معالجة أجؿ مفالعالمي: المالي :التنظيماثاني
 مف وصبلبة وكاف أمانا أكثر وجعمو العالمي المالي النظاـ شفافية تعزيز بقصد العالمي، المالي جذري لمتنظيـ

ومنحو صبلحية تطوير وتعزيز  2008عاـ في المالي االستقرار مجمس تأسيس اُتِخذت التي الخطوات أبرز
 مف الوقائية اليوامش وزيادة النظاـ، مستوى عمى اإلشراؼ تعزيز نحو ممموس قدـت الفعاؿ،وتحقؽ المالي التنظيـ

 تزاؿ الكمية،وال االحترازية السبلمة سياسات أطر وتطبيؽ المالية، المعمومات تبادؿ وتشجيع والسيولة، رأس الماؿ
 .الحدود عبر األوضاع تسوية لتسييؿ جارية جيود ىناؾ

 شبكة تعزيز بيدؼ البمداف األزمة،تكاتفت تأثير تخفيؼ أجؿ مفوالعالمية: ميميةاإلق األمان شبكات :تقويةاثالث
 أضعاؼ، ثبلثة بمقدار الصندوؽ موارد حجـ زيادة منيا عدة سببل ذلؾ في العالمية،وانتيجت األماف المالي

 إنشاء ؿخبل مف اليورو لمنطقة المالي البنياف تعزز أوروبا الخاصة،وفي السحب حقوؽ المخصصات مف وزيادة
 مبادرة اإلقميمية،مثؿ التمويؿ بترتيبات االلتزاـ تعزيز تـ العالـ مف أخرى أنحاء وفي،األوروبية االستقرار آلية
 المناطؽ في متفاوتا كاف التقدـ أف ،غيراألزمة لمكافحة األوراسية االقتصادية المجموعة صندوؽ"و" ماي تشانغ"

 في إليو التوصؿ تـ االتفاؽ الذي تنفيذ اآلف حتى يتـ ؿ،لـالمثا سبيؿ الصندوؽ،عمى حالة ففي،األخرى
 اقتصادات زيادة أصوات شأنيا مف والتي والحوكمة الحصص نظاـ في الميمة اإلصبلحات بشأف 2010عاـ

 الثبلثة شروط مف شرطيف استيفاء أمكف تمثيميا،وبينما مستوى ورفع النامية واالقتصادات الصاعدة األسواؽ
 ،التنفيذ حيز اإلصبلح بدخوؿ سيسمح الذي األخير الشرط الستيفاء الدعـ مف مزيد توافر يتعيف البلزمة،

 وقوع منذ العالمية الحوكمة بإصبلح المعنية التقييـ بطاقة في التبايف بعض نبلحظ كمو ذلؾ إلى إجمالية وبنظرة
   2.األزمة

 

                                                           
1
 .4ص ،2103ديسمرب ادلملكة ادلتحدة،،،احملاضرة السنوية حول احلوكمة االقتصادية العادلية،صندوق النقد الدويل،أاكسفوردالحوكمة الذكية:حلول لالقتصاد العالمي الراىننعمت شفيق، 
 ول رابطة حكومية دولية للتعاون االقتصادي والتجارة واجلمارك والتكنولوجي والنقدي والصناعي وادلايل واإلنساين والعلمي والزراعي والطاقة من دي منظمة ى اجملموعة االقتصادية األوراسية

الية العادلية وضمان استقرارىا االقتصادي وادلايل وإستمرار الدول ادلستقلة. روسيا،ويتلخص اذلدف الرئيسي للصندوق يف مساعدة الدول االعضاء يف اجملموعة يف جتاوز آثار األزمة االقتصادية وادل
 01. بعد اتفاق بشأن وقف نشاط ادلنظمة وقعو رؤساء الدول األعضاء يف 2105يناير  0توقفت اجملموعة االقتصادية األوروبية اآلسيوية رمسيا يف ،و تكامل االقتصادات القومية ذلذه الدول

 ادلستقلة يف مينسك. يف قمة رابطة الدول 2104أكتوبر 
 .5مرجع سابق،ص 2
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 طن:كبديل في ظل انييار توافق واشن اجماع سيول التنمويالفرع الرابع:

اظيرت االزمة العالمية قصور افتراضات االقتصاد الحر،واىميا قدرة السوؽ عمى تصحيح االنحرافات 
كما اظيرت االزمة اىمية البحث عف ،وضرورة التدخؿ االيجابي مف قبؿ الدولة في االسواؽذاتيا،مما يبيف اىمية 

 المعروفة العشريف مجموعة برزتالطار وفي ىذا ا1مما اعاد طرح مسألة ومستقبؿ الرأسمالية،لمتنمية بدائؿ 
 لقمة الخامس المؤتمر عقد 2010نوفمبر مف 12 و11 يومي ،وفيالعالمي االقتصادي لمنظاـ جديد كمركز

 بشأف اتفاؽ إلى التوصؿ وتـ،"األزمة لتجاوز معا النمو" شعار تحت سيوؿ الكورية العاصمة في 20اؿ مجموعة
 وتحرير والتنمية الدولية المالية السبلمة وشبكة المتوازف والنمو الصرؼ سعر فييا بما الرئيسية الشؤوف مختمؼ
صبلح التجارة  2.الدولي التعاوف تعزيز في أسيـ ،مما الفساد ومكافحة المالية المؤسسات وا 

 والذي يعد بمثابة اشارة الى انييار  ”التنموي سيوؿ إجماع“ سمي ماتبنى قادة مجموعة العشريف أوال:نتائج القمة:
مجموعة  دوؿ لمساعدة أنشئت التي التوجييية يءالمباد مف مجموعةالتنموي  سيوؿ وافؽتيمثؿ توافؽ واشنطف،و 

 تعزيز أجؿ مف نموا األقؿ الدوؿ مع الجماعي العمؿ مجاؿ في العالمية الفاعمة الجيات مف وغيرىا العشريف
 توافؽ مف النقيض وعمى،المتحدة ـلؤلم التابعة لؤللفية اإلنمائية األىداؼ وتحقيؽ االقتصادي النمو

 ،" أسفؿ إلى أعمى" موحد زي فرض إلى السعي مف بدال،الدولة لتدخؿ أكبر دورب سيوؿ اشنطف،يسمح توافؽو 
 النامية البمداف وعمىالفردية، النامية الدوؿ متطمبات مع ةمتبلئم كوفت أف يجب الخطط التنموية أف يفترض فإنو

 .الحتياجاتيـ األنسب والسياسات اإلصبلحات حـز صميـت في المبادرة زماـ أخذ نفسيا

 أجؿ مف لمتنمية سيوؿ توافؽ" وىي ثانوية مستندات وثبلث رئيسي نّص  سيوؿ وتمخض عف اعماؿ قمة
 بعنواف ممحؽ ومستند الفساد حةفلمكا العمؿ خطة"و" السنوات المتعددة العمؿ خطة"و المشترؾ النمو تحقيؽ

 .العشريف جموعةم لدوؿ السياسية التعيدات"

 :ىيو  مبادئ:تتمثؿ في ستة ثانيا:المباديء االساسية لتوافق سيول 

 ومستداـ قويتوجيات مجموعة العشريف لتحقيؽ نمو  مع يتفؽ بما:االقتصادي النمو عمى التركيز 
 عمى قدرتيا مع تتماشى بينيا وبيف الدوؿ النامية  التنمية فجوة تضييؽ يتطمب الذي األمر،ومتوازف

 .لؤللفية اإلنمائية األىداؼ ؽتحقي

                                                           
 .378،ص2100،دار مؤسسة رسالن،دمشق،النقود والبنوك االلكترونية في ظل التقنيات الحديثةمصطفى يوسف كايف، 1

2
 Lawrence MacDonald,South Korea puts development on the agenda for Seoul G20 summit,Guardian development network, 

October 2010, Available on the site: https://www.theguardian.com  Accessed:22janvier2017.     

https://www.theguardian.com/
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 االعتراؼ الدخؿ مع منخفضة البمداف سيما وال النامية البمداف بإشراؾ:التنمية أجؿ مف عالمية شراكة 
 .الخاصة البمد تنمية ىي الناجحة لمتنمية عامؿ أىـ بأف

 عشريف جيود مجموعة ال حيث يستدعي االمر تضافر:االقميمية وأالعالمية  ولوية لمقضايااعطاء األ
الرئيسية،وقضايا التكامؿ  بالتنسيؽ مع المؤسسات المالية الدولية وبمداف الجنوب،لمتركيز عمى التحديات

 .االقميمي
 وخمؽ االساسي في التنمية،ونقؿ التكنولوجيا الفريد بدوره واالعتراؼ الخاص القطاع مشاركة تشجيع 

 .ماراالستث مناخ تحسيفو  المخاطر مف لحد،ويتـ ذلؾ باالعمؿ فرص
 عمى االستراتيجية االزدواجية،مع تركيز الحالية،لتجنب التنمية جيود استكماؿ جيود التنمية:بعد تكامؿ 

 .النسبية مجموعة العشريف بالميزة فييا تتمتع التي المجاالت
 النمو آفاؽ بوضوح،بيدؼ تحسيف المحددة المشاكؿ لمعالجة مسؤولة تدابير بإتخاذ :التركيز عمى النتائج 

متابعة  وينبغي ممموسة،وذات تأثير نتائج ىادفة لتحقيؽ التدابير تكوف أف النامية،وينبغي لمبمداف بةبالنس
  1.كاؼ مساءلة إطار خبلؿ التطورات الناتجة عف التدابير المتخذة مف ورصد

 لبشرية،ا الموارد التحتية،وتنمية البنيةوىي: مجاالتتتتمثؿ في تسعة :ثالثا:الركائز االساسية لتوافق سيول 
 ماليا، الميمشة الطبقة النمو،واحتواء ،واستعادةئيالغذا مفاألالعمؿ،و  فرص وخمؽ المدني واالستثمار والتجارة،
 .2التنمية في الخبرات وتقاسـ المحمي التمويؿ وتعبئة

  ،النظيفة األعماؿ بيئة دعـو األسواؽ، نزاىة الفساد،تعزيز مكافحة أجؿ مف لعمؿا ز عمى يترككما تـ ال
 أشكاؿ مف وغيرىا الممارسات أفضؿ لتقديـ الخاص لمقطاع الدعوة توجيو خبلؿ المؤسسية،مف الجيود تعزيزو 

 نياية بحموؿ الشفافية رسيخت مبادراتتشجيع توحيد جيود  اضافة الى،الفساد مكافحة في األعماؿ قطاع إشراؾ
  3.االقتضاء حسب ذلؾ بعدىا وتنفيذ القادة قبؿ مف فييا ،لمنظر2011 سنة

 

 

                                                           
1
 OECD and the G20,Seoul Development Consensus for Shared Growth,2010(Annex1),Available on the site: 

https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/  Accessed:7Janvier2017,p2.  
2 OECD and the G20,MULTI-YEAR ACTION PLAN ON DEVELOPMENT,2010(Annex2), At: 

https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/  Accessed:7Janvier2017,pp1-10. 
3 OECD and the G20,G20 Anti-Corruption Action Plan,2010(Annex3)Available on the site : 

https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/  Accessed:7Janvier2017,p3. 

https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/
https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/
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 خالصة الفصل األول:

وقد تبيف اختبلؼ وجيات النظر حوؿ ،تناوؿ الفصؿ الخمفية النظرية لسياسات االصبلح االقتصادي
وال تزاؿ تحتؿ مساحة مف النقاش سواء عمى المستوى االكاديمي او ،قضية دور الدولة في النشاط االقتصادي
 .عمى مستوى سياسات االصبلح االقتصادي

أما التيار المؤيد ،الرافض لمتدخؿ الحكومي حدد حدود لمتدخؿ الحكومي عند حده األدنى حيث اف التيار
لمتدخؿ الحكومي فيرى اف تدخؿ الدولة ضروري بعد اف ثبت عجز آليات السوؽ في اعادة التوازف نتيجة االزمة 

ت السوؽ عمى نحو يحقؽ بينما يوجد فريؽ آخر يدعو الى التكامؿ بيف آليات التدخؿ الحكومي وآليا،االقتصادية
 .أىداؼ المنظومة االقتصادية لمدولة

قدـ وصفة لمتحوؿ نحو تتوافؽ واشنطف  ياي ترجمتوالمبلحظ اف برامج التثبيت والتكييؼ الييكمي ال  
سيطرة آليات السوؽ والمبادرات الفردية عمى عممية تخصيص الموارد في االقتصاد المحمي ومف ثـ فيو ينحاز 

 .وى السوؽفكريا لصالح ق

 بمثابة يعد والذي ”التنموي سيوؿ إجماع“ظيرت بدائؿ جديدة لمتنمية اىميا  2009وبعد االزمة العالمية 
 لمتدخؿ أكبر بدور سيوؿ توافؽ واشنطف،يسمح توافؽ مف النقيض واشنطف،وعمى توافؽ  انييار الى اشارة

 البمداف وعمىالفردية، النامية الدوؿ باتمتطم مع ةمتبلئم يكوف أف يجب الخطط التنموية أف يفترضو الدولة،
 .االحتياجاتي األنسب والسياسات اإلصبلحات حـز تصميـ في المبادرة زماـ أخذ نفسيا النامية

 

 

 

 



 

 :الثانيالفصل          

 لمناخ المفاهيمي االطار
 وعالقته االستثمار

 بالتطورات العالمية الراهنة



 ةــــــة الراىنــــو بالتطورات العالميـــــــار وعبلقتــــــاخ االستثمــي لمنــــر المفاىيماالطاالفصل الثاني:
 

   68 
 

  =تمييد

 االقتصادية، األدبيات من العديد تناولته حيث االهتمام، من كثيربال االستثماري المناخ موضوع ىحظي  
 االقتصادية األوضاع في لمتغير نتيجة مستمر، نحو عمى جديدة متغيرات ظهور بسبب مستمرا التنظير زال وما

 .الدوام عمى العالمية

 تجتهأأأد ولهأأأذا،األجنبية االسأأأتثمارات لجأأأذب الحقيقأأأي المأأأد ل عتبأأأار إب”االسأأأتثمار بمنأأأاخ“ االهتمأأأام ويأأيتي
 قأدرتها لرفأ  تنافسيتها مستوى عمى والتعرف االستثمارية، بيئتها في والضعف القوة نواحي عمى التعرف في الدول
 االقتصادية الظروف حسب وذلك فيها، االستثمار بيئة وتقييم رصد في هاجهود وتتباين االستثمارات، جذب عمى

 .تواجهها التي والتحديات واالجتماعية

ليشأمل   لإلنتأاج الالزمأة البشأرية أو المادية الشروط توافر مجرد من مفهوم مناخ االستثمار ألكثر ويتس 
 النأأأواحي االسأأأتثمار منأأأاخ مفهأأأوم يتجأأأاوز كمأأأا ،والقانونيأأأة واالجتماعيأأأة واالقتصأأأادية السياسأأأية األوضأأأاع مجمأأأل

 المهأارات كمسأتوى الديناميكيأة النأواحي فأي البحأث إلأى ليمتأد والبشرية، المادية لمموارد النسبية كالوفرة االستاتيكية
 كفأأاتة ومأأدى والتطأأوير البحأأث مسأأتوى عأأن فضأأال المعنأأي، الموقأأ  فأأي السأأائدة والتنظيميأأة التكنيكيأأة والكفأأاتات

 ”االسأتثماري المنأاخ“ عأن ينشأر بمأا عأادة تأيثرت ات المستثمرينقرار ن أكما  ،والقضائي واإلداري المحاسبي النظام
 .المستثمرين عند القطي  غريزةل تبعا األوضاع، بحقيقة معرفتهم من أكثر ما، دولة في

 فأأأي اإلسأأتثمار بمنأأأاخ ال اصأأة المفأأأاهيم الفصأأل هأأذا فأأأي سأأنعال  اإلسأأأتثمار منأأاخ عمأأأى أكثأأر ولمتعأأرف
 أثأر الأى الثالأث المبحأث تطرقيوسأ اإلسأتثمار منأاخمكونأات  لتحميأل وسن صأص المبحأث الثأاني األول، المبحث
  .اإلستثمار مناخ عمى الراهنة العالمية التطورات
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                                                           =حول مناخ اإلستثمار مفاىيمالمبحث األول:

حيث  لمدولة المعنية،همها المناخ االستثماري أعوامل عديدة جذب االستثمار األجنبي المباشر عمى  يعتمد    
وتقميل  ،يشج  مناخ االستثمار الجيد الشركات عمى االستثمار عن طريق ت فيض التكاليف غير المبررة

تحدد شكل مناخ  يعتبر تحسين السياسات والسموكيات الحكومية التيو  مام المنافسة،أالم اطر والعوائق 
 تطور حيثبجوانب متعددة مناخ االستثمار يتعمق و  ،ساسيا في دف  عجمة النمو االقتصاديأاالستثمار عامال 

ذلك أن الشركات العالمية شديدة الحساسية لكل  مفهومه بحسب التغيرات السياسية واإلقتصادية  والتنظيمية،
 .متغيرات المناخ اإلستثماري

 :االستثماري مفيومو،مبادئو وأىدافوالمناخ المطمب األول:

تزايأأد االهتمأأام بخمنأأاخ االسأأتثمارخ مأأ  تطأأور العالقأأات االقتصأأادية الدوليأأة نتيجأأة لكونأأه  مأأن أهأأم عوامأأل       
النمو االقتصادي،غير أن هناك ا تالفات في تحديد مفاهيمه لهذا كان من الضروري التعرض لمفهومه والوقأوف 

                                                                  عمى مبادئه.             

 منها= نذكر هناك أكثر من تعريف لممناخ االستثماري:الفرع األول:تعريف مناخ اإلستثمار

مجمل األوضاع الىخ حسب تعريف المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ينصرف تعبير مناخ اإلستثمار      
تمك األوضاع والظروف سمبا وايجابا عمى فرص  لممحيط الذي تتم فيو العممية اإلستثمارية،وتأثيرالمكونة  والظروف

وبالتالي عمى حركة واتجاىات اإلستثمارات ،وىي تشمل األوضاع والظروف السياسية  نجاح المشروعات اإلستثمارية،
مات اإلدارية،وىذه العناصر عادة ما تكون واإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية،كما تشمل األوضاع القانونية والتنظي

متداخمة ومترابطة،بعضيا ثابت أو شبو ثابت،إال أن غالبيتيا ذات طبيعة متغيرة ومن ثم تؤثر وتتأثر ببعضيا 
البعض،مما يخمق بالتفاعل مرة وبالتداعي مرة،أوضاعاجديدة بمعطيات مختمفة تترجم في محصمتيا الى عوامل جذب 

يربط هذا التعريف مناخ اإلستثمار بمجمل الظروف السياسية اإلقتصادية والقانونية التي ،1خلمالأونوازع طرد لرأس ا
 .تؤثر في توجهات رأس المال

عمى نحو ديناميكي دائم يجتذب  االقتصاديةىو مناخ عام ومستمر يضمن نشاط المنشآت  "ويعرف ايضا بينه       
،بل تكون االستثماراتلجذب بعض   استثنائيةال يحتاج لتشريعات خاصة أو  لالستثمار،فالمناخ الجيد االستثمارات

وىو يشمل جميع جوانب نشاط الشركة ومحيطيا الذي تنشط فيو منذ إعداد دراسة ،لالستثمارمجمل تشريعاتو مشجعة 
                                                           

 . 5،ص 2004،ادلعهد العريب للتخطيط ،الكويت،34،العددجملة جسر التنمية،محددات االستثمار األجنبي المباشرعلي عبد القادر علي ، 1
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اج في الداخل ومستمزمات التشغيل،وتسويق اإلنت التمويل وتأمين الموافقات والتراخيص وتأمين،االقتصاديةالجدوى 
العامة التي تنشط  االجتماعيةو  االقتصادية وحتى مجمل الجوانب بل،والخارج،والتعامل النقدي والمالي والضريبي

يجاباالشركة فييا فتؤثر عمييا سمبا  بالمتغيرات المحيطة بالشركة من  االستثماريربط هذا التعريف مناخ  ،1خوا 
  .إمكانيات و معمومات

ىو محصمة تمك المجموعة من المتغيرات والعوامل التي تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين خ يعرف كذلك ب     
تجاىات سياسية  ىما:مجموعة العوامل البيئية المرتبطة بالمجتمع بما يحتويو من أفراد ومنظمات وقطاعات وا 

ت سياسية واقتصادية واقتصادية واجتماعية،ومجموعة السياسات الحكومية المعمنة بما تحتويو من إتجاىات ومؤشرا
جتماعية "،ويظير نظرا  حدى عمى مجموعة كل عناصر متغيرات بين بدقة الفصل محاولة في صعوبة العممي الواقع وا 

 تتفاعل العناصر مجتمعة،كماأنيا ىذه كافة فيو تتفاعل مفتوح نظام ىي بيئة،والبيئة عن يعبر اإلستثماري المناخ ألن
بعوامل تتعمق بالمجتم   يربط هذا التعريف مناخ االستثمار 2،أيضا والمتجاورة المتباعدة البيئات من غيرىا مع

  .وعوامل مرتبطة بالحكومة

 الدولي البنك عن الصادر5008لسنة العالمي التنمية تقرير يعرف مناخ االستثمار حسب كما       
 العمل االستثمارية لمشركات تتيح التي والحوافز شكل الفرص تحدد التي محدد بموقع الخاصة العوامل مجموعةبينهخ

 تمارس والمصداقية الفساد قضية وبخاصة،الحكومية اإلدارة وسموك السياسات أن إلى التقرير ويشير،مريحة بطريقة
 توفر أكبر وبدرجة،أمام المنافسة والعوائق والمخاطر التكاليف عمى تأثيرىا خالل من،االستثمار مناخ عمى قويا تأثيرا
 تترك الضرائب التي ونظام والقوانين،التنظيمية بالموائح التقيد ودرجة،الممكية حقوق أمن وبخاصة،واالستقرار األمن
 يربط هذا التعريف مناخ االستثمار بسموك االدارة الحكومية.  3،والمخاطر التكاليف عمى األىمية بالغة آثارا

 واالقتصادية القانونية األوضاع االستثمار ىو مجمل مناخختقديم التعريف التالي نامما سبق يمكن  الل من      
 تتيح التي والحوافز الفرص شكل تحدد اإلستثمارية،والتي العممية فيو تتم الذي لممحيط المكونة واالجتماعية والسياسية
متطور عبر  ديناميكي وقراراتو االستثمارية وىو مفيوم  المستثمر ثقة في تؤثر منتجة،كما بطريقة االستثمار لمشركات

  .خالعالمية االقتصادية األوضاع في التغيرالزمن حسب 

 

                                                           
 .108،ص 2000،دمشق ،سوريا، 21، دار نشر القرن 1،طمقاالت في اإلقتصاد واإلدارة في سوريامسًنسعيفان، 1
 .285،ص1986الدار ادلصرية اللبنانية،القاىرة ،،1،طالتأمين الدوليسامي عفيفي حامت، 2
 .106،ص2012،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،سنة10،عددجملة الباحث،اسة حالة الجزائرالعوامل المحفزة لجذب اإلستثمارات األجنبية المباشرة وطرق تقييمها در غريب بولرباح، 3
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 =االستثماري لممناخ األساسية الفرع الثاني:المبادئ

 تتمثل في=توفر مجموعة من الشروط في  مالئمت األساسية لوض  مناخ استثماري يل المبادثتتم        

 أجل من الستثماراتعزيز  هو المناخ االستثماري لتهيئة العام المستدامة=الهدف التنمية أجل من االستثمار 
 .المستدامة والتنمية الشامل النمو

 السياسات وكل لمبمد، الشاممة استراتيجية التنمية في االستثمار سياسات توض  أن السياسات=يجب تناسق 
 .والدولي الوطني المستويين عمى متناسقة تكون أن يجب االستثمار تيثير عمى لها التي
 إطار في وتندم  أصحاب المصمحة كل تشمل اجراتات وض  والمؤسسات=يجب العامة الحوكمة 

 متوقعة  طوات ات اذ ضمنتو  لمحوكمة العامة الرفيعة بالمعايير القانون،ويمتزم عمى سيادة مؤسساتي،يقوم
 .لممستثمرين وفعالة وشفافة

  فعاليتها منتظم لضمان بشكل االستثمارياجراتات ترقية المناخ  استعراض ة=ينبغيكيدينامي سياسات وض 
 .لمتنمية ة المتغيرةكيالدينامي لتالئم وتكييفها

 والمستثمرين الدول حقوق طريق وض  عن االستثمارية السياسات موازنة يأالمتوازنة= والواجبات الحقوق 
 .لمجمي  التنمية مصمحة بشكل يحقق متهوواجبا

 معاممة المستثمرين تتم أن،و المقيمينغير  مناسبة لممستثمرين حمايةبتوفير معه= والتعامل االستثمار حماية 
 .تمييز دون المقيمينغير 

 المستدامة،كما التنمية أهدافبحيث تي ذ االجراتات المت ذة بعين االعتبار وتسهيمه= االستثمار تعزيز 
 .باالستثمار الضارة المنافسة م اطر من يقمل وضعها بشكل يجب

 الدولية الممارسات تبني أفضل وتسهل االستثمار اجراتات تعزز بحيثا=تهومسؤوليا الشركات إدارة 
  1.ابه وااللتزام لمشركات الرشيد والحكم االجتماعية لمشركات لممسؤولية

 :يمناخ االستثمار ال:أىمية لثالفرع الثا

الستثمارات المحمية وزيادتها لما يوفر  من تسهيالت في المحفز لدور   فيهمية المناخ االستثماري أ تكمن
اضافة الى تحقيقه لعنصر الثقة لممستثمر األجنبي مما يسمح بجذب االستثمار األجنبي  جمي  مراحل االستثمار،

هداف أكما يساهم في تحقيق  حيث ان مناخ االستثمار الجيد يزيد عامل االمان من م اطر االستثمار، المباشر،

                                                           
 .30-29،ص ص2012،نيويورك وجنيف،:نحو جيل جديد من سياسات االستثمار2102تقرير االستثمار العالمياالونكتاد، 1
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 األ رى بالدول مقارنة مالئم مناخ استثماري  مق في الحكومات حانجأن  كما االقتصادية واالجتماعية،التنمية 
 األسواق يف نجاحا تمقى و دمات سم  إنتاج عمى الدولة قدرة والمتمثمة في التنافسية قدراتها تعزيز في  ساهمي

 .العالمية

 الفرع الرابع:أىداف المناخ االستثماري:

 = الل من أدائها،وذلك نيتحس من األعمال وحداتتمكين  لغرضاالستثماري  المناخيتم توفير 

 ومعدالت ممموس عام وتمويل من فضة تض م معدالت إلى تستند مستقرة كمية اقتصادية بيئة ايجاد 
 .االستثمار عمى األعمال لوحدات الثقة إلعطات أساسية تكون والتي تنافسية ضريبية

 زالة وتنافسية، مفتوحة عالمية أسواق تطوير عمى المحافظة  .التجارة معوقات كافة وا 
 والصغيرة المتوسطة المنشآت و اصة االقتصادية، األنشطة عمى الضرورية غير األعبات كافة إزالة 

 .الحجم
 لمضرائب إصالحات  الل من الحوافز االقتصادي،وتقديم التحرير  الل من بكفاتة تعمل األسواق جعل 

 .المنشآت الش صية،وعمى الد ول عمى المفروضة
 1.الحكومة قبل من المقدمة ال دمات المحمي،وتحسين لالستثمار مواتية بيئة ضمان 
 في موحد تكامل وتحقيق نطاًقا أوس  صناعية سياسات أو اقتصادية تنمية أهداف ذات تآزر أوجه  مق 

 .التنمية استراتيجيات
 لمشركات االجتماعية المسؤولية يتمباد ودم  المسؤول المستثمر سموك تعزيز. 
 2.بدا مها تعمل التي المؤسسية البيئة وفي وتنفيذها السياسات هذ  وض  في السياساتية الفاعمية ضمان 

 :اإلستثمار مناخ تقييم :مؤشراتانيالمطمب الث

الدوليين عن نظرة المحممين اإلقتصاديين ورجال األعمال  توجد العديد من المؤشرات الدولية التي تعبر
ورغم أن هذ  المؤشرات غير  من وجهة نظر المستثمر األجنبي، األوضاع في دولة ما كموق  لإلستثمار الى

 يمي=  ت مو من األ طات إال أنها ذات فائدة في إت اذ القرارات وتتمثل أهم المؤشرات فيما دقيقة وال

 
                                                           

 ،بدون ترقيم.2001للتخطيط،الكويت،،ادلعهد العريب دور الحكومة الداعم للتنافسية:حالة مصرطارق نوير، 1
2
 .26،صمرجع سابق،:نحو جيل جديد من سياسات االستثمار2102تقرير االستثمار العالمياالونكتاد، 
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 ==تتمثل فيالفرع األول:المؤشرات الدولية 

تهدف الوكاالت والهيئات المهتمة بتحميل وتنقيط الم اطر القطرية إلى  لمخاطر القطرية:ال:مؤشرات تقويم اأو 
السماح لممستثمرين بإت اذ قرارات لإلستثمار بطريقة موضوعية من  الل تصنيف الدول عمى أساس الم اطر 

 وتوجد مجموعة من المؤشرات تتمثل في=   1التي تواجهها 

 لمم اطر الدولي الدليل PRS GROUP مجموعة عن شهريا يصدر= القطرية لممخاطر المركب المؤشر - 1
 م  تجاريا التعامل أو في باالستثمار المتعمقة الم اطر لقياس المؤشر هذا ويهدف ،0;>0سنة منذ القطرية
 تشمل فرعية مؤشرات ثالثة إلى المركب المؤشر يستندو  وسدادها، المالية إلتزاماته مقابمة عمى قدرته و،القطر
 الم اطر تقويم ومؤشر ،المركب المؤشر من%  80 نسبة يشكل الذي السياسية الم اطر تقويم مؤشر

والعوامل التي يقيسها المؤشر هي الم اطر  ،2%  58 المالية الم اطر تقويم ومؤشر ،% 58 االقتصادية
  4ويتمثل دليل المؤشر في= 3،السياسية واإلقتصادية والتمويمية

                                                   .جدا مرتفعة م اطرة درجة (=نقطة 8,>7 إلى صفر من) -
                                                        .مرتفعة م اطرة درجة (=نقطة 8,>8 إلى 80,0 من) -
                                                         .معتدلة م اطرة درجة (=نقطة 8,>9 إلى 90 من) -
                                                    .من فضة م اطرة درجة(=نقطة 8,>: إلى 0,0: من) -
                               .جدا من فضة م اطرة درجة(=نقطة 000,0 إلى 0,0; من) -

 ،(وسبتمبر مارس) في سنويا مرتين اليورومني مجمة عن يصدر =القطرية لممخاطر اليورومني مؤشر -2
= هي عناصر تسعة من ويتكون المالية، بالتزاماته اإليفات عمى القطر قدرة لجهة القطرية قياس الم اطر لغرض

 لمقطر،توافرالتمويل االئتماني التقويمالمتعثرة، الديون وض  المديونية، مؤشر السياسية،األداتاالقتصادي، الم اطر
 عند ال صم معدل الرأسمالية، توافراألسواق القصير، لممدى التمويل الطويل،توافر لممدى المصرفي القطاع من

 .5أقل القطرية م اطرها كانت النقاط من الدولة رصيد ارتف  كمما نهأ إلى المؤشر دليل ويشير التنازل،

                                                           
اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،  ،50،العددجملة حبوث اقتصادية عربيةأثر المخاطر القطرية في اإلستثمارات األجنبية:حالة الجزائر)دراسة قياسية(،زايري بلقاسم،البشًنعبد الكرمي، 1

 .34،ص2010مصر،ربيع
 .129ص، 2002، الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .107غريب بولرباح،مرجع سابق،ص 3
 .129ص،،مرجع سابق2002،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .130،ص2001،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 5
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 سنويا مرتين نفستورأ االنستيتيوشنال مجمة عن يصدر=القطري لمتقويم انفستور االنستيتيوشنال مؤشر -3
 الدولة رصيد ارتف  ،وكمما 000إلى  صفر من تدرج وفق الدول تصنيف ويتم ،;>>0عام منذ( وسبتمبر مارس)
 المعتدلة،مجموعة الم اطرة مجموعة=درجات ثالث الى الدول وتقسم الم اطرة، درجة ان فاض عمى ذلك دل

  1.جدا المرتفعة الم اطر المرتفعة،مجموعة الم اطرة

 ال ارجية التجارة لضمان الفرنسية المؤسسة عن 9>>0 منذ =يصدرالقطرية لممخاطر الكوفاس مؤشر -4
 المحمي لمشركات باالقتصاد المالية االلتزامات تيثر مدى ويبرز السداد عمى الدول قدرة م اطر ويقيس (كوفاس)

 السياسية،م اطر العوامل تقييم في تست دم فرعية مؤشرات إلى ويستند الى واالقتصادية، السياسية وباألوضاع
 المفاجئ العممة قيمة ان فاض ال ارجية،م اطر المالية بالتزاماتها اإليفات عمى الدولة قدرة الصعبة، العممة نقص
 وسموك الدورية المصرفي،الم اطر القطاع في النمطية األزمات ض مة،م اطر رأسمالية سحوبات يعقب الذي
والتي  A الدول الى مجموعتين رئيسيتين مجموعة الدرجة االستثمارية صنفتالمدى،و  العمميات قصيرة في السداد

. Dو Cو B ويشار اليها باألحرف المضاربة درجةمجموعة ،A4الى A1فروع من  أربعة تتفرع الى
2 

يقيس الم اطر المرتبطة بعمميات التبادل التجاري عبر =القطرية لممخاطر برادستريت اند دان وكالة مؤشر -5
 ال ارجية،استقرار الدولة السياسية،كسياسة الم اطر تغطي مجموعات أرب  إلى المؤشر هذا عتمد،واالحدود
 األجل، وطويمة قصيرة االقتصادي النمو كمعدالت الكمي االقتصاد ال ارجية،م اطر السياسي،السياسة الوض 
 االئتماني، التجارية،كالوض  بالتعامالت المرتبطة ال ارجية،والم اطر التعامالت م اطر الفائدة،وكذلك أسعار

 .وغيرها والفساد الضريبية والسياسة

 مؤسسة( 055) م  بالتعاون العالمي االقتصادي المنتدى عن المؤشر هذا يصدر=العالمي التنافسية ثانيا:مؤشر
 التنافسية األوضاع عمى وتيثيرها اإلستثمار وقرارات االقتصادية السياسات توجيه في هامة أداة ويعتبر عالمية
 =فرعيين مؤشرين من ويتكون 3لتفحص نقاط القوة والضعف في بيئة أدات األعمال ةوأدا العالمية

 المؤسسات التكنولوجيا،مؤشر وهي مؤشرخفرعية مؤشرات ثالث إلى يستندخ4 لمتنافسية النمو مؤشر 
 .الكمية االقتصادية البيئة مؤشر العامة،

                                                           
 .78،ص2003،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 ..67،ص2005،الكويت،العربية الدول اإلستثمارفي مناخاإلستثمار، لضمان العربية ادلؤسسة 2
-2009مرباح،ورقلة، قاصدي ،جامعة7الباحث،عدد ،جملةالجزائر حالة دراسة:النامية بالدول اإلقتصادية التنمية في الخاص القطاع دورموالي خلضرعبد الرزاق،شعيب بونوة، 3

 .145،ص2010
 .123،مرجع سابق ،ص2002،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
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 قدرة الوحدات االقتصادية عمى صعيد المنشية في  تقيس مسوحات إلى يستندخ1لمتنافسية األعمال مؤشر
 تحقيق التنافسية.

 هيرتاجخ معهد عن المؤشر هذا ويصدر،8>>0 سنة منذ المؤشر هذا إعتماد =تمثالثا:مؤشر الحرية اإلقتصادية
 عمى ذلك وتيثير،االقتصاد في الحكومية السمطة تد ل درجة ويقيس،سنوياخ ستريت وولخ وصحيفةخ نفاونديش
وتعني الحرية اإلقتصادية حماية حقوق الممكية ال اصة لألصول وضمان  2المجتم ، ألفراد االقتصادية الحرية

 .3التد ل القسري لمحكومةحرية اإل تيار اإلقتصادي لألفراد وتعزيز روح المبادرة واإلبداع م  غياب 

 السياسات تشمل مجموعات عشر في ضمهم يتم اقتصادي متغير  مسين عمى المؤشر هذا ويستند

 األجنبي،التمويل المال رأس النقدية،استقطاب االقتصاد،السياسة مجاالت في الحكومي التجارية،الموازنة،التد ل
 هذ  ،تمنح4 واإلجراتات والتشريعات السودات الممكية،السوق واألسعار،حقوق األجور سياسات المصرفي، والنظام

 =5في دليل المؤشر،ويتمثل الفرعية المؤشرات هذ  متوسط بي ذ المؤشر متساوية،ويحتسب أوزانا العشرة المكونات

 – 90)كاممة، شبه إقتصادية حرية عمى يدل(  >,>:- 0:)وكاممة، إقتصادية حرية عمى يدل( 000 – 0;)
يدل  (>,>7-70)،ضعيفة قتصاديةا حرية عمى يدل(  >,>8 –80)،متوسطة إقتصادية حرية عمى يدل ( >,>9
 .منعدمة اقتصادية حريةعمى 

 األرض عموم ومركز العالمي االقتصادي المنتدى عن المؤشر هذا =يصدر6رابعا:مؤشر اإلستدامة البيئية
 أساسيا متغيرا 50 من المؤشر هذا يتكون ،و 5000 عام منذ األمريكية المتحدة الواليات في كولومبيا لجامعة
 المت ذة الطبيعية،اإلجراتات البيئة عمى المحافظة وأنظمة قوانين=التالية المحاور عمى تقسم عنصرا ;9 تشمل

 والتكنولوجية اإلجتماعية اإلجتماعية،القدرة واألوضاع والتعميم الصحة البيئي،مستوى التموث لت فيف
 عميها. والحفاظ البيئة لحماية القائمة العالمية الجهود م  نسيقالت والمؤسسية،مدى

                                                           
 .105ص،2004،الكويت،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .80،مرجع سابق،ص2001،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .143،ص2005عة حسيبة بن بوعلي، الشلف،ماي،جام2،عددجملة اقتصاديات مشال افريقيا،واقع وآفاق سياسة اإلستثمار في الجزائرالزين منصوري، 3
 .107غريب بولرباح،مرجع سابق ص 4

5 The Heritage Foundation and The Wall Street Journal, highlights of the 2010 Index of Economic Freedom, Washington, 2010,p2. 

Available on the site:(http://www.heritage.org/index/download) Accessed: 01May2016. 
 .103،مرجع سابق ،ص2002،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 6

http://www.heritage.org/index/download
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 دورية بصفة UNDP اإلنمائي المتحدة األمم برنام  عن المؤشر هذا يصدر=1البشرية التنمية خامسا:مؤشر
 =هي مكونات ثالث متوسط أساس عمى المؤشر هذا إحتساب ويتم 0>>0 عام منذ سنويا

 سنة 8; و 58 بين يتراوح و الوالدة عند المتوق  العمر بمتوسط يقاسو =العمر طول.  
   الم تمفة التعميمية المراحل في اإللتحاق ونسب البالغين بين األمية محو بمعدل قاستو =المعرفة      

 .% 000 و%  صفر بين ويتراوح
  دوالر 000 بين ما الحقيقي،ويتراوح اإلجمالي المحمي لمنات  الفرد د ل بمعدل قاستو =المعيشة مستوى 

 .دوالر 70000و

 مؤشر،أكثر أو% 0; عال بشرية تنمية مؤشر=المؤشر قيمة حسب مجموعات ثالث في الدول ترتيب يتمو 
 .% 80 من أقل من فض بشرية تنمية ،مؤشر% >: إلى% 80 من متوسط بشرية تنمية

 طرف من مرة ألول المؤشر هذا وض  تم= 2 الوارد األجنبي لالستثمار اإلمكانات ومؤشر األداء سادسا:مؤشر
 مكون من مؤشرين،وهو 5000 لعام الدولي اإلستثمار تقرير في والتنمية لمتجارة  المتحدة األمم مؤتمر أمانة

 يستندو الوارد، األجنبي لإلستثمار اإلمكانات مؤشر الوارد،والثاني األجنبي لإلستثمار األدات مؤشر األول=مقارنين
 المباشر األجنبي االستثمار تدفقات إلى األجنبي االستثمار تدفقات من القطر حصة قسمة إلى األدات مؤشر
 لمحد سنوات ثالث متوسط العالمي،ويؤ ذ اإلجمالي المحمي النات  من لمبمد اإلجمالي النات  حصة إلى عالميا
 عوامل ; إلى فيستند اإلمكانيات مؤشر واحدة،أما لمرة تحدث التي التطورات أو الموسمية العوامل تيثير من

 اإلجمالي،عدد المحمي النات  إلى الصادرات الفرد،نسبة د ل اإلجمالي،متوسط المحمي النات  نمو معدل تشمل
 الممتحقين نسبة الوطني والتطوير من الد ل البحوث عمى اإلنفاق نسبة الطاقة إستهالك الهاتف،حجم  طوط

 .السيادي القطر من السكان،تصنيف العميا بالدراسات

 قوتها إنسجام يعني فوق فما واحد معدل عمى الدولة فحصول األدات مؤشر وفق تصنيف الدولويتم 
 من ضعيف وضعها أن يعني ذلك دون ،وماالمباشرة األجنبية اإلستثمارات جذب عمى قدرتها م  اإلقتصادية

 .االستثمار األجنبي المباشرجذب  عمى قدرتها حيث

                                                           
 ،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،45،عددجملة حبوث اقتصادية عربية،اليمنية وأثرىا في تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشراإلصبلحات اإلقتصادية في الجمهورية حممد عمر باناجة، 1

 .152،ص2009مصر،شتاء
 .120-119مرجع سابق،ص ص،2002،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
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      القطر في المتغير قيمة بين الفرق قسمة من يحتسب وواحد صفر بين يتراوح الذي اإلمكانات مؤشر ووفق
 األدات لمؤشري وفقا البمد وض  مقارنة ومن،لممتغير قيمة وأدنى قيمة أعمى بين الفرق عمى لممتغير قيمة وأدنى

 =التالية المجموعات إحدى ضمن تصنيفه يتم واإلمكانات

 مرتفعة وامكانات مرتف  أدات ذات الدول السباقة،أي الدول مجموعة. 
 مرتفعة وامكانات من فض أدات ذات الدول االمكانات،أي دون الدول مجموعة. 
 من فضة وامكانات مرتف  أدات ذات الدول االمكانات،أي من أعمى الدول مجموعة. 
 من فضة وامكانات من فض بيدات تتصف التي الدول تمك المن فضة،وهي األدات ذات الدول مجموعة. 

 الشؤون مركز عن المؤشر هذا =يصدر1الناىضة لالقتصاديات األمم ثروة لقياس المركب الثالثى سابعا:المؤشر
 لغرض السنةي ف مرتين بمعدل 9>>0 عام منذ األمريكية العالمية األحداث جريدة مجموعة أسسته الذى المالية
 بيئة توفير عمى قدرتها مدى وكذلك المتوازنة التنمية تحقيق عمى الصاعدة االقتصاديات قدرة مدى قياس

 =يه مكونا 96 تتضمن فرعية مؤشرات ثالثة الى المركب المؤشر وجاذبة،ويستند مستقرة استثمارية

   االندماج الرئيسية،مؤشرات االقتصادية المؤشرات تغطي عنصرا 50يتكون من) االقتصادية البيئة مؤشر 
 .(األعمال أدات بيئة ،مؤشراتيالعالم االقتصاد يف
 البنية التعميم،مؤشرات نوعية مؤشرات تغطي عنصرا 50يتكون من ) لممعموماتية التحتية البنية مؤشر 

 .(انتشارالمعموماتية لممعموماتية،مؤشرات التحتية
 مؤشراتياالجتماع واالستقرار التنمية مؤشرات تغطي عنصرا  50يتكون من) االجتماعية البيئة مؤشر، 

 .(الطبيعية البيئة حماية مؤشراتالصحة العالمية، 

 لتعكس 8>>0 منذ لمفساد النظرة أو الشفافية مؤشر سنويا الدولية الشفافية منظمة تصدر=2الشفافية ثامنا:مؤشر
 الفساد، محاربة وجهود الشفافية تعزيز لغرض العالمية والشركات الحكومية اإلدارة ممارسات في التحسن درجة

 ، الدولة في الفساد تفشي مدى تحديد،معتمدة معمومات ومصادر المسوحات من مجموعة عبر المؤشر يحاولو 
،وذلك بتوجيه إلى رجال األعمال ووسائل اإلعالم وغيرهم أسئمة تتعمق 3االستثمار مناخ في تيثير  ودرجة

فحة بالرشاوي التي يحصل عميها الموظفون العموميون وا  تالس األموال العامة والتحقق من فعالية جهود مكا
                                                           

 .100،مرجع سابق،ص2001،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .104،مرجع سابق،ص2004،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .145،مرجع سابق،صواقع وآفاق سياسة اإلستثمار في الجزائرالزين منصوري، 3
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 شفافية درجة يعني الذي 00و عالية فساد درجة يعني الذي الصفر بين المؤشر قيمة ،وتتراوح 1الفساد
 من تعاني ال التي والدول تعاني التي الدول بين فاصال  طا( 8) الرصيد العالمية الفساد منظمة عالية،واعتبرت

 الدول الثانية وتضم فسادا األقل العشر الدول األولى تضم قائمتين المؤشر هذا استحدث وقد  طيرة فساد مشكمة
 فسادا. األكثر العشر

 إطار في الدوليين التمويل ومؤسسة البنك عن سنويا المؤشر هذا يصدر 2:األعمال أداء سيولة تاسعا:مؤشر
 األوضاع عمى الحكومية واإلجراتات القوانين تيثير مدى المؤشر هذا األعمال،ويقيس بيئة بيانات قاعدة

 بين والمقارنة لمقياس أسس وض   الل من وذلك الحجم ومتوسطة صغيرة الشركات عمى التركيز م  االقتصادية
 مكامن إلى المعنية الدول تنبيه بهدف المؤشر يغطيها التي والنامية المتقدمة الدول يف األعمال بيئة أوضاع
 تكون فرعية مؤشرات عشرة متوسط إلى المؤشر ويستند االستثمارى منا ها وتحسن معالجتها عمى لتعمل العقبات
 المؤشرات، تمك في الدول تسجمها التي المئوية النسب متوسط ويرصد األعمال أدات بيئة بيانات قاعدة بمجممها
 والعكس الدولة في األعمال أدات سهولة مدى عمى ذلك يدل المؤشر من المست مصة القيمة ان فضت فكمما

 صحيح.

 =تم إستحداث مجموعة من المؤشرات ال اصة بالدول العربية أهمها=الثاني:المؤشرات اإلقميميةالفرع 

جوان ابتداتا من  من طرف المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار اطالقهتم االستثمار: لجاذبية ضمان مؤشرأوال:
 من االستثمار لجاذبية ضمان مؤشر ويتكون،9>>0وهو تطوير لممؤشر المركب  الذي اطمق منذ سنة 5006،3
متغيرا  007إلى بدورها تتفرع فرعية مؤشرات أو أساسية مكونات 00 تحتها يندرج رئيسية مجموعات ثالث
 عن يعبر مركب مؤشر عمى لمحصول معين نموذج إلى باالستناد المنفصمة المؤشرات هذ  دم  يتم بحيثكميا،
  4.مبسط بشكل وعرضها المعمومات تجمي  عمى يعمل بذلك الفرعية،وهو المؤشرات لتمك المشترك العام االتجا 

 

                                                           
ربيع  -، اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،مجهورية مصر،شتاء58-57،جملة حبوث اقتصادية عربية،العددان،دور التعليم في مكافحة الفساد في الدول الناميةرةأمًنة حممد عما 1

 .104ص،2012
 .104،مرجع سابق،ص 2004،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .6،ص2012مارس-،العدد الفصلي األول،الكويت،جانفينشرة ضمان االستثمارعربية لضمان اإلستثمار،ادلؤسسة ال 3
 .9-8ص ص ،2012الكويت ،مناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4



 ةــــــة الراىنــــو بالتطورات العالميـــــــار وعبلقتــــــاخ االستثمــي لمنــــر المفاىيماالطاالفصل الثاني:
 

   79 
 

يركز عمى محورين  5009بداية من صندوق النقد العربي عن  صدراالقتصادات العربية: تقرير تنافسيةثانيا:
األول يهدف إلى تحميل أدات التجارة ال ارجية السمعية والمحور الثاني إلى قياس الُقدرة التنافسية في  اساسيين
 العربية ومقارنتها م  اقتصادات عدة دول من أقاليم م تمفة هي تايمند وماليزيا وسنغافورة وجنوبالدول 
 اصًة في بداية مسيرتها ،الدول العربية في عدد من ال صائص االقتصادية والديمغرافية م  ههاتشاب،نظرا لأفريقيا

لى تطوير بيئتها التنافسية فتحسنت وسعت إ،االقتصادية،اال أنها تحولت بعد ذلك إلى دول حديثة التصني 
يشمل التقرير تحميال في تقارير التنافسية العالمية،و  متقدمة وتبوت البعض منها مراكز،مؤشراتها االقتصادية الكمية

 والحوكمة المؤسسات الحكومة،وقطاع لقياس القدرة التنافسية لمقطاعات التالية=القطاع الحقيقي،وقطاع مالية
 المنهجية طريقة عمى تقريرال يعتمد،و ال ارجي والمصرفي،والقطاع النقدي األعمال،والقطاع بيئة الرشيدة،وقطاع

 قيمتها عمى إستناداً  المجموعة ضمن األفضل من إبتداتً  تنازلياً  ترتيباً  الدول وترتيب المؤشرات تقدير في المعيارية
   1.المقدرة المعيارية

 الثالث:مؤشرات كفاءة المناخ االستثماري: المطمب

يستند رجال األعمال والشركات المتعددة الجنسيات في ات اذ القرار االستثماري عمى وضعية المؤشرات 
 اإلقتصادية الدالة عمى مستوى أدات اإلقتصاد القومي،وتتمثل فيما يمي=

 =الفرع األول:درجة اإلنفتاح اإلقتصادي عمى العالم الخارجي

فكمما زادت درجة اإلنفتاح اإلقتصادي عمى العالم ال ارجي كمما كان اإلقتصاد القومي جاذبا لإلستثمار        
تباع العالمي االقتصاد عمى االنفتاح حيث يساهم،والعكس صحيح  تدفقات تنشيط في االقتصادية الحرية نظم وا 

،ويستدل عمى درجة  2االقتصاد في المستثمرين ثقة يعزز ما وال ارج،وهو الدا ل إلى والسم  األموال رؤوس
 االنفتاح االقتصادي من  الل قياس النسب التالية=

 

 

                                                           
 .23-1،ص ص 2016،ابو ظيب،جانفيتقرير تنافسية االقتصادات العربيةصندوق النقد العريب، 1
 ،كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة القادسية،3العدد ،11،اجمللد جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، االستثمار األجنبي ودوره في تحقيق  التنمية االقتصاديةحسن مهدي صائب ، 2

 .118،ص2009،العراق
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ول المؤشرات التي يمكن من  اللها تقييم انفتاح أ=يتمثل أوال:نسبة الصادرات الى الناتج المحمي االجمالي
حصة الصادرات في النات   ن نموأالتجارة هو حصة الصادرات السمعية من ناتجها المحمي االجمالي،حيث 

وكمما  1المحمي االجمالي لدى اقصاد ما يعتبر مؤشرا عمى تعاظم أهمية التجارة ال ارجية في ذلك االقتصاد،
 .2االجمالي كبيرة دلت عمى جاذبية اإلقتصاد القومي والعكس صحيح المحمي النات  الى الصادرات كانت نسبة

تمثل حصة التجارة ال ارجية من الصادرات الناتج المحمي االجمالي:ثانيا:نسبة الصادرات والواردات الى 
ويشير ذلك ،والواردات السمعية في النات  المحمي االجمالي لدى أي بمد مؤشرا مناسبا لتحميل مدى انفتاح تجارته

 3نوي،او مدى انعكاس انفتاحه التجاري عمى انتاجه الس،الى حجم التبادل ال ارجي لمبمد م  العالم ال ارجي
 5.مما يؤدي الى رف  القدرة التنافسية لمدولة 4التجاري، اإلنفتاح درجة ارتفاع عمى دلت النسبة ارتفعت وكمما

 =الوطنيالفرع الثاني:القوة التنافسية لإلقتصاد 

كمما كان المركز التنافسي في حالة تحسن كمما كان ذلك مدعاة لجذب المزيد من اإلستثمارات األجنبية       
ويستدل عمى ذلك من زيادة معدل نمو الصادرات من سنة أل رى،وكذلك الرقم القياسي ألسعار الصادرات فكمما 
إتجه الى اإلن فاض كمما دل ذلك عمى قوة المركز التنافسي لإلقتصاد القومي في جذب اإلستثمار األجنبي 

بشرط أن يكون متوسط معدل العائد عمى  ويمكن اإلستدالل أيضا  بزيادة معدل العائد عمى اإلستثمار ،6المباشر
 .7اإلستثمار أكبر من سعر الفائدة السائد في السوق

 =الوطنيالفرع الثالث:مدى القدرة عمى تحمل األعباء المفروضة عمى اإلقتصاد 

كمما كان ،كمما تميزت إدارة اإلقتصاد القومي بالكفاتة والقدرة عمى مواجهة الظروف اإلقتصادية المتغيرة
ويمكن اإلستدالل عمى ذلك من مستوى ،عمى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر تصاد القومي قادرااإلق

والتي توضح مدى قدرته في إست دام هذ  ،اإلحتياطيات الدولية الرسمية من الصرف األجنبي لدى البنك المركزي

                                                           
1
جملة التعاون االقتصادي ،التكامل مع االقتصاد العالمي:تجربة البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر االسبلمي،اإلسالميةمركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  

 .7،ص2006بٌن الدول اإلسالمية،انقرة،
 .196،ص2003القاىرة، العربية، النيل ،جمموعة1،طالقومي اإلقتصاد مستوى على اإلقتصادية السياساتعبد احلميد عبد ادلطلب، 2
3
 .6،صمرجع سابقمركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، 
 .23فريد أمحد قبالن ،مرجع سابق،ص 4
5
 .78،ص2013دة العربية،بًنوت،نوفمرب،مركز دراسات الوح417،جملة "ادلستقبل العريب، العدد االنفتاح التجاري وأثره في السياسات المالية والنقدية:دراسة مقارنة،صاويل مراد 
 .25،ص2008،دار النهضة العربية،القاىرة،1،طفي الدول العربية،الواقع والتحديات،دراسة مقارنة اإلستثمار األجنبي المباشرفريد أمحد قبالن، 6
 .197عبد احلميد عبد ادلطلب،مرجع سابق،ص 7
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كما أن زيادتها تساهم في إشاعة درجة من الثقة لدى األسواق في قدرة البمد  1،اإلحتياطيات كمصدر لمتمويل
 المفروضة األعبات تحمل عمى القدرة مدى عمى اإلستدالل أيضا يمكنو ، 2المعني عمى الوفات بإلتزاماته ال ارجية

افة إلى معدل القومي بإن فاض نسبة الدين ال ارجي و دمته إلى النات  المحمي اإلجمالي،إض اإلقتصاد عمى
تغطية حصيمة الصادرات لمواردات فكمما كانت عدد شهور تغطية الواردات كبيرا كمما دل ذلك عمى كفاتة 

زدياد قدرته عمى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر  3.اإلقتصاد القومي وا 

حتماالت تقدمو ونموه: الوطني الفرع الرابع:قوة اإلقتصاد  وا 

اإلقتصاديات القوية،وتبتعد عن اإلقتصاديات الضعيفة،ويمكن التعرف عمى  األجنبية نحوتتجه اإلستثمارات      
 قوة اإلقتصاد ألي دولة من  الل مجموعة من المؤشرات تتمثل في=                                        

نب في اإلقتصاد،وينت  عنه =زيادة هذا المعدل يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين األجاأوال:معدل النمو اإلقتصادي
 4.زيادة تدفقات اإلستثمارات األجنبية المباشرة

=تؤثر معدالت التض م عمى سياسات التسعير وحجم األرباح ،ومن ثم عمى حركة رأس ثانيا:معدل التضخم
في  المال،كما تؤثر عمى تكاليف اإلنتاج التي تهتم بهاالشركات األجنبية،فضال عمى أن إرتفاع معدالت التض م

 .5الدول المضيفة يؤثر عمى مناخ اإلستثمار ويصبح طارد لإلستثمار والعكس صحيح
=إن إن فاض معدل نمو اإلستهالك و اصة اإلستهالك الجاري الحكومي واألسري في ثالثا:معدل نمو اإلستيالك

اق وتوجيهه نحو أي دولة يعكس مدى التحسن في قدرة الدولة عمى إدارة اقتصادها القومي )من  الل ضبط اإلنف
 .األولويات اإلقتصادية الم تمفة( وينعكس ان فاض ذلك المعدل إيجابيا عمى تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر

=إن إرتفاع هذا المعدل يعني المزيد من قدرة الدولة عمى مواجهة وارداتها رابعا:معدل تغطية الصادرات لمواردات
ا المعدل نحو اإلرتفاع  ذو أهمية في جذب اإلستثمار األجنبي بيقل صادرات ممكنة،وبذلك فإن إتجا  هذ

 .                                                                          6المباشر

                                                           
 -،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،صيف56 -55،العددان لة حبوث اقتصادية عربيةجم،الجاري لئلقتصاد المصرياستدامة عجز ميزان الحساب  اختبارجمدي الشورجبي، 1

 .171،ص 2011خريف
 .15،ص2008شتاء،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،41،العددعربية جملة حبوث اقتصادية،إدارة احتياطيات الصرف وتمويل التنمية في الجزائربلقاسم زايري، 2
حركة اإلستثمار األجنبي المباشر الى الدول  ( على تطورTRIMS) دراسة لآلثارالمحتملة إلتفاق:األجنبي المباشر العالمية واإلستثمار منظمة التجارةصفوت عبد السالم عوض اهلل، 3

 .  1778،ص2004ماي 11-9يب،د،،غرفة جتارة وصناعة مؤمتر اجلوانب القانونية واإلقتصادية إلتفاقيات منظمة التجارة العادلية،النامية
 . 173جمدي الشورجبي،مرجع سابق ،ص 4
 .  199 -198عبد احلميد عبد ادلطلب،مرجع سابق ،ص ص 5
 . 31-30فريد أمحد قبالن، مرجع سابق ،ص ص6 
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تتمثل لكفاتة المناخ االستثماري اضافة الى ما سبق توجد عناصر ا رى =الفرع الخامس:عناصر إقتصادية أخرى
 في=

سعى المؤسسات لمبحث عن العمالة من فضة التكاليف من أجل تعظيم الربحية،ونظرا لمقيود الدولية =تأوال:العمالة
المفروضة عمى تنقل اليد العاممة أدى ذلك إلى إ تالف مستويات األجور بين الدول،وعميه الدول التي بها عمالة 

 . 1مؤهمة،مدربة فنيا ور يصة التكاليف تكون محفزة لجذب اإلستثمار إليها
  والمطارات ومدى صالحيتها،ألن تدفق السم  يتويتعمق األمر بالطرقات والجسور والموان=ثانيا:البنيةاألساسية

 أسعار مثل االستثمار تكاليف عمى األساسية البنية كفاتة مستوى يؤثر حيثوال دمات والمعمومات يتوقف عميها 
البنية  ،م  اإلشارة إلى إمكانية أن تكون هياكلاالستثمار من المتوق  العائد عمى ثم ومن والتوزي  النقل  دمات
المؤسسات  م  بالتعاون أو منفردة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قبل من لالستثمار موضوعا األساسية
،كما ال يمكن إغفال أهمية اإلتصاالت كبنية تحتية لمتكنموجيا حيث يعتبر القطاع الداعم لمنشاطات 2الكبيرة

  3.األ رىاإلقتصادية 
=تتمثل في مدى قوة القطاع المالي والمصرفي وأدات بورصة األوراق المالية ثالثا:مدى كفاءة المؤسسات المالية

كما أن استقاللية  البنوك المركزية،من حيث العالقة بالسمطة السياسية 4في إدارة المشروعات الدولية المتنافسة
  5.تعتبر جانبا مهما من أي إصالح نقدي مؤسسي

 اإلهتمام عدم هذا يعني ال أهميتها،ولكن من الكثير فقدت قد الضريبية =رغم أن الحوافزرابعا:الحوافز الضريبية
 من التفاعل جو في تعمل وهي إستثنات بدون العالم دول كافة في مطبقة الحوافز فهذ الضريبية، الحوافز بتقديم

 إت اذ في حاسما دورا ال تمعب الشكل بهذا األساسية،هي المباشر األجنبي االستثمار جذب بينها م  بقية  عوامل
 .6له  مكممة ولكنها ما دولة في االستثمار قرار
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 .147ص
 ، 2005بن بوعلي،الشلف،ديسمرب ،جامعة حسيبة3،عددجملة اقتصاديات مشال افريقيا،اإلتحاد األوروبي والجزائر ما بين السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحربلقاسم زايري، 3

 .68ص
 .9ص،،مرجع سابق2011،االول،العددالفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ، مصر، ، 58-57،العددان جملة حبوث اقتصادية عربية،،استقبللية البنوك المركزية،مع اشارة خاصة الى البنك المركزي العراقيعلي عبد ادلنعم السيد 5

 .140،ص 2012ربيع -شتاء
 ،2009،جامعة حسيبة بن بوعلي،السداسي األول6،عددجملة اقتصاديات مشال افريقيا،في الجزائر أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب اإلستثماراألجنبي المباشرحممد طاليب، 6
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 =المبحث الثاني:مكونات مناخ االستثمار

  عمى أنها مجموعة متغيرات تحيط بالمشروع وتؤثر بقراراته لكنها ت رج عن تعرف مكونات مناخ اإلستثمار    
التي  وبالتالي فإن مناخ اإلستثمار ينطوي عمى مجموعة من المكونات والمقومات واألدوات والمؤشرات 1سيطرته 

      2.عمى فرص نجاح المشروع االستثماري في دولة معينة يمكن ان تؤثر

 االجتماعي:و السياسي و  النظام االقتصاديالمطمب األول:

أدت إلى جذب اإلستثمار والعكس صحيح وتتمثل هذ  األنظمة كانت هذ  األنظمة مواتية لإلستثمار كمما  فكمما  
 فيما يمي=

 =الفرع األول:النظام االقتصادي

 3تمعب المكونات اإلقتصادية دورها الكامل بمجرد وجود إطار عام لسياسات استثمارية يمكنها من ذلك      
وفي هذا اإلطار يمكن تصنيف المكونات اإلقتصادية التقميدية حسب الحافز اإلستثماري لمشركات المتعددة 

 =4الجنسيات في دولة ما إلى

 إلى عمى الوصول السوق،والمقدرة نمو ومعدل الفردي الد ل ومعدل السوق بحجم وتتعمق=السوق عوامل*
  .السوق وهيكل كالمستهم وتفضيالت واإلقميمية، المحمية األسواق

 توافر وأنواعها،ومدى وكمفتها العمالة وحجم المضيف بالبمد وتوفرها ال ام بالموارد وتتعمق=اردالمو عوامل *
 .والجوية وغيرها والبرية البحرية والمنافذ والطرق االتصاالت من التحتية والبنية التكنولوجيا

 األصول والموارد كمفة التنافسية، والتكاليف اإلنتاجية استغالل عن الناتجة باألرباح وتتعمق=الكفاءة عوامل*
 اإلقميمية المضيفة بالتجمعات الدولة وفاعمية االستثمار و دمات الوسيطة اإلنتاج مد الت وكمفة البشرية

 .الثنائية واالتفاقيات
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 =رئيسيين محورين إلى االقتصادي المستوى عمى االستثمار مناخ مكونات وتنقسم

مدى توافر الموارد الطبيعية والبشرية الحصر، ال المثال سبيل تشمل،عمى=داخميةال قتصاديةالمتغيرات االأوال:
 بيسعار تنافسية وجودة مرتفعة في ظل أسواق محمية تسودها المنافسة،مدى توافر البنية التحتية األساسية

 التض م، بمعدالت عنها معبراً  لألسعار العام والمستوى المحمي اإلنتاج ومستويات االقتصادي النمو معدالت
 بورصة وأدات والمصرفي المالي القطاعتوافر التمويل المحمي وتطور  ومدى،والصرف الفائدة أسعار إلى إضافة
 .المالية األوراق

 وميزان وال دمية السمعية ووارداته بصادراته التجاري الميزان وتشمل=خارجية قتصاديةالمتغيرات االثانيا:
 تغطيتها ومعدل الدولية االحتياطيات ومستوى العممة تحويل عمى والقدرة األموال رؤوس حركة وبنود المدفوعات
 أقساط من وأعباتهااإلجمالي، المحمي النات  إلى ونسبتها ال ارجية والمديونية الواردات عن الشهرية لممدفوعات

 1.مستحقة وفوائد

 النظام السياسي:الفرع الثاني:

يعد توافر مستوى معقول من اإلستقرار السياسي العتبة الضرورية لمولوج الى مناخ استثماري       
األمني وضمان عدم  النظام السياسي بالديمقراطية واإلستقرار بتميزى االستقرار السياسي ،ويستدل عم2سميم

إضافة ،حتماالت قيام الحروب،وانعدام المنازعات اإلقميمية التي تزيد من ا3المصادرة والتيميم لم اطر التعرض
وطبيعة ومستوى المساتلة الديمقراطية واستقرار الى مستوى الدعم الشعبي الذي تحظى به الحكومة،

الحدود الدولية م  دول  الحكومة،ومدى االستقرار واألمان الدا مي بين شرائح الشعب الم تمفة وكذلك استقرار
زام بالمعاهدات واإلتفاقيات الدولية تحت مظمة مؤسسات المجتم  ومدى اإللتالجوار وجودة العالقات م  ال ارج،

سياسي حيث يشير األول إلى وجود فساد في سموك العاممين الداري أو بنوعيه اإل ،ودرجة تفشي الفساد4الدولي
في الحكومة الذين يحاولون اإلستفادة من إنتشار البيروقراطية في المؤسسات الحكومية بهدف تحقيق مكاسب 
  اصة تتمثل في رشاوي حيث تمثل هذ  األ يرة بنود غير منظورة تؤدي إلى ضياع ما يوفر  المشروع من مزايا

                                                           
1
 .16،ص2011،الكويت،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
،جامعة حممد خيضر،بسكرة، 5،العدد،جملة احباث اقتصادية واداريةالمباشرةدور الغرف الصناعية والتجارية والزراعية العربية في جذب اإلستثمارات األجنبية عادل عيس  الوزين، 2

 .107،ص2009
،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 3،عددصاديات مشال افريقيا،جملة اقتاألردن كنموذج:آليات جذب اإلستثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل العولمةأمحد زكريا صيام، 3

 .93،ص 2005ديسمرب
 .9،ص2011مارس-الكويت،جانفي،األول ،العددالفصلينشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
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عفاتات ضريبية ويشير الثاني إلى ممارسة الفساد عمى مستوى السياسيين لموصول إلى السمطة حيث يرتبط  وا 
       1.بإ تالس األموال العامة

 =جتماعي:النظام االالفرع الثالث
حيث كمما إنطوى  يتمثل في القيم والعادات التي تحكم سموك المجتم  واإلحتماالت المتوقعة لتغيرها       
كمما  عمى مجموعة من القيم والعادات والتقاليد اإليجابية والمواتية لإلستثمار األجنبي المباشر االجتماعيالنظام 

ومتوسط د ل الفرد السنوي  ا=معدالت الفقركان جاذبا له والعكس صحيح،ويشمل مؤشرات عديدة من بينه
العمالة وسرعة وبساطة إجراتات  ومعدالت التشغيل والبطالة،قوانين العمل السارية والتي تنعكس عمى تكمفة

وتشغيمها، مستوى ثقة المستهمكين،مؤشرات ذات صمة بالصحة العامة ومعايير السالمة والتعميم  التعامل معها
  2.قية والكهربات واإلتصاالت وغيرهاوالحصول عمى ميا  شرب ن

 =والتشريعي والمؤسسي :اإلطار التنظيميانيالمطمب الث

 الدولية الحماية ونظم الضماناتوكذلك  باالستثمار المتصل االطار االجرائيواالتفاقيات و  تتمثل في التشريعات  
 وسنفصمها فيما يمي= األجنبي لالستثمار

 تتمثل في=:واالتفاقيات التشريعات:األول الفرع

القانون الرئيسي لإلستثمار باإلضافة إلى مجموعة القوانين  تتمثل فيأوال:التشريعات وقوانين االستثمار:
 بالوضوح وعدم يتسم لالستثمار موحد قانون هناك كان كمما ويالحظ في هذا المجال أنه،والتشريعات المكممة

 أو مصادرة عدم من كافية متضمنا لضمانات كان وكمما 3الصمة، ذات األ رى التشريعات يباق م  التضارب
جذب  إلى ذلك أدى األموال،كمما رؤوس و روج د ول وحرية األرباح لم ارج تحويل حرية و الفه،ويكفل تيميم

  4.المباشر ياألجنب االستثمار
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 ةــــــة الراىنــــو بالتطورات العالميـــــــار وعبلقتــــــاخ االستثمــي لمنــــر المفاىيماالطاالفصل الثاني:
 

   86 
 

القيود وعمل عمى تسهيل في المناطق الحرة من كل  اإلستثمار إلى تحرير كمما إتجه قانون اإلستثمار
كمما أدت القوانين والتشريعات إلى حماية الممكية الفكرية كمما أدى و ،ادارة تمك المناطق كمما كان جاذبا لإلستثمار
 .1ذلك إلى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر

  اتفاقيات دولية لحماية تقوم العديد من دول العالم وكذلك الدول العربية بتوقيثانيا:االتفاقيات الدولية والثنائية:
ولتحقيق التكامل التجاري واالقتصادي سوات في إطار جماعي تحت إشراف مؤسسات دولية  وتشجي  االستثمار

قميمية،أو في إطار ثنائي م   الدول األ رى وال سيما الدول التي تحظى بعالقات إقتصادية واستثمارية أو  وا 
المجال،وتنب  أهمية تمك اإلتفاقيات من كونها تمثل  ط الدفاع الثاني يؤمل ان تشهد تناميا في العالقات في هذا 

 .بعد القوانين المحمية لممستثمر األجنبي في حال نشوب نزاع بينه وبين الدولة المضيفة لالستثمار
 =باالستثمار المتصل االجرائي االطار:الثاني الفرع

باالستثمار وبيئة أدات األعمال بشكل عام والتي تؤثر  يقصد به اإلجراتات والموائح المعمول بها والمتصمة     
عدة  والذي يتكون منالنظام المؤسسي وتشكل في مجممها  2عمى االستثمار األجنبي المباشر بشكل  اص،

  عناصر وهي=

=فكمما كان النظام اإلداري يتميز واإلطار التنظيمي النظام اإلداري واألجهزة القائمة عمى إدارة اإلستثمار -0
بسالسة اإلجراتات ووضوحها وعدم وجود تعقيدات مكتبية ومعوقات إدارية كمما كان جاذبا 

 .لإلستثماروالعكس صحيح
األجنبي  توافر عدد كاف من المنظمين األكفات كمما أدى ذلك إلى جذب اإلستثمار =كمماالمنظمون -5

 .والعكس صحيح المباشر
والمعمومات اإلستثمارية بالصورة التفصيمية المطموبة =كمما أتاح البيانات نظام المعمومات اإلستثمارية -6

 3.والعكس صحيح وبالدقة المناسبة وفي الوقت المناسب كمما أدى ذلك الى جذب اإلستثمار

كافة العوامل التي تتعمق ببيئة أدات األعمال المتمثمة في آليات تيسيس المشاري   ويشمل االطار االجرائي  
ست راج ترا يص البنات وتو  صيل مرافقه وتسجيل الممكية العقارية والحصول عمى المعمومات اإلئتمانية وآليات وا 

توظيف العاممين واإلستغنات عنهم ومرونة دف  الضرائب وسهولة التجارة عبر الحدود ومدى اإللتزام بإنفاذ العقود 
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ت القضائية وأ يرا آليات التجارية بما في ذلك مدى إستقاللية النظام القضائي ونزاهته وسرعة بته في النزاعا
من السوق  واإلفصاح عن البيانات والقوائم المالية لمشركات ومدى سهولة  روج المستثمر حماية المستثمر

غالق مشروعه في حالة فشمه  .1وتصفية نشاطه وا 
وقد أكدت الدراسات المت صصة والتجارب العالمية الناجحة في مجال جذب االستثمار عمى األهمية 

وتعزيز نصيب الدولة من التدفقات االستثمارية ،لتحسين بيئة أدات األعمال في تحسين مناخ االستثمارالبالغة 
  2.العالمية

 =األجنبي لالستثمار الدولية الحماية ونظم الضمانات:الثالث الفرع

العربية وفي الدول ،بها إمكانية وجود ضمانات دولية تحمي المستثمرين  في العالم بشكل عاميقصد        
والتشريعات واالجراتات المحمية دا ل الدول العربية  بشكل  اص،وذلك في حاالت عديدة منها عدم قدرة القوانين

وأعمال الشغب ،ونزع الممكية والحروب،والمصادرة،مثل التيميم،عمى حماية المستثمرين من الم اطر غير التجارية
 .لمستثمر وا  الل الحكومات بتعاقداتها م  المستثمرينوعدم المقدرة عمى تحويل حقوق ا،ذات الطاب  العام

وفي هذا السياق يمكن لممستثمر المجوت الى نوعين من الحماية هما التحكيم الدولي وغالبا ما يكون بعد 
حدوث النزاع وال الف فيما بين المستثمر والدولة المضيفة لالستثمار كما يمكن المجوت الى المؤسسات التي تقدم 

ضد الم اطر غير التجارية التي يمكن ان يتعرض لها المستثمر  الل فترة عمل المشروع، ويمكن ضمانات  
لممستثمر المجوت الى المؤسسات التي تقدم ضمانات ضد الم اطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن 

 .يتعرض لها المستثمر أو المصدر  الل فترات متفرقة من عمل المشروع

مانات التي تقدم لممستثمر والمصدر الوسيمة العممية التي توفر لهما تعويضا ماديا مناسبا عند وتمثل الض      
تحقق الم اطر غير التجارية التي يتعرض لها االستثمار أو الم اطر التجارية وغير التجارية التي تتعرض لها 

ة فيما ي ص نشاطها،حيث يغطي تديرها مؤسسات تتمت  بإستقاللي السمعة المصدرة،السيما وأن تمك الضمانات
ضمان االستثمار ضد الم اطر غير التجارية  طر المصادرة والتيميم و طر الم اطر التجارية وغير التجارية 
التي تتعرض لها عدم القدرة عمى التحويل و طر الحرب،والتي ت رج بطبيعتها عن نطاق سيطرته ألنها تكون 

هنا تنب  أهمية ضمان االستثمار لحماية و القطر المضيف لالستثمار،سبب إجراتات تت ذها السمطات العامة في 
المستثمر من تمك الم اطر ومن ثم تشجيعه عمى االستثمار اذا توافرت له فرصة استثمارية مجزية،يزيد من هذ  
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كن أن األهمية أن العممية االستثمارية بطبيعتها عممية طويمة المدى ومن ثم يصعب عمى المستثمر التنبؤ بما يم
 .يتعرض له استثمار  من م اطر غير تجارية

وضمان حكومة ،وتتعدد مصادر ضمان االستثمار ما بين ضمانات حكومة القطر المضيف لالستثمار      
هي  دولة المستثمر والضمانات التي تنص عميها االتفاقيات الثنائية بين الدول،إال ان أهم تمك المصادر

بإعتبار أن المؤمن له يكون أكثر ثقة في ضماناتها بعيدا عن تيثير ،دوليةمؤسسات الضمان اإلقميمية وال
  1.الحكومات في قرار استحقاق التعويض

وفيما يتعمق بضمان ائتمان الصادرات فإنه عادة ما يكون ضد الم اطر التجارية والم اطر غير        
تمك الم اطر بل فيما  حماية المصدر من أهمية الضمان هنا ليس فقط في دور  التقميدي في التجارية،وتتمثل

يوفر  من مزايا أ رى من أهمها=أنه يمكن المصدر من منح المستورد شروط دف  جاذبة ومن ثم زيادة قدرة األول 
نما يمكن أن  -م  توافر الضمان -يصر ،إذ الالمنافسة ىعم عمى أن يقوم المستورد بفتح إعتماد مستندي وا 

كمبيالة أو تحويل مصرفي،كما يسمح  الضمان لممصدر من منح تسهيالت في يكون الدف  بموجب شيك أو 
الدف  لممستورد ويسمح له في الوقت ذاته من الحصول عمى تمويل دون أن يضطر لالنتظار حتي يحل موعد 
استحقاق قيمة الصفقة،ويتم ذلك من  الل تنازل المصدر عن حقه في التعويض لدى المؤسسة لمبنك الممول 

   2.إتمام  عممية الشحنبمجرد 

 :السياسات اإلقتصادية الكميةالمحددات الخاصة ب:المطمب الثالث

يثير التغير المستمر في السياسات االقتصادية البمبمة وعدم الثقة لدى المستثمرين األجانب الذين يهتمون         
السياسات  ،فكمما كانت3الحصول عميهابعناصر األمان واالستقرار قدر اهتمامهم بمعدالت الربح التي يتوقعون 

تحررية،مرنة وواضحة وتتميز باالستقرار وغير متضاربة في االهداف وتتسم بالكفاتة والفعالية وتتوائم  االقتصادية
 4م  التغيرات والتحوالت االقتصادية عمى المستوى العالمي كمما كانت في مجموعها جاذبة لالستثمار األجنبي،

 هي= وأهم هذ  السياسات
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=يمكن النظر إليها بينها جاذبة لإلستثمار كمما كانت السياسة الضريبية تحمل اإلعفاتات أوال: السياسة المالية
الضريبي مناسبا واليحمل عبئا ضريبيا كبيرا يثقل كاهل  الضريبية والجمركية المناسبة،وكمما كان السعر

السياسة المالية جاذبة أيضا لإلستثمار كمما  المستثمر،كما أنه من الضروري أن تكون واضحة ومرنة،وتكون
كانت سياسة اإلنفاق العام تتجه الى تقوية البنية األساسية،وتبتعد عن تشويه هيكل األسعار،والعكس 

كمما احتفظت السياسة المالية بمعدل من عجز الموازنة العامة لمدولة وال يؤدي الى تض م و صحيح،
 .1ير،كمما كان جاذبا لإلستثمارمرتف ،واليؤدي إلى انكماش وكساد كب

والعكس صحيح،ويتم ذلك  =كمما كانت السياسة النقدية توسعية كمما كانت جاذبة لإلستثمارثانيا:السياسة النقدية
بإست دام األدوات النقدية المناسبة،والمهم أن تكون متوافقة م  التغير في حجم النشاط اإلقتصادي المطموب 

االستثمارات األجنبية   وتينية اجراتات التعامل في سوق الصرف تحول دون انسيابوتتسم باإلستقرار كما أن ر 
إلى  ويؤدي الدولية السوق البمد في موقف من يحسن الصرف سعر قيمة اضافة الى أن ان فاض 2الى الدولة

 . 3المباشر األجنبي االستثمار زيادة

تحررية،محفزة لتنميةالصادرات ومشجعة لإلستثمار األجنبي =كمما كانت تمك السياسة ثالثا:سياسة التجارة الدولية
والعكس صحيح.وكمما كانت تمك السياسة تحررية  من أجل التصدير كمما كانت جاذبة لإلستثمار المباشر

كانت جاذبة  لمواردات ومرنة،وتعمل عمى إزالة القيود الكمية، وتتجه إلى معدالت من فضة لمتعريفة الجمركية كمما
 . 4والعكس صحيح  رلإلستثما

=كمما كانت تحررية،وعممت بآليات السوق في تحديد األسعار بحرية،كمما كانت جاذبة رابعا:السياسة السعرية
  5والعكس صحيح. لإلستثمار
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 :التطورات العالمية الراىنة عمى مناخ االستثمارأثر المبحث الثالث:

 األوضاع عمى بظاللها ألقت يالمعاصرة،الت العالمية بالتطورات يتيثر مناخ اإلستثمار أن فيه شك ال مما       
 في االندماج نحو إجراتات من تفرضه وما لمتجارة العالمية المنظمة مقدمتها البمدان،وفي جمي  في االقتصادية
من  %0>من اجمالي التجارة العالمية،و %>;والتي تضم في عضويتها دوال تسيطر عمى  العالمي االقتصاد

ن األزمة العالمية الراهنة ألقت بظاللها عمى كثير من اإلقتصادات العالمية أ ،كما1االستثمار األجنبي المباشر
في الدول العربية إلى إعادة النظر في اإلستثمار من عدمه في هذ   الحركات االحتجاجيةوالعربية،وأدت نتائ  

مية لمتجارة واالزمة العالمية الراهنة والحركات االحتجاجية وفيما يمي سنتناول تيثير كل من المنظمة العالالدول،
 .عمى مناخ االستثمار

 :أثر اإلنضمام الى المنظمة العالمية لمتجارة عمى مناخ اإلستثمارالمطمب األول:

 األجنبي االستثمار أمام والعقبات الحواجز وض  في الزمن من عقوداً  العربية الدول من العديد تأمضى       
 التي القيود=أهمها العناصر من العديد عمى هذ  القيود اشتممت المحمية،وقد االستثمارات تشجي  المباشر،بهدف

 المستمزمات من محددة نسبة عمى تنص التي المشروعات،والشروط في األجنبية الشركة حصة عمى تفرض
 الدول رأت التجارة،حيث لتحرير أورجواي جولة في نقاش محور واإلجراتات القيود تمك المحمية،وأصبحت

 فقد لصادراتها،وبالتالي الدول تقدمه التي لمدعم مشابهة تعد بالتجارة المتعمقة االستثمار إجراتات أن المتقدمة
 جولة في الصناعية الدول وتقدمت 2العالمية التجارة مسار تغيير إلى تؤدي كونها اإلجراتات هذ  إلغات إلى دعت

 دولي اتفاق الذي يعتبر أولخTRIMSخ بالتجارة المتصمة االستثمار إجراتات سمي بمقترح7>>0سنة  أوروغواي
 لمجات التجاري النظام إطار يف المضيفة الدول يف المباشرة األجنبية االستثمارات لمعاممة قواعد بوض  يقوم

 الجنسيات متعددة الشركات بنشاطات الصمة ذات االتفاقيات الى العالمية حيث أضيفت التجارة ومنظمة
 .ال دمات في لمتجارة العامة االتفاقيةو  الفكرية بالممكية المرتبطة التجارية االتفاقية=وهي

 3الصناعي فقط االستثمار م  تتعامل االستثمار بتدابير المرتبطة التجارية أن االتفاقية والجدير بالذكر       
  م  التعامل تنظم يالت واإلجراتات والقواعد والموائح القوانين بالتجارة المتصمة االستثمار بإجراتات ويقصد
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 االستثمار إجراتات وتنقسم 1الدولية، التجارة عمى انعكاس أو تيثير لها يكون حينما المباشرة األجنبية االستثمارات
                            =معينة رابطة بينهما تنشي نوعين،قد إلى بالتجارة المتصمة

 عمى تعمل يالت اإلجراتات مجموعة يوه االستثمار حوافز شكل تت ذ يالت باإلجراتات يتعمق=األول النوع
 صورا عديدة اإلجراتات هذ  فيها،وتي ذ لالستثمار المضيفة الدول إلى المباشر ياألجنب االستثمار وجذب شجي ت

 .االستثمار ومنح الجمركية،اإلعانات الضريبية،اإلعفاتات اإلعفاتات=يمي ما أهمها

األدات  بمتطمبات ما يعرف صورة فيت ذ الدولية بالتجارة المتصمة االستثمار إجراتات من الثاني النوع أما
Performance requirements  األهداف تحقيق عمى تعمل التي االجراتات من مجموعة صياغة بمعنى 

 وتشجي  تنمية الواردات،أو محل االحالل أو جديدة عمل فرص  مق عمى العمل ذلك لمدولة،مثال االقتصادية
 =                               التالية الصور األدات متطمبات إجراتات وتي ذ 2المحمية االنتاجية الصناعات

 =من أو المنشي محمية منتجات است دام أو بشرات ياألجنب المشروع قيام هواشتراطشرط المكون المحمي 
 لممنتجات، بقيمة مطمقة أو معين بحجم أو بعينها بمنتجات محدًدا الشرات كان محمي،سوات مصدر أي

 .المحمي لممشروع االنتاج قيمة أو حجم من مئوية نسبة شكل في كان أو
 لمنتجات است دامه أو ياألجنب المشروع استيرادهو تقييد التجاري في ميزان المدفوعات= التوازن شروط 

        محمية،        منتجات من المشروع يصدر  ما قيمة أو حجم من محددة نسبة معينة،تمثل عمى كمية مستوردة
  .والتدبيران السابقان ال يتفقان م  مبدأ المعاممة الوطنية

 ذلك ،سوات كانبتصدير منتجات أو بيعها بقصد التصدير يتقييد قيام المشروع األجنبالتصدير= شروط 
 مئوية نسبة شكل يف من المنتجات،أو معينة بقيمة أو معين بحجم بعينها،أو بمنتجات محدًدا التقييد
                                                                  .ويؤدي هذا الشرط الى التقييد الكمي لمصادراتلممشروع، المحمي اإلنتاج قيمة أو حجم من معينة

 =و أإنتاجه المحمي  يلمنتجات تست دم ف ياألجنبتقييد استيراد المشروع  شرط توازن العمالت األجنبية
 ياألجنب قيمة النقد م  يتناسب بمبمغ ياألجنب النقد عمى اإلنتاج،عن طريق تقييد حصوله بهذاترتبط 

                                               .ويؤدي هذا الشرط الى التقييد الكمي لمواردات 3المضيف البمد في إليه تتدفق يالت

                                                           
 .1790ص،عبد السالم صفوت ،مرجع سابق  1
 .1793ص،مرجع سابق 2
 .99ص،فريد أمحد قبالن،مرجع سابق 3
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 هذا كان االنتاج،سوات بهذا ترتبط أو يالمحم في انتاجه تست دم لمنتجات ياألجنب المشروع استيراد تقييد 
 المشروع يصدر  ما قيمة أو بحجم أو منتجات من المشروع يستورد  بما يرتبط أو مطمقة بصفة التقييد
 الكمي التقييد إلى تؤدي يالت التجارة توازن متطمبات من التدبير هذا المحمي،ويعتبر انتاجه من

                                         .لمواردات

 ال خاالستثمار حوافزخ األول النوع إجراتات أن إلى االستثمار إجراتات من النوعين هذين بين العالقة وترج 
 بين زمنيا متالزمة قوية ارتباط عالقة إذن فهناك،خاألدات متطمباتخالثانى النوع إجراتات تحقق حالة يف إال تمنح
جراتات شروط واستيفات االستثمار بحوافز الوفات  الصناعية الدول عارضته ما هو وهذا،األدات متطمبات وا 

 نورد لالتفاق األساسية األحكام عمى المالحظات من عدد ويوجد 1،جولة أورجواي مفاوضات أثنات المتقدمة
  =يمي فيما أهمها

 عاناتكاإل المتقدمة الدول يف السائدة لمتجارة المقيدة االستثمار إجراتات لمعظم يتعرض لم االتفاق إن 
 المكون شرط وأهمها النامية الدول يف السائدة االستثمار إجراتات معظم االتفاق شمل بينما والمنح
 ياألجنب االستثمار عمى الحالتين يف اإلجراتات تيثير تماثل رغم التجاري،وذلك التوازن وشرط المحمي
 الدول بين القوى موازين ا تالل يجسد بذلك الدولية،واالتفاق التجارة حركة تحرير عمى ثم ومن المباشر
 .النامية والدول المتقدمة

 بواسطة تت ذ يوالت المنافسة بشروط والم مة لمتجارة المشوهة لألنشطةمعالجة  أية يتضمن االتفاق  لم 
 RBPs  (Restrictive Businessالنشاط ممارسة بقيود يعرف ما و اصة الجنسيات الشركات متعددة

Practicesشركاتها عمى األم الشركة تفرضها يأوالت األم والشركة الدولية الشركة بين تتم ي( الت 
 وقيود TRIMSبالتجارة  المتصمة االستثمار إجراتاتبين  وثيقة صمة وجود من الرغم عمى وذلكبال ارج
إجراتات  بفرض تقوم ما عادة النامية الدول حكومات أن يف الصمة هذ  وتتمثل RBPsالنشاط  ممارسة

  RBPs النشاط ممارسة لقيود فعل كرد الجنسيات متعددة الشركات عمى بالتجارة المتصمة االستثمار
 االستثمار بتدابير المتعمقة التجارة اتفاقات فإن وهكذا 2،الجنسيات متعددة الشركات تت ذها يالت

                                                           
  .1798 -1794ص ص ،عبد السالم صفوت،مرجع سابق 1
 و)بشكل غًن أ)بشكل مباشر( من خالل تقييد التصدير إىل الدولة األم، الشركة األم قد حترص عل  أال تكون وحداهتا التابعة بالدول النامية منافسة لوحداهتا وعملياهتا بالدولة األم، وذلك

 .مباشر( من خالل تقييد التصدير إىل دول أخرى
 .1802-1801ص ص،عبد السالم صفوت،مرجع سابق 2
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كما أن اآلثار التي تتركها  1 ،الجنسيات المتعددة الشركات مواجهة في النامية الدول قوة من ستضعف
 2.تكون أكبر ضررا عمى اقتصاديات الدول النامية من مناف  تدفق اإلستثمارات األجنبية

 فقط، وبالتالي األدات شروط شكل يف بالتجارة المتصمة االستثمار إجراتات عمى ينطبق التريمز اتفاق إن 
 إجراتات لفرض يالرئيس الباعث يوه النشاط ممارسة قيود والعمى اإلستثمار حوافز عمى ينطبق ال فهو

 النتائ  عمى ركز فهو وبالتالي  االتفاق حظرها يوالت األدات شروط شكل يف بالتجارة المتصمة االستثمار
 التريمز اتفاق أن عن فضالً  والمنافسة،هذا التجارة حرية لتشويه الرئيسية لألسباب استهدافه من بدالً  فقط

  يارات من يحد سوف األدات شروط شكل ةالمت ذ االستثمار إجراتات من معينة أنواع بحظر بقيامه
 .الجنسيات متعددة الشركات م  تعامالتها فى النامية لمدول المتاحة السياسة

 زالة بتفكيك العالمية التجارة منظمة فى األعضات الدول التزام االستثمار إجراتات اتفاق عمى يترتب  وا 
 مبدأي سيما ال الجات وقواعد أحكام ت الف والتي بالتجارة المتصمة االستثمار إجراتات من كبير عدد

 حركة عمى المفروضة القيود ت فيف أجل من وذلك الكمية لمقيود العام واإللغات المعاممة الوطنية
 الى يؤدي ما الدولي ،وهذا التجاري التبادل نطاق توسي  ثم ومن الدول بين المباشر ياألجنب االستثمار

 3.النامية الدول إلى المباشرة األجنبية االستثمارات لجذب المالئم المناخ توفير
،م  مراعاة الفترات اإلنتقالية 8>>0يناير أول من اعتباًرا النفاذ حيز د ل قد التريمز اتفاق أن وحيث   

الممنوحة لتنفيذ هذا اإلتفاق المتمثمة في سنتان لمدول المتقدمة و مس سنوات لمدول النامية وسب  سنوات لمدول 
 األقل نموا سنالحظ اإلجراتات التي قامت بها العديد من الدول قبل وبعد نفاذ اتفاق تريمز كما يمي=

 

 

 

 

 

                                                           
 .108ص،عبد القادر بابا ،مرجع سابق 1
 .138ص، حممد عمر باناجة،مرجع سابق 2
 . 1805ص،عبد السالم صفوت ،مرجع سابق 3
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 ( التغييرات في األنظمة الوطنية الخاصة باإلستثمار األجنبي المباشر في العالم1-2)رقمجدول ال

 (2004/ 1991لمفـــــــتـــــــــرة)

الفترة  البيان
 السابقة

 النفاذ حيز التريمز اتفاق لدخول الالحقة الفترة
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 ادخمت التي الدول عدد
 نظم في تعدبالت

 اإلستثمار
68 97 :9 90 96 9< :0 :0 ;5 005 

 5:0 577 ;57 ;50 080 070 078 080 005 5; التنظيمية التغييرات عدد
 لإلستثمار المالئم
  ;0 009 068 069 060 07: 0<7 569 550 568المباشر األجنبي

األقل مالئمة لإلستثمار 
  5 9 09 < < 6 07 05 57 69األجنبي المباشر

Source:* Unctad,World Investment Report,The Shift Towards Services, New York and 

Géneva,2004, p8. 

**Unctad,World Investment Report,Transnational Corporations and the Internationalizaion of 

R&D,New York and Géneva,2005, p26. 

A=في ذلك التغييرات المتعمقة بالتحرير أو التغييرات الهادفة الى تعزيز أدات األسواق،اضافة الى زيادة الحوافز بما. 

B=لضوابط والتقميل من الحوافز أيضا.بما في ذلك التغييرات الهادفة الى زيادة ا 

 يتبين من الجدول =

 دولة سنة  97الى0>>0دولة سنة  68زيادة عدد الدول التي أد مت تغييرات عمى نظم اإلستثمارمن -
دولة سنة 005الزيادة لتبمغ ثم واصمت ;>>0دولة سنة 90وتناقصت الى :>>0دولة سنة  9:ثم 8>>0

5007. 

الزيادة  لتواصل 8>>0تغيير سنة 005الى0>>0تغيير في سنة 5;تزايد عدد التغييرات التنظيمية من  -
 .;>>0تغيير م  تسجيل تناقص في سنة 5:0ب 5007لغاية سنة 
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 8>>0سنة  009الى 0>>0تغييرسنة 0;تزايد عدد التغييرات المالئمة لإلستثمار األجنبي من  -
 .5007تغييرسنة 568وتواصمت الزيادة الى

 :عمى مناخ اإلستثمار(2002)تأثير األزمة المالية اإلقتصادية المطمب الثاني:

القطاع  كشفت األزمة العالمية عن هشاشة النظام األمريكي القائم عمى الرأسمالية الميبرالية ،واندلعت من     
 عمى اقتصادية إلى تحولت ثم مالية بدأت يالت األزمة هذ  العقاري نتيجة غموض العمل المصرفي،وانعكست

 .العالم دول اقتصادات معظم

 :2002ول:أصول األزمة العالمية األ  الفرع

تفاعمت مجموعة من العوامل دا ل الواليات المتحدة األمريكية مسببة األزمة المالية،فاألوضاع اإلقتصادية      
وازداد األمر سوتا م  تفشي أزمة الرهن ،األمريكية لم تكن مستقرة نظرا لإل تالالت المالية الدا مية وال ارجية

حيث أظهرت م تمف التوقعات ،5000وبدايات 5000العاماألزمة إلى نهايات  وتعود جذور 1 ،العقاري
اإلقتصادية وجود احتماالت كبيرة لحدوث حالة من الركود اإلقتصادي ستمقي بظاللها عمى اإلقتصاد األمريكي 

 اإلئتمان، منح في إلى التوس  المالية األزمة أصول وتعزى 2سنوات من التوس  واإلنتعاش 00بعد حوالي 
 والمراهنة، المقامرة عمى القائمة المالية بالمشتقات مفرطة،والتعامل بنسب الودائ  ض،و مقبالقرو   والمتاجرة
كما ساهمت  ،3التمويمية المؤسسات تحمل وقدرة ال تتناسب عالية م اطر ذات إستثمارية عمميات في والد ول
 4.المالية لممؤسسات اإلئتمانية الجدارة حقيقة عن عبرت الالتي  اتهاتقييمبقسط كبير في األزمة ب التقييم وكاالت

 مطم  هذا القرن وم  التوس  الكبير في قيمة األصول وفي مقدمتها العقارات كانت لدى المصارف ففي
 تجد منافذ استثمارية لها وألن العقار يبدو مالذا آمنا والمؤسسات األمريكية فوائض هائمة من السيولة ال

 قبل األمريكيون عمى شرات العقارات بهدفألالستثمار اتجه قدر كبير من تمك السيولة الى قطاع العقارات،وقد 
  السكن او االستثمار طويل األجل أو المضاربة واتسعت التسهيالت العقارية الى درجة أن المصارف أصبحت

 وارتف  معدل التمميك،واصوله  التسميف متجاوزة بذلك شروطتمنح قروضا بدون االستناد الى جدارة ائتمانية 

                                                           
 .67ص،2010مصر،خريفعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،، اجلم52،عددجملة حبوث اقتصادية عربية،األزمة المالية العالمية:محاولة في الفهم والتجاوزبديعة لشهب، 1
 جملة حبوث اقتصادية عربية،،2101إلى 2112عربية "مابيناألزمة المالية العالمية الراىنة:تحليل عينة دراسات أعداد مجلة "بحوث اقتصادية نور الدين جوادي،عقبة عبد الالوي، 2

 .37ص،2011خريف -،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،مصر،صيف56-55العددان
 .10ص،2010مصر،صيفة،العربية للبحوث اإلقتصادي ، اجلمعية51،عددجملة حبوث اقتصادية عربية،تداعيات األزمة المالية العالمية على المصارف اإلسبلميةمصطف  العرايب، 3

4
 Frederic Mishkin,Monnaie,Banques et marchés financières,9ème Ed,Pearson education inc,paris,2010,P282. 
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في  %0وهبطت أسعار الفائدة لتصل الى 5007سنة % 5,>9الى 9>>0سنة %97السكني من 
 Fannie Mac  لسكنيةا لمرهونات الفدرالية الوطنية الجمعية مثل االتحادية الوكاالت وكانت 1 ،5006منتصف

 الرهن،نشيطة سوق لدعم األمريكية الحكومة تكفمهما والمتينFreddie Mac  العقارية لمرهونات الفدرالية والمؤسسة
 مقابل لمسيولة المحتاجة الرهن لبنوك المقدم اإلقراض في ممحوظة زيادة إلى أدى مما الرهونات تمويل إعادة في

 تحويل عممية لعبت آ ر جانب وفي المساكن، لبي  نتيجة البنوك تمك بحوزة التي المالية األوراق من المزيد شرات
 اندالع في دورا كبيرا الثانوية السوق في االستثمارية والكيانات الشركات قبل من مالية أوراق إلى الرهونات
 مشتقات إلى تقسيمها  الل من تصنيف أعمى لها مالية أوراق صورة في الرهونات توريق تم حيث األزمة،
اإلستثمارية التي نظمت عممية التسنيد عبر تيمين ببي  محفظة القروض إلى المصارف  وذلك 2معقدة وشرائح

 أنشطة تعكس توريق أموال عمى بس ات قدمت AAA التقييم ، ودرجات3قسم من المحفظة لدى شركات التيمين
حيث  سمح لوكاالت التصنيف وبدون تنظيم بتصنيف جمي  انواع  4المطاف نهاية في بالم اطر محفوفة

ل داع  تسعى حيث كانت البنوك 5المستثمرين والمؤسسات واألفراد المنتجات عمى أمل شرائها من طرف
 المالية األوراق هذ  من لممشترين وتمرير الم اطر تصنيف وكاالت أفضل عمى الحصول أجل من المستثمرين
                                        6.ومعارفهم

االحتياطي الفيدرالي في الواليات المتحدة  تشبعت السوق العقارية مما حدا البنك 5009وم  بداية سنة 
بسبب ارتفاع   :500سنة % 8الى  5007سنة %0األمريكية بات اذ قرار مفاجئ برف  سعر الفائدة األساسية من

قيمة الدوالر في محاولة لمحد من ارتفاع مستوى التض م،وحتى تتمكن المصارف من تمويل احتياجاتها رفعت 
العقارية،ولم يعد المقترضون قادرين عمى السداد بسبب ارتفاع قيمة التزاماتهم  اسعار الفائدة عمى القروض

لممصارف،مما دف  جزتا كبيرا منهم الى عرض عقاراتهم لمبي  من أجل سداد ديونهم مما رف  نسبة العقارات 
ذروتها لتنفجر  المعروضة لمبي  أكثر من الطمب مما أدى الى ان فاض أسعار العقار،وقد بمغت الفقاعة العقارية

حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد األفراد قادرين عمى سداد ديونهم حتى بعد بي   :500في صيف سنة
                                                           

 فرحات عباس، الدولية واحلوكمة العادلية،جامعةادللتق  الدويل حول:األزمة ادلالية واالقتصادية ،األزمة االقتصادية العالمية وسياسات مواجهتها في الدول العربيةحسٌن عبد ادلطلب األسرج، 1
 .5ص،2009أكتوبر21-20سطيف،يومي

 .13،ص2010،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،األزمة العالمية الراىنةضياء جميد ادلوسوي، 2
 .11،ص2011خريف -اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،مصر،صيف، 56 -55،العددانجملة حبوث اقتصادية عربية،األزمة المالية العالمية:البحث عن نموذج جديدزياد حافظ، 3

4 Nagib Bouguessa,La bonne Gouvernance,une reponce a la crise financière,colloque scientifique international sur la crise 

financière et économique internationale et gouvernance mondial,Faculté des sciences économiques et des gestion,université Ferhat 

Abbas,sétif,le 20-21 Octobre2009 ,p21. 
5 Kada Akacem,Deruglation,Regulation et Marche Financiers,Revue du chercheur,n°8,université Kasdi merbah,ouargla,2010,p10.  
6 Aoumeur Akki Alouani,Crise Financière ou Crise d'éthique:quelle alternative,le colloque scientifique international sur la crise 

financière et économique internationale et gouvernance mondial,Faculté des sciences économiques et des gestion,université Ferhat 

Abbas,sétif,le 20-21 Octobre2009,p12. 
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عقاراتهم المرهونة،ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة لعدم سداد  المقترضين لقروضهم،هبطت قيم أسهمها في 
رف تواجه مشكمة سيولة لعدم سداد البورصة وأعمنت شركات عقارية عديدة عن افالسها،وأصبحت المصا

المقترضين ديونهم التي هي في األساس أموال مودعين،وم  انتشار أنبات األزمات التي بدأت تواجه المصارف 
زاد اقبال المودعين عمى سحب ودائعهم مماعمق مشكمة السيولة لدى المصارف وتعدى األمر الى انهيار بعض 

حيث  1راب  أكبر مصرف استثماري في الواليات المتحدة األمريكية ( Lehman Brothers)المصارف مثل بنك
 الثقة وانعدام اليقين عدم من أجوات وشاعت ، ;500 سبتمبر في إفالسه عن وأعمن بإلتزاماته عجز عن الوفات

 قام حيث الناشئة، الدول اقتصادات من عدد في السيولة شح أعراض وظهرت األمريكية المصارف كبرى في
 عمى الشرقية، أوروبا في دول الناشئة لالقتصادات المحمية األسواق في المتواجدة العالمية المصارف من عدد
 المتقدمة، في الدول الرئيسي مقرها إلى ونقمها ال ارج في فروعها لدى المودعة األموال بسحب المثال، سبيل
يمكن مالحظته أن هذ  األزمة تعتبر األعنف منذ  وما 2األم لممصارف الرأسمالية القواعد بنات إلعادة وذلك

مست القطاع الحقيقي مثل صناعة السيارات وقطاع البنات والقطاع العقاري حيث  66>0->5>0الكساد الكبير
 4.كما أن جمي  الدول التي تيثرت باألزمة تباطي النمو اإلقتصادي فيها دون إستثنات 3والصناعات التحويمية

 =اقتصاديات الدول العربية عمى 2002 ميةالعال المالية األزمة لتأثيرات مقارن ثاني:تحميلالفرع ال

 إقتصادات في ركود من عنها ترتب وما العالمية المالية األزمة إلى آثار العربية االقتصادات تعرضت
 تيثيرات إمتدت التي الرئيسية القنوات تباينت ،ولقد >500 و ;500 عامي  الل المتقدمة والنامية الدول غالبية
رتباطها إنفتاحها ودرجة إقتصاداتها طبيعة بحسب العربية،وذلك الدول إلى  اللها من األزمة  باإلقتصاد وا 

 دول وهي األولى فالمجموعة مجموعات، ثالث إلى العربية الدول تصنيف يمكن التحميل ولغرض العالمي،
وحرية نسبية في تحركات رؤوس األموال واستثمارات بيسواق مالية منفتحة  تتسم ال ميجي،التي التعاون مجمس

 عمى عال انكشاف وذات منفتحة وتجارية مالية ،وبينظمة5صناديقها السيادية معتبرة في األسواق الدولية عبر
 وفي لمسم  العالمية وباألسواق العالمي المالي النظام من بكل الوثيق ارتباطها فإن العالمية، المالية األسواق
 .اقتصاداتها إلى العالمية األزمة المتداد الرئيسية القنوات والبتروكيماويات،كانت والغاز النفط مقدمتها

                                                           
 .69-68بديعة لشهب،مرجع سابق، ص ص 1
 .205-204صص ،،مرجع سابق2010،التقرير االقتصادي العريب ادلوحد،تداعيات األزمة العالمية على اقتصادات الدول العربيةصندوق النقد العريب وآخرون ، 2
 .67ص،2009الشلف،السداسي األول حسيبة بن بوعلي، ،جامعة6،عددمشال افريقياجملة اقتصاديات ،مقاربة إسبلمية لؤلزمة المالية الراىنةحممد بوجالل، 3
 .16ص،مصطف  العرايب ،مرجع سابق 4
 اإلمارات، البحرين، السعودية، عمان،قطر والكويت. 
 .13ص،2011الكويت،للتخطيط، العريب ادلعهد،102العدد، جملة جسر التنمية،تبعات األزمة اإلقتصادية على الدول العربية والناميةبلقاسم العباس، 5
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 العالمية، باألسواق مباشراً  ارتباطاً  مرتبطة غير فيها المحمية المال أسواق فتعتبر ،الثانية المجموعة أما
 كثيراً  تؤثر لمنفط العالمية واألسعار العالمي الطمب فإن وبالتالي النفطية، اإليرادات عمى تعتمد اقتصاداتها أن إال

 ترتف  الحكومية النفقات أن أي العالمية، االقتصادية لمدورة والمسايرة الدول هذ  في المتبعة المالية السياسة عمى
 .1الدول تمك معظم في وذلك اإليرادات تمك ان فاض م  وتن فض النفط ارتفاع إيرادات م 

 المحمي، اإلقراض موارد عمى فيها والمالي المصرفي القطاع يعتمد دول ،فهي الثالثة المجموعة أما
 تنتقل ال ارجية الصدمات أن غير العالمية، المال أسواق في بالتقمبات مباشرة بصورة تتيثراقتصاداتها ال وبالتالي

 في الرئيسيين التجاريين وشركائها المتقدمة الدول بيسواق الوثيق التجاري ارتباطها  الل من اقتصاداتها إلى
 أسواق عمى الدول هذ  صادرات تعتمد السمعية، المعامالت جانب ففي المتحدة، والواليات األوروبي االتحاد
 وتحويالت السياحة، كإيرادات ال دمات معامالت جانب في وكذلك األمر األولى، بالدرجة المتقدمة الدول

 في النمو ومعدالت االقتصادية الدورة تقمبات المباشرة،وتؤدي األجنبية االستثمارات وتدفقات بال ارج العاممين
 من الثالثة،وذلك المجموعة دول في النمو تباطؤ م اطر إلى األزمة عن الناجم الركود ضوت في المتقدمة، الدول
 إليها المالية التدفقات المتقدمة،وتراج  الدول أسواق عمى االنكشاف عالية التصديرية قطاعاتها أدات تراج   الل
المباشر،                                                                                                األجنبي واالستثمار بال ارج العاممين وتحويالت السياحة وحجم إيرادات تراج   الل من
زات  فإن المذكورة، الثالث المجموعات حسب العربية االقتصادات عمى األزمة لتيثيرات مقارن بتحميل القيام وا 

 في والمالي المصرفي القطاع انكشاف بدرجة تتعمق مالية عوامل أولهما أساسيين، أمرين إلى يعزى امتداداألزمة
 لمدول الرئيسيين التجاريين بالشركات ترتبط التي التجارية العوامل العالمية،وثانيهما المال أسواق عمى االقتصاد
  .2العربية

 

 

 

                                                           
 .اجلزائر، السودان، ليبيا واليمن 

 .211ص،،مرجع سابق2010،التقرير االقتصادي العريب ادلوحد، تداعيات األزمة العالمية على اقتصادات الدول العربيةصندوق النقد العريب وآخرون ، 1
 األردن، تونس، سورية، لبنان، مصر، ادلغرب وموريتانيا. 

 .207- 206ص ص،،مرجع سابق2010،التقرير االقتصادي العريب ادلوحدتداعيات األزمة العالمية على اقتصادات الدول العربية،صندوق النقد العريب وآخرون ، 2
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=                                                            ثالث:آثار األزمة العالمية عمى مناخ اإلستثمار في الدول العربيةالفرع ال
 أثرت األزمة المالية عمى مناخ اإلستثمار كما يمي=

   األولية وعمى رأسها النفط والغاز والمعادن التراج  الحاد في األسعار العالمية لمعظم السم
سمبيا عمى تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر الموجهة الى  وبعض المحاصيل الزراعية يؤثر

 .1قطاعات الموارد الطبيعية
  تعرض البنوك العربية الى أزمة سيولة حادة تجمت في احجام البنوك ال ميجية عن االقراض فيما

فائدة مرتفعة،وعجز الكثير من البنوك عن تمويل المشروعات الكبرى في بينها اال بمعدالت 
   .2المنطقة

 مما قمص من قدرة الشركات عمى  3ت فيض المصارف في البمدان المتقدمة لقروضها الى حد كبير
اإلستثمار في ال ارج أوتمويل عمميات اإلندماج والتممك عبر الحدود،حيث تشير البيانات الى 

فقات اإلندماج والتممك بسبب الهبوط في أسعار األسهم وماصاحبه من تقييم غير تراج  قيمة ص
 .4واقعي لمشركات المعروضة لمبي 

   اإلستثمار من محددة وتشديد القيود عمى أنواع  فرض الى الدول من العديد في السمطات اتجا 
 في  و اصة قبل ذي من تحررا وأقل موات غير استثماريا منا ا عكس بما المباشر األجنبي

 ;500اإلستثمار العالمي لعام مجال صفقات اإلندماج والتممك عبر الحدود، وقد أشار تقرير
 57إجرات إصالحي ات ذته الحكومات يوجد   ;>نكتاد إلى أنه من بين و الصادر عن منظمة األ

 .5اإلست راجية بالصناعات اجرات مقيد لمبيئة اإلستثمارية معظمها يتعمق
  والنفط األساسية البنية مجال في وتيجيل مشاري  انمائية في عدد من الدول العربية و اصةالغات 

العقاري اثر ا تناقات أسواق االئتمان العالمية وما يشهد  االقتصاد العالمي من  والقطاع
 .6انحسار

                                                           
 .5ص،2009،،الكويت1العدد الفصلي رقم،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية  لضمان اإلستثمار، 1
-20يومي سطيف، عباس، فرحات العادلية،جامعة واحلوكمة الدولية واالقتصادية ادلالية األزمة: حول الدويل ،ادللتق العربية االقتصاديات على وآثارىا العالمية األزمةحممد بوىزة،رفيق مرزوقي، 2

 .6ص،.2009 أكتوبر 21
3
Ali Dib,Implication of the global financial Crisis on the Algerian Economy, Revue des economies nord Africaines,n°7, université Hassiba Ben 

bouali,Chlef,2èmetrimestre,2009,P3.  
 .81ص،2008،،الكويتمناخ اإلستثمارفي الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .82صمرجع سابق، 5
 .3ص، مرجع سابق،2009الثالث،لعدد الفصلي ا،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية  لضمان اإلستثمار، 6
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 أثر  %0,6بمعدل نمو سمبي بمغ  >500االقتصاد العالمي  الل عام  التراج  في معدل نمو
سمبيا عمى جاذبية مناخ اإلستثمار،حيث جعل أسواق الدول المتقدمة التي تهيمن عمى الحصة 

من اجمالي التدفقات الواردة والصادرة أقل قدرة عمى اجتذاب استثمارات مباشرة جديدة أو  األكبر
  باقي دول العالم،اضافة الى تزايد عدد العمال المسرحين)العمال المهاجرين(  تصديرها الى

  1.الى بمدانهم األصمية وعودتهم 
  فعالية 700 من أكثر من العربية الدول في االستثمار حيث تناقص تروي  هيئات نشاط تراج 

 .2سنويا فعالية 600 من أقل إلى القطرية المصادر وفق دولة 08 شممت >500 العام  الل
  انهيار غير مسبوق في بعض األسواق المالية العربية حيث ان فض مؤشر البورصات العربية بما

 3.في سوق القاهرة وعمان وبنسبة أكبر في سوق دبي ;500في سنة %88يزيد عمى

 تراج  والتنمية لمتجارة المتحدة األمم مؤتمر عن الصادر >500 لعام العالمي االستثمار تقرير وأظهر
دوالر  تريميوني بنحو مقارنة دوالر تريميون:,0 إلى %  07,5 بنسبة الوافدة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات
 التقرير المباشر،ويمفت األجنبي االستثمار تدفقات توزي   ارطة غيرت قد العالمية األزمة أن إلى التقرير وأشار
 ما عادة والتي العالم حول عبر الوطنية الشركات جانب من االستثمارات تصفية عمميات تزايد أن إلى النظر
 لمشركات القروض سداد الشركات،أو بين فيما العكسية القروض أو الوطن إلى االستثمارات إعادة شكل تي ذ

 عام وبوجه المباشر، األجنبي لالستثمار العالمية التدفقات تراج  في أسهمت التي العوامل أهم من األم،تعد
   4.;500 عام في%  58 تجاوزت بنسبة العالم حول وطنية عبر شركة 000 أكبر أرباح تقمصت

 :االستثمار مناخ عمى االحتجاجية الحركات أثر:الثالثالمطمب 

الى ارتفاع درجة عدم اليقين وصعوبة  أدت سياسية اضطرابات األ يرة الفترة في العربية الدول شهدت
 رغم 5في التنبؤ بردود أفعال الالعبين الدوليين،ومما الشك فيه أن اإلقتصاد والسياسة وجهان لعممة واحدة 

 .العالقة بينهما وطبيعة شكل صعيد الدائر عمى الجدل استمرار

                                                           
ادللتق  الدويل حول:األزمة ،العربية آثار وانعكاسات األزمة المالية واالقتصادية على االقتصاديات العربية، األزمة العالمية وآثارىا على االقتصادياتحممد حممود ولد حممد عيس ، 1

 .8ص، 2009أكتوبر21-20سطيف،يوميفرحات عباس، ةادلاليةواالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية،جامع
 .13ص،مرجع سابق،2011،الثالثالعدد الفصلي ،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية  لضمان اإلستثمار، 2
 .15ص،العربية،مرجع سابقاألزمة االقتصادية العالمية وسياسات مواجهتها في الدول حسٌن عبد ادلطلب األسرج، 3
 .66-65، ص ص2009 ،الكويت ،مناخ اإلستثمارفي الدول العربية لضمان اإلستثمار، دلؤسسة العربيةا 4
 .13زياد حافظ ،مرجع سابق ص 5
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 النمو تحقيق في السياسي أهمية االستقرار عمى العممية والتجارب الدراسات بعض تؤكد حين وفي
 تشهد قد الدول بعض أن إلى تشير التي االستثناتات بعض المقابل ال ارجية،نرى في االستثمارات واستقطاب

 االستثمار رصيد وتدفقات ،ارتف 0;>0 عام فمنذ السياسي االضطراب حاالت في حتى أجنبية تدفقات استثمارية
 الد ل ذات الدول هذ  نصف من يقرب ما ،وأن% 0000 تجاوز دلبمع العالم أنحات جمي  في المباشر األجنبي

  في السالم لحفظ قوات المتحدة األمم نشر م  كبرى،تزامنت صراعات قد شهدت لالستثمار المستقطبة المن فض
   1.الصراعات تمك شهدت التي الدول عدد إجمالي من%  50 من يقرب ما دولة أي 58

تونس ومصر أن التي ير في إد ال اإلصالحات   اصة و  الدول العربية  في االحتجاجاتوتبين من وقائ      
 النظري ال الف ورغم 2عمى األنظمة يزيد من كمفة اإلصالح لألنظمة ولممعارضين ولمبالد،ويفتح أبواب التغيير،

التغيرات  نأ عمى اتفاقاً  هناك ان إال بالتطور االقتصادي وارتباطه واستقرار  النظام السياسي شكلو  دور عمى
 محميال ستثماروبالتالي عمى االاالستثمار  مناخ والسيما االقتصاد وبشدة عمى تؤثر والمتسارعة العميقة السياسية

 .3جنبياأل أو

 الحركات االحتجاجية: مفاىيم وخصائصالفرع األول:

 يمي=نواعها ثم سبب قيامها كما أفي البداية سنتناول مفهوم الحركات االحتجاجية و صائصها و 

 ودواف  االحتجاجية لمحركات م تمفة تعريفات النظريات من الكثير قدمتأوال:تعريف الحركات االحتجاجية:
 عمى تركز دراسات وهنالك،واالقتصادية والسياسية االجتماعية بالعوامل النشية منها فربطت الكثير ظهورها،

 االحتجاجية وانحسارها الحركة تطور قرات  في النسبي االجتماعي،والحرمان الجمعي،واالنسالخ نظريات السموك
 نتيجة اقتصادية بروز مشاكل عن ناتًجا اقتصاديا تفسيًرا تقدم أ رى ودراسات والوسطى، الفقيرة الطبقات أفراد في

 وبطالة فقر من المجتم  االقتصادية دا ل اال تالالت حد  من تزيد  اطئة اقتصادية لسياسات الدولة إتباع
 ،4المجتم  لتغيير سعًيا تمك الحركات لبروز تؤدي االستقرار عدم من مزيد نحو معيشي،تقود مستوى وتدني

                                                           
 .7ص ،،مرجع سابق2011،،العدد الفصلي األولنشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 ،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،مصر،56-55عددانجملة حبوث اقتصادية عربية،ال؟،"الغضب"و"الثورة"...ثم إلى أينمن"مجتمع المخاطر"و"الدولة الرخوة"إلى منًن احلمش، 2

 .209-207ص ص،2011خريف -صيف
 .7ص،،مرجع سابق2011األول ،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار،  3
4
، اجمللة العربية للعلوم السياسية،مركز دراسات الوحدة العربية واجلمعية العربية للعلوم السياسية، بًنوت، االحتجاجية في األردن:دراسة في المطالب واالستجابةالحركات اجملايل،رضوان  

  .20،ص2013،ربيع 38العدد
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 البنية في تغيرات إقرار بهدف لالحتجاج جماعي فعلخ بمثابة هي االحتجاجية الحركة بين شازل فرانسوا ويؤكد
  1.االجتماعية والسياسيةخ

أدوات يبتكرها المحتجون لمتعبير عن الرفض  وتعرف ايضا بينهاخ أشكال متنوعة من االعتراض،تست دم
أو لمقاومة الضغوط الواقعة عميهم أو االلتفاف حولها،وهي أشكال منتشرة في الفئات االجتماعية كافة،و اصة 

 . 2الواقعة منها تحت الضغوط االجتماعية والسياسية،وقد تت ذ أشكاال هادئة أو هبات غير منظمةخ

 بينها تعرفتعتبر أشمل منها و  التي االجتماعية حركاتالى  االحتجاجية عن لحركاتيمكن ان تتحول او 
 شعبية قاعدة عن كمتحدثين وباقتدار أنفسهم ينّصبون وأش اص السمطة أصحاب بين التفاعالت من سمسمةخ

 التغيير أجل من المأل عمى مطالب بتقديم األش اص هؤالت يقوم اإلطار هذا الرسمي،وفي النيابي لمتمثيل تفتقد
  .3لمتيييد عامة بمظاهرات المطالب هذ  السمطة،وتدعيم ممارسة في أو توزي  في سوات

 عن تميزها التي والسمات ال صائص من بعدد يةحتجاجاال الحركات تتسم =حتجاجيةاال الحركات ثانيا:خصائص
 وتتمثل في=  رىاأل السياسية والتشكيالت التنظيمات اشكال كافة من غيرها

 لديها التي المصالح وجماعات األحزاب عن االحتجاجية ا الحركات يميز ما وهو=المؤسسي غير الطاب  •
 قد االجتماعية الحركات بعض أن إلى اإلشارة ومستقرة،وتجدر معروفة تمويل ونظم  اصة مؤسسية كيانات
   4.أنشطتها عمى المؤسسي الطاب  إضفات حالة في أحزاب أو مصالح جماعات إلى الوقت بمرور تتحول

 كما،االجتماعية السمطة من مغاير نوع إلى االحتجاجية الحركات تسعى قد=االجتماعية القضايا عمى التركيز •
 انعكاسات من لها يكون قد ما اجتماعية،رغم بقضايا األول المقام في تتعمق االجتماعية الحركات مطالب نا

 .مباشرة غير سياسية

 لسياسة تصورا يعكس عمل برنام  تحديداالحتجاجية  الحركة في يشترط ال=عمل برنام  وجود اشتراط عدم •
 االجتماعية الصراعات تثيرو وثقافيا، واجتماعيا سياسيا م تمف مناخ تهيئة في تشارك أنها كما،لمحكم منهجية
 تيثير له ويكون العامة الفضاتات في ينغمس قد قضايا من تثير  وما،المتشابكة واالقتصادية والسياسية والثقافية
 .يوطن بعد لها يكون أن بالضرورة فيه،وليس وجدت الذي المحمي النطاق عمى تقتصر أن ويمكن،واضح سياسي

                                                           
 .52ص،2015،جانفي جامعة قاصدي مرباح،12فاتر السياسة والقانون،العدد،جملة دأثر الحركات االحتجاجية في األردن على االستقرار السياسيرضوان حممود اجملايل، 1
2
 .42،ص2014،مركز دراسات الوحدة العربية،بًنوت،أوت،الحركات االحتجاجية في الوطن العربيعمرو الشبوكي وآخرون، 
 .15،ص2005،للثقافة،القاىرة األعل  للرتمجة،اجمللس القومي وىبو،ادلشروع ربيع ،ترمجة2112-0231" االجتماعية الحركاتتيلي، تشارلز 3

4
 James M. Jasper ,protest a Cultural Introduction to Social Movements,1st Edition,Polity Press,Cambridge,2014,p16.  
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 تجميات أحد هي الشعبية الحركة فإن الحركة ن بوية أو بشعبية يتعمق فيما=الن بوية وأ الشعبوية اشتراط عدم •
 وتممس وجدت حيثما الن ب حركات لفهم ضرورة فهناك،لها الوحيد التجمي ليست االجتماعية،ولكنها الحركات
 .الم تمفة الشعبية الفئات نحو اتجاهاتها

ذا حركة بالضرورة ليس تنظيم كل=لتنظيما مستوى •  عن البعد إلى تنحى االجتماعية الحركات كانت اجتماعية،وا 
 الحركة صفة ينفي ال التنظيم هذا وجود منتظمة،فإن ثابتة وعضوية صارم تراتبي لتنظيم ت ض  التي المؤسسات
 .االجتماعية

 أنشطتها، أحيانا فيها تزدهر بدورات تمر االجتماعية الحركات أن االعتبار في ني ذ فإننا=االستمرارية مرونة •
 .وتسكن ت بو أ رى أحيان وفي

 القيادة الى لمحركة،واالفتقاد السري  التكوين او لمحركة الطارئة ذلك لمطبيعة ويرج =الضعيف التنظيمي البنات•
 1.ال رى زمنية فترة بين القيادات يف التبدل الرسمية،وسهولة

 ال انه الى االحتجاجيةو  االجتماعية بالحركات المهتمين الباحثين معظم يشيرية:جاحتجاال الحركات ثالثا:أنواع
 الدقة حيث من تتفاوت التي التصنيفات من العديد هناك الحركات،بل لهذ  واحد مثالي تصنيف يوجد

  والشمول،نوجزها فيما يمي=

 =بين التمييز يتم المعيار هذا ضوت في=لمتصنيف كأساس القيمي المعيار -0
 بالقيم ال اصة والقواعد االجراتات في التغيير تنشد التي الحركات تمك بها والمقصود=المعيارية الحركات 

 .االجتماعية االصالح حركات ذلك عمى نفسها،ومثال القيم تتحدى ال ولكنها المجتم  في
 مثاالخ الديني االصالحخ  حركات ذاتها،وتعتبر القيم تغيير تنشد التي الحركات تمك وهي=القيمية الحركات 

 ذلك. عمى
   :الى االجتماعية الحركات تصنف المعيار هذا بموجب:واألىداف البناء في االختالف معيار -5
 األهداف، في والعمومية بالغموض وتتسم المجتم  في كبير ثقافي تحول حدوث من وتنشي=عامة حركات 

 .جهودها في والتناسق لمتنظيم تفتقر كما
 محددة وأهداف ومعايير تنظيم ولها محددة وثقافية اجتماعية ظروف من وتنشي= اصة حركات. 

                                                           
1
 ،116،ص2013احلريات وحقوق االنسان األول،كلية اآلداب جبامعة القاىرة، ،مؤمترمصر الحركات االجتماعية ودورىا في عملية الحراك االجتماعي:بالتطبيق علىهناد امحد مكرم، 

 .2016ديسمرب 29 تاريخ الزيارة (  http://erepository.cu.edu.eg/index.php)منشورة عل  ادلوقع
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 التي الفواعل عمى التركيز يتم هنا=االجتماعية الحركات تمك ىدافأ إليو تتوجو الذي المجال معيار -6
 الصدد هذا وفي،نفسهمأ فراداأل وأ المجتم  او االجتماعية المؤسسة كانتأ سوات التغيير فيها سيحدث
     =االجتماعية الحركات من نواعأ ربعةأ بين االجتماعية الحركات في المت صصون الباحثون يميز

 نما المجتم  لتغيير ال جهودها توجه التي الحركات تمك وهي=ال الص حركات أنفسهم،  األافراد لتغيير وا 
 التي والمعتقدات القيم في الكمي التحويل تنشد دينية حركات الحركات من النوع هذا يكون الغالب وفي
 .التبشيرية الحركات االفراد،مثل بها يؤمن

 هدفها ان في عنها ت تمف انها كسابقتها،إال االفراد بين التغيير تنشد حركات وهي=البديل طرح حركات 
 .والمعتقدات القيم في شامل محدود،ال جزئي تغيير احداث

 يتعمق         محدود نطاق في المجتم  تغيير الى يسعى الحركات من النوع هذا ومثل=اصالحية حركات
 .أهداف مجموعة أو ما بهدف

 اته، قطا من لممجتم  والكمي الشامل التغيير الى تسعى التي الحركات تمك وهي=التحويمية الحركات
نما هدف عمى تقتصر ال األهداف،التي طبيعة في سابقاتها عن الحركات من النوع هذا وي تمف  محدد،وا 
   .بالشمولية تتسم

 االحتجاجية الحركات تصنيف يتم المعيار هذا اساس =وعمىاالحتجاجية لمحركات العامة السمات معيار -7
 تهدف)اقتصادية ،حركات(السياسي النظام دمقرطة الى مثال تهدف) سياسية دينية،حركات حركات=الى
 االجتماعية لمحياة تدعو التي كتمك) اجتماعية ،حركات(لمدولة ممكا جعمه وأ االقتصاد تحريك الى مثال

 1.(والمساواة والكرامة الكريمة
 الفالحية، الطالبية، العمالية،=الى الحركات تقسمحسب الفكر الماركسي =االجتماعي المكون معيار -8

 القوى تشكل يالحركات،والت تمك فيها الدا مة االجتماعية الفئات الى التمييز هذا النسائية،والثقافية،ويستند
  2المعاصرة. المجتمعات ألغمبية المكونة الرئيسية
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 =سباباأل هذ  ومن الحركات االحتجاجية لقيام يتؤد قد سبابأ =هناكسباب قيام الحركات االحتجاجيةرابعا:أ

نتيجة تعدد البرام  االصالحية،وعدم انعكاس االصالحات عمى الوضاع عنها  التراج  او اإلصالحات غياب-0
  .االقتصادية

 منهم شعوراباالحتجاجات  الشعوب لقيام يرئيس سبب ذلك يكون فربما،األوضاع تغيير يف األمل إنعدام -5
 .التغيير فى االمل بانعدام

 ورغم القمة تمك أن ذلك الى ضف،الشعوب لصالح وليس نفسها لصالح تحكم التي القمة يتعنو  حكم األقمية -6
 االستيالت ها الىظهور  وأدى،والنسب القرابة عالقات عمى اساسي بشكل قامت قد لألنظمة الجمهورية الطبيعة
 .ال اصة واحيانا العامة الموارد عمى

 االغنيات بين الفجوة وزيادة المعيشة مستويات يوتدن الفقر انتشار إنحيث  اإلقتصادية األوضاع تدهور -7
 االجتماعية األوضاع تدهور الى باالضافة،الدولةبعض االفراد في  من إحتكارية لممارسات نتيجة والفقرات
 .األوضاع تمك عمى لالحتجاج الشعوب قيام إلى ييؤد قد االقتصادية األوضاع تمك تدهور عمى المترتبة

 مجموعة بين القائمة االستقرار حالة زعزعة عمى قادرة  ارجية قوة وجود تفترض نظرية يوه=الدومينو نظرية -8
 إستقرار زعزعة فى القوة تمك نجاح بمجرد أنه وتفترض،ما مشكمة معين ترتيب فى المنتظمة الكيانات من متجاورة

 ومن،اآل ر تمو الواحد النظام عناصر من عنصر كل تمس االستقرار عدم من موجة تبدأ،الكيانات تمك من يأ
 بسرعة تسقط وأن،متساوية لمنظام المكونة الكيانات بين الفاصمة المسافة تكون أن النظرية هذ  تحقق شروط
 العامل اهمية من النظرية هذ  يوتعم،بالموجة لمتيثر داستعدا لمنظام المكونة الكيانات لدى يكون أون،معينة
 وتوصمت،المقارنة السياسية النظم مجال فى النظرية هذ  است دمت وقد،ما دولة فى تغيير إلحداث يال ارج

 من جيرانها يويعد ينتشر معينة دولة يف الديمقراطية درجة ان فاض أو ارتفاع إلى است دمتها التى الدراسات
   1.العدوى أثر يشبه مما لها المجاورة الدول يف مماثال تغيرا يحدث معينة دولة دا ل التغير فإن ثم ومن،الدول
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 :أثر الحركات االحتجاجية عمى مناخ االستثمار:نيالثا الفرع

 القائمين نظر وجهة تيثيرها،من يتباين والمستجدات التغيرات من مجموعة الحركات االحتجاجية عمى يترتب    
 مناخ مكونات عمى وقراراتها الحكومات أفعال ردود تيثير ي تمف إيجابًا،حيث أو االستثمار،سمباً  مناخ تقييم عمى

 عمى ايجابياً  ليصبح يتبدل القصير،وربما المدى عمى سمبيا يكون ما،فقد دولة في األعمال أدات وبيئة االستثمار
 نتائ  تيثير تجاوز واالقتصادية السياسية واألدبيات الدراسات وتؤكد،صحيح والعكس الطويل أو المتوسط المدى
 إلى واالجتماعية واالقتصادية السياسية تيثيراته انتقال واحتمالية الدولة، حدود السياسي الحراك من النوع هذا مثل
 .الجوار دول

 االقتصاد أدات مؤشرات بمراقبة االهتمام عمى فقط يقتصر االستثمار لمناخ النظر يعداضافة الى هذا فمم     
 المالية وعجزي المالية وغير المالية األصول أسعار وفقاعة التض م ومعدالت المصارف وضعية مثل الكمي
 ساقتها التي ذلك،الحقيقة عمى األدلة أبمغ ولعل،االجتماعية المؤشرات ليشمل يمتد الجاري،بل والحساب العامة
 لكن األ يرة، السنوات في نسيبا جيدا الكمي االقتصاد صعيد عمى أداؤهما كان ومصر،حيث تونس تجربتا

 إلى النهاية في أدى ما االجتماعي،وهو الوض  عمى بالضرورة تنعكس المرتفعة،لم االقتصادي النمو معدالت
 1.عام بشكل االستثمار ومناخ االقتصادي الوض  عمى التيثير عميقة سياسية تطورات

 تتمثل في==عمى المدى القصيرالتأثيرات  أوال:

  والتممك االندماج صفقات أو المشاري  من عدد تيسيس قرارات وتيجيل الجديدة الشركات عدد تراج       
 .الدولية الحدود عبر أو المحمي المستوى عمى سوات

 لالستثمارات و روج العممة الوطنية لقيمة تراج  م  المالية المال واألوراق أسواق أدات مؤشرات تيثر 
وقيام  والسياسية األمنية التوترات والمضاربية نتيجة السا نة باألموال يسمى ما قصيرة األجل أو

 تشهد وقد لهذ  الدول السيادي تصنيفها و فض تقييم القطرية بإعادة لمم اطر الدولية التقييم مؤسسات
  .2والعامة ال اصة ونهب لمممتمكات ت ريب أعمال الشعبية التحركات صاحبت تمك ما إذا أكبر  سائر
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 تتمثل في==المتوسط المدى عمىثانيا:

  متفاوتة  درجات كات االحتجاجيةالحر ضبابية في األطر القانونية واالجراتات التشريعية=حيث نجم عن
المعمول بها وأسس سيادة  واإلجراتات التشريعاتمن تغييرات في تشكيمة الحكومات والقوانين و  لمتغيرات

 اص عموما واالجنبي القانون وات اذ القرارات ذات الصمة بشكل مباشر أو غير مباشر باالستثمار ال
   .عمى وجه ال صوص

 ت تمف آثار من عميها بالطب  يترتب وما األحيان، بعض في غياب األمن عن ينت  وما األمنية التوترات 
 تنعكس سمبا بالطب  والتي وحدته، الجغرافي والقطاعي واتساعه االنفالت درجة أل رى بحسب حالة من
 .عام بشكلاألعمال  وأدات االستثمار مناخ عمى

 العمل تعطيل في سمبي،ويتمثل معظمها تداعيات من ينجم عنها وما الفئوية العمالية االضطرابات 
 حقوق عادلة عمى هؤالت حصول حالة في اآل ر ايجابي والبعض العمل، عنصر وارتفاع تكمفة واإلنتاج

 .اإلنتاجية الوظيفي ومعدالت والرضا االنتمات روح االحتقان وزيادة حدة لت فيف تؤدي قد
 القرارات عمى يترتب  اص،حيث قد بشكل األجانب عام والمستثمرين بشكل ال اص القطاع من الموقف 

 الصمة الوثيقة ذات المؤسسات الحراك،و صوصا دول في ال اص لمقطاع موجة معادية الحكومية
والضمانات  االمتيازات تمس أو تشريعية إدارية تغيرات من ذلك عمى يترتب السابقة،وما الحاكمة بالنظم

 ال اص، القطاع الموقعة م  بالعقود اإل الل قضايا من يرتبط بذلك ال اص،وما لمقطاع الممنوحة
 الحاكمة لالستثمار واألطر الدولية االتفاقيات االحتكام إلى عمى والقدرة المحمي حيادية القضات ومدى
كذلك ترافق م  التحوالت السياسية ،1اليته وفع الدولي التحكيم المجوت إلى بينها ومن األعمال وأدات

األ يرة اجراتات ضد بعض المستثمرين بدعوى محاربة الفساد وشممت سحب مشاري  واراض وغيرها 
من بعض المستثمرين،مراجعةاالمتيازات المالية التي كان يحصل عميها بعض المستثمرين،وعمميات 

االعمال،تتوقف طبيعة نتائ  تمك االجراتات عمى  تجميد األرصدة ال ارجية لعدد من المسؤولين ورجال
مدى عدالتها والتزامها بالقانون وان كانت في الغالب ستنعكس سمبا في المدى القصير،وايجابا في المدى 
المتوسط والطويل بحسب قدرتها عمى توفير موارد اضافية لمحكومات تسهم في تحسين عدد من 

  2.مناخ األعمال في المستقبلالمؤشرات فضال عن  فض تكمفة الفساد و 
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 يترتب أو مسؤولين،وما أجانب أو محميين مستثمرين سوات التي ت ص لم ارج األموال رؤوس هروب 
 وأسواق ميزان المدفوعات عمى وكذلك المحمي واألجنبي، االستثمار حجم عمى آثار سمبية من ذلك عمى

 .بشكل عام فيها االستثمار ومناخ الدولة التنافسية، وقدرات الصرف
 عنصر انتقال إقميمي من طاب  ذات محمية تيثيرات الحراك الشعبي عن ينت  حيث،اإلقميمية التيثيرات 

عادة األموال والسم  ورؤوس العمل بين  فيما الحدود،سوات عبر الحركة وكثافة تمك اتجاهات توزي  وا 
 تشهد ال التي الدول العربية بين فيما أو والعالم، األ رى والدول العربية حراكا تشهد التي العربية الدول
 العربية، وكذلك البينية والتجارة العمالة واالستثمارات حركة  ريطة ستتغير الدول، حيث وبقية حراكا

  .1العالم  دول باقي م  والمالية العربية التجارية المعامالت
 ستدف  الى اعادة صياغة  واألجنبي=ان التغيرات الحادثة والمتوقعة العربي المستثمر تغير اتجاهات

التوجهات االستثمارية لمشركات الراغبة في االستثمار في المنطقة وت تمف التوجهات وال طط  
االستثمارية من شركة الى أ رى، بحسب كونها تعمل حاليا أو لديها استثمارات في المنطقة  واألمر 

 ي تمفات اإلضطرابات السياسية  ي ض  لمعديد من الحسابات فالمستثمر الموجود دا ل المنطقة أثن
حاليا   روجه بين سيقارن ربما األجل االستثمارات قصيرة صاحب طبقا لمعايير عديدة فالمستثمر سموكه
 رأسمالية،أماالمستثمر بيرباح أو اقل ب سائر المدى المتوسط عمى الحقا و روجه ال سائر بقدرمن
 كانت إذا إال القصير األجل االنسحاب في قرار ات اذ عمى يقدم األجل فال طويمة االستثمارات صاحب

 دائمة،وفي  سائر وتحقيق نشاطه عمى حجم السياسية التغيرات م اوف كبيرة من إنعكاسات لديه
 فرص اقتناص في القصير، ويفكر األجل في االستثمار عمى يقدم ربما ال الجديد المستثمر فإن المقابل

 حساباته في األصول،وسيد ل في قيم كبيرا هبوطا ستشهد التي والدول في األسواق مغرية استثمارية
 .2بشكل عام  والوض  السوق لمستقبل دقيقة ودراسات جدوى واالقتصادية السياسية معايير الم اطر

=من المرجح أن تتحسن الصورة العامة لمناخ االستثمار وأن تتمكن اقتصادات المنطقة الطويل المدى عمى -3
عافيتها وجاذبيتها لالستثمارات العربية  صوصا اذا ما تسارعت وتيرة االصالحات السياسية  من استعادة

واالقتصادية واالجتماعية،وتراجعت حدة العوامل التي كانت تؤثر سمبا عمى مناخ االستثمار في بعض الدول مثل 
 .3والبيروقراطية وغيرها االحتكار
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 خالصة الفصل الثاني:

بحسب التغيرات  المفاهيم المرتبطة بمناخ اإلستثمار أنه مفهوم مركب ديناميكي متطوريتبين من دراسة      
 لوجية والتنظيمية ويتكون من = النظام االقتصادي والبيئي والمؤسسي،قوانين وتشريعات إستثمار،و السياسية والتكن

لسياسات م  توفر البنى سياسات اقتصادية كمية، وال يمكن الوصول لمناخ مشج  إال بتكامل تمك األنظمة وا
التحتية المالئمة، ورغم ان الوصول إلى ذلك دفعة واحدة قد يكون صعبًا إال أن وجود سياسة استثمارية واضحة 

 .وتشجي  مستمر وعقمية مرنة ومنفتحة نحو االستثمار تمنح ميزة إضافية لالستثمار

ولية واإلقميمية التي تعبرعن نظرة المحممين بواسطة العديد من المؤشرات الد ويتم تقييم مناخ اإلستثمار    
االقتصاديين و رجال األعمال الدوليين وهي وان لم ترق الى الدقة الكافية إال أنه ال يستغنى عنها من أجل ات اذ 

 .اإلستثمار من عدمه قرار

الراهنة،حيث اتضح أن هذا الفصل الى أن مناخ اإلستثمار حساس لمتطورات العالمية ت الدراسة في وتوصم     
من  الل إلتزام الدول ،اإلنضمام الى المنظمة العالمية لمتجارة له إنعكاسات إيجابية عمى مناخ اإلستثمار

زالة عدد كبير من إجراتات االستثمار المتصمة بالتجارة والتي  األعضات في منظمة التجارة العالمية بتفكيك وا 
الدول التي أد مت تغييرات عمى نظم اإلستثمار بعد تنفيذ اتفاقية  حيث زاد عدد،ت الف أحكام وقواعد الجات

إضافة إلى زيادة عدد التغييرات المالئمة لإلستثمار،كما ظهر بوضوح تيثير األزمة المالية ،8>>0سنة تريمز
واإلنكماش الحاد في حجم االئتمان المصرفي،واتجا  ،بفعل أثر النمو السمبي العالمية عمى مناخ اإلستثمار

 بما السمطات في العديد من الدول الى فرض وتشديد القيود عمى أنواع محددة من اإلستثمار األجنبي المباشر
اجرات إصالحي مت ذ من طرف  ;>يعكس منا ا استثماريا غير موات وأقل تحررا من ذي قبل حيث أنه من بين

ط هيئات تروي  االستثمار في الدول إجرات مقيد لمبيئة اإلستثمارية،إضافة الى تراج  نشا 57يوجد،الحكومات
  .العربية

عمى مناخ اإلستثمار من  الل قيام جمي   هاتيثير ظهر وب صوص تيثير الحركات االحتجاجية  فقد       
وكاالت التصنيف االئتماني العالمية المهمة بمراجعة و فض لمتصنيفات السيادية لعدد متفاوت من الدول 

 .العربية



 

 الفصل الثالث:

 جنبياأل ستثماراإل تطور
  العالمية تجاهاتها  و  المباشر

  والعربية
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 :                                                                                                  تمهيد

 حيثدول العالم، مختمف في القرار صانعي قبل منبأىمية بالغة  المباشر األجنبي االستثمار موضوع يحظى   
  .التمويل مصادر من ىاماً  مصدًرا ُيعد

 السبعينيات عقد خالل المباشر األجنبي باالستثمار ترحب العربية البمدان حكومات من العديد تكن ولم     
 ومع الدول، تمك اقتصاديات بتحسين االىتمام دون ريعية أرباح تحقيق الى الجنسية متعددة الشركات اتجاه بسبب
 تدفقات من مزيد لجذب البعض بعضيا مع تتنافس الحكومات وأصبحت النظرة ىذه اختمفت الثمانينيات عقد

 العوامل ودراسة لتفيم بالغا اىتماما النامية الدول فى القرار متخذي من عديد وأولى المباشر ياألجنب االستثمار
 .المباشرة العالمية االستثمارات لتدفقات جاذبة أسواقا بالدىم من تجعل التى والمحددات

 األجنبية التمويل مصادر من مالئمة األكثر ىو المباشر ياالجنب االستثمار أن االقتصاديين من العديد ويرى    
 الخارجية، لمقروض المجحفة الشروط ظل يف الخارجي العالم من اإلقتراض إلى المجوء عن عوضا،األخرى
ونظرا لالعتبارات السابقة تنافست الدول عمى جذب ،المضيفة النامية لمدول الخارجية المساعدات تقمص وأيضا

جرائية  تشريعية إصالحاتوالقيام ب من خالل تييئة مناخ االستثمار، المباشر األجنبي االستثمار  حوافز منحو وا 
عفاءات  .لممستثمر جاذبية أكثر وا 

واتجاىاتو العالمية والعربية حيث يتطرق المبحث جنبي المباشر الى تطور االستثمار األ يتعرض ىذا الفصل    
بينما يتناول  (1111 غاية إلى 1العالمية الحرب قبل من)المباشر األجنبي لإلستثمار التاريخي التطور ول الىاأل

ويركز المبحث  (1112-1111)لمفترة العالم في المباشر األجنبي لإلستثمار الحديثة االتجاىاتالمبحث الثاني 
 .(1112-1111)لمفترة العربية الدول في والبينية المباشرة األجنبية اإلستثمارات إتجاىاتالثالث عمى 
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 :(2111 إلى1العالمية الحرب قبل من)المباشر األجنبي لإلستثمار التاريخي التطور:األولالمبحث 

 والنامية المتقدمة العالم دول معظم بين المنافسة مجاالت أىم أحد المباشر األجنبي االستثمار جذب يعد     
 وتعزيز التنمية خطط تمويل في المحتمل دوره خالل من،التنمية تعزيز في الكبيرة ألىميتو وذلك سواء، حد عمى
 اآلونة في أىميتو زادت وقد الحديثة، والتسويق إلدارة ا وطرق ،التكنولوجيا ونقل ،والتصدير والتشغيل،الناتج
 المالية األزمة أبرزىا ،متكررة واقتصادية سياسية أزمات من العالم يشيده ما مع وخصوصا األخيرة
 الحديثة التطورات جانب إلى ىذا اليورو، منطقة وأزمة العربية، المنطقة في خيرةألا السياسية والتطورات،العالمية

 .والقطاعية الجغرافية الوجية صعيد عمى وذلك جنبية،ألا موالألا رؤوس اتجاىات عمى طرأت التي

      :غاية التسعينات( إلى1العالمية الحرب قبل من)األجنبي المباشر تطور تدفقات االستثمارالمطمب األول:

 ،عند البحث في تاريخ الحضارات القديمة كالحضارة المصرية واإلغريقية واإلسالمية في مراحميا المختمفة     
لكن ظيور اإلستثمار األجنبي  نجد الكثير من أوجو النشاط عمى المستوى الدولي أي خارج حدود الدولة،

سنحاول تسميط الضوء عمى مختمف مراحل تطور اإلستثمار  ،كان خالل القرن العشرين بمفيومو الحديث
 يمي:فيما األجنبي المباشر 

                                     :(1114األولى) العالمية الحرب قبل األجنبية المباشرة الفرع األول:االستثمارات

يعود ظيور اإلستثمار الدولي الى عيد الفينيقيين عندما فكروا في إقامة نشاطات تجارية خارج حدود      
الجغرافية والتوسع األوروبي ظيرت استثمارات خارج  ومع اإلكتشافات ،م11و12القرنين دولتيم، وفي أواخر

 %11 ب الحديدية والسكك % 22 بنسبة أوروبا عن طريق شركاتيا اإلستعمارية وتركز في قطاع المواد األولية
وكان اإلستثمار خاصا في زمن تميز بعدم تدخل الدولة في  ،%  11والخدمات%  12ب الصناعية المنتجات

 .1الحياة اإلقتصادية 

األلمانية لمكيمياء  BAYER كما شيدت ىذه الفترة إقامة بعض الشركات لفروع ليا في الخارج مثل شركة    
 SINGER، وفتحت شركة 1681وفي موسكو سنة 1612حيث فتحت فرع في الواليات المتحدة األمريكية سنة

يا بإدارتيا ليذه اإلستثمارات وشيدت ىذه المرحمة سيطرة بريطان ،1618األمريكية لمخياطة فرع في بريطانيا سنة
 ويعود،دوالر أللمانيا مميار 413مميار دوالر لفرنسا و 211ممياردوالر مقابل1118ب1011حيث بمغ حصتيا سنة 

                                                           
 .301،ص 2002بوعلي،الشلف،ماي بن حسيبة ،جامعة2افريقيا،عدد مشال اقتصاديات ،جملةالمباشر الخاص االستثمار حوافزنذير، ،عليان منور أوسرير 1
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فريقيا آسيا في النامية الدول تستقطب ولم الصناعية، الثورة قيام إلى األجنبية فييا االستثمارات ازدىار  قدًرا إال وا 
     .مجموع اإلستثمارات األجنبية من بالمئة 116 ال يتجاوز ضئيال

  :(1145-1114العالميتين) الحربين بين ما المباشرة في فترة األجنبية الفرع الثاني:االستثمارات 

  عمى اإلستثمار األجنبي المباشر حيث تراجع بشكل كبير نظرا لحالة كان لمحرب العالمية األولى تأثير  
وكذلك تصفية اإلستثمارات الممموكة  وكذا التخوف من قيام حرب أخرى، 1اإلقتصادي والسياسيعدم اإلستقرار 

حوالي  1013األجنبي المباشر سنة  وبمغ الرصيد العالمي المتراكم من اإلستثمار لمدول المتضررة من الحرب،
 الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا، لإلستثمار تمييا وكانت المممكة المتحدة المصدر األكبر مميار دوالر، 12

بمغ اإلستثمار 1046وفي سنة  متمق لإلستثمار األجنبي المباشر، بينما كانت الواليات المتحدة األمريكية أكبر
حيث كانت الشركات البريطانية أكبر المستثمرين،وتوجيت نصف تمك  مميار دوالر 11األجنبي المباشر حوالي

أمريكا الالتينية وآسيا وتركزت اإلستثمارات في قطاعي الزراعة والتعدين  امية والسيمااإلستثمارات إلى الدول الن
 .2والبنية األساسية

 :السبعينات( نهاية إلى الثانية العالمية الحرب في فترة)بعد األجنبية المباشرة الفرع الثالث:االستثمارات

زدىار اإلستثمار األجنبي المباشر -1021بين الحرب الكورية) وخصوصا ما تميزت ىذه الفترة بتوسع وا 
حيث  وحازت اإلستثمارات األمريكية عمى النسبة األكبر (1083-1084واألزمة البترولية األولى) (1024
 انخفضت ،بينما% 16إلى %  11 من أقل من المباشرة األجنبية االستثمارات مخزون من حصتيا ارتفعت
 إلى العالمي من المخزون%  1112 من ألمانيا حصة وتدىورت%  31 من أقل إلى%  32 من بريطانيا حصة
في الصناعات التحويمية أكثر شيوعا،أما الدول النامية فإتبعت استراتيجية مستندة  أصبح اإلستثمار ،كما 114%3

لإلستثمار عمى اإلقتصاد الموجو والمغمق خالل الخمسينات والستينات نتيجة التخوف من اآلثار السمبية المحتممة 
 .4 ونتج عن ذلك تراجع ممحوظ في اإلستثمارات األجنبية المباشرة األجنبي المباشر

 مستضيفة دوال كانت تعتبر والتي النامية الدول لبعض بالنسبة الوضعية تغيرت السبعينات نياية وفي
 والبرازيل األرجنتين من كل   نجد النامية ىذه البمدان أىم ومن مستثمرة بمداًنا أصبحت إذ األجنبية، لالستثمارات

                                                           
 .301ص،مرجع سابق 1
 .4ص،حسان خضر،مرجع سابق 2
 .00ص،محزة بن حافظ ،مرجع سابق 3
 .4ص ،حسان خضر،مرجع سابق  4
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 من ضئيمة نسبة شكمت أنيا إال األجنبية االستثمارات التي تحولت الى مصدر لتدفقات واليند الجنوبية وكوريا
 النوع ليذا  جذب منطقة أول الفترة تمك في الغربية أوروبا أصبحت بينما الدولية، تدفقات  االستثمارات إجمالي

 1األموال. رؤوس من

                                                             :التسعينات وبداية الثمانينات فترة في المباشرة األجنبية االستثماراتالرابع:الفرع 

  في ىذه الفترة شيدت تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر تزايدا كبيرا عمى المستوى العالمي وخاصة منذ
ستقبال اإلستثمار األجنبي  منتصف الثمانينات حيث أصبحت البمدان المتقدمة ىي المصدر الرئيسي لتدفق وا 

 المباشر األجنبي لإلستثمار السنوي التدفق زاد حيث ،المباشر،باإلضافة إلى البمدان النامية ولكن بدرجات أقل
 .1001 سنة دوالر مميار 110إلى 1061 سنة دوالر مميار 20من

( عقب أزمة النفط 1061-1080األجنبي بثالث طفرات األولى خالل الفترة) وقد مرت تدفقات اإلستثمار      
الثانية فيذه الطفرة كانت تحركيا اإلستثمارات في مجال البترول بقيادة الدول المنتجة الرئيسية لمنفط،حيث قادت 

والطفرة الثانية حدثت  نحو دول الخميج، جنبي المباشراأل ىولندا وبريطانيا والواليات المتحدة تدفقات اإلستثمار
( وقد تركزت بالدول المتقدمة حيث برزت خالليا العديد من الدول كمصدر 1001-1061خالل الفترة )

ومن بين ىذه الدول اليابان التي برزت بشكل ممحوظ كأكبر مستثمر أجنبي في  لإلستثمار األجنبي المباشر،
 .الخارج خالل ىذه الفترة

جراء تنفيذ  ،2 1061سنة العالمية الديون أزمة عقب إلييا التدفقات وتطورت نمت فقد النامية لمدول وبالنسبة     
 برامج اإلصالح الييكمي وتحرير بيئة ممارسة النشاط اإلقتصادي وتخفيف القيود المفروضة عمى اإلستثمار

التدفقات عمى الصناعات الموجية لمتصدير متأثرة بإنخفاض تكاليف التشغيل وزيادة  وتركزت األجنبي المباشر،
  3.روابط السوق

 :(2114-1112) في العالم لمفترة المباشرة األجنبية االستثمارات تطور:المطمب الثاني

يالء الكثير من        اإلقتصاديات الناشئة عرفت ىذه الفترة تحسن مضطرد في المناخ اإلستثماري العالمي وا 
والنامية أىمية أكبر لمقطاع الخاص في التنمية اإلقتصادية وتسارع وتيرة اإلنفتاح وبرامج الخصخصة، ونتيجة 

                                                           
 .03ص،محزة بن حافظ،مرجع سابق 1
 .3000-3001ص ص،عبد السالم صفوت،مرجع سابق 2
 .2ص،،مرجع سابقحسان خضر 3
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لذلك إتسمت التدفقات اإلستثمارية بالتنوع وسرعة التحرك دخوال وخروجا في الكثير من اإلقتصاديات وساىم في 
 1061نتيجة أزمة المديونية الدولية سنة 1الرسمي والقروض التجارية،ذلك اإلنحسار الممحوظ في حجم التمويل 

األجنبي المباشر من أىم مصادر التمويل الخاص بل ومن أىم مصادر التدفقات الرأسمالية  وقد أصبح اإلستثمار
 لمدول النامية عمى اإلطالق،وفيما يمي تفصيل ليذه المرحمة: 

 :(2114-1112) الفترة خالل عالميا الوارد المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات تطور:الفرع األول 

وعمى عكس  1002األجنبي المباشر الوارد عالميا بدأت عام عرفت ىذه الفترة طفرة في تدفقات اإلستثمار     
فقد تميزت ىذه الطفرة بنشاط ممحوظ لمدول النامية  ،(1001-1061( و)1061-1080الطفرتين السابقتين )

األجنبي المباشر كما تميزت بأنيا أكثر تركيز عمى قطاع  سواء في جانب المصدرين أو المستوردين لإلستثمار
   2.األجنبي المباشر( من جممة اإلستثمار%21يزيد عمى  الخدمات)ما

نشاء مزيد من ىيئات الترويج في الدول النامية وارتفاع  كما شيدت ىذه الفترة ازدياد اإلىتمام       بالترويج وا 
ويمكن ارجاع الزيادات في تدفقات االستثمارات األجنبية 3حجم المخصصات المالية لإلنفاق عمى أنشطة الترويج

معدل  المباشرة في ىذه الفترة الى الزيادة الكبيرة في حاجة الدول الى التمويل الخارجي في وقت تناقص فيو
-1061) خالل الفترة %1111(الى نحو1062-1083خالل الفترة) %1411االدخار العالمي من حوالي

،اضافة الى اتجاه العديد من الدول التي عمييا ديون كثيرة مثل األرجنتين والبرازيل والفمبين والمكسيك الى (1008
من اجمالي تدفقات االستثمار  %61-%11بيع ديونيا لممستثمرين بأسعار مشجعة والتي تراوحت ما بين

 4.األجنبي المباشر الى ىذه الدول

                                                           
 .3ص،،مرجع سابق 2003،الكويت  4،العدد الفصلي رقم نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 إقراضها للدول النامية ،حيث كانت مما دفع البنوك التجارية الدولية إىل إتباع سياسة حذرة وإنكماشية يف  3802نتيجة توقف ادلكسيك والربازيل وشيلي عن دفع أعباء ديوهنا اخلارجية سنة

 .هتدف هذه القروض إىل مساعدة الدول ادلدينة على خدمة ديوهنا حىت ال تتفاقم أزمة ادلديونية الدولية
 .3000ص،عبد السالم صفوت،مرجع سابق  2
 .2ص،2002،الكويت،مارس312،العددنشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
   .34،ص 2002،القاهرة،مصر،أوت،231،العددكتاب األهرام االقتصادي،استراتيجية تنمية االستثمار األجنبي المباشر الى مصرحسني عبد ادلطلب األسرج، 4
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Source: Based on: 

- the years(1992-2001): Unctad,wourld investment report,The shift towards services,New york 

and Geneva,2004,p367. 

 - the years(2002-2004) Unctad ,wourld investment report,Transational corporations and the 

internationalization of R&d, new york and Géneva,2005,p303. 

 ىذه زادت كبيرة،حيث بصورة المباشر الوارد االستثمار األجنبي تدفقات يتضح من الشكل أعاله زيادة في          
 دوالر مميار 1466 حوالي الى( 1008-1001) لمفترة سنوي كمتوسط دوالر مميار 411 نحو من التدفقات
 الى لتصل التالية السنوات في التدفقات ىذه انخفاض يالحظ ولكن ،%43114 زيادة وبمعدل 1111 سنة خالل
 سنة في عميو كانت عما النصف الى أقل من انخفضت ،أي 1113سنة خالل دوالر مميار 13611 نحو

 التراجعو  1 1111سبتمبر 11في بعض البمدان إضافة إلى أحداث  ،بسبب توقف عمميات الخوصصة1111
 بقيمة 1111 سنة في عممية 8603 من تراجعت حيث العالمية واالندماج التممك عمميات وقيمة حجم في الكبير
   2.أمريكي دوالر مميار 61 بقيمة 1111 سنة في عممية 3304إلى أمريكي دوالر مميار 132 تتجاوز

حيث يظير  الوارد المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات من سيطرة الدول المتقدمة عمى أكبر حصةكما يتبين      
 عام ليا مستوى أعمى الى لتصل  المتقدمة الدول الى المباشرة االستثمارية التدفقات في ممحوظ ارتفاع حدوث

                                                           
 .303غريب بولرباح،مرجع سابق،ص 1
 .2002قسنطينة،سبتمرب منتوري،،جامعة 24،جملة اجلندول،العدد تقييم مناخ االستثمار األجنبي افي الجزائر،ناجي بن حسني 2

1992-
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

310,9 العالم 690,9 1086,8 1388 817,6 716,1 632,5 648,1

180,8  الدول المتقدمة 472,6 828,4 1108 571,5 547,7 442,1 380

118,6 الدول النامية 194,1 231,9 252,5 219,7 155,5 166,3 233,2
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تطور نصيب الدول المتقدمة و النامية من اجمالي  ( 1-3)رقم شكلال
 2004/1992تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر الوارد في العالم لمفترة 

 الدول النامية   الدول المتقدمة العالم
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 التدفقات ىذه العالمية،ولكن االستثمارية إجمالي التدفقات من% 8016 وبنسبة دوالر مميار 1116 ب 1111
 بمغ انخفاض بمعدل 1113 عام دوالر مميار 461 حوالي الى لتصل التالية السنوات في تنازليا إتجاىا أخذت
وتمعب المزايا االقتصادية والتكنموجية دورا بارزا في ارتفاع نسبة  ،1111 عام في عميو كانت عما% 1218

اح وتوفر المعمومات والبيانات عن المشاريع االقتصادية وانخفاض التدفق الى الدول المتقدمة بفضل االنفت
 1.المعوقات البيروقراطية والمكتبية

 مميار 18113 الىحصتيا  وصمت حيث التدفقات ىذه من قدر أكبر عمى ياألوروب االتحاد دول وتستحوذ   
  1111.2سنة المتقدمة الدول الى التدفقات ىذه اجمالي من% 11 بنسبة دوالر

 لتبمغ الييا المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات زيادة من بالرغم أنو فيالحظ النامية لمدول بالنسبة أما      
       لمفترة يسنو  كمتوسط دوال مميار 11611 بنحو مقارنة دوالر مميار 12112 ب 1111عام يف ذروتيا

 العالمي المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات إجمالي من الدول ىذه نصيب مقارنة عند أنو اال( 01-1008)
 يسنو  كمتوسط% 4611 ب مقارنة 1111 عام العالمي التدفق من%  1611 الى انخفض قد نجده
 دوالر مميار 12212 الى لتصل  1111سنة بعد التدفقات ىذه انخفاض أيضا ويالحظ (1008-1001)لمفترة

عادت لالرتفاع لتصل  ،ثم 1111 عام المباشرة العالمية االستثمارية التدفقات ياجمال من% 1118 يشكل وبما
وترجع الزيادة في ،المباشرة العالمية االستثمارية التدفقات اجمالي من% 4210 وبنسبة دوالر مميار 144111الى 

تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر إلى الدول النامية لتباطؤ معدالت النمو اإلقتصادي في الدول المتقدمة مما 
فع الشركات إلى البحث عن المواقع اإلنتاجية ذات األجور المنخفضة كالدول النامية ودول شرق ووسط د

السيما مع  في الدول النامية، أوربا،وربما يعود السبب الى التحرير المتزايد ألنظمة اإلستثمار األجنبي المباشر
 1002.3دخول إتفاقات منظمة التجارة العالمية حيز النفاذ في جانفي 

ويتميز اإلستثمار داخل مجموعة البمدان النامية بظاىرة التركز الشديد في مصادر تدفقو ومناطق جذبو      
وتتمثل مصادر التدفق الرئيسية في الواليات المتحدة األمريكية واليابان وأنجمترا، أما مناطق الجذب الرئيسية لو 

 آسيا دول استحواذ الحظي حيث ،وأمريكا الالتينية داخل مجموعة البمدان النامية فتتمثل في دول شرق آسيا
 %2810بنسبة دوالر مميار 13111 التدفقات بمغت  1111في سنة  حيث األكبر النصيب عمى اليادي والمحيط

                                                           
 .31ص،،مرجع سابقالى مصر استراتيجية تنمية االستثمار األجنبي المباشرحسني عبد ادلطلب األسرج، 1

2
 UNCTAD,world investment report,2004,Op.Cit,table B1 p367 . 

3 UNCTAD,World Investment Report,2002,Transnational Corporations And Export Competitiveness,New York and Géneva,2002, 

p p 6 -70. 
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عمى الرغم من التراجع المستمر في نصيبيا منذ إندالع أزمتيا المالية في وىذا 1النامية لمدول الواردة التدفقات من
دوالر  مميار 13حيث بمغت التدفقات الواردة إليياحوالي1111وأكبر زيادة شيدتيا ىي ىونغ كونغ سنة10082عام

  3.لتصبح أكبر مستفيد من اإلستثمارات األجنبية المباشرة في آسيا وكذلك البمدان النامية

اإلستقرار السياسي وفي المقابل تميز نصيب شمال إفريقيا والشرق األوسط بالضعف والتذبذب نتيجة لعدم    
الذي تشيده ىذه المنطقة بسبب إستمرار الصراع العربي اإلسرائيمي وعدم جدوى مفاوضات السالم مع الجانب 

    4.اإلسرائيمي وبصفة عامة ضعف وعدم استقرار المناخ اإلستثماري في مجممو

 ( 2114-1112)الفترة خالل الصادر عالميا المباشر ياألجنب االستثمار تدفقات تطور:الفرع الثاني
 الى( 08-01) لمفترة يسنو  كمتوسط دوالر مميار 41611 من الفترة ىذه خالل الصادرة التدفقات زادت     
 الى وصل أن الى كبيرة بمعدالت اليبوط يف التدفق ذلك أخذ ،ثم1111 سنة يف دوالر مميار 116116 يحوال

 الى أساسا ذلك ،ويرجع1111 عام يف التدفقات نصف يتجاوز قميال بما ي،أ1114 عام دوالر مميار 11110
 لتصل 1113 عام فى التدفقات ىذه زيادة ،ويالحظ5العالمي االقتصاد منيا عانى يتال االقتصادي الركود موجة
 18 من دوالر مميار عن يزيد سنوي متوسط عمى المحصمة،ويالحظ ارتفاع عدد الدول دوالر مميار 84111 الى

   6.دولة نامية في نياية التسعينيات 14دولة منيا 21دولة في منتصف الثمانينات الى
 
 
 

                                                           
1 Unctad,wourld investment report,2004,Op.Cit, p073. 

 .3034عبد السالم صفوت،مرجع سابق،ص 2
 .313،ص2004،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،1،العددجملة الباحث،االستثمار األجنبي المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات االستراتيجية لمواجهة المنافسةأمحد زغدار، 3
 .3031عبد السالم صفوت ،مرجع سابق،ص 4
  .2032جويلية32تاريخ الزيارة    www.gdnet.org/Egypt.pdf:على ادلوقع،منشورة الى الدول العربية سياسات تنمية اإلستثمار األجنبي المباشرحسني عبد ادلطلب األسرج، 5
 .313ص،أمحد زغدار،مرجع سابق 6

http://www.gdnet.org/Egypt.pdf
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Source: Based on: 

- the years(1992-2001):Unctad,wourld investment report,2004,The Shift Towards Services,New 

York and Géneva,2004,p372. 

 - the years(2002-2004): Unctad,wourld investment report,Transational corporations and the 

internationalization of R&d,new york and Géneva,2005,p303. 

 حيثالمتقدمة، الدول ىو المباشر ياألجنب االستثمار لتدفقات ياألساس المصدرمن الشكل أعاله أن  يتبين   
 1111دوالر سنة مميار 116410( الى1008-1001مميار دوالر كمتوسط لمفترة)18218ارتفع نصيبيا من

 األجنبية المباشرة لالستثمارات الصادرة التدفقات من %0412بنسبة 1114دوالر سنة مميار 28814ليتناقص الى
 من% 63124 نسبة عمى كيةالواليات المتحدة األمريو   ياألوروب االتحاد دول ،وسيطرتالعالم مستوى عمى

كما يالحظ ارتفاع عدد الدول  1،مميار دوالر246180بقيمة 1113سنة المتقدمة الدول من الصادرة التدفقات
 14في نياية التسعينيات مقابل  دولة نامية(11دولة)منيا  14الى  لمميار دوالر المتجاوزة  المصدرة لإلستثمار

 2.دولة)منيا دولة نامية( في الثمانينيات

مميار دوالر كمتوسط  2113 من ارتفاعيا يالحظ النامية،فإنو الدول من الصادرة لمتدفقات بالنسبة أما   
دوالر  مميار 10 لتنخفض بعدىا وتصل إلى 1111ممياردوالرسنة 0610( لتصل إلى 1008-1001لمفترة)

                                                           
1
 Unctad,wourld investment report,2005, Op.Cit,table B1,p330. 

 .313ص،أمحد زغدار،مرجع سابق 2

1992-
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

328,2 العالم 687,2 1092,3 1186,8 721,5 652,1 616,9 730,2

275,7 الدول المتقدمة  631,5 1014,3 1083,9 658,1 599,8 577,3 637,3
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تدفقات تطور نصيب الدول المتقدمة والنامية من اجمالي ( 2-3)رقم شكل ال
 ( 2004-1992)العالم لمفترة االستثمار االجنبي المباشر الصادر في 

 الدول النامية الدول المتقدمة  العالم
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بوصوليا  1113االرتفاع سنة  من التدفقات الصادرة عمى مستوى العالم،لتعاود %318وبنسبة  1114سنة
 .من التدفقات الصادرة عمى مستوى العالم %11140بنسبة مميار دوالر 64110إلى

 االستثمارية التدفقات من الغالبة النسبة عمى آلسيا الشرقي والجنوب وشرق جنوب دول واستحوذت     
 من الصادرة التدفقات اجمالي من%  61166 نحو يمثل وبما دوالر مميار 61 ب النامية الدول من الصادرة
 1111.1 عام النامية الدول

 (2111-2115) لمفترة العالم في المباشر األجنبي اإلستثمار تطور:المطمب الثالث

مقارنة  %  1610قفزة نوعية بنسبة  1112حقق اإلستثمار األجنبي المباشر الوارد عالميا بداية من سنة     
نتعاش صفقات اإلندماج والتممك وكذلك تزايد قدرة الشركات ، 11132بسنة وىذا راجع لمتانة النمو اإلقتصادي وا 

ونمو الطمب العالمي  3والتدقيق وتسديد القروض الضخمة ،إضافة إلى تحسن بيئة اإلستثمار عمى حسن اإلختيار
  5.ل المضيفةوتزايد اإلىتمام بتبسيط إجراءات التراخيص والمعامالت في الدو ،4عمى النفط

 

 

 

 

                                                           
1
Unctad,wourld investment report,2005,Op.Cit,p374. 

2
 UNCTAD, World Investment Report,Transnational Corporations and the infrastructure Challenge, New york and Géneva,2008, 

p253. 
 للبحوث العربية ،اجلمعية 44-41 عربية،العددان اقتصادية حبوث ،جملةالجزائر حالة دراسة:النامية الدول في المباشرة األجنبية االستثمارات وتحديات واقعصاحل ،دالل بن مسينة، مفتاح 3

 .333ص، 2000خريف -اإلقتصادية،مصر،صيف
 .1،ص2001،،الكويتالرابع،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 4
 .303ص،غريب بولرباح،مرجع سابق 5
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Source: Based on: 

- UNCTAD, World Investment Report,Transnational Corporations and the infrastructure 

Challenge,New york and Génèva,2008,p253. 

- UNCTAD, World Investment Report, New york and Genève,2011,p187 

-UNCTAD, World Investment Report,Towards a new generation of investment policies,New 

york and Genève, 2012,p169.                            

مميار دوالر  0611204من  األجنبي المباشر يتضح من الشكل أعاله ارتفاع التدفقات العالمية لإلستثمار    
النفط والغاز والمعادن والسمع  نتيجة لتواصل ارتفاع أسعار 1118سنة  مميار دوالر 10821248الى 1112سنة 

األساسية،وزيادة قيمة عمميات اإلندماج والتممك عبر الحدود وخاصة في الدول النامية واإلقتصادات اإلنتقالية، 
وظيور صناديق الثروة السيادية كجيات فاعمة جديدة،وتواصل ارتفاع العائد عمى مشاريع اإلستثمار األجنبي 

واإلىتمام بجيود الترويج عمى المستوى العالمي وتبسيط اإلجراءات المتعمقة بالتراخيص والمعامالت لدى 1المباشر
 أساسية كنتيجةو بفعل األزمة  1110سنة مميار دوالر 11081613ثم انخفضت لتصل إلى 2الدول المضيفة

لترتفع الدولية  األسواق استجابة ضعف وكذلك الدولية الحدود عبر والتممك االندماج صفقات تراجع الستمرار
من  %12حيث ظمت أدنى بنحو مميار دوالر14101111وبقيمة %2قدرت ب  1111بنسبة متواضعة سنة

                                                           
 .2ص،،مرجع سابق 2000الثالث،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 خيضر،بسكرة، حممد ،جامعة2وادارية،العدد اقتصادية احباث ،جملةالمباشرة األجنبية اإلستثمارات جذب في العربية والزراعية والتجارية الصناعية الغرف دورالوزين، عيسى عادل 2

 .304ص،2008

982,593 

1463,351 1975,537 

1790,706 

1197,824 

1309,001 

0

500

1000

1500

2000

2500

2005* 2006 2007 2008 2009 2010 

والر
ر د

مميا
 

 السنوات

 األجنبي المباشر التدفقات العالمية الواردة لإلستثمار(3-3) رقم شكلال 
 ((2005-2010لمفترة 
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،ثم شيدت 11181من الذروة التي كانت قد بمغتيا في عام  تقريبا % 48مستواىا القائم قبل األزمة،وأدنى بنسبة
قبل األزمة المالية اإلقتصادية العالمية  مميار دوالر ومتجاوزة متوسط ما12131311لتبمغ %18ارتفاعا بنسبة
عن الذروة  %14تزال أقل بنحو تريميون دوالر إال أن التدفقات ال  1138 ( البالغ1118-1112خالل الفترة)

 1118.2التي بمغتيا خالل عام

 :(2111-2115المباشر في العالم لمفترة )الجغرافي لالستثمار األجنبي  :التوزيعاألول الفرع

تباينا في نمط التوزيع عبر األقاليم االقتصادية  1111عكست تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عام     
اجتذاب مجموعتي دول االقتصادات النامية  1111والدول حول العالم،ولعل أىم ما يميز اتجاىاتيا في عام 

تجاوز نصف اإلجمالي العالمي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر،كنتيجة طبيعية والمتحولة وألول مرة، حصة ت
لتحقيق طفرة في التدفقات الواردة لدول آسيا وأمريكا الالتينية عوضت التراجع في التدفقات الواردة إلى الدول 

جة الستعادة عافيتيا ، نتي 1111المتقدمة،فقد نمت التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية خالل عام 
  3.االقتصادية واستحواذىا عمى حصة أكبر من التدفقات المتنامية الصادرة من نفس مجموعة الدول

                                                                

 

 

 

 

                                                           
1
 UNCTAD,World Investment Report,2011,Op.Cit,p2. 

 .84ص،مرجع سابق،2033،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
3
 .66 -61صص ،2030،الكويت2030،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 
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 .حصة الدول النامية من االستثمار األجنبي المباشر تتضمن الدول العربيةمالحظة: 

 :المستقاة من من اعدادالطالب اعتمادا عمى البيانات: المصدر

 .02،ص1111الكويت،العربية الدول في اإلستثمار مناخاإلستثمار، لضمان العربية المؤسسة -
 .0،ص1111الكويت،الثالث، الفصمي ،العدداإلستثمار ضمان نشرةاإلستثمار، لضمان العربية المؤسسة -

- UNCTAD,World Investment Report,Towards a new generation of investment policies, 

New york and Géneva, 2012, p169.  

 تزايدت التدفقات الواردة الى الدول المتقدمة والمتحولة في مقابل تناقصيا في  1116حيث يالحظ أنو قبل    
تناقصت التدفقات في الدول المتقدمة مقابل تزايدىا في الدول  1116من سنة الدول النامية والعربية لكن إبتداء

 مة العالمية بنسبة أكبر من غيرىا.النامية والعربية نتيجة لتأثر الدول المتقدمة والمتحولة باألز 

 اجتذبت حيث العالمي، اإلجمالي تدفقات تقارب نصف استقطاب النامية في الدول تنجح مرة وألول     
 إلى أساسية بصفة ذلك ويرجع،1111سنة العالمي  اإلجمالي % من 3811 وبحصة مميار دوالر 2841216

 بصورة استثماراتيا الوطنية لتوجيو عبر الشركات دفع إلييا،مما العالمي واإلستيالك الدولي اإلنتاج وجية إنتقال
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األجنبي  تطور حصة مجموعات الدول من اإلستثمار( 4-3) رقم شكلال
 (  2010/2005)المباشرالوارد نسبة الى اإلجمالي العالمي لمفترة

 الدول المتقدمة الدول المتحولة الدول النامية الدول العربية
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كما يعزى ذلك الى ارتفاع التدفقات الواردة الى الدول النامية في آسيا بإستثناء غرب  1،تمك الدول إلى متزايدة
 .2 1111مميار دوالر سنة 410لتصل الى آسيا 

مميار  116% مسجمة8أما الدول المتقدمة فيالحظ انخفاض نصيبيا لمسنة الثالثة عمى التوالي بمعدل 
بينما استعادت بعض الدول المتقدمة،خالل عام ،لمي%من اإلجمالي العا 38112، وبنسبة1111دوالر  عام

،قدرتيا عمى جذب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر،وعمى رأسيا الواليات المتحدة بمعدل يتجاوز  1111
 3.%،تراجعت بدرجة ممحوظة التدفقات إلى اليابان ومعظم دول االتحاد األوروبي 34بمغ  1110مستوياتو في 

 :( 2010-2115القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة في العالم لمفترة) :التوزيعالفرع الثاني

يحجب خمفو اختالفات  1111األجنبي المباشرسنة اإلنتعاش المعتدل في التدفقات الداخمة من اإلستثمار      
قطاعية كبيرة فاالستثمار األجنبي  المباشر في مجال الخدمات )الذي كان مسؤوال عن معظم اإلنخفاض الذي 

 قد انخفضت جميع قطاعات الخدمات الرئيسية حدث في تدفقات اإلستثمار المباشر بفعل األزمة( نجد أنو
وشيدت  بسرعات مختمفة وان كان ذلك قد حدث(،واالتصاالت المرافق،النقل يل،التمو  األعمال، خدمات قطاع(

 نصيب نفسو ازداد الوقت وفي 4في القطاع المالي اكثر اإلنخفاضات حدة، األجنبي المباشر تدفقات اإلستثمار
 والمنسوجات والتبغ األغذية والمشروبات مثل التحويمية الصناعات إلى قطاع الموجو األجنبي االستثمار
 اإللكترونيات مثل الصناعات الحساسة إلى الموجية كما انخفضت االستثمارات،1111 ةلسن والمالبس

أثناء  التكيف عمى بالقدرة تتمتع المواد الصيدالنية ذلك في بما الكيميائية الصناعات ظمت حين في،1111سنة
  5.%1131،بإنخفاضيا بنسبة األزمة

 

 

 

 
                                                           

 . 6،مرجع سابق،ص2033،العددالفصلي الثالث،نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .84،مرجع سابق،ص 2033،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
 .66ص،2030،الكويت2030،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 3
 .1-2،ص ص2033نيويورك وجنيف،،اإلنتاج الدولي والتنمية غير القائمة على المساهمة في رأس المال تقرير اإلستثمار العالمي،اشكالاألونكتاد،  4

5
 UNCTAD, World Investment Report ,2012, Op.Cit,p185.   
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 (2111-2115)(التوزيع القطاعي لإلستثمارات األجنبية المباشرة في العالم لمفترة 1-3)رقم جدولال

 :بميون دوالرالوحدة                                                                                  

 القطاعات
متوسط الفترة    

(2115-2112) 
2112 2111 2111 

 %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة
  141 6 141 11 181 14 131 11القطاع األولي
 21 111 40 211 31 061 31 181 الصناعة
 40 301 36 141 36 1141 21 611 الخدمات

  Source: Based on: 

 -UNCTAD,World Investment Report,Towards a new generation of investment policies, New 

york and Génèva, 2012,p9.   

 بعد سنة  حيث يتضح من الجدول أعاله تناقص في نصيب قطاع الخدمات من اإلستثمار األجنبي المباشر     
 1111في المقابل تناقص نصيب القطاع األولي سنة 1111من اإلجمالي سنة %40حيث بمغ نسبة 1110

رغم  1111 ةليعاود اإلنتعاش سن 1110،بينما يالحظ ان قطاع الصناعة انخفض نصيبو من التدفقات في  
 .1116عدم بموغو القيمة المحققة في سنة

 :(2111-2115عالميا لمفترة ) الصادر :االستثمارالفرع الثالث

كما ازدادت التدفقات الخارجة من اإلقتصادات النامية  الفترة ىذه فيعرفت التدفقات الصادرة تذبذبات        
من التدفقات العالمية الصادرة من اإلستثمار األجنبي  %10حيث بمغ نصيبيا %11واإلقتصادات اإلنتقالية بنسبة

قتصادات إنتقالية 1111 المباشرسنة                                               1.إقتصادا مستثمرا 11ىي من بين أعمى  وكانت ستة إقتصادات نامية وا 

                                                           
 يضم الزراعة والغابات والصيد والتعدين والصناعات اإلستخراجية. 

1
 CNUCED, rapport sur l’investissement dans le monde,New york et Génève,2011, p11.  
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Source: Based on: 

-UNCTAD,World Investment Report,Towards a new generation of investment policies, New 

york and Génèva,2012,p169. 

- average for the period (2005-2007) Calculated directly from the:UNCTAD, World Investment 

Report Non-Equity modes of international production and development,New york and 

Génèva,2011,p187. 

( 1118-1112مميار دوالر كمتوسط لمفترة)1368134حيث يتضح من الشكل زيادة التدفقات الصادرة من     
مميار دوالر نتيجة 11821116محققة قيمة 1110لتعود لمتناقص سنة  1116مميار دوالر سنة 10101441الى

 كنتيجة دوالرمميار 13211412حيث وصمت إلى 1111سنة % 14لألزمة العالمية لتعاود اإلرتفاع بمعدل 
 دائرة من النسبي الخروج بعد الحدود عبر االستثمارية تحركاتيم العالم في الرئيسيين الالعبين لمعاودة  أساسية
 مميار 1134114وبالنسبة لمدول المتقدمة زادت التدفقات الصادرة منيا من ،1العالمية المالية األزمة بتبعات التأثر

 %33186لتتناقص بنسبة 1116مميار دوالر سنة12611824الى ( 1118-1112دوالر كمتوسط لمفترة )
مميار دوالر،وبالنسبة لمدول  042110محققة 1111،لتعود لمزيادة سنة 1110مميار دوالرسنة 6281801الى

حافظت عمى أىميتيا كمصادر لإلستثمار األجنبي المباشر،األمر الذي يرجع بصورة رئيسية الى التوسع فالنامية 
-1112رة)كمتوسط لمفت دوالر مميار 113144حيث زادت من 2كات عبر الوطنية اآلسيوية،الخارجي لمشر 

% 16118بنسبة تناقص تسجيل مع،دوالر مميار 3111133ب 1111قيمة لمتدفقات سنة ( أكبر1118
 .1110سنة

 
                                                           

 .6ص،،مرجع سابق2033الثالث،،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .2ص،2000،،الكويتالثالث،العدد الفصلي نشرة ضمان اإلستثمارادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، 2
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تطور نصيب الدول المتقدمة والنامية من تدفقات   ( 5-3)رقم شكلال
    2010/2005اإلستثماراألجنبي المباشرالصادرة عالميا لمفترة 

 الدول النامية الدول المتقدمة العالم
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 (2115-2111لمفترة) العالم المباشر في األجنبي لإلستثمار الحديثة المبحث الثاني:االتجاهات

عمى الرغم من التوترات وتصاعد المخاطر والتطورات السمبية في االقتصاد العالمي فقد شيدت تدفقات            
متجاوزة  1111تريميون دوالر خالل سنة 112لتبمغ   %18االستثمار األجنبي المباشر في العالم ارتفاعا بنسبة 

ويبين  1تريميون دوالر، 1138( البالغ1118-1112بذلك متوسط ما قبل األزمة المالية العالمية خالل الفترة)
 .1111الشكل التالي تطور التدفقات العالمية منذ 

  
Source: Based on: 

- UNCTAD, World Investment Report2016, Investor Nationality: Policy Challenges, New york 

and Genève,2016,p196. 

 1121الى   1111تريميون دوالر سنة 1121من  %16التدفقات بنسبة انخفاض  يتضح من الشكل أعاله     
 االقتصادية المؤشرات سائر مع صارخ تناقض في الحاد االنخفاض ىذا وكان،1111تريميون دوالر سنة 

عمى  إيجابية نمو معدالت جميعيا سجمت التي والعمالة الدولية والتجارة اإلجمالي المحمي الناتج الرئيسية مثل
العالمي ودفعت ىشاشة االقتصاد وحالة عدم اليقين بشأن السياسة العامة في عدد من االقتصادات  الصعيد

الرئيسية بالمستثمرين الى توخي الحذر وعالوة عمى ذلك فإن العديد من الشركات عبر الوطنية اعادت توصيف 
  2.ونقل األصول استثماراتيا في الخارج بوسائل منيا اعادة ىيكمة األصول وتصفية االستثمارات

                                                           
1
 .84ص،مرجع سابق،2033،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةاإلستثمار،ادلؤسسة العربية لضمان  
   .3،ص2031،األمم ادلتحدة،نيويورك وجنيف،3102تقرير االستثمار العالمياالونكتاد،  2
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 السنوات

  لمفترة األجنبي المباشر التدفقات العالمية الواردة لإلستثمار(6-3)شكل ال 
2011) -2015) 
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تريميون دوالر سنة  1131لتبمغ  %0بنسبة  المباشر األجنبي االستثمارتدفقات  انخفضت 1114وفي سنة    
 االقتصاد ىشاشة لتواصل كنتيجة دوالر تريميون 1118 الى 1113 سنة في %11 بنسبةثم ، 1114

 بسبب المستثمرين قرار عمى المسيطرة اليقين وعدم القمق وحالة االستثمارات بعض تصفية الى العالمي،اضافة
 .الجيوسياسية المخاطر تنامي

 تريميون 1181 إلى%  46  بنسبة 1112 سنة في الواردة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات وارتفعت     
 مميار 160 بمقدار الحدود عبر واالندماج التممك صفقات في الكبير االرتفاع بينيا من أسباب لعدة وذلك دوالر
       1112.1 سنة خالل دوالر مميار 811 إلى%  18  وبنسبة دوالر

 (2115-2111الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر في العالم لمفترة ) المطمب األول:التوزيع

المجموعات الثالثة الرئيسية المتمثمة في مجموعة الدول  1111شمل ارتفاع التدفقات لسنة
النامية،مجموعة اإلقتصادات المتحولة،حيث ارتفعت التدفقات الواردة الى مجموعة الدول المتقدمة،مجموعة الدول 

لتبمغ مستوى قياسيا  %11مميار دوالر،وارتفعت في الدول النامية بنسبة  836لتبمغ %11 المتقدمة بنسبة
مميار  01لتبمغ %12كما شيدت مجموعة اإلقتصادات المتحولة نمو في التدفقات بنسبة،مميار دوالر  163قدره
 .2دوالر

 ىذه سير اتجاه عمى العكسي األثر وكان لظيور التوترات السياسية واالحتجاجات في الدول العربية
عادة،االستثمارات  لتصبح 1111مميار دوالر في سنة  120144من لترتفع،الصاعدة آسيا إلى دول توجيييا وا 
مميار دوالر سنة  84116الالتينية والكاريبي لترتفع من ،ودول امريكا 1111مميار دوالر في سنة 110113
    1111،3في سنة  116181،لتصبح  1111

وشيدت افريقيا والدول األقل نموا تراجعا في التدفقات الوارد الييا وذلك كمحصمة لسحب استثمارات من 
مميار دوالر مقتربة  48بمغ نحودول شمال افريقيا مقابل نمو التدفقات الى دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى لت

                                                           
1
 TheArab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab Countries: Dhaman 

Investment Attractiveness Index (DIAI),2016, Kuwait 2016,P73. 
 .84ص،مرجع سابق،2033،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2
3
،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية فلسطينيا ثورات الربيع العربي على اتجاهات االستثمار االجنبي المباشر في دول الربيع وكيفية االستفادة منها ثرأنسيم ابو جامع، 

 .416ص،2031،جانفي غزة،فلسطنيواإلدارية،اجمللد احلادي والعشرون،العدد األول،
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مقابل انخفاضيا في الواليات المتحدة  % 14من ذروتيا التاريخية،وارتفعت التدفقات الواردة الى أوروبا بنسبة
  1111.1مقارنة بعام % 6األمريكية بنسبة

االستثمارات من تجاوز مجموعة الدول المتقدمة في استقطاب والمتحولة الدول النامية  تيوتمكنت مجموع      
من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العالمية وذلك عمى  %21األجنبية المباشرة حيث شكل نصيبيا حوالي

مميار دوالر خالل  16113لتبمغ %4الوافدة الى مجموعة الدول النامية بنسبة اتالتدفق الرغم من انخفاض
في المقابل شيدت مجموعة الدول المتقدمة انخفاضا ممحوظا في تدفقات االستثمار االجنبي المباشر  1111سنة

  1111.2سنة مميار دوالر خالل 230لتبمغ %41الوافدة الييا بنسبة تجاوزت 

 ىونغ منطقة ،تمييا1113 سنة في المباشرة األجنبية الرأسمالية التدفقات من مستفيد أكبر صبحت الصينأو     
 النامية االقتصادات مجموعة تمكنت األميركية،كما المتحدة الواليات ثم الشعبية الصين لجميورية التابعة كونغ
 .المباشرة األجنبية االستثمارات مجموع من المئة في 22 عن يزيد ما أي دوالر مميار 161 جذب من

 بنسبة الييا الواردة المباشرة األجنبية االستثمارية التدفقات في ممحوظا تراجعا المتقدمة االقتصادات وسجمت    
 ضخم استثمار سحب أىميا من عديدة ألسباب وذلك ،1113 عام دوالر مميار 300 نحو الى المئة في 16
 عمى مؤشرا يعتبر ما المتحدة،وىو الواليات في أعماليا بتصفية قامت التي البريطانية فودافون لشركة واحد

 الحدود عبر االندماج عمميات في انتعاش من الرغم عمى واالستحواذ االندماج نشاط في العكسي العام االتجاه
 114 عددىا بمغ والتي( دوالر مميار من أكبر) الكبيرة الصفقات من عدد أعمى سجمت التي االستحواذ وعمميات
   1114.3 عام صفقة 116 مع مقارنة 1113 عام صفقة

 االستثمار تدفقات ،ارتفعت 1111 لعام العالمي االستثمار تقرير في الواردة اإلحصائيات آخر وحسب      
 أن دوالر،إال مميار 812 نحو إلى % 011  بمعدل 1112سنة النامية االقتصادات إلى الواردة المباشر األجنبي
 التدفقات من%  3413 وبمغت السابقة بالسنوات مقارنة النصف من ألقل تراجعت العالمية التدفقات من حصتيا
 % 18  بمعدل آسيا شرق وجنوب شرق وخصوصا سيوية اآل الدول إلى الواردة التدفقات ارتفعت وقد العالمية،

 عمى والكاريبي الالتينية أمريكا و أفريقيا إلى الواردة التدفقات استقرت فيما 1112 عام دوالر مميار 336 إلى
 .التوالي عمى دوالر مميار 116 و 23 لتبمغ طفيف تراجع

                                                           
 .82صمرجع سابق،،2033،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 1
 .62،ص2032،الكويت،2031-2032،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار، 2

3
 UNCTAD,World Investment Report 2015,Reforming Investment Governance,new york andGéneva,2015,p4. 
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 % 63  بنسبة إلييا الواردة التدفقات حجم في كبيرة قفزة تحقيق من المتقدمة الدول تمكنت المقابل فيو       
 التدفقات تضاعف نتيجة العالمية،وذلك التدفقات إجمالي من%  2311 لتمثل 1112سنة  دوالر مميار 011 إلى

 عام دوالر مميار 310 إلى 1113 عام دوالر مميار 112 من % 111 بنسبة الشمالية أمريكا إلى الواردة
  عام دوالر مميارات 411 من% 12 بمعدل األوروبي االتحاد إلى الواردة التدفقات ارتفاع ،وكذلك 1112
 . 1112 عام مميارات 213 إلى 1113

 فقط دوالر مميار 42 لتبمغ السنة خالل%  46 بمعدل إلييا الواردة التدفقات تراجعت فقد المتحولة الدول أما     
   1.السابقين بالعامين مقارنة النزولي العام لالتجاه استمرار في

   
 Source: the student calculations from  the :  

- UNCTAD, World Investment Report 2016,Investor Nationality: Policy Challenges, New 

york and Genève,2016,p196. 

- UNCTAD, World Investment Report 2015,Reforming Investment Governance,new york& 

Genève,2015,table A3. 

سنة  %2110يتبين من الشكل أعاله انخفاض التدفقات الواردة الى الدول المتقدمة نسبة الى العالم من      
 لتعاود االرتفاع   1113سنة  %31166لتصل الى  1114سنة % 38130ثم 1111سنة %36146الى 1111

 
                                                           

1
 The Arab Investment &Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab Countries2016, Op.Cit, 

PP73-74.  
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  األجنبي المباشر تطور حصة مجموعات الدول من اإلستثمار( 7-3) رقم شكلال
 (2015-2011)الوارد نسبة الى اإلجمالي العالمي لمفترة

 الدول المتقدمة الدول المتحولة الدول النامية
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 %31168في المقابل زادت حصة الدول النامية من نسبة الى العالم  % 2311محققة نسبة  1112سنة
 %23110عمى التوالي مواصمة االرتفاع مسجمة  1114و 1111سنتي %32181و  %32122الى 1111سنة

 .%34140مسجمة نسبة  1112لتتراجع سنة ،1113من التدفقات العالمية الواردة سنة
وانخفضت  %1186و% 1111( مابين1114-1111بينما ترواحت النسبة في الدول المتحولة خالل الفترة )    

مسجمة  1112،وواصمت االنخفاض سنةمن التدفقات العالمية الواردة %3134مسجمة 1113في سنة
 .%1106نسبة

 (: 2115-2111لالستثمارات األجنبية المباشرة في العالم لمفترة)القطاعي  المطمب الثاني:التوزيع

فيما يتعمق بالتوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر في العالم فقد شيد العقد الماضي استيدافا لقطاع      
لمباشرة الخدمات كنتيجة لموجة التحرر التي طالت ىذا القطاع ليصل نصيبو من أرصدة االستثمارات األجنبية ا

 3لمقطاع األولي و % 8فقط لقطاع الصناعة % 11في المئة مقارنة مع  14إلى  1111في العالم بنياية عام 
 .%قطاعات غير مصنفة

أن مؤشرات اإلنتاج الدولي والمبيعات الخارجية اإلجمالية من قبل الشركات متعددة الجنسيات قد ارتفعت  كما    
ومن المالحظ أن توسع المبيعات والموجودات األجنبية لمشركات متعددة الجنسيات أسرع من ،1113في عام 

تريميون دوالر   810النمو الذي حققتو نظيراتيا المحمية مما ساىم في توليد قيمة مضافة لتمك الشركات بنحو 
 .مميون عامل 82ماليين فرصة عمل إضافية ليصل اإلجمالي إلى  3وتوفير 

 ىبط أن بعد 1111 سنة في الخدمات قطاع في المباشر األجنبي ش االستثماراانتعو أيضا ىالحظ والم      
 القطاع الرئيسي في االستثمار قمب مميار دوالر،كما 281إلى  ليصل 1111و 1110في سنتي  حاد بشكل
 بشكل القطاعينكال  حصة ارتفعت مميار دوالر،وقد 111إلى  ليصل 1111و 1111في سنتي  السمبي االتجاه
 االستثمار مشاريع ارتفاع في صناعات إسياما خمس أكبر فإن إجمالية وبصفة،التصنيع حساب عمى طفيف

 الكيرباء)والمرافق والكيماويات، ،( والبترول التعدين والمحاجر) االستخراجية الصناعات كانت المباشر األجنبي
 والغاز النفط خدمات قطاع كبير بشكل قادىا التي)الخدمات  من واالتصاالت وغيرىا والنقل والماء( والغاز
 .(الحقمية
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 :االندماج والتممك:األولالفرع 

وصمت مبيعات عمميات الدمج والتممك عبر الحدود في مجال التصنيع أعمى مستوى في تاريخيا من حيث      
وارتفعت  1118السابق المسجل في سنة( متجاوزة الرقم القياسي 1112بميون دوالر سنة 466) القيمة المطمقة

،وبالمقابل أصيب االستثمار األجنبي 1112في سنة %21بذلك حصة قطاع التصنيع فييا الى أكثر من 
المباشر في القطاع األولي بركود في أسعار السمع األساسية،مما أدى الى ىبوط حاد في اعادة استثمار 

ستثمار األجنبي المباشر في الصناعات االستخراجية عمى العائدات،وعمى الصعيد العالمي،أثر انخفاض اال
 .المبمغ االجمالي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر،وبخاصة في البمدان النامية

من مجموع االستثمار األجنبي المباشر عمى الصعيد  %13استحوذ قطاع الخدمات عمى 1113وفي سنة    
 .عبر العالم مميات االندماج والتممكوالجدول الموالي يبين تفاصيل ع 1العالمي،

 (2115-2111القطاعي لصفقات االندماج والتممك عبر الحدود في العالم لمفترة) التطور (2-3الجدول رقم)

 2115 2114 2113 2112 2111 القطاعات 

الع
ــــــــ
ــــــــ
ــــــ

 دد

 413 332 361 111 811 االولي
 1111 1181 1118 1136 1322 الصناعة
 8306 8410 1348 1811 1081 الخدمات

 11133 0033 6001 0141 11168 الكمي
قيم

ال
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ـ

ة
   

  
 

ون
ممي

بال
 

والر
د

 
 1831 14138 21261- 4410 04123 االولي

 412843 100118 116421 148616 111644 الصناعة
 421081 111111 111831 168108 148422 الخدمات

 811322 341361 111218 416113 224331 الكمي
 
Source:Based on information from: 
UNCTAD,Annex table 14,Value of cross-border M&A purchases,by sector/industry,1990-2015. 
 

UNCTAD ,Annex table 16,Number of cross-border M&A purchases  by sector/industry,1990-

2015,Available on the site: ( http://unctad.org/ Pages/DIAE/ Annex-Tables.aspx) Accessed:21juin2016. 

 

 

                                                           
 .8،ص 2031،نيويورك وجنيف:جنسية المستثمر:التحديات المتعلقة بالسياسات3106تقرير االستثمار العالمي مؤمتر األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية، 1

http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2016/WIR16_tab14.xlsx
http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2016/WIR16_tab16.xlsx
http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2016/WIR16_tab16.xlsx
http://unctad.org/%20Pages/DIAE/%20Annex-Tables.aspx
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 :يتبين من الجدول

 حسب عدد المشروعات وحسب القيمة،حيث من االندماج والتممك ولي انخفاض نصيب القطاع األ
،وحسب القيمة انخفضت 1112سنة 413الى 1111مشروع سنة 811انخفض عدد المشروعات من

 .1112مميار دوالر سنة 1183الى 1111مميار دوالر سنة 04112من 
 لترتفع  1113سنة 1181الى 1111سنة  1332بالنسبة لقطاع الصناعة انخفضت المشروعات من

 1111مميار دوالر سنة 111164مشروع،وحسب القيمة انخفضت من 1111الى 1112سنة
 .1112مميار دوالر سنة  412184لترتفع الى  1113سنة 100111الى

 مشروع سنة  1118الى 1111مشروع سنة  1081بالنسبة لقطاع الخدمات انخفض عدد المشاريع من
 .مشروع عمى التوالي 8306و 8410الى 1112و 1113لترتفع سنتي  1114

 1114سنةمميار دوالر  111183الى 1111مميار دوالر سنة 148142وحسب القيمة انخفضت من 
 مميار دوالر عمى التوالي. 421108و 111111بقيمة  1112و 1113سنتي  لترتفع

 الجديدة: المشاريع:الثانيالفرع 

من حيث القيمة مع تراجع في عدد  اانتعاشا ممحوظ في العالمشيدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر      
 مقابل بميون دوالر 121مشروع بقيمة 11011 عددىاحيث بمغ ،1112سنة المشاريع الجديدة بمقدار ضئيل

وواصمت الصين تصدرىا ،% 813ي بتراجع بنسبة أدوالر، بميون 811116بقيمة 1113سنة مشروع 11011
 مشاريع عدد حيث من أوال المتحدة الواليات جاءت فيما المشاريع قيمة حيث منلوجيات االستثمار األجنبي 

  .المباشر األجنبي االستثمار
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 لمفترةالمنفذة من الشركات دولية النشاط ممشروعات الجديدة ل القطاعي (التطور 3-3الجدول رقم)  

                                            (2111-2113) 

 2115 2114 2113 2112 2111 القطاعات 

ال
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــ

 عدد

  181 08 116 11 12االولي
 8112 8181 8163 1011 6161 الصناعة
 8121 8101 6841 6116 6241 الخدمات
 13461 12111 11214 12118 11864 الكمي

قيم
ال

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــ

ة
   

  
 

بال
والر

ن د
ميو

م
 

 42136 31116 46661 18111 10141 االولي
 411364 418812 411131 163411 342861 الصناعة
 316106 431812 312821 410281 420621 الخدمات
 812810 811130 641881 141114 612110 الكمي

Source: based on information from:    

UNCTAD,Annex table 23,Number of announced greenfield FDI,projects by sector/industry,2003-

2015. 

UNCTAD ,Annex table 20,Value of announced greenfield FDI,projects by sector/industry, 2003-2015. 

Available on the site:( http://unctad.org/ Pages/DIAE/ Annex-Tables.aspx) Accessed:21juin2016.  

  :يتبين من الجدول

  مشروع جديد  181األجنبي المباشر منانخفاض نصيب القطاع األولي من المشاريع الجديدة لالستثمار
وحسب القيمة تميزت بعدم االستقرار حيث انخفضت  1112مشروع جديد سنة 12الى 1111سنة
 1113و 1114لترتفع سنتي  1111مميار دوالر سنة 18111الى 1111مميار دوالر سنة 10114من

 .42113وتصل الى  1112لتتراجع سنة
 1011الى  1111مشروع سنة  6161مشاريع الجديدة من بالنسبة لقطاع الصناعة انخفض عدد ال 

               ،1112مشروع سنة 8112لترتفع في باقي السنوات وتصل الى 1111مشروع سنة
لترتفع خالل  1111سنة  163141الى 1111مميار دوالر سنة 342186انخفضت منوحسب القيمة 

 .1112مميار دوالر سنة 411136السنوات الالحقة مسجمة

                                                           
 القطاع االويل يضم الزراعة والغابات والصيد والتعدين والصناعات اإلستخراجية 

http://unctad.org/%20Pages/DIAE/%20Annex-Tables.aspx
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  مشروع  6241بالنسبة لمخدمات شيدت تذبذب في عدد المشاريع الجديدة حيث انخفضت من
 1112و 1113لتتراجع سنتي  1114مشروع سنة 6841لترتفع الى  1111سنة 6116الى 1111سنة
مشروع جديد عمى التوالي،وحسب القيمة تذبذبت خالل الفترة حيث ارتفعت من  8121و 8101ب

مميار  3161106لتتراجع الى 1114مميار دوالر سنة 3121821الى 1111 مميار دوالر سنة 420162
 .1112دوالر سنة

 (: 2115-2111الصادر عالميا لمفترة) المطمب الثالث:االستثمار 

 االقتصادات عن الصادرة التدفقات حيث انخفضت الفترة ىذه فيعرفت التدفقات الصادرة تذبذبات      
لتستقر   %14بنسبة(  1111-1111)الفترة في المباشر األجنبي االستثمار انتعاش محرك كانت المتقدمة،التي

 من كل وسجمت 1110في سنة  المسجل الحضيض مستوى من اقتربت أنيا أي مميار دوالر 010عند عتبة
 عمى االتجاه،وحافظ خالف قد اليابان أن عنيا،رغم الصادرة التدفقات في كبيراً  انخفاضاً  الشمالية أوروبا وأمريكا

  .العالم في مستثمر بمد أكبر كثاني موقعو

 النامية لمبمدان الممموكة الوطنية عبر الشركات االقتصادي العالمي،استمرت االنحسار ورغم 1111 سنة وفي   
 عادلت المباشر،حيث األجنبي لالستثمار مصدر أكبر تمثل اآلسيوية الخارج،وظمت البمدان في توسعيا في

 عن الصادرة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات النامية،وزادت البمدان من التدفقات أرباع مجموع ثالثة حصتيا
 .أمثاليا أفريقيا بثالثة

 مركز احتالل في وجنوب أفريقيا( والصين واليند الروسي واالتحاد بريكس)البرازيل مجموعة بمدان واستمرت   
 المرتبة من صعدت المستثمرين،حيث كبار َمصاف   في الناشئة،وتقدمت الصين المستثمر البمدان الريادة،بين
  1.واليابان المتحدةالواليات  الثالثة،بعد المرتبة إلى السادسة

 1111سنة %84بنسبة الخارجية زادت استثماراتيا كبيرًا،حيث مستثمراً  باعتبارىا تركيا آسيا،برزت غرب وفي    
 .مميار دوالر 3 قدره قياسياً  مبمغاً  لتسجل

 بنسبة الالتينية أمريكا لبمدان الممموكة عبر الوطنية الشركات جانب من الحدود عبر التممك عمميات وقفزت    
  .أخرى نامية في بمدان نصفيا مميار دوالر استُثمر 44لتبمغ  83%

                                                           
1
 .6-2ص ص ،2031،نيويورك وجنيفالتنمية أجل من والتجارة االستثمار: العالمية القيمة ،سالسل3102تقرير االستثمار العالمي مؤمتر االمم ادلتحدة للتجارة والتنمية، 
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اإلقميمية حيث  المنطقة عن الصادرة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات ُمييمنًا عمى الروسي االتحاد واستمر    
 1.المجموع من%01مثمت حصتو 

 %44ازدادت تدفقات االستثمار ألجنبي المباشر الخارجة من االقتصادات المتقدمة بنسبة 1112وفي سنة     
بميون دوالر بعد ان تراجعت عمى مدى ثالث سنوات،ونتيجة لذلك استأثرت البمدان المتقدمة  111ووصمت الى

 %11مقارنة بنسبة 1112من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عمى الصعيد العالمي سنة %81بنسبة
نقطة النياية لتراجع التدفقات الذي استمر بال انقطاع تقريبا منذ  %11،وشكمت ىذه الزيادة بنسبة1113سنة
ات المتقدمة أقل ،وعمى الرغم من ىذا ظل مستوى االستثمار األجنبي المباشر الخارج من االقتصاد1118سنة

الواليات المتحدة  التزال،ومن ضمن الدول المتقدمة 1118عن مستوى القمة التي وصل الييا في %31بنسبة
  .2رأس المستثمرين في العالم وتمييا اليابان االمريكية عمى

 

 

Source:Based on: 

 UNCTAD,World Investment Report 2015,Reforming Investment Governance,new york and 

Genèva,2015,table A3. 
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 .99-99صص ،مرجع سابق 
 .5ص،مرجع سابق،:جنسية المستثمر:التحديات المتعلقة بالسياسات3106تقرير االستثمار العالمي مؤمتر االمم ادلتحدة للتجارة والتنمية، 2
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  الدول من تدفقات  اإلستثمار مجموعات تطور نصيب( 8-3)رقم شكلال مليار دوالر
    2015/2011الصادرة عالميا لمفترة  األجنبي المباشر

 الدول المتحولة الدول النامية الدول المتقدمة
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يتبين من الشكل تناقص نصيب الدول المتقدمة من تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الصادرة عالميا 
عمى  وُسج ل،1111مميار دوالر سنة  681161الى 1111مميار دوالر سنة 1121114من% 14بنسبة

 عبر الشركات واستمرار االستثمارات تصفية بسبب،المتحدة والواليات األوروبي االتحاد في انخفاض الخصوص
 644114لتنخفض التدفقات مرة اخرى الى  1،"والترقب التريث" نيج اتباع في المتقدمة الممموكة لمبمدان الوطنية

 1112110ليرتفع الى،1113مميار دوالر سنة 611161وتواصل االنخفاض ليصل الى،1114مميار دوالر سنة
 .1112سنةمميار دوالر 

مميار  428النامية ثابتا في حدود البمدان عن الصادر المباشر األجنبي اإلستثمار مجموع في المقابل ظل   
 316113مميار دوالر وتواصل االرتفاع الى 461186مسجمة 1114لترتفع سنة 1111و 1111دوالر سنتي

 .1112مميار دوالر سنة 488104ليتراجع الى، 1113مميار دوالر سنة
بنسبة  بمرحمة انتقالية تمر التي االقتصادات عن الصادرة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات وانخفضت     
وتعاود   1114مميار دوالر سنة 01130لترتفع الى   مميار دوالر 24121لتسجل 1111في سنة  13%

 .1112مميار دوالر سنة 41111لتتراجع الى،1113مميار دوالر سنة 14118االنخفاض الى
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 .31 -32،ص ص،مرجع سابق3102تقرير االستثمار العالمي مؤمتر االمم ادلتحدة للتجارة والتنمية، 
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        :(2115-2111)المبحث الثالث:إتجاهات اإلستثمارات األجنبية المباشرة والبينية في الدول العربية لمفترة

 مع الدول العربية إلى المباشرة الخارجية االستثمارات تدفقات حركة عمى الجديدة البيئة تأثيرات تباينت       
 في العربية الدول في %18بنسبة  المباشرة الخارجية االستثمارات تدفقات جعتاتر  انحدارا،وبينما العام اتجاىيا
 الدول ىذه في 1113 عام لمدول العربية في غرب آسيا،فقد انخفضت %3عمى اقتصر التراجع إفريقيا،فإن شمال
 الدول في األمنية األوضاع تدىور استمرار دوالر بسبب مميار 33 نحو إلى التوالي عمى السادس لمعام األخيرة
 دول ذلك عام،ويشمل بشكل والمنطقة المجاورة الدول تأثر واليمن،إلى جانب والعراق سوريا مباشرة،مثل المتأثرة
 االستثمار في نسبيا تراجعا العالمية االقتصادية األزمة بداية منذ شيدت التي الخميج العربي لدول التعاون مجمس

 إفريقيا،فشيدت شمال الواقعة العربية الدول في العامة،أما االستثمارت في ممحوظة زيادات مع الخاص،بالتزامن
 1.االضطرابات الداخمية من تعاني تزال ال التي ليبيا في الخاصة،وباألخص التدفقات في تراجعا

 
Source: the student calculations from  the :  

The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries 2016,Kuwait 2016,p76. 

                                                           
،التقرير السنوي في ظل تزاحم التحوالت والمتغيرات 3106-3102استشراف اآلفاق االقتصادية العالمية والعربية االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، 1

 .12،ص2032،لبنان،أبريل0رقم
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 خالل تذبذبا شيدت قد العالمية التدفقات إجمالي من العربية الدول حصة يتضح من الشكل أعاله أن      
 % 411لتنخفض الى  1111سنة  % 414الى 1111سنة %116زادت من  حيث( 1112-1111) الفترة
 .1112سنة  %114لتتراجع الى 1113سنة % 413 إلى طفيف بشكلنسبة التدفقات  زادت ثم  1114سنة

 :(2115-2111لمفترة) العربية الدول الى الوارد المباشر األجنبي اإلستثمار تجاهاتا  و  أداء:األول المطمب

 المتصاعد المباشرة،فالزخم الخارجية االستثمارات الستقطاب بالنسبة العربية الدول بين كبير تفاوت ىناك     
 الدين أزمة تجاوز مع االنتعاش المحقق مع يتزامن الدولية االستثمارات استقطاب عودة في لإلمارات بالنسبة
 في النفطية،أما وغير النفطية من القطاعات كل في االقتصادية النشاطات في النمو من ،بدفع1110لسنة 

 الرأسمالية المشروعات من بالرغم المباشرة الخارجية االستثمارات تدفقات في التراجع حدث فقد السعودية،
 .البنى التحتية مجال في تنفيذىا الجاري الضخمة

 زخم ارتفاع مع المباشرة بالتزامن الخارجية االستثمارات تدفقات في تصاعدا 1111 عام منذ العراق وشيد      
 الحكومي اإلنفاق حجم في كبيرة أتاحت زيادات والتي النفطية، الثروة عائدات عمى المرتكز االقتصادي النشاط

 والخدمات التحتية البنى في االستثمار في كبير إلى تراجع أدت التي والعقوبات الحرب من عقود عن لمتعويض
 في األردن تحسنا العقاري،وشيد القطاع أسواق في تتركز تزال ال غالبية االستثمار لبنان فإن في األساسية،أما

 ومنح ىبات شكل عمى والصديقة الشقيقة الدول من يحظى بو الذي الدعم عن االستثمارية،فضال التدفقات
 .االئتمانية المدعومة التسييالت جانب وضمانات،إلى

 في صمبا سجال نموا والسودان المغرب من كال فريقيا،فإنا في العربية الدول معظم من النقيض وعمى       
أفريقيا،نظرا  دول بباقي مقارنة األولى المرتبة في بقيت انخفضت لكنيا مصر إلى التدفقات أن التدفقات،ومع

 أيًضا المغرب استقطبت العربية،كما الدول جميع بين من األكبر السكاني التعداد يضم كبيرة سوقا تشكل ألنيا
 إصالح عمى الجزائر العامة،وتركز المرافق الغذائية،وقطاعات والصناعات العقار، في قطاعات استثمارات
 والقطاع الجزائري العام القطاع بين شراكات لجية إقامة اإلنتاجية المنشآت بعض خصخصة خالل من األسواق
  1.الدولي الخاص

                                                           
السنوي االستثمار تقرير ،3102-3102التحوالت الجديدة في خارطة االستثمار العالمية والعربية الفرص والتحدياتاالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، 1

 .24-22ص ص،2034جويلية،لبنان،اخلامس
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 حيث العربية الدول من محدود عدد في الوارد المباشر جنبيألا االستثمار تركز 1113سنة وخالل    
 التدفقات إجمالي من%  31 من أكثر عمى التوالي عمى الثاني لمعام والسعودية االمارات من كل استحوذت

 في السعودية تمتيا ،% 14 وبحصة دوالر مميارات 1111 بقيمة االمارات تصدرت العربية،فقد لمدول الواردة
 31864 بقيمة الثالثة المرتبة في مصر جاءت كما ،% 1614 وبحصة دوالر مميارات 6 بقيمة الثاني المركز
 وبحصة دوالر مميار 31861 بقيمة رابعا العراق حل العربي،ثم االجمالي من%  1110 وبنسبة دوالر مميار
  1.% 611 وبنسبةدوالر  مميار 4126 بقيمة الخامس المركز في المغرب ،ثم% 1110

 العربية الدول من محدود عدد في الوارد المباشر األجنبي االستثمار تركز 1112 سنة خالل وتواصل      
 التدفقات إجمالي من%  36 نحو عمى التوالي عمى الثالث لمعام والسعودية اإلمارات من كل استحوذت حيث
 المركز في السعودية تمتيا ،% 1812 وبحصة دوالر مميار 11 بنحو اإلمارات تصدرت العربية،فقد لمدول الواردة
 مميارات 110 بقيمة الثالثة المرتبة في مصر جاءت كما ،% 1113 وبحصة دوالر مميارات 611 بقيمة الثاني
 ثم ،% 618 وبحصة دوالر مميارات 412 بقيمة رابعا العراق حل ثم،العربي اإلجمالي من%  1814 وبنسبة دوالر

  2.% 810 وبنسبة مميارات 411 بقيمة الخامس المركز في المغرب

 

 

                                                           
 .61،صمرجع سابق،3102 مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار،  1

2
 The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate in Arab Countries2016, Op.Cit, 

p76. 
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Source:Based on: 

The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries 2016,Kuwait2016,p77. 

 .غير متاحة 1112:احصائيات سورية لسنة مالحظة

من  %1812وبحصة دوالر مميار 11108ب في المرتبة االولى االمارات ولحميتضح من الشكل أعاله        
دوالر  مميار 1166وتمييا مصر ب% 1113دوالر وبحصة  مميار 6113ب السعودية تمييا  االجمالي العربي

دوالر  مميار 4111ب خامسا المغرب تمييا % 618وبحصة   دوالر مميار 4131ب  العراقثم  % 1814وبحصة 
 1184ب سابعا السودانو  من االجمالي %210دوالر وبحصة  مميار 1143ب سادسا لبنانثم % 810وبحصة 

من االجمالي  %411وبحصة  دوالر مميار 1118ب ثامنا فاألردن من االجمالي %313دوالر بحصة  مميار
 التي وسوريا سمبية قيمة سجمت التي اليمنالجزائر والبحرين و  ماعدا)مجتمعة العربية الدول بقية وحصمت العربي

  .%11102 وبحصة دوالر مميار 21110 عمى( بياناتيا تتوفر لم

تجاهات            :(2115- 2111األجنبي المباشر الصادر من الدول العربية لمفترة) اإلستثمار المطمب الثاني:أداء وا 

 مميار 1312 من%  01 بنسبة قفزة العربية الدول من الصادر المباشر األجنبي االستثمار تدفقات شيدت      
 ما العربية الدول من الصادرة االستثمارات تدفقات ومثمت،1112 سنة دوالر مميار 1613 إلى 1113سنة  دوالر
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    الوارد الى الدول العربية تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر (10-3)رقم شكلال
 2015نة لس     
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 486 البالغ النامية الدول إجمالي من % 812دوالر،و مميار 1383 البالغ العالمي اإلجمالي من % 110 نسبتو
   1.دوالر مميار

 
Source: Based on: 

The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries2016,Kuwait2016,p83. 

لممرتبة األولى عربيا كأكبر مصدر لإلستثمارات األجنبية المباشرة  االماراتيتضح من الشكل احتالل      
مميار دوالر  2121بقيمة السعوديةمن اإلجمالي العربي تمتيا  %4111مميار دوالر وبحصة 0111بتدفقات بمغت

في المركز  قطرثم   %1011مميار دوالر وبحصة  213في المرتبة الثالثة بقيمة   الكويتثم  %1012وبحصة
دوالر وبحصة  مميون 613في المرتبة الخامسة بقيمة  يبياثم ل %1311مميار دوالر وبحصة  3111الرابع بقيمة 

مميون  130في المرتبة السابعة بقيمة المغربثم  % 4دوالر وبحصة  مميون 622ثم عمان سادسا بقيمة  4%
من  1141مميار دوالر وبحصة 11801بينما بقية الدول بمغت حصتيا مجتمعة بقيمة  %114دوالر وبحصة

 .والصومال وسوريا والسودان جيبوتي،في حين لم يتم رصد تدفقات صادرة من االجمالي العربي
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 ( 2115-2111المطمب الثالث:اإلستثمارات العربية البينية لمفترة)

العربي وخاصة في المجاالت اإلنتاجية من أبرز المجاالت حيوية وأىمية في  -اإلستثمار العربييعتبر      
إطار التكامل العربي ألنو يسيل تحقيق اليدف األساسي لمتكامل العربي والمتمثل في تحقيق التنمية اإلقتصادية 

                                                                1 .العربية كما يقوي من أواصر العالقات بين األقطار العربية

 :2115الفرع األول:اإلستثمارات العربية البينية وفق القطر المضيف لسنة 

 البينية العربية االستثمارات أن إلى االستثمار لضمان العربية المؤسسةالى  الرسمية الواردة بياناتال تشير     
  2 8414بنسبة  أي 1111مميار دوالر سنة 116الى  1111مميار دوالر سنة 116من كبيرا سجمت انخفاضا

وتشير البيانات الرسمية الواردة الى المؤسسة العربية لضمان االستثمار الى ان األردن والجزائر والسعودية 
مميون  1111نحو  1113ومصر واليمن نجحت في استقطاب استثمارات عربية مباشرة بمغ إجمالييا خالل سنة 

  3.دوالر

نجحت األردن والجزائر والعراق ومصر والمغرب في استقطاب استثمارات عربية مباشرة  1112وفي سنة      
 4.مميون دوالر 4466بمغ قيمتيا االجمالية نحو

 

                                                           
 هبذا النوع من البيانات حيث اقتصرت بيانات اإلستثمار العريب البيين ادلوزعة جغرافيا وحسب القطاع  لوحظ ضعف استجابة اجلهات الرمسية العربية يف تزويد ادلؤسسة العربية لضمان اإلستثمار

الذي حيث الدول العربية على توفري 2030-8-10( بتاريخ01د.ع-3041عربية رقم)قجامعة الدول ال وذلك على الرغم من صدور قرار   فقط عربية دول 8 على 2032سنةاإلقتصادي 
 .بيانات اإلستثمار األجنيب فيها

 .222ص،فريد أمحد قبالن ،مرجع سابق 1
  .13ص،مرجع سايق،،3102-3102الجديدة في خارطة االستثمار العالمية والعربية الفرص والتحديات التحوالتاالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، 2
 .03،مرجع سابق،ص3102مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3

4
 The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate in Arab Countries 2016, Op.Cit, 
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Source: Based on: 

The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries2016, Kuwait 2016,p85.                            

من   %46بإستحواذىا عمى  لالستثمار المضيفة الخمس لمدولمصر  تصدر  أعاله الشكل من يتضح     
االردن ثم   % 1612بحصة  العراقثم  % 4113بحصة بمغت  المغربالعربية الواردة  تمتيا  ستثماراتاال

 .1%213بحصة الجزائر ف %818بحصة

 :2015الفرع الثاني:اإلستثمارات المباشرة العربية البينية الصادرة لسنة 

، اإلمارات  استحوذت فقد 1112 في سنة البينية العربية االستثمارات لتدفقات المصدرة الدول حسب    
 .االستثماراتمن اجمالي  %64113عمى نحو   قطر،الكويت،البحرين،لبنان،السعودية

                                                           
1 The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation, Investment Climate in Arab Countries2016,Op.Cit, 
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دول 5الوافدة الى  تدفقات االستثمارات المباشرة العربية ( 12-3)رقم شكلال
 2015عربية لسنة 
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Source:The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries2016, Kuwait 2016,p85. 

حمول اإلمارات في المرتبة األولى كأكبر مساىم في االستثمارات العربية في  يتضح من الشكل أعاله        
 11بحصة  السعوديةتمتيا ا % 4618مميون دوالر وبحصة  143213الدول الخمسة المضيفة لالستثمار بقيمة 

بينما بقية الدول  %4114قطر بحصة ثم  % 1181ثم الكويت بحصة %618ثم البحرين  % 1112 لبنانثم  %
 .%1181التتجاوز حصتيا اكثر من
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300,8 

366 
555,2 

1345,5 

 2015دول عربية  لسنة 5حصص الدول العربية المستثمرة في ( 13-3)رقم شكلال

 تدفقات بالمليون دوالر 
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                                                         : 2115الفرع الثالث:التوزيع القطاعي لإلستثمارات العربية البينية لسنة

األردن قطاعيا استحوذ قطاع الخدمات في  البيني العربي المباشر االستثمار تدفقات توزيع صعيد عمى      
 قطاع تاله 1112سنةمن التدفقات االستثمارية العربية البينية % 6313عمى  والعراق ومصر والمغربالجزائر و 

 1 .%111الزراعة بحصة ضئيمة  اإلجمالي،وأخيرا قطاع من%1213 بنسبة الصناعة

 
   Source:The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in 

Arab Countries2016, Kuwait 2016,p86. 

                  

  

 

 

 

 
                                                           

1 The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab Countries2016,Op.Cit, 

p85. 

84,40% 

15,40% 
0,20% 

التوزيع القطاعي لتدفقات االستثمارات العربية  (14-3)الشكل
 2015دول عربية لسنة5الواردة الى 

 الصناعة

 الخدمات

 الزراعة
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 :لثالثا الفصل خالصة

 بريطانيا سيطرة من وانتقالو اإلستثمار نمط لالستثمار االجنبي المباشر تغير التاريخية الدراسة من اتضح     
 في األمريكية لمشركات والقوي التدريجي الصعود نتيجة الثانية العالمية الحرب بعد األمريكية المتحدة الواليات الى
 .السبعينات نياية في لو مصدرة الى لإلستثمار األجنبي مستضيفة من النامية الدول تحولت الحقبة،كما ىذه

األخيرة  العشرية خالل وانخفاضيا والتسعينات الثمانينات فترة خالل عالميا التدفقات زيادة ايضا وتبين       
 .العالمية المالية األزمة عقب اإلنخفاض حدة وزادت( 1118سنة ماعدا)

 من ألقل 1112سنة النامية االقتصادات إلى الواردة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات وتراجعت حصة      
 الدول إلى الواردة التدفقات ارتفعت العالمية،وقد التدفقات من%  3413 وبمغت السابقة بالسنوات مقارنة النصف

 استقرت فيما 1112 عام دوالر مميار 336 إلى%  18  بمعدل آسيا شرق وجنوب شرق وخصوصا سيوية اآل
 عمى دوالر مميار 116 و 23 لتبمغ طفيف تراجع عمى والكاريبي الالتينية أمريكا و أفريقيا إلى الواردة التدفقات
 .التوالي

 إلى%  63  بنسبة إلييا الواردة التدفقات حجم في كبيرة قفزة تحقيق من المتقدمة الدول تمكنت المقابل في    
 تراجعت فقد المتحولة الدول العالمية، أما التدفقات إجمالي من%  2311 لتمثل 1112 سنة دوالر مميار 011

 النزولي العام لالتجاه استمرار في فقط دوالر مميار 42 لتبمغ السنة خالل%  46 بمعدل إلييا الواردة التدفقات
 .السابقين بالعامين مقارنة

   نصيبيا بمغ المباشر حيث األجنبي لإلستثمار استقطاب مركز تكون أن في العربية الدول تنجح ولم      
  .مميار دوالر 4010،وبقيمة1112 في العالمي التدفق من% 114

 بمغ مباشرة عربيةاستثمارات  استقطاب في نجحت والمغرب ومصر والعراق والجزائر األردن أن واتضح    
 .دوالر ماليين 4466 نحو 1112 العام خالل إجمالييا

 بنسبة والمغرب ومصر والجزائر والعراق األردن في الخدمات قطاع في البينية العربية اإلستثمارات وتركزت    
 أخيرا و % 1213 بنسبة الصناعة قطاع تاله 1112 لعام البينية االستثمارية العربية التدفقات من%  6313
 .تذكر ال ضئيمة بحصة الزراعة قطاع



 

          

 :الرابعالفصل 

 االصالح سياسات
 المقارنة بدول االقتصادي
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 :تمهيد

 المصاحبة األحداث أىميا مف الرئيسية، العوامؿ مف بعدد 2011 عاـ العربية االقتصادات أداء تأثر     
 وامتدت ،واليمف وسورية وليبيا ومصر تونس الدوؿ،وىي مف عدد شيدىا التي التاريخية السياسية لمتحوالت
 غير تراجع إلى التطورات ىذه أدت ولقد األخرى، العربية االقتصادات معظـ لتطاؿ األحداث ىذه تداعيات
 العامميف تحويالت وتراجع المباشرة األجنبية االستثمارات وتوقؼ السياحة وتدفؽ والصادرات اإلنتاج في مسبوؽ
 بمعدالت األحداث ىذه شيدت التي الدوؿ معظـ اقتصادات انكماش إلى بدوره أدى الذي األمر بالخارج،
ف ممحوظة  .أخرى إلى دولة مف األداء اختمؼ وا 

 حكومة كؿ تسير 2011سنة منذغير انو  االقتصادي باإلصالح متعجيؿضغوط لتولد  ونتج عف ما سبؽ    
 زيادة مع أيضا عامؿمع التالسياسي و  االقتصادي لإلصالح خاص أعماؿ جدوؿ وفؽ البمداف ىذه حكومات مف

 االقتصاد ونمو الخاص القطاع ثقة تأثر إلى منو جانب في يرجع الذي األمر لممخاطر، الكمي االقتصاد تعرض
 .والمحمية واإلقميمية الدولية البيئة بتدىور

 لتياالبمداف  فييا بما العربي، التحوؿ بمداف اتخذتيا التي االصالحات االقتصادية مسار في تقدـ تحقؽ وقد     
 الحالية أنظمتيا في تغيير دوف التحوؿ مسار في الماضية والبمداف وتونس مصرك الحكـ نظاـ فييا تغير

 .كالجزائر

 الظروؼ تحسيفاف  حيث،بوضع صعب الثالثة)الجزائر،مصر،تونس( البمداف تمر السياؽ، ىذا وفي    
 مؤثر، نطاؽ عمى جديدة عمؿ فرص وتوفير المواطنيف شرائح لمختمؼ احتواءً  وأكثر أعمى نمو وتحقيؽ المعيشية

 .الخاص القطاع بقيادة لمنمو مواتيا مناخا تييئ جريئة إصالحية جيود يتطمب كميا

مع  2011يحاوؿ ىذا الفصؿ تشخيص وتحميؿ البرامج االقتصادية المطبقة في البمداف الثالث قبؿ وبعد    
 لدوؿ االقتصادي مواقعحيث يتطرؽ المبحث األوؿ ل ،تقصي آثارىا عمى الوضع االقتصادي لمدوؿ الثالث

االصالح االقتصادي في  تجاربويستعرض المبحث الثاني  ،فييا المطبقة واالصالحات2011 قبؿ المقارنة
 بعد المقارنة بدوؿ والمؤسسية االقتصادية التطوراتبينما يتناوؿ المبحث الثالث  ،2011 بعد الثالث الدوؿ

2011. 
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 المطبقة: واالصالحات 2011 قبل المقارنة دولاالقتصادي ل اقعالو :األول المبحث

 اقتصادية تحدياتفي بروز  2010 نياية منذ بعض الدوؿ العربية شيدتيا التيحداث سيمت األأ       
 تعزيز الىواتجاىاتيا االصالحات االقتصادية  ةنمط وطبيعل جديد مسار لرسـ بينيا فيما تتفاعؿ واجتماعية

 .االجتماعية والعدالة االقتصادي الرفاه مستويات ورفع البشرية التنمية

 البيئات وتوفير والتشريعات القوانيف سفالى  2011وفي ىذا االطار عمدت الجزائر ومصر وتونس منذ سنة    
 وتشجيع األعماؿ لممارسة أفضؿ ومناخ الناتج في الخاص لمقطاع أكبر مساىمة تكفؿ التي والمؤسسية التنظيمية
تحميؿ بعض مالمح الواقع في ىذا المبحث دراسة الوضع االقتصادي بدوؿ المقارنة سنحاوؿ  ولغرض،المنافسة

 بالجزائر ومصر وتونس وسيتـ تفصيميا فيما يمي: 2011االقتصادي قبؿ 

 :الجزائر في العام اإلقتصادي :األداءالمطمب األول

 بالثروات غناىا الى إضافة النباتي، وغطائيا مناخيا تنوع في ساىـ مما مساحة إفريقية دولة أكبر الجزائر تعد   
  .التجارية الطرؽ ممتقى جعميا استراتيجي بموقع تتميز كما الباطنية

 الجزائري: اإلقتصاد مقومات:ولاأل  الفرع

   :يمي ما ىاأبرز  مفوالصناعية  الطبيعية المقومات مف مجموعة الجزائر تمتمؾ  

متنوع لكنو يخضع لعامؿ التقمبات المناخية وتتركز الحبوب  :االنتاج الزراعي في الجزائراالمكانيات الزراعيةأوال:
جيجؿ وسطيؼ  ،بويرة، تيزي وزو ،واليات وىي بجاية 5الزيتوف فيوجد في أما،في السيوؿ الساحمية والداخمية

واليات) البميدة،الشمؼ،  4وتتركز الحمضيات في الشريط الساحمي وتستحوذ،مميوف شجرة15بمغت و 
معظـ واحات النخيؿ في الصحراء الشمالية  وتتواجد مف مساحة الحمضيات، %55معسكر،غميزاف( عمى 

يخص  مف االنتاج،وفيما % 48وتمثؿ دقمة نور،والية17تتوزع عمى 1،مميوف نخمة15الشرقية وتحوي أكثر مف
المحاصيؿ الزراعية الصناعية كالطماطـ والتبغ والبنجر السكري فتنتشر في السيوؿ الساحمية واألحواض الداخمية 

                                                           
1 Boualem Bouammar,Bekhti Brahim,Le développement de l'économie agricole oasinne:entre la rehabilitation des anciennes 

oasis et l'aménagement des nouvelles palmeraies,Revue du chercheur,n°6,université Kasdi merbah,Ouargla,2008,p19.  
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وبمغت مساىمة  1،ىكتار 8488000،بينما تشكؿ المساحة االجمالية المزروعة ىكتار 39164عمى مساحة 
 2015.2سنة %1115الزراعة في الناتج المحمي االجمالي

واألغناـ والماعز والخيوؿ والجماؿ حيث يبمغ عدد  :تنقسـ الى خمسة أنواع وىي األبقارالثروة الحيوانيةثانيا:
 .مف المجموع الكمي لمماشية % 80مميوف رأس أي 1717رؤوس األغناـ 

كـ  وتمتمؾ ثروة  معتبرة حيث بمغ اإلنتاج 1200الجزائر عمى شريط ساحمي طولو  :تشرؼالصيد البحريثالثا: 
  3.طف101200حوالي  2015سنة 

 :تتوفر الجزائر عمى ثروة باطنية ىامة تتمثؿ في:االمكانيات الصناعيةرابعا:

المتمثؿ في حقؿ عيف الزفت بحوض وادي  1890:أوؿ إكتشاؼ في ىذا المجاؿ كاف سنةالبترول -1
  2013.5سنة  برميؿ يوميا  1206000وبمغ انتاج النفط ، 4في غميزاف 1915سنة ثـ أكتشؼ،الشمؼ

  مف االحتياطي العالمي وتعتبر المصدر التقميدي ألوروبا منذ   %312تمتمؾ الجزائر:الغاز الطبيعي -2
 العمر ،ويبمغ متوسطلرمؿ ونسبة أقؿ في حوض عيف أمناسوتتركز معظـ حقولو في حاسي ا،6 1964

  7. 2008عاـ مف بدءا عاما 35 مف يقرب ما منو الجزائر المتوقع الحتياطيات
مف %80ويستخرج مف منجـ الونزة الذي يوفر :ىو مف أىـ الثروات المنجمية في الجزائرالحديد الخام -3

وأكبر منجـ مف حيث  ،اضافة إلى بوخضرة وخانقات الموحد وتمزيرت وبني صاؼ اإلنتاج الوطني
 يمكف طف بميوف 117 منيا طف بميوف 315بػ المنجـ احتياطات تقدر،حيث االحتياطي ىو غار جبيالت

 8.استغالليا

                                                           
 .38،ص2017جامعة الدول العربية،القاىرة،جانفي ،العدد السادس،مطبعةالدول العربية،أرقام ومؤشراتاألمانة العامة جلامعة الدول العربية، 1
2
 .438،ص2016،أبو ظيب،1025 التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون، 
 .363صمرجع سابق،،2017السادس،جانفي ،العددومؤشرات أرقامالعربية، العربية،الدول الدول جلامعة العامة األمانة 3
 .51-37ص ص،2008،الصندوق الوطين لرتقية الفنون واآلداب،وزارة الثقافة،اجلزائر،بترول الصحراء بين حسابات الثروة في فرنسا ورهانات  الثورة في الجزائر،عمر بن احلاج موسى 4
 .389ص،2015أبو ظيب،،2015،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون، 5

6 Nouara Boukrif ,Le Gaz Algerien dans l'approvisionnement du marché Européen,Revue Recherches economiques et 

Manageriales,n°7, Faculté des siences économiques et de gestion,université Mohamed khider,Biskra,Juin2010,P22.  
7 Souhila Cherfi,L'avenir Energetique de L'Algerie,Revue Recherches economiques et Manageriales,n°4,faculté des siences 

économiques et de gestion, université Mohamed khider,Biskra,Décembre2008,P15.  
8
 جوان االقتصادية،العدد الثاين،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،،اجمللة اجلزائرية للتنمية دور قطاع الصناعة في تحقيق متطلبات التنمية االقتصادية في الجزائرمسري بوختالة،زلمد زرقون،، 

 .87،ص2015
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:حيث نجد عدة مناجـ أىميا منجـ سيدي كمبر في سكيكدة وعيف بربار قرب عنابة الزنك والرصاص -4
مف الرصاص  2013جنوب الشمؼ ومنجـ خرزة يوسؼ بسطيؼ وبمغ االنتاج سنة  ومنجـ الونشريس

 1.ألؼ طف 414طف،ومف الزنؾ  2000حوالي 
 ألؼ طف. 2013:يوجد بكميات قميمة في منجـ عيف بربار قرب عنابة  وبمغ االنتاج سنةالنحاس -5
 .2ألؼ طف15حوالي  2013:تضـ حقوؿ القنادسة إحتياطيا معتبرا وبمغ االنتاج سنة الفحم الحجري -6
مف صخر الفوسفات  2014: يتركز في منجميف جبؿ العنؽ ومنجـ الكويؼ وبمغ االنتاج سنة الفوسفات -7

 3.طفمميوف  116
 البحر حوض في الطاقة الشمسية مف حقؿ أكبر لدييا المميز،الجزائر موقعيا مع:الطاقة الشمسية -8

 ساعة سنويا، 2000يتجاوز الجزائرية األراضي في الشمس إشراؽ متوسط أف المتوسط،كما األبيض

مرة استيالؾ الكيرباء  5000تيرواط ساعة/سنة أي 196400يقدر الشمسية الطاقة تمقى ومجموع
 4السنوي.

 :2011قبل  الجزائر في المتبعة االقتصادي اإلصالح سياسات:الفرع الثاني 

والبرنامج التكميمي لدعـ النمو  2004 -2001لمفترة  تـ إقرار كؿ مف مخطط دعـ اإلنعاش اإلقتصادي    
وبرنامج اإلنعاش  5،وتزامنا مع البرنامجيف اعتمدت السمطة النقدية سياسة نقدية توسعية 2009-2005لمفترة 

ىو عبارة عف دعـ يقدـ إلى اإلقتصاد بيدؼ تدعيـ النمو اإلقتصادي ويعمؿ عمى تدارؾ التأخر المسجؿ عمى 
مف األزمة واستدامة النتائج المحققة عمى مستوى التوازنات الكمية ومف ثـ فاليدؼ ىو إعادة مدارعشر سنوات 

7حيث تـ تخصيص جزء كبير مف اإلحتياطيات األجنبية لتنفيذ برنامج اإلنعاش اإلقتصادي6تنشيط الطمب الكمي 
 

 كما،الفالحية اإلنتاجية واألنشطة المؤسسات لدعـ الموجية األنشطة حوؿ وتمحوردوالر، ماليير7 يقارب  مابمغ 
 ،البشرية الموارد وتنمية  المعيشي المستوى تحسيف الري،النقؿ، ميداف فيالمصمحة العامة  لتعزيز خصص

                                                           
1
 .375مرجع سابق،ص،2015،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون، 
 ادلرجع السابق،نفس الصفحة. 2
3
 .451،صمرجع سابق،1025التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العريب وآخرون، 
4
، ،رللة اقتصاديات مشال افريقيا،العدد العاشر،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،السداسي الثاينتجربة الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياحسليمان كعوان،أمحد جابة، 

 .134،ص2012
، اجلمعية العربية للبحوث 41،العددرللة حبوث اقتصادية عربية،(1005-2880الفترة )خالل  السياسة النقدية واستهداف  التضخم في الجزائربن علي بلعزوز،عبد العزيز طيبة، 5

 .32ص،2008مصر،شتاء اإلقتصادية،
 .15ص،2009جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،السداسي الثاين ،7،عددرللة اقتصاديات مشال افريقيا،اإلصالحات والنمو اإلقتصادي في شمال افريقياحاكمي بوحفص، 6
 .21ص،2008،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية،مصر،شتاء41العدد رللة حبوث اقتصادية عربية،،إدارة احتياطيات الصرف وتمويل التنمية في الجزائربلقاسم ،زايري  7
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نتج عنو مما  2004والر سنة د 38163بعد ارتفاع سعر النفط حيث بمغ حسف الوضعية المالية لمجزائرونتيجة لت
 ،دج ومع تزايد التفاؤؿ تـ اقرار برنامج تكميمي لدعـ النمو مميار 4311تراكـ احتياطي صرؼ بمغ حوالي 

ومرافقة أداة اإلنتاج الوطنية الموجودة في  السابقة االصالحات استكماؿ ىدفوو  دوالر مميار 55مبمغ خصص لو
          1.تحوليا الحتمي لتكوف مستعدة لإلنفتاح عمى اإلقتصاد العالمي

 :2011قبللمجزائر االقتصادية  الوضعية:الفرع الثالث

-2006) فترة الخالؿ  %313و% 2بيفتذبذب في الجزائر  االجمالي المحمي الناتج معدؿ نموشيد     
 لمجزائر االجمالي المحمي الناتج قيمة وقد بمغت 2010،2سنة %6،مع تحقيؽ نمو خارج المحروقات (2010
 29مف   الجاري ،وتراجع الحساب2006سنة دوالر مميار 11713مقابؿ 2010دوالر سنة   مميار 15718 نحو

سنة  %517الى 2006سنة  %213تزايد التضخـ مف كما  ،2010سنة  1215الى  2006مميار دوالر سنة 
الى  2006مميار دوالر( سنة   1518تحولت الموازنة مف فائض)و  ، 2010 سنة 319لينخفض الى   2009
 414الى  2006دوالر سنة  مميار 519الخارجي مف  الديف انخفضو  2010مميار دوالر سنة  (117)عجز 
مميار 16212الى 2006مميار دوالر سنة  7718وتزايدت االحتياطيات الدولية مف  2010 سنة دوالر مميار

   2010.3 دوالر سنة

  سية لالقتصاد المصري:يالثاني:المعالم الرئ المطمب

 قطاعات تشارؾ حيث تنوًعا، واألفريقية العربية الدوؿ اقتصاديات أكثر مف واحًدا المصري االقتصاد يعد   
  4.لمصر الوطني االقتصاد في متقاربة شبو بنسب والخدمات والسياحة والصناعة الزراعة

 

 

 

                                                           
، 2010بسكرة،زلمد خيضر، ،جامعة7،العددواداريةرللة أحباث اقتصادية ،(1008-1002) من خالل برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي التنمية المستديمة في الجزائركرمي زرمان،  1

 .200ص
2
 Rachid Ben Youb,Annuaire économique et sociale, Algérie Etat des lieux  2013,Edition Kalma, Alger,2013,P18. 

 .16-11ص،ص 2012مارس-األول،الكويت،جانفي ،العدد الفصلينشرة ضمان االستثمارادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3
،ادلنتدى حول التعاون العريب االفريقي يف رلال االستثمار والتجارة، تجربة مصر في تعزيز العالقات االقتصادية العربية االفريقية في مجال التجارة واالستثمارعلي زلمد علي ادياب، 4

 .14،ص2010سبتمرب  26 -25طرابلس،ليبيا،يومي 
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 : المصري اإلقتصاد مقومات:الفرع األول

 :يمي ما المقومات ىذه أبرز ومف الطبيعية وغير الطبيعية المقومات مف العديد مصر تمتمؾ

جعميا تمثؿ حمقة وصؿ بيف قارتي آسيا وافريقيا ويجعميا  فريد، جغرافي بموقع مصر تتميز :الجغرافي الموقعأوال:
المنوط بيا ادارة البحرية العالمية المارة بقناة السويس والتي تعتبر أقصر طريؽ بحري في العالـ مف البحر 

ومف ثـ تعد مصر  لدوؿ القارة األوروبية وشماؿ أفريقيا المتوسط الى المحيط اليادي واليندي بالنسبة االبيض
نيا تقع في الجزء الشمالي الشرقي لقارة أكياف متعدد االنتماءات الجغرافية فيي دولة تتوسط قارات العالـ كما 

 1شبو جزيرة سيناء ينتمي جغرافيا لقارة آسيا.ولكف جزءا مف أرضيا ىو  أفريقيا،

 وقصب والقطف كاألرز زراعية منتجات ويشمؿ بتنوعو المصري الفالحي اإلنتاج يتميزالفالحة: مجال فيثانيا:
 الماشية تربية إلى إضافة والعنب، والزيتوف التمور و والقمح والبطاطس والحوامض السكري والشمندر  السكر
 طوؿ عمى بالخصوص يمتد مسقي زراعي مجاؿ:الى مصر في الفالحي المجاؿ وينقسـ،واألغناـ األبقار خاصة
 ،2الواحات وفي الشماؿ أقصى وفي النيؿ وادي ىوامش في عمى يمتد رعوي مجاؿو  ،الدلتا وفي النيؿ وادي

وبمغت مساىمة الزراعة في الناتج المحمي االجمالي  ،3ىكتار 3696000مصر في المزروعة المساحة وتشكؿ
 2015.4سنة 1113%

 األبيض البحر:بحريتيف واجيتيف وجود مف مصر في البحري الصيد قطاع يستفيدالبحري: الصيد مجال فيثالثا:
 بحري وصيد ساحمي بحري صيد إلى مصر في البحري الصيد ينقسـو  ،شرقا األحمر والبحر شماال المتوسط

ما  2014وبمغ انتاج السمؾ سنة ،النيؿ وادي طوؿ عمى يمارس تقميدي نيري صيد إلى صناعي،إضافة
 5مميوف طف. 114يقارب

 المشروعات نجاح في الفعالة العناصر أىـ مف والمواصالت النقؿ سيولة تعد:والمواصالت النقلرابعا:
 دوؿ جميع وبيف بينيا تربط وجوية برية وخارجية داخمية ومواصالت نقؿ شبكة مصر تمتمؾ حيث االستثمارية،

 قطاع يتمتع كما النقؿ، حركة لتيسير مصر أنحاء مختمؼ في المنتشرة الجسور عشرات إلي باإلضافة العالـ

                                                           
 .166،ص2015،ادلكتب العريب للمعارف،القاىرة،ديسمربالسياسية لصانع القرار في السياسية الخارجية الوظيفةزلمد عبد العظيم الشيمي، 1
2
 16علي زلمد علي ادياب،مرجع سابق،ص  
 .122،مرجع سابق ،صالدول العربية،أرقام ومؤشراتاألمانة العامة جلامعة الدول العربية، 3
 .431،مرجع سابق،ص1025العربي الموحد،التقرير االقتصادي صندوق النقد العريب وآخرون، 4
 .438مرجع سابق،ص 5



 ةــــــــــــــــــــــــــــــــادي بدول المقارنــــــــــــــــــــات االصالح االقتصــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع9سياس

 

733 
 

عالوة  والغرب، الشرؽ بيف تربط التي السويس قناة وىو عالمي تجاري شرياف أىـ بوجود مصر في البحري النقؿ
 في يسيـ الذي وأفريقيا،األمر آسيا قارتي مف كؿ بيف ويربط السويس قناة فوؽ يقع الذي ،السالـ جسر عمى
 1.االستثمارات مف المزيد تدفؽ

 ميمة مداخيؿ الدولة لخزينة توفر إذ ،المصري االقتصاد في ميما دورا السياحة تمعبالسياحة: مجال فيخامسا:
 عدة بتوفر مصر في السياحة أىمية تفسرو 2 ،دوالر مميار 7197 حوالي 2014 سنة بمغت،الصعبة العممة مف

 : منيا مقومات

 وتشمؿ مصر، تاريخ عراقة بفضؿ التاريخية المآثر وتعدد تنوع في تتمثؿ:وتاريخية حضارية مقومات 
 .اإلسالمية العربية والمواقع الفرعونية والمعابد األىرامات

 األحمر البحر وسواحؿ والواحات الصحاري تشمؿ والتي الطبيعية الناظر تنوع في تتمثؿ:طبيعية مقومات 
 .النيؿ وضفاؼ المتوسط والبحر

 والمطارات الطرؽ وشبكة السياحية والمنتجعات والمصنفة الفخمة الفنادؽ في تتمثؿ:تجييزية مقومات 
 .الدولية

 تعرضت ما ءاجر  (2015-2011)الماضية السنوات خالؿ المتالحقة التحديات مف عددا السياحة واجيت وقد
 2015.3مميوف سائح سنة 9132ورغـ ذلؾ بمغ عدد السياح  ظروؼ مف البالد لو

 مام وسطاأل رؽشال يف تعداًدا الدوؿ ربأك مف رصم تعداالستهالكي: السوق حجم ربوك ريةشالب الطاقةسادسا:
 الذي مرألا سكانيا، حجـ ارتفاع نتيجة وسطألا رؽشال منطقةب يكالاستي سوؽ ربأك ريصملا السوؽ يجعؿ

 يبمغ حيث شابة دولة كونياب ميزتت امك،منطقةلا دوؿ مستوى ىمع اراتمستثالا لجذب رةيكب نسبية ميزة منحياي
مف اجمالي السكاف كما تتمتع مصر بشبكة مف االتفاقيات  %61سنة  30السكاف بيا ممف ىـ دوف اؿ تعداد

 4اذا أحسنت استغالؿ ىذه االتفاقيات. التجارية الدولية التي تمكنيا مف اف تكوف مركزا لمتجارة في الشرؽ األوسط

 تكنولوجيا مجاؿ في العالمية التطورات مواكبة عمى مصر تحرص:والمعمومات االتصاالت تكنولوجياسابعا:
 سات ونايؿ 101 سات نايؿ ىما الصناعييف القمريف مصر أطمقت اإلطار ىذا وفي والمعمومات االتصاالت

                                                           
1
 .16علي زلمد علي ادياب،مرجع سابق،ص ص 

2
  The world bank,International tourism, expenditures, Available on the site ( http://data.worldbank.org/indicator) 

Accessed: 9June2016. 
 .124،مرجع سابق،صالدول العربية،أرقام ومؤشراتاألمانة العامة جلامعة الدول العربية، 3
4
 .2016ديسمرب12تاريخ الزيارة   http://mpmar.gov.eg .منشورة على ادلوقع:72،صاستراتيجيات وخطط9البعد االقتصادي،مصر،وزارة التخطيط وادلتابعة واالصالح االداري 

http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.XPND.MP.ZS
http://mpmar.gov.eg/
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 تفعيؿ نحو الدولة اتجيت كماالعالـ، أنحاء جميع في المصري اإلعالمي التواجد تحقيؽ في ساىـ مما 102
 والييئات الحكومية المؤسسات في وجودتو اإلداري الجياز كفاءة لرفع متطور كأسموب االلكترونية الحكومة عمؿ

  1.مصر في والمستثمريف االستثمار لخدمة سعيا االقتصادية

 تكرير كصناعة الصناعات مف أنواع عدة تشمؿ و بالتنوع المصرية الصناعة تتميز:االمكانات الصناعيةثامنا:
      النسيج صناعة و اإلسمنت صناعة و األلومنيوـ صناعة و التعديف صناعة و الكيماوية الصناعة و النفط

الفرص التصديرية  تتمثؿ،و الدلتا منطقة في الخصوص عمى مصر في الصناعة تتركز،و الميكانيكية والصناعة
 :فيالتي تمتمؾ فييا مصر ميزة تنافسية 

 حيث مصر، في التحويمية الصناعات أىـ مف الكيماوية الصناعات تعتبر:الكيماوية الصناعات منتجات -1
 اإلنتاج إجمالي مف %12ونحو الصناعية، المضافة القيمة إجمالي مف% 40 نحو النسبي نصيبيا بمغ

 والغاز الخاـ البتروؿ مثؿ محمًيا المنتجات بيذه الخاصة اإلنتاج مستمزمات إلى توفر الصناعي،إضافة
المصرية  الصادرات أىـ ومف 2قوية وأمامية خمفية بروابط تمتعيا عف الزراعية،فضال والكيرباء والمدخالت

ومشتقاتيا،ومستحضرات  والصباغة لمدباغة الغسيؿ،وخالصات ومستحضرات صابوف" أفريقيا إلى
 3."الصيدلة

تشمؿ المواد البترولية كالبتروؿ التي  خامات الطاقةمنياتمتمؾ مصر الكثير مف المعادف :الثروة المعدنية -2
كاليورانيـو  الخامات المشعة،اضافة الى والغاز الطبيعي ولكنيا تبقى ضعيفة مقارنة  ببعض الدوؿ العربية

،وتتوفر ايضا المتواجد في صخور الصحراء الشرقية في منطقة المسيكات ويستخدـ في انتاج الطاقة النووية
يعد مف اىـ الثروات المعدنية التي تشتير بيا مصر وىو اساس  الحديدية كالحديد الذيالخامات عمى 

العديد مف الخامات غير الحديدية كالنحاس والمعادف النفيسة مثؿ الفضة  تتواجدالصناعات الثقيمة،كما 
والبالتيف والذىب والخامات الالفمزية وخامات الصناعات الكيميائية وكؿ ىذه المعادف يتـ استغالليا في 

  4.التصديرالتصنيع و 
 المصري حيث االقتصاد قطاعات أىـ مف والمنسوجات المالبس قطاع :يعدالجاهزة والمالبس المنسوجات -3

 العاممة القوى إجمالي مف%30نحو بو االجمالي،ويعمؿ المحمي الناتج مف %3بنحو يساىـ أنو
                                                           

1
 .17-16ص ص،علي زلمد علي ادياب،مرجع سابق 
2
جامعة ماجستري يف االقتصاد والعلوم السياسية)غري منشورة(، ،رسالةدور منطقة التجارة المرتقبة بين مصر والواليات المتحدة األمريكية فى تنمية الصادرات المصريةسحر زلمد عبود، 

 .150،ص2008القاىرة،
3
 .29علي زلمد علي ادياب،مرجع سابق،ص 
4
 28صمرجع سابق،،االقتصادي،مصر البعد9وخطط استراتيجياتاالداري، واالصالح وادلتابعة التخطيط وزارة 
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 كؿ المجموعة ىذه وتضـ،األخرى القطاعات باقي مع قوية وخمفية أمامية بروابط عف تمتعو فضال،الصناعية
 ىذه المصرية مف الصادرات بمغت واألقمشة،وقد والمالبس أنواعيا بجميع والمنسوجات القطف والحرير مف

 930مقابؿ 2008خالؿ سنة المصرية الصادرات إجمالي مف %7وبنسبة مميار دوالر119نحو المجموعة
 نسج" المنتجات ىذه مف المصرية الصادرات أىـ ،ومف2000 سنة خالؿ% 20 دوالر وبنسبة مميوف

  .نسيجية مواد مف أرضيات وأغطية وسجاد نسيجية، مواد مف سطوح خاصة،
مميوف  1066نحو المجموعة ىذه مف المصرية بمغت الصادرات حيث :كهربائية ومعدات وأجهزة اآلت  -4

  .20001مميوف دوالر فقط سنة 45مقابؿ ،2008دوالر سنة

 :2011مصر قبل  في المتبعة االقتصادي اإلصالح سياسات:الثاني الفرع

 واالستقرار النمو تحقيؽ مستيدفة الحر السوؽ آليات لتطبيؽ استراتيجية عمى 2011مصر قبؿ  ارتكزت   
  ومرت بمرحمتيف نفصميما فيما يمي:والتوازف،

 :يمي فيما مالمحيا أىـ توضيح يمكف(:2004-1998)  األولى :المرحمةأوال

 وحقوؽ التجارة التصدير وغرؼ ،وتعزيز2001في العقاري التمويؿ قانوف ومنيا جديدة تشريعات سف تـ 
 .2003في  المركزي والبنؾ لممصارؼ قانوف موحد وتالىا 2002في  الفكرية الممكية

 العممة قيمة انخفضت الصرؼ،فيما سعر تحرير تـ 2003 يجانف يف. 

 المتحدة الواليات  مع واالستثمار التجارة إطار التجارية،ومنيا اإلتفاقات مف عدداً  مصر وقعت 
تفاقات1999 تفاؽ2000 في افريقيا وجنوب شرؽ أسواؽ مع حرة تجارة ،وا   دخؿ ثـ 2004 أغادير ،وا 
   2004.2جواف في التنفيذ حيز األوروبية الشراكة إتفاؽ

 (:2011-2004المصري) االقتصادي االصالح برنامج من الثانية :المرحمةنياثا

،اذ تـ 2004مع تعييف أحمد نظيؼ رئيسا لموزراء منذ جويمية  2004في  نياصالحات الجيؿ الثابدأت    
منيا القوانيف المتعمقة بالتوقيع  2005و 2004سنت قوانيف جديدة بيف فتكثيؼ عممية االصالح بعد تعيينو،

شركات الموحدة،ومكافحة االلكتروني،واالستثمارات الجديدة،والجمارؾ،ومكافحة االحتكار والتنافس،وضريبة ال

                                                           
1
 .30مرجع سابق،ص،ادياب علي زلمد علي 
 .105-104ص صزلمد دياب ،مرجع سابق،وجيو والء  2
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،كما تـ 2006االغراؽ،وكذلؾ تـ تعديؿ قوانيف االستيراد والتصدير،وأدخؿ قانوف جديد لحماية المستيمؾ في 
وقعت عمى اتفاؽ  2005،وفي ديسمبر % 911الى  %1416مف  2004خفض معدؿ التعريفة المرجحة سنة 

 2006ومنتصؼ  2004تـ تسريع وتيرة الخصخصة خالؿ تمؾ الفترة،بيف منتصؼ  كذلؾو تجارة حرة مع تركيا،
تـ خصخصة عدد مف شركات القطاع العاـ،والمشاريع المشتركة لألسيـ العامة،واألراضي العامة بقيمة حيث 
نتيجة انتياج سياسة الصرؼ المعوـ في  %17وعقب ارتفاع التضخـ الى 1،مميار جنيو مصري 16نحو 
اتباع سياسة استيداؼ التضخـ كيدؼ اساسي لمسياسة النقدية،مع  2005البنؾ المركزي سنة ،اعمف2003

ادخاؿ العديد مف التعديالت التي مف شأنيا اف تؤدي الى تقوية وتعزيز آلية امتداد أثر السياسة النقدية في أداء 
 2.االقتصاد الكمي في مصر

والغيت وزارة التخطيط وتولى وزير الدولة ،2006في أوت وأدخؿ عدد مف التغييرات عمى المستوى المؤسسي    
لمتنمية االقتصادية مياـ وزير التخطيط كذلؾ وفي سبيؿ تعزيز شفافية السياسة االقتصادية،اشتركت مصر في 

نشرت الحكومة  بعد اجتماعات السياسة النقدية، 2005ومنذ  2005المعيار الخاص لنشر البيانات في جانفي 
 .3ت رسمية عف سياستيا النقديةإفادات وبيانا

 التشغيؿ،:مثؿ األولوية ذات المجاالت عمى( 2012 - 2007 )السادسة الخمسية الخطة تكز ر قد و      
 مرة ألوؿ  السادسة الخمسية الخطة إعداد تـ المختمفة،وقد التنمية االجتماعية والتعميـ،واالقتصاد،وأىداؼ

  4.الخاص القطاع مع بالتعاوف

 تطوير،المصري الفرد تنمية:وىي التنمية واستراتيجيات لرؤى محاور خمسة السادسة الخمسية الخطة قدمتو    
 القاعدة بناء ،واالقتصادية الطبيعية والموارد االنتاجية القاعدة تطوير ،اإلصالحات وآليات المؤسسية والبنية اإلدارة
 الخمسية الخطة وتيدؼ،العالمي والنظاـ اإلقميمية البيئة بيف تفاعؿ خمؽ،وتطويرىا والتكنولوجيا لمعموـ القومية
 معدؿ تحقيؽ تعزيز إلى السادسة الخمسية سنويا٪ 8 يبمغ مرتفع اقتصادي نمو معدؿ تحقيؽ تعزيز إلى السادسة

 البنؾ لدى األجنبي النقد مف الدولية االحتياطيات زيادة إلى باإلضافة 5سنويا٪ 8 يبمغ مرتفع اقتصادي نمو

                                                           
 .9-8ص ص،2007اكتوبر،،مركز كارنيغي للشرق االوسط5،أوراق كارنيغي،العدداالقتصاد السياسي لالصالح في مصر9فهم دور المؤسساتسفيان العيسة، 1
2
 بحوث اإلقتصادية،لل،اجلمعية العربية 47،رللة حبوث اقتصادية عربية،العددالمصريوالنقدية وفعاليتهما في االقتصاد  ةالتقلبات الدورية للسياستين الماليميد علي زلمد،ىدى عبد احل 

 .93-92،ص ص2009مصر،صيف 
 .9مرجع سابق،صسفيان العيسة، 3
4
 .14ص،2010وزارة التخطيط وادلتابعة واالصالح االداري،،تواجه مصرتحليل الموقف9التحديات التنموية الرئيسية التي ىبة حندوسة،  
5
المخطط االستراتيجي بعيد المدى للتنمية العمرانية لتحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى بجمهورية مصر الوكالة اليابانية للتعاون الدويل،اذليئة العامة للتخطيط العمراين، 

    .2016سبتمرب 12تاريخ الزيارة  www.google.comhttp//:،منشور على ادلوقع: 22-21،ص ص2008:التقرير النهائي،اجلزء الثاين،القاىرة،اوتةالعربي
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 في االندماج درجة الخطة،وزيادة بنياية دوالر مميار 42 إلى األساس سنة في دوالر مميار 26 مف المركزي
،والجدوؿ السادسة الخمسية الخطة بنياية% 67 إلى(  2007 - 2006) عاـ% 60 مف العالمي االقتصاد

 .التالي يبيف االىداؼ المنشودة مف الخطة

 ( 2012 - 2007) لمفترة في مصر  السادسة الخمسية لمخطة المقترحة ( األهداف1-4الجدول رقم)

 الهدف الوحدة المؤشر
 8 سنويا % االجمالي المحمي الناتج نمو معدل متوسط

 6 سنويا%  المحمي االجمالي الناتج من الفرد نصيب نمو معدل متوسط
 318 مميوف الجديدة العمل فرص

 515 % البطالة معدل
 12 سنويا % والخدمية السمعية الصادرات نمو معدل

 14 ار  دوالر سنوياممي المباشر األجنبي االستثمار تدفقات
 9 سنويا%  الصناعي االنتاج نمو معدل

 11 سنويا%  واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا قطاعات نمو معدل
 7 سنويا%  الكهربائية الطاقة توليد في التوسع

 العمرانية لمتنمية المدى بعيد االستراتيجي المخططالدولي، لمتعاوف اليابانية العمراني،الوكالة لمتخطيط العامة الييئة:المصدر
 ،ص2008 القاىرة،اوت الثاني، النيائي،الجزء التقرير:العربية مصر بجمهورية الكبرى القاهرة بإقميم المستدامة التنمية لتحقيق

 .22-21ص

 سنويا،%  6 بمعدؿ الحقيقي الفرد دخؿ متوسط زيادة فيىداؼ االساسية تتمثؿ يتبيف مف الجدوؿ اف األ   
 بنياية فرد مميوف 114 إلى فرد مميوني مف البطالة تراجعأي ،% 515 إلى% 913 مف البطالة معدؿ خفض
 كماسنويا، فرصة ألؼ 750 بمعدؿ عمؿ فرصة مميوف 318 توفير اضافة الى،الخطة مف األخير العاـ

 االستثمارات زيادة،و سنويا% 12 عف يقؿ ال بمعدؿ والخدمية السمعية الصادرات تنميةتيدؼ الخطة الى 
 .الخطة بنياية دوالر مميار 14 إلى األساس سنة في دوالر مميارات 7 مف المباشرة األجنبية

  :2011قبل لمصر الوضعية االقتصادية :الفرع الثالث

 خالؿ %6نحو السنوي المتوسط بمغ االجمالي،حيث المحمي الناتج لنمو مرتفعة معدالتمصر  حققت      
-2009)سنة   دوالر مميار 21815 نحو لمصر االجمالي المحمي الناتج قيمة بمغتوقد ،(2010-2006)فترةال

 االقتصاد عمى العالمية المالية األزمة تأثير ظير وقد،( 2006-2005)سنة دوالر مميار 10714مقابؿ(  2010
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 %417الى (2008-2007)سنة %712مف النمو معدؿ تراجع حيث (2009-2008)سنة خالؿ المصري
 -2005)مميار دوالر سنة  118مف   الجاري الحساب،وتراجع  % 5110لتستقر في(  2009-2008)سنة

سنة  %1114الى (2006-2005)سنة  %716وتزايد التضخـ مف (،2010-2009)سنة  413-الى  (2006
 مميار (1717-)الى ( 2006 -2005)سنة مميار دوالر  (818-) مفالموازنة وتزايد عجز ،(2010 -2009)

-2009)سنة دوالر مميار 3319الى( 2006-2005)سنة  دوالر مميار 2916مف  الخارجي وتزايد الديف  دوالر
 سنةمميار دوالر  3512الى( 2006-2005)سنة  مميار دوالر 23مف  الدولية اتاالحتياطيتزايدت و ،(2010

(2009-2010)1  . 

 المطمب الثالث:مالمح االقتصاد التونسي:

 11عددىـ يتجاوز ال لسكاف ويزيد يكفي ما تممؾ أنيا إال ومصر الجزائر بحجـ ثروات تونس لدى ليست   
 .ومعدنية وبترولية فالحية موارد عمى تتوفر مميوًنا،حيث

 تمتمؾ تونس مجموعة مف المقومات تتمثؿ في::التونسي اإلقتصاد مقومات:األول الفرع

 مضيؽ المتوسط،حيث األبيض لمبحر والغربي الشرقي الحوضيف مفترؽ في تونس تقع :الموقع الجغرافيأوال:
وتنفتح مف جيتي الشماؿ والشرؽ عمى البحر األبيض ،أوروبا عف كيمومترا 140 بمسافة يفصميا الذي صقمية

كمـ وبرزت الواجية الشمالية الشرقية كبوابة رئيسية تطؿ مف خالليا البالد  1148المتوسط بسواحؿ تمتد عمى
 الجغرافي الموقع ىذا،عمى بمداف االتحاد االوروبي الذي يعتبر الطرؼ االساسي في معامالت تونس التجارية

 2.والتجارة واإلنتاج لالستثمار مالئـأىميا لتكوف مركز 

 المتمّيز فيو الطبيعي المناخ:تونس عمى عدة مقومات أىميا في الفالحي القطاع يتوفر:الزراعية االمكانياتثانيا:
 ،مـ سنويا بالشماؿ 800األمطار كميات معدؿ ويفوؽ،البالد داخؿ جاؼ وشبو،الشماؿ في متوسطي مناخ

 ساعة 3000 تتجاوز الشمس ظيور مف عالية بنسبة تونس في الطبيعي المشيد مـ سنويا بالجنوب،ويتميز50و
 ظروؼ توفير شأنيا مف طبيعية مجاالت ثالث بيف األساس ىذا عمى الفالحية األراضي السنة،وتتوزع في

زراعة  مف الكبيرة النسبة وتوجد،بالشماؿ الكبرى والزراعات الغابات تتركز حيث،الفالحي المنتوج لتنويع مالئمة
 لمحراثة القابمة الفالحية األراضي ؿبالجنوب،اضافة الى ىذا تمث التمور نخيؿ يوجد حيف في بالوسط الزيتوف

                                                           
1
 .16-11،ص ص2012مارس-األول،الكويت،جانفي ،العدد الفصلينشرة ضمان االستثمارادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 

2
 Ministry of Investment and International Cooperation Tunisian,Tunisia at glance,Available on the site:( http://www.mici-

events.tn/index.php) Accessed:22 Décember 2016. 

http://www.mici-events.tn/index.php?id=51&L=0
http://www.mici-events.tn/index.php?id=51&L=0
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 مساحة لري ُتستعمؿ،سنويا 3ـ مميار 418بػ تعبئتيا الممكف المائية ىكتار،كما تقدر الموارد مميوف  5 سنويا
  1.سد 27عدد مف السدود بقواـ دعميا وجود ىكتار( ألؼ 402) تغطي

تتوفر تونس  2015،وحسب احصائيات ىكتار 5500000المراعي مساحةتبمغ حيث :الحيوانية الثروةثالثا:
  مربي  529400بقواـ ،80000االبؿ ومف 699274،والماعز3799456بقرة،ومف األغناـ 450000عمى 

وحدة منتجة  107000736وحدة منتجة لمبيض،و 11505500ومف الدواجفلألنواع االربعة السابقة الذكر،
كما بمغ ،طف 2500 بحوالي التونسّية بالبالد األرانب تربية قطاع إنتاج أرنب،ويقّدر 52000الى اضافةلمحـ،

  2.طف 1800ما يقدر ب 2015انتاج العسؿ سنة 

 تتوزع بحري صيد ميناء 41 عمى وتحتوي كمـ 1300 طوؿ عمى التونسية السواحؿ تمتد :البحري الصيدرابعا:
وقد بمغ  3،نشيطة صيد وحدة 10 800 مرافئ، 8اعماؽ،و صيد موانيء 10ساحمي،و صيد مواني 23 عمى

 2014.4طف سنة 127000انتاج السمؾ 

صبح معدؿ النمو في تونس يقارب نسبة النمو الديمغرافي في البمداف المتقدمة مما أ:العنصر البشريخامسا: 
 وقديخفؼ العبء السكاني عمى مجيودات التنمية،لكف ىذا التراجع لـ يشمؿ مختمؼ االقاليـ بصفة متساوية،

وتحتؿ بذلؾ  2013سنة  01721الى 1980سنة 01436ارتفع مؤشر التنمية البشرية في البالد التونسية مف 
 مف%  5712 أفّ  حيث المؤّىالت بتنّوع التونسية العمؿ سوؽ وتتميزّ ،بمدا 187مف بيف  90تونس المرتبة 

  5.ميني أو جامعي بمستوى يتمّتعوف العمؿ طالبي

النسيج والصادرات االلكترونية وىي  السياحة ثالث مصادر النقد األجنبي بعد صادرات :تعتبرالسياحةسادسا:
 وقد انخفضت 6وساىـ قربيا مف اوروبا في جعميا وجية عدد كبير مف السياح،ضعؼ قيمة صادرات النفط

عائدات قطاع السياحة نتيجة تراجع عدد الوافديف وتقمص مدة اقامتيـ خشية األعماؿ االرىابية التي شيدتيا 

                                                           
1 Ministére de l'Agriculture,des ressources hydrauliques et de pêche,Principaux atouts de la Tunisie en matière d'Agriculture, 

Disponible sur le site:( http://www.apia.com.tn/lagriculture-tunisienne-investmenu-85)page consultée le:23 Décembre,2009. 
 .2016ديسمرب 22(تاريخ الزيارة  sectorielles-http://www.oep.nat.tn/donnees)،منشورة على ادلوقع1024معطيـــــات قطاعيـــــــة ،تونس،ديوان تربية ادلاشية وتوفري ادلرعى 2

3
 Ministére de l'Agriculture,des ressources hydrauliques et de pêche,Op.Cit. 

4
 .438،مرجع سابق،ص1025التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب، 

5 Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, Activités,Emploi et Chômage,Disponible sur le site:         

(http://www.emploi.gov.tn/fr/lobservatoire/statistiques/)  page consultée le:22 Décembre2016. 
6
 Estelle Brack,L’économie Tunisienne Entre Ajustement Et Integration,Thèse de doctorat en Sciences 

Economiques( non publiée),Université Pantheon-Assas,Paris II,novembre 1997,p30. 

http://www.apia.com.tn/lagriculture-tunisienne-investmenu-85
http://www.oep.nat.tn/donnees-sectorielles
http://www.emploi.gov.tn/fr/lobservatoire/statistiques/
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سائح  5780034،مقابؿ 2016سبتمبرخالؿ شير سائح  4330591بمغ عدد الوافديف الى تونس حيث البالد،
    2014.1في نفس الشير مف سنة

 والممح، والزنؾ والفوسفات والحديد الذىب مف معدنية،بدًءا بثروات تونس تزخر:الصناعية االمكانياتسابعا:
 وسنفصميما كما يمي:

 يوميا برميؿ 97600 معدلو ما تنتج البترولية،إذ الموارد مف بيا بأس ال كميات بتونس توجد:البترول -1
 12مقابؿ  2012اكتشافات نفطية سنة 4تواصؿ عمميات المسح واالستكشاؼ)حققت  ورغـالنفط، مف

مميار  01425الى 1982مميار برميؿ في 119اال اف حجـ المدخرات النفطية تراجع مف  (2010سنة 
   2014.2برميؿ سنة

 قابس(يوجد ثمثا المدخرات في عرض البحر المتوسط والسيما في حقؿ ميسكار)خميج :الطبيعي الغاز -2
 65 حوالي الطبيعي الغاز مف تونس احتياطات تبمغو  ،مميار متر مكعب 28الذي تقدر مدخراتو ب

  2014.3في نياية سنة مكعب متر مميار
 2011الؼ طف سنة 171الى  1971الؼ طف سنة  939تراجع انتاجو االجمالي مف : الخام الحديد -3

سنة  20مالييف طف في  4مدة استغالؿ المدخرات المعروفة والتي التزيد عف  ومف المتوقع اف التزيد
بمغت الطاقة  2013،وفي نياية سنةقادمة،غير اف البالد تستورد بقية احتياجاتيا مف الحديد الخاـ

 .4طف سنويا 390000االنتاجية الستخراج الحديد 
تياطي القابؿ لالستغالؿ،وانحصر بسبب نفاذ االح 2006توقؼ انتاجيا خالؿ سنة:والرصاص الزنك -4

 2013وبمغ االنتاج نياية سنةاالنتاج في مناجـ صغيرة في الشماؿ الغربي مثؿ بوجابر واالخوات،
  5طف لمرصاص. 14000طف لمزنؾ و 29000حوالي

مالييف  8ما يقارب 2013وبمغ االنتاج نياية يحتؿ المكانة االولى في االنتاج المنجمي،:الفوسفات -5
 6طف.

                                                           
1 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Tunisienne  ,Tourisme en chiffres,Disponible sur le site: 

(http://www.tourisme.gov.tn/chiffres.html) page consultée le:12 Décembre2016. 
2
 .35،مرجع سابق،صالدول العربية،أرقام ومؤشراتاألمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
 ادلرجع السابق،نفس الصفحة. 3
4
 .375سابق،صمرجع ،1024،التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب وآخرون، 
5
 .375صادلرجع السابق، 
6
 .451،صسابق ،مرجع1025الموحد، العربي االقتصادي ،التقريروآخرون العريب النقد صندوق 

http://www.tourisme.gov.tn/chiffres.html
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 :2011قبل  تونس في المتبعة االقتصادي اإلصالح سياسات:الثاني الفرع

والمخطط الحادي عشر ،المخطط العاشرفي  2011قبؿ  المطبقة في تونستمثمت البرامج االقتصادية
 وسنفصميما فيما يمي:

 االقتصاد ىيكمة تطوير عمى بالتركيز العاشر المخطط فترة اتسمت(:2006-2002أوال:المخطط العاشر) 
 الموجية اإلصالحات بتعدد االقتصاد تنافسية ودعـ،األعماؿ مناخ تحسيف إلى الرامي المجيود وتميز،الوطني
 ،الدولية لممعايير وفقا الموجيستية والخدمات والتشريعي المؤسساتي اإلطار تطوير مواصمةو ،بالمؤسسة لمنيوض
 تخفيؼ اتجاه في الجباية منظومة وتطوير،اإلدارية الخدمات عصرنة بالخصوص اإلصالحات ىذه وتضمنت
 .المشروع إنجاز مراحؿ كامؿ لتغطي التمويؿ آليات وتحسيف،المؤسسة عمى األعباء

 إحكاـ عمى الجيود تركزت حيث،العاشر المخطط سمات أىـ أحد المعرفة اقتصاد مقومات إرساء وشكؿ    
 والتعميـ التربية منظومات مستوى عمى ىامة إصالحات اعتماد خالؿ مف المتاحة والمعرفة الذكاء طاقة استغالؿ
 ودعـ،واإلعالمية االتصاالت مجاالت في األساسية البنية جاىزية وتحسيف،العممي والبحث والتكويف،العالي
 .المجاالت عديد في بعد عف الخدمات تقديـ تعزيز وكذلؾ والتطوير البحث مخابر

 والمساندة اإلحاطة جيود تكثيؼ عبر العاشر المخطط فترة خالؿ خاصة بعناية الخاص االستثمار وحظي    
 اإلدارية التراخيص مف والتقميص المؤسسات إحداث إجراءات وتيسير المساندة ىياكؿ بخدمات والرقي لمباعثيف
حداث ويبيف الجدوؿ التالي التوزيع القطاعي  1،المؤسسات محاضف وشبكة الوحيد المخاطب منظومة وا 
  :اتلالستثمار 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .8 -6ص  ،ص2007، اجمللد األول:احملتوى اجلملي،تونس،جويلية (1022-1006للتنمية)المخطط الحادي عشر وزارة التنمية والتعاون الدويل، 
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 (2011-2007لمفترة)ضمن المخطط العاشر تونس  ي(التوزيع القطاعي لالستثمار  ف2-4)رقمالجدول 

 النسبة المئوية م د القيمة 
 1011 417018 البحري والصيد الفالحة

 1215 516916 المعممية الصناعات
 213 95010 والكهربائية الميكانيكية الصناعات

 212 89710 والجمد النسيج
 1412 584915 المعممية غير الصناعات

 5116 2128216 الخدمات
 1313 546511 النقل

 713 302911 المواصالت
 1116 476315 الجماعية التجهيزات

 10010 4123610 المجموع
 ،المجمد األوؿ:المحتوى الجممي،تونس،(2011-2007المخطط الحادي عشر لمتنمية)وزارة التنمية والتعاوف الدولي،:المصدر
 .105 ،ص2007 جويمية

 ( يميو قطاع%5116يتبيف مف الجدوؿ استحواذ قطاع الخدمات عمى اكثر مف نصؼ االستثمارات)    
 %1215بنسبة  المعممية الصناعاتيميو قطاع    1313ثـ النقؿ بنسبة %1412الصناعات غير المعممية بنسبة 
مف اجمالي  %1011بنسبة  البحري والصيد الفالحة،ثـ فطاع %1116يميو التجييزات الجماعية بنسبة

 .% 10االستثمار،بينما حظيت باقي القطاعات بنسب أقؿ مف 

 :   التالية لممحاور وفقا اإلصالحات بتعميؽ تسـا(:2007/2011لمتنمية ) ثانيا:المخطط الحادي عشر

 .لمنمو أسرع نسؽ تحقيؽ عمى قدرتو رفع بيدؼ العالمي االقتصاد في اندماجو وتعزيز االقتصاد تمتيف -1
 .واألجياؿ الفئات بيف وضماف التوازف النمو استدامة ضماف أجؿ مف الشاممة التنمية مقومات تثبيت -2
 .لمنمو مصادر جديدة توفير قصد المعرفة عمى مبني اقتصاد إلى التونسي االقتصاد تطوير -3
 قطاعية سياسات اعتماد،و لمتنمية الرئيسي جعمو المحرؾ قصد البشري الماؿ رأس في االستثمار دعـ -4

ويبيف الجدوؿ التالي توزيع االستثمار حسب ،1تنويعو أي االقتصاد ىيكمة تطوير ومتطمبات تتماشى
 .القطاعات

 
                                                           

 .80-7ص  ،صمرجع سابق،1022-1006المخطط الحادي عشر للتنمية)وزارة التنمية والتعاون الدويل،  1
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 (2011-2007(التوزيع القطاعي لالستثمار  في تونس ضمن المخطط العاشر لمفترة)3-4) رقمالجدول 

 النسبة المئوية القيمة م د 
 814 533510 البحري والصيد الفالحة

 1116 736010 المعممية الصناعات
 214 149510 والكهربائية الميكانيكية الصناعات

 116 101510 والجمد النسيج
 1612 1026810 المعممية غير الصناعات

 53 3368610 الخدمات
 1712 1090010 النقل

 611 385610 المواصالت
 1018 687210 الجماعية التجهيزات

 100 63521 المجموع
 ، المجمد األوؿ:المحتوى الجممي،تونس،(2011-2007المخطط الحادي عشر لمتنمية)وزارة التنمية والتعاوف الدولي،:المصدر
 .105 ،ص2007جويمية 

 النقؿ( يميو قطاع % 531يتبيف مف الجدوؿ استحواذ قطاع الخدمات عمى اكثر مف نصؼ االستثمارات )    
يميو  %1116بنسبة  المعممية الصناعاتثـ يميو قطاع   %1612الصناعات غير المعممية بنسبة ثـ  1712بنسبة

 .% 10،بينما حظيت باقي القطاعات بنسب أقؿ مف % 1018التجييزات الجماعية بنسبة

 :2011قبل بتونس الوضعية االقتصادية :الفرع الثالث

 الى 2007و 2006سنتي  6130و 5170 في تونس انخفاضا مف االجمالي المحمي الناتج نمو معدؿشيد     
 2010 سنة دوالر مميار 4413 نحو لتونس االجمالي المحمي الناتج قيمة بمغت وقد،2010سنة 3110
          الى 2006 سنة دوالر مميار( 016-) مف  الجاري الحساب ،وتراجع2006سنة دوالر مميار 3414مقابؿ

-2006)فترة الخالؿ % 414و% 314 بيف التضخـ استقرت معدالتو ،2010 سنة دوالر مميار (211-)
 الديف ارتفعو نفس الفترة،خالؿ  دوالر مميار (111-) و دوالر مميار (013-)  بيف الموازنة استقر عجزو (،2010

 الدولية االحتياطيات وتزايدت 2010 سنة دوالر مميار 2115 الى 2006 سنة دوالر مميار 1815 مف الخارجي
   2010.1 سنة دوالر مميار 915 الى 2006 سنة دوالر مميار 618 مف

 
                                                           

 .16 -11ص صمرجع سابق،،2012العدد الفصلي األول،،نشرة ضمان االستثمارة العربية لضمان االستثمار،سادلؤس 1
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 :2011بعد  االصالح االقتصادي في دول المقارنة المبحث الثاني:تجارب

 االوضاع االستثنائية التي مرت بيا المنطقة العربية الى اعادة النظر في برامج االصالحات،معدت أ     
وفيما يمي تفصيؿ لمبرامج ،ولممحافظة عمى االستقرار،اعتماد بعض االجراءات االستباقية لتجنب االنسداد

 .االقتصادية المتبعة في دوؿ المقارنة

 :2011المطمب األول:برامج االصالح االقتصادي المطبقة بالجزائر بعد 

 (2014-2010في برنامج االستثمارات العمومية) تمثاليف لالصالح االقتصادي مجنااعتمدت الجزائر بر    
 .(2019-2015والبرنامج الخماسي)

 :2010/2014الفرع األول:برنامج االستثمارات العمومية

 سنة منذ فييا  شرع التي الكمي الطمب دعـ عمى المرتكزة اإلقتصادية ةسياسال تطبيؽ في رااإلستمر  إطار في    
 مميار 286يعادؿ بمبمغ لنفقات تصورا يمثؿ الذي (2014-2010)االستثمارات العموميةبرنامج تـ اقرار  2001
  :ويشمؿ دوالر

 الستكماؿ دوالر(، مميار  130مميار دينار)يعادؿ 9680بمبمغ  2009)برنامج جاري( الى نياية
 .المشاريع الكبرى الجاري انجازىا

 مف  %40وخصص أكثر مف 1أجؿ مشاريع جديدة مميار دوالر،مف 155برنامج جديد بمبمغ يعادؿ
 2.موارده لتحسيف التنمية البشرية وتطوير اليياكؿ التعميمية

مواصمة تطوير ،و تحسيف التنمية البشرية 3ييدؼ الى::2010/2014العمومية ت االستثمارا أوال:أهداف برنامج
تشجيع ،التنمية الصناعية،اإلقتصاد الوطنيدعـ تنمية ،المنشآت القاعدية األساسية وتحسيف الخدمة العمومية

 .تطوير إقتصاد المعرفة،إنشاء مناصب الشغؿ

 

                                                           
 .2012أفريل 25 الزيارة تاريخ ( ministre.gov.dz-www.premier،متاح على:)الوزيراألول وابةب،38 ،ص2010 ،أكتوبرالعامة السياسة بيان ملحقمصاحل الوزير األول، 1

2
  Abdelhak Lamiri, La décennie de la dernière chance:Émergence ou déchéance de l’économie Algérienne?,Chihab Editions, 

Alger,2013,pp 78-79. 
3
 Agence Nationale de Developpement deL'investissement,Programme Quinquennal des Investissements publics 2010-2014, 

Disponible sur le site:(http://www.andi.dz /plan.quinquenal.pdf ) page consultée le:13Avril 2012. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.andi.dz/
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في مضمونو استكماال لما جاء بو البرنامج  اعتبر(:2010/2014ثانيا:مضمون برنامج االستثمارات العمومية)
 :في تمثمت أساسية محاور 6 إلى وتقسيم تـ حيث التكميمي لدعـ النمو

 ما أي مميار دج( 10122)البرنامج قيمة مف كبير نصيب لو وخصص:البشرية بالتنمية المتعمؽ المحور -1
 الطبي أطواره،والتكفؿ بمختمؼ التعميـ ظروؼ تحسيف دؼبي وذلؾ اإلجمالية القيمة نصؼ يعادؿ

 .وغيرىا السكف ظروؼ وتحسيف
مميار دج يوجو أزيد  6448 ب تقدر شاممة ميزانية ويتضمف:األساسية بالمنشآت المتعمؽ المحور -2

 .العمومية لألشغاؿمميار دج منيا  3100مف
مميار دج  379مميار دج حوالي 1666مبمغ لو خصص وقد:العمومية الخدمة بتحسيف المتعمؽ المحور -3

 .لقطاع العدالة
 .مميار دج 1566ب قدرت ميزانية عمى استحوذ وقدالمحور المتعمؽ بالتنمية االقتصادية: -4
 شيادات حاممي إدماجمميار دج موجية لدعـ  360:وقدرت قيمتو بالبطالة بمكافحة المتعمؽ المحور -5

 .مصغرة مؤسسات استحداث دؼبيالميني، والتكويف العالي التعميـ
مميار دج  250مبمغ لو خصص وقد:لالتصاؿ الجديدة والتكنولوجيات العممي بالبحث المتعمؽ المحور -6

قامة العممي البحث تطوير دؼبي  1.اإللكتروني الحكـ وا 

 تمثمت: االجراءات مف جممة اتخاذ تـ:2011االحتجاجات ظروف بفعل المنفذة االستثنائية ثالثا:االجراءات

 في العمؿ فرص زيادة،التحتية البنى عمى االنفاؽ مخصصات زيادة،الدعـ مخصصات زيادة،االجور زيادة
 المحمي الناتج مف% 25 بنسبة العاـ االنفاؽ زيادة االجراءات ىاتو محصمة وكانت،العاـ والقطاع الحكومة
 تشمؿ التي  ستعجاليةاال خطةالناتجة عف ال نفقاتال لتغطية إضافية موازنة إلى لمجوءحيث تـ ا 2،االجمالي
  .الشعبية المطالب مف لعدد استجابة الشرائية والقدرة والسكف واالستثمار التشغيؿ مجاالت

 

 

                                                           
 .84 -82ص صمرجع سابق،،2010أكتوبر،ملحق بيان السياسة العامةمصاحل الوزير األول، 1
2
الكويت،جانفي ،العدد األول،ادلعهد العريب للتخطيط، 15،رللة التنمية والسياسات االقتصادية،اجمللد الربيع العربي9مقاربة اقتصادية لفهم الدوافع واستخالص الدروساشرف العريب، 

 .127،ص2013
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 :(2014/2019توطيد النمو االقتصادي) برنامج:نيالثا الفرع

 القطاعات في االستثمارالخطة  تشجعو ،لمنمو خماسيال مخططمل دوالر مميار 262 نحو الدولة رصدت
عادة والمياه الزراعة وباألخص لالقتصاد الرئيسية  وتركز،والسياحة والصناعة النفايات واسترجاع تدوير وا 

 قائـ،إدارة مستشفى 15 وتجديد جديدة مستشفيات خمسة بناء في والتجديد،متمثمة المستشفيات بناء:عمىباألخص 
 رقـ حساب فتح تـ كما 1،والموانيء المطارات لمنقؿ،وخاصة التحتية المياه،والبنية وتحمية الصحي الصرؼ مياه
 النمو توطيد برنامج بعنواف المسجمة العمومية االستثمارات عمميات تسيير صندوؽ عنوانو والذي 143-302

قصد الحد مف البطالة وتحسيف  %7وييدؼ ىذا البرنامج الى تحقيؽ نسبة نمو قدرىا،2019-2015 اإلقتصادي
وتندرج الوطني  االقتصاد وتنويع المنجزة األساسية المنشآت وصيانة تسيير وضمافظروؼ معيشة المواطنيف 

  بعض محاور البرنامج فيما يمي:

 عصرنة المنظومة المصرفية المالية،وقطاع التأمينات،النشاطات المالية وعصرنتها عن طريق: أوال:تعزيز
واصالح االدارة الجبائية وتحديثيا:بتبسيط االجراءات والحد مف الضغط الجبائي،اضافة الى عصرنة المحاسبة 

جراءات لفائدة المواطنيف بتحييف المعايير المحاسبية الجزائرية،وعصرنة ادارة االمالؾ الوطنية:بتخفيؼ اال
 .وتحسيف نوعية الخدمات،اضافة الى عصرنة ادارة الجمارؾ بالتعجيؿ بإستكماؿ قانوف الجمارؾ الجديد

،ومكافحة مراقبة االنفاؽ العمومي عف طريؽ:ثانيا:تعزيز مكافحة الفساد وتبييض االموال وتمويل االرهاب
 تبييض االمواؿ وتمويؿ االرىاب.

عف طريؽ العمؿ عمى رفع العراقيؿ التي تحوؿ دوف تحقيؽ نمو قوي ومتواصؿ مف مناخ االعمال: ثالثا:تحسين 
 .وتقميص االجراءات واآلجاؿ والتكاليؼ،خالؿ تحسيف محيط المؤسسة

عف طريؽ تعديؿ القانوف المتعمؽ بترقية االستثمار،وتحويؿ الوكالة الوطنية لتطوير رابعا:اصالح االستثمار:
الى قطب متخصص لتوجيو المستثمريف المحتمميف نحو مشاريع واعدة،ومرافقتيـ في االنجاز وارشادىـ  االستثمار

 .في مجاؿ التنظيـ والتسيير

                                                           
  03التجميد عن طريق اإلرسالية ادلستعجلة بتاريخ مت جتميد كل العمليات اليت مل تنطلق و اليت ليست من الضروريات من طرف وزارة ادلالية إال تلك العمليات ذات األمهية القصوى ومت ىذا 

 الكبري يف سعر البرتول. من ادلديرية العامة للميزانية وذلك راجع إىل التدىور 2015أوت 
1
 U.S.Départment Of State,Bureau of Economic and Business Affairs Algeria:Investment Climate Statement 2015, Usa, May2015, 

p6. 
 ر عمليات االستثمارات العمومية المسجلة  بعنوان ييصندوق  تسبعنوان: 302-143حساب التخصيص اخلاص رقم تسيري ،احملدد لكيفيات 205-15انظر:ادلرسوم التنفيذي رقم

 .2015جويلية 29،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة بتاريخ1028-1024برنامج توطيد النمو االقتصادي 
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عف طريؽ تسييؿ الوصوؿ الى العقار الصناعي وعمى زيادة وفرة العقار خامسا:تعبئة العقار الصناعي:
عادة تأىيؿ االقتصادي مف خالؿ االستمرار في انجاز مناطؽ صناعية  جديدة،وتطوير وانشاء مناطؽ لمنشاط،وا 

 .المواقع االقتصادية،الى جانب تعبئة االصوؿ الفائضة والمتبقية لممؤسسات العمومية

، تأطير السوؽ وتنظيميا وضبطيا:عف طريؽسادسا:تنظيم األنشطة والممارسات التجارية وضبطها ومراقبتها:
رة التدابير الرامية الى تدخؿ صندوؽ دعـ ترقية الصادرات خارج وتأطير التجارة الخارجية وترقيتيا بمباش

مواصمة مسعى انفتاح االقتصاد الوطني واندماجو في الفضاءات االقتصادية العالمية المحروقات،مع 
  1.والجيوية،ومواصمة مسار التفاوض مف اجؿ االنضماـ الى المنظمة العالمية لمتجارة

 :تتمثؿ فياالقتصادية المطبقة في الجزائر: الفرع الثالث:السياسات

 الجزائر: المالية السياسة:أوال

 %8414،حيث مثمت االيرادات الضريبية رفعيااالصالح االقتصادي استيدفت برامج :العامة اإليرادات-1
اإليرادات  إرتفاع في الضريبية اإليرادات ساىمت،وقد  2013سنة  %8912و 2012سنة %8816و 2011سنة
 السمع والخدمات عمى الضرائب ارتفاع مف مجمميا في الزيادة ىذه نجمت % 10119ب المحروقات خارج

الجمركية،غير اف االيرادات في الجزائر ترتبط بقطاع المحروقات حيث تمثؿ الجباية البترولية النسبة  والحقوؽ
 الجزائر في النفط إيرادات النفط،فبمغت أسعار إنخفاض بسبب كبير بشكؿ تضررت وقد 2كبر مف االيرادات،األ
 تدىور بسبب الحكومية اإليرادات إنخفاض ،وأدى2012 عاـ ممياراً  61 بػ مقارنة ،2015 عاـ دوالر مميار 34

 الدوالر مقابؿ الجزائري الدينار قيمة تراجع عالميًا،إلى األميركي الدوالر قيمة ارتفاع مع النفط،مترافقاً  أسعار
 مميار 15616( الذىب عدا ما) األجنبية اإلحتياطات مجمؿ بمغت وعميو ،2010 عاـ منذ% 4717 بػ األميركي

 اإلستقرار عمى المحافظة المركزي البنؾ يحاوؿ الذي الوقت في ،2010 عاـ منذ ليا مستوى أقؿ وىو دوالر
 3.النفط قطاع غير مف والصادرات المنتجات عمى والتركيز اإلقتصادي

                                                           
 .16 -11ص ص ،2014،ماي اجلزائرمخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس،،رئاسة احلكومة 1
2
 أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية)غري منشورة(،(،1023-2880مساهمة ترشيد اإلنفاق الحكومي في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر9 دراسة تطبيقية للفترة)طارق قدوري، 

 .230-229،ص 2016-2015جامعة زلمد خيضر،بسكرة،
3
 ،منشورة على ادلوقع2016،جانفي ،بريوت424العدد ،رللة احتاد ادلصارف،1024و1023ي لمحة عن تطورات اإلقتصاد العربي خالل عامإحتاد ادلصارف العربية، 

http://www.uabonline.org/ economic  2016جوان17تاريخ الزيارة. 
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مرات خالؿ  6حيث تضاعفت النفقات العامة ،برامج االصالح االقتصادي رفعيا استيدفت:العام اإلنفاق-2 
ة مميوف دينار جزائري سن 7656166لتبمغ  2000مميوف دينار سنة 1255567مف (2014-2000) الفترة

 اإلرتفاع ىذا ويرجع،خالؿ نفس الفترة  العاـ اإلنفاؽ إجمالي مف األكبر النسبة الجارية النفقات ،ومثمت2014
 سداد الديف عمميات إلى باإلضافة،االجتماعية والتحويالت األجور أعباء إرتفاع:العوامؿ أىميا مف مجموعة إلى

 يعني مما،الفعاؿ لمطمب كينز نظرية أنو يتبيف سيادة إال،العامة النفقات زيادة في األسباب تعدد العمومي،ورغـ
 العامة لمنفقات االقتصادي  النشاط تبعية عف ذلؾ ونتج،1الكينزية مع النظرية يتسؽ الجزائري االقتصاد أف

 2001لو،لكف الزيادة في الطمب الكمي تـ تمبيتيا عف طريؽ الواردات،اذ ارتفعت قيمتيا ما بيف سنة كمحرؾ
مميار دوالر،وىو ما يبرز حجـ الطمب المتسرب الى خارج االقتصاد المحمي نتيجة عدـ  50بأكثر مف  2014و

 2.جياز االنتاجي في الجزائركفاءة وقمة مرونة ال

 بالنسبة العجز نسبة متوسط وكاف،معدالت العجز في تقارب األخيرة السنوات شيدت:لمدولة العامة الموازنة-3
 ميزانياتيا تنظيـ الحكومة إلى يث لجأت،ح%16193ما يعادؿ  2014-2011إلى الناتج المحمي االجمالي لمفترة

 اإلعتيادية النفقات زيادة العامة،بسبب الخدمات نفقات جزء مف لتمويؿ بالعجز،وذلؾ التمويؿ وسيمة باستخداـ
 وبشكؿ بالعجز التمويؿ وسيمة زيادة إلى أدى ما وىذا،العامة في االيرادات مقاربة أو مماثمة زيادة ترافقيا أف دوف

النمو  برامج مسايرة في منيا الحكومة،رغبة طرؼ مف المنتيجة التوسعية عف السياسة متواصؿ مما يعبر
 عمى اإلنفاؽ زيادة خالؿ مف،لمدولة االجتماعي النيج عمى والحفاظ،مقبولة نمو معدالت لتحقيؽ،االقتصادي
 سنة مف األوؿ السداسي في رسميا عميو والمعمف المقمؽ المالي الوضع مف الرغـ وعمى،االجتماعية الحاجات
 التحويالت مبمغ عمى الحفاظ خالؿ مف،االجتماعية المكتسبات عمى قررت الحفاظ الحكومة اال اف،2015

 اعتمد المتكرر الميزانية في العجز ولمعالجة 3،اإلجمالي الداخمي الناتج مف%  119والذي قدر ب االجتماعية
 لمدولة، اإلستثمار نفقات بتمويؿ سمح الذي العمومي االدخار طريؽ أو عف االيرادات ضبط صندوؽ عمى

  4.عمى المحروقات كبير بشكؿ باالعتماد الجزائر في العامة المالية استمرار قابمية وارتبطت

                                                           
1
 .205،ص مرجع سابقطارق قدوري، 
 .234كرمي بودخدخ،مرجع سابق،ص  2
 بدون ترقيم.،2015نوفمرباجلزائر،حول الظرف االقتصادي واالجتماعي، تقريراجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي اجلزائري، 3
4
 .234-233طارق قدوري،مرجع سابق،ص ص 
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 لتعويض العادية الضرائب تحصيؿ رفع تفضؿ الحكومة أف ،يتبيف2015لسنة  المالية الميزانية سياسة وبشأف 
 1.المسجؿ لمعجز بالنسبة ضئيال التعويض ىذا كاف واف الخسائر

ابتداءا  الجزائر في النقدية لمكتمة مقابؿ أىـ الخارجية األصوؿ صافي أصبحالجزائر:ثانيا:السياسة النقدية في 
 مف اعتبارا جديدة ظاىرة( لمخزينة) لمدولة الموجية بالقروض النقدية الكتمة تغطية عرفت ،بالمقابؿ2000مف سنة

 أىمية إلى بالنظر البنكي، لمنظاـ صافيا دائنا تشكؿ أصبحت التي ىي العمومية الخزينة أف وىو 2004 نياية
 اآلخر،وأىـ البعض عف واستغنت النقدية السياسة أدوات بعض الجزائر استخدمت وقد،اإليرادات ضبط صندوؽ

 :األدوات ىي ىذه

 ابتداء النقدية لمسياسة مباشرة غير جديدة كأداة األداة ىذه إتباع تـ(:أشير 3و أياـ 07) السيولة استرجاع -1
 لفترة السيولة استرجاع إلى وتنقسـ البنكية، السيولة عمى فعالة رقابة ضماف بغية ،2002 أفريؿ شير مف

 (. سوؽ وسيمتي) أشير 3 و أياـ 7 استحقاؽ

 توضع وديعة عف عبارة ،وىي2005 سنة الجزائر بنؾ استحدثيا:لمفائدة المغمة بالوديعة الخاصة التسهيمة -2
 لمتقمبات طبقا تعديالت األخير ىذا مسبقا،ويشيد عنو معمف فائدة بمعدؿ ساعة 24 لمدة الجزائر بنؾ لدى

 فائض ظاىرة الستمرار انعكاسا لمفائدة المغمة الوديعة آلية تطبيؽ جاء كما النقدية، السوؽ مستوى عمى الحادثة
 في الجزائر،وذلؾ بنؾ لدى التجارية لمبنوؾ السيولة لفائض توظيؼ عف الجزائري،وتعبر البنكي النظاـ السيولة
 تحسب فائدة عنو طوعا،تستحؽ الجزائر لبنؾ التجارية البنوؾ تمنحو قرض صورة بياض،تأخذ عمى عممية شكؿ
 .الجزائر بنؾ يحدده ثابت الفائدة ومعدؿ استحقاقيا فترة أساس عمى

 مبيمة كانت أنيا غير 10-90 قانوف بنود ضمف وجود األداة ليذه كاف لقد:اإلجباري االحتياطي أداة -3
عادة التي المعالـ لكؿ دقيؽ بشكؿ التحديد فييا تـ والتي 2004 سنة حتى المعالـ  لنفس إحيائيا تخصيا،وا 

  2.السيولة استرجاع أدوات أحدثت التي الضرورة

 

 

                                                           
 مرجع سابق،بدون ترقيم.،اجلزائري اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي 1
2
 .79-76ص ،ص2012مرباح،ورقلة، قاصدي العاشر،جامعة الباحث،العدد ،رللة(1008-1000) الفترة خالل الجزائر في النقدية السياسة تحوالترايس، فضيل 
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 :2011 بعد مصرب المطبقة االقتصادي االصالح برامجالمطمب الثاني:

لمظروؼ االستثنائية التي مرت بيا مصر،ونتيجة ،تبعا مصر في والتعديالتاالقتصادية  الخطط تعددت
 الحكومة زادتوالتي نتج عنيا تغير في االجراءات واالساليب المتخذة حيث ،التغييرات الحكومية الكثيرة

 والموظفيف المدنية الخدمة موّظفي ،رواتب(2011 مارس 3-2011 جانفي 31) شفيؽ أحمد األولى،برئاسة
 حكومة ألغت كما،سابقاً  الحكومة في المؤّقتيف العامميف عمى دائمة وظيفة وعرضت،% 15 بنسبة العسكرييف

 ىذه وخالؿ،الضريبية المتأّخرات دفع عمى الخاص القطاع لتشجيع المبيعات ضريبة عمى الغرامات شفيؽ
الى اجراءات استثنائية اخرى  ،اضافةما حدّ  إلى الصدمة مف حالة في الخاص القطاع النمو،وبقي الفترة،تباطأ

 العمؿ فرص زيادة،االجتماعية التحويالت زيادة،الدعـ مخصصات زيادة لتيدئة الجبية االجتماعية تمثمت في:
 المحمي الناتج مف% 018 بنسبة العاـ االنفاؽ زيادة االجراءات ىاتو محصمة وكانت ،العاـ والقطاع الحكومة في

 1.االجمالي

جواف  11في ( 2011 ديسمبر 7 - 2011 مارس 3) شرؼ عصاـ برئاسة الثانية الحكومة أقّرتو 
 دوالر،مقارنةً  مميار 91154 مصر،وبمغت تاريخ في ميزانية أكبر تمؾ كانتبعد االحداث،و  ميزانية أوؿ 2011
 فييا تصؿو ،%312 قدره نمو نسبة،واستيدفت الخطة دوالر مميار 69153 بمغت التي السنة السابقة ليا بميزانية
 تشكؿ جنيو مميار 113 إلى( العامة والشركات االقتصادية والييئات الحكومية) العامة االستثمارات يإجمال
  .اإلجمالية االستثمارات جممة مف% 48

 الوضع لتعزيز السياسات مف عدداً ( 2012 أوت 2 - 2011 ديسمبر 7) الجنزوري كماؿ حكومة تبّنتو     
 جديداً  أدنى وحّداً  العامة لألجور سقفاً  الجنزوري قّدـ،الخارجية والديوف العاـ اإلنفاؽ خفض الكمي،مثؿ االقتصادي

نتاج السياحة لدعـ خطتيف عمى لألجور،ووافؽ  السوؽ، في حسناً  قبوالً  المبادرات ىذه لقيت وقد،والسكر القطف وا 
 قنديؿ ىشاـ حكومة توّلت،ثـ 2% 5 نحو وجيزة،إلى االنتقالية،ووصؿ،لفترة الفترة في لو معدؿ أعمى النمو وسّجؿ

( 2014 – 2012)المدى قصيرة خطةثالث مراحؿ:واقترحت خطة مقسمة الى ،2012 أوت 2 في مسؤولياتيا

                                                           
  ونتج عن ذلك تعدد الربامج والتعديالت عليها 2015سبتمرب 20تعيني سبع حكومات يف مصر آخرىا برئاسة شريف امساعيل اليت تشكلت يف  2011جانفي  25عرفت الفرتة اليت تلت،

 وااللغاءات مبعدل خطة تنموية جديدة لكل سنة.
1
 .127العريب،مرجع سابق،صاشرف  
2
تاريخ     mec.org-http://carnegieمنشور على ادلوقع  ،2013،مركز كارنيغي للشرق األوسط،بريوت،جوانالقطاع الخاص في مصر بعد الثورةابراىيم سيف،أمحد فاروق غنيم، 

 .2016ديسمرب 25الزيارة
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 –2017)المدى طويمة خطة،و االقتصادي البناء تعزيز مرحمة،(2017 -2014)المدى متوسطة خطةو 
 .2015،وتوالت التغييرات  والخطط الى غاية سبتمبر2013 في جانفي تـ تعديميا،غير اف الحكومة (2022

 (:2014 – 2012االجتماعي:)  االنتعاش مرحمة:المدى قصيرة الفرع األول:الخطة

 سنة%  315 إلى(  2011/2012سنة)% 212 مف االقتصادي النمو معدؿ رفعاستيدفت الخطة      
 فرصة ألؼ 800 عف تقؿ ال عمؿ فرص توفير(،اضافة الى  2013/2014) سنة% 415 ،ثـ(2012/2013)

 مصري جنيو مميار 267 لتبمغ واألجنبية المحمية االستثمارات تعظيـ( مف خالؿ  2013-2012)نياية قبؿ
 1.جنيو مميار 100 بحوالي فييا الحكومة تساىـ

 فروؽ لممزارعيف،ودعـ الدعـ تقديـ شمؿيلزراعة،و ييتـ المحور األوؿ با ربعة محاورأوتركزت الخطة في      
 وصوؿ لممزارعيف،وتأميف جيدة معيشية بيئة القطف،وتوفير زراعة الزراعي،ودعـ اإلنتاج لقروض الفائدة أسعار
 والشعبية الريفية المناطؽ في التنمية برامج لمقرى،ودعـ اآلمف الصحي الصرؼ وشبكات النظيفة الشرب مياه

 وتوازف نوعية نقمة إحداث المحمية،بيدؼ بالتنمية يتعمؽف الثانيالمحور  ،اماالمحافظات بمختمؼ النائية والمناطؽ
 العشوائية المناطؽ وتطوير المدف تطوير إعادة خالؿ المكاني،مف الحيز عمى واجتماعي واقتصادي سكاني

نشاء الحدودية، والمحافظات الصحراوية المناطؽ العامة،وتنمية بالخدمات واالرتقاء  والقرى المدف مف سمسمة وا 
 مستوى عمى الشعبية والمشاركة المحمية الالمركزية السكانية،وتفعيؿ الكثافة لتخفيؼ والوادي الدلتا حوؿ الجديدة

 سيناء لتنمية متكامؿ مخطط خالؿ مف سيناء، بتنمية يتعمؽف الحكومة خطة يف الثالث المحور،بينما المحميات
 مف يقرب ما جنيو،وتوطيف مميار بمقدار 2012/2013 يالمال العاـ موازنة فى تدرج مالية اعتمادات خالؿ مف
 المتكاممة التنمية تحقيؽ إلى ،باإلضافةيالواد الجديد،وجنوب يالواد لتنمية بسيناء،ومخطط مواطف مميوف 115
 الصحة قطاع مخصصات زيادة عمى الصحية،ويرتكز الرعاية يوفالخطة، ليذه الرابع المحور،اما بورسعيد شرؽ

 المعيمة والمرأة لألطفاؿ الصحي التأميف الدولة،ودعـ نفقة عمى العالج برامج ودعـ الصحية، الخدمات وتحسيف
 .والطفولة األمومة ببرامج االىتماـ األطفاؿ،مع وألباف

-2013االجتماعية) لمعدالة والتأسيس االقتصاد لتنشيط العاجمة الخطة اقرارفي نفس االطار تـ كما     
 مميار 30 حدود في اضافية اعتمادات ضخ عمى تركز الوزراء،والتي مجمس قبؿ مف اعتمادىا بعد( 2014
 في واالجتماعية االقتصادية الحياة مجمؿ عمى بمردودىا المواطف يشعر محددة ومشروعات أنشطة في جنيو

                                                           
1
 ،منشور على ادلوقع3،ص2012نوفمربمصر،(،1023-1021االقتصادي واالجتماعي في اطار خطة الحكومة المصرية) البرنامج الوطني لالصالحرئاسة رللس الوزراء، 

ar.pdf-2014-http://www.mof.gov.eg/reforms2012    2016ماي 8الزيارة تاريخ. 

http://www.mof.gov.eg/.../PDF/reforms2012-2014-ar.pdf
http://www.mof.gov.eg/.../PDF/reforms2012-2014-ar.pdf
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 المتسارع االقتصادي النمو لمرحمة تأسيس عمى ذاتو الوقت في وتساعد أشير التسعة يتجاوز ال زمني مدى
سنوات تمثمت  10ووضعت الخطة السالفة الذكر اىدافا تمتد الى الشاممة، االجتماعية والعدالة والمستداـ

 1.في:مضاعفة الدخؿ القومي،الحد مف البطالة،تحسيف نوعية الحياة،وبناء منظومة جديدة لمتخطيط

 (:2015-2014) واالجتماعية االقتصادية التنمية خطةالفرع الثاني:

 القطاعات نمو معدالت رفع خالؿ مف، %312 الى ياالقتصاد النمو معدالت رفعتستيدؼ الخطة      
 قطاع يمية% 1611 الى التحويمية الصناعات قطاع سياأر  وعمى الكمية النمو معدالت لتقود المختمفة االقتصادية

 ثـ% 1012 بنسبة الحكومة قطاع ثـ% 1213 بنسبة والتجزئة الجممة تجارة قطاع ثـ% 1416 بنسبة الزراعة
 ثـ% 514 والمعمومات االتصاالت قطاع يميو ركود فترة بعد نشاطو ليعاود% 914 ليحقؽ والتشييد البناء قطاع
 زيادة،اضافة الى %418 نمو معدؿ تحقؽ ويستيدؼ وكيرباء صحى وصرؼ مياه مف العامة المرافؽ قطاع
 مقابؿ% 13 الى لتصؿ البطالة معدالت تخفيض مع% 14 ليسجؿ% 1 مف يقرب بما االستثمار معدؿ
 بزيادة جنيو الؼ 1913 الى الفرد دخؿ متوسط زيادة فى ستساعد المؤشرات ،وىذهالسابؽ يالمال لمعاـ% 1313
 .السابؽ العاـ عف جنيو مائة

 منيا جنيو مميار 24611 مقابؿ جنيو مميار 33619 بقيمة كمية استثمارات تحقيؽعمى  الخطةتركز و      
 جنيو مميار 1812 يوالباق جنيو مميار 50 نحو العامة الخزانة منيا تموؿ عامة استثمارات جنيو مميار 13019

 الخاص لمقطاع االكبر والنصيب العامة الشركات استثمارات جنيو مميار 4515و االقتصادية الييئات استثمارات
 .  2جنيو مميارات 206 بنحو

 :(2016 -2015االجتماعية) لمعدالة والتأسيس االقتصاد لتنشيط العاجمة الثالث:الخطةالفرع 

 والصحة والتعميـ والمعرفة واالبتكار والبيئة والطاقة االجتماعية والعدالة االقتصادية التنمية تشمؿ الخطة محاور  
 واألمف الخارجية والسياسة الداخمية والسياسة الحكومية المؤسسات وكفاءة والشفافية العمرانية والتنمية والثقافة
 قوية دفعة إعطاء عمى 2015/2016 المالي لمعاـ واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة وتركز،القومي

 البرنامج) االستراتيجية التنمية محاور السويس،واستكماؿ قناة تنمية محور خاصة الكبرى القومية لممشروعات

                                                           
1
 ،منشور على ادلوقع:40-21،ص ص2012،الفاىرة،نوفمرب1011االطار االستراتيجي لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية حتى عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 

http://mop.gov.eg   2014مارس 31تاريخ الزيارة. 
2
تاريخ الزيارة   http://mpmar.gov.eg،منشورة على ادلوقع:2014القاىرة،جوان،(1024-1023خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية )ابعة واالصالح االداري،وزارة التخطيط وادلت 

 2014ديسمرب 31

http://mop.gov.eg/vision_PDf
http://mpmar.gov.eg/
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 الثالثة المرحمتيف خالؿ مف األنفاؽ مترو فداف،وتطوير المميوف تنمية ،ومشروع(الستراتيجيةا لمطرؽ يالقوم
 برنامج واستكماؿ العشوائية، المناطؽ الذىبي،وتطوير المثمث منطقة والرابع،وتطوير الثالث الخط مف والرابعة
 .فقراً  األكثر القرى لتنمية القومي البرنامج إلى باالضافة االجتماعي، اإلسكاف

 في حكومية استثمارات تخصيص 2015/2016 عاـ خالؿ الحكومية االستثمارات خطةأيضا تتضّمف و     
 جنيو مميار 28 نحو تخصيص تـ) لمدولة العامة الخزانة مف ممولة جنيو مميار 55 جنيو،منيا مميار 75 حدود
 لتمويؿ جنيو مميار 28 ونحو اإلنتاجية المشروعات مف وغيرىا والعمرانية الزراعية التنمية مشروعات لتمويؿ
 ونحو( وغيرىا والشباب والثقافة العممي والبحث والصحة التعميـ مجاالت يف) البشرية التنمية ومشروعات برامج
 برامج متضمنة) المحمية لمتنمية تقريباً  جنيو مميار 7 إلى باالضافة والطرؽ النقؿ لمشروعات جنيو مميار 12

   (. فقراً  األكثر والقرى العشوائيات تطوير

 218 حوالي إلى اإلجمالي المحمي بالناتج الوصوؿو ٪ 5إلى الحقيقي النمو معدؿ رفعالخطة  تستيدؼو 
: منيجالخطة  تنتيج،و الثابتة باألسعار جنيو تريميوف 119الجارية،و وباألسعار السوؽ بسعر مصري جنيو تريميوف

 المناطؽ تنمية أف حيثاالجتماعية، والعدالة االقتصادي النمو يىدف بيف التوازف يحقؽ الذي" االحتوائي النمو"
ليذه  ساسيةاأل مرتكزاتال ىي التنمية عممية في الشباب دور ودعـ حرماناً  األكثر الفئات وتمكيف فقراً  األكثر
 .الخطة

 180منيا جنيو مميار 417 يحوال قدرىا اجمالية استثمارات تنفيذ المستيدفة النمو معدالت تحقيؽ تطمب   
 مميار 237 حدود في والباقي (عامة شركات –اقتصادية ىيئات–حكومة) عامة استثمارات تقريباً  جنيو مميار
 1.خاصة استثمارات جنيو

 :(2018جوان / 2016)مارس المستدامة التنمية الفرع الرابع:خطة

 إجراءحيث تـ  البرلماف انتخاب ،بعد2016 مارس في المدى طويمة اقتصادية خطة عمى الحكومة عمنتأ    
 % 6-5 اإلجمالي المحمي مناتجل نموالى تحقيؽ  خطةال وتيدؼجديد، اقتصادي فريؽ تشكيؿو وزاري، تغيير

                                                           
1
 :منشورة على ادلوقع،2015القاىرة،جويلية،العاجلة لتنشيط االقتصاد والتأسيس للعدالة االجتماعية الخطةاذليئة العامة لالستعالمات، 

http://www.sis.gov.eg/section/lang=ar   6201 فيفري11 تاريخ الزيارة. 
  األوىل الشرحية مصر استلمتمليار دوالر دلدة ثالث سنوات،حيث   12مت االتفاق على حصول مصر على قرض  بقيمة  (2018/ جوان 2016ادلستدامة)مارسخالل تنفيذ خطة التنمية 

 بأن مصر تعهدت مراجعات،بينما خلمس عسيخض الذي الربنامج مدة على ادلتبقي ادلبلغ توزيع جيري أن على،2016نوفمرب 16 يف دوالر مليار 2,7بقيمة  الدويل النقد صندوق قرض من
 ،ومها من اىم شروط صندوق النقد الدويل. 2016نوفمرب 4،ورفع اسعار الوقود يف 2016نوفمرب  3يف  اجلنيو تعومي،حيث قررت مصر االقتصادية اإلصالحات من سلسلة ذلك مقابل تنفذ

http://www.sis.gov.eg/section/lang=ar
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 إلى أيضا الخطة وتدعو،2018-2017 المالية السنة نياية بحموؿ% 10 مف أقؿ إلى الميزانية في والعجز
وتعمؿ الحكومة مف  1الحكومية الشركات في حصص وبيع٪ 10 بنسبة المضافة القيمة عمى الضريبة اعتماد

العدالة و  استعادة التوازنات عمى مستوى االقتصاد الكميخالؿ ىاتو الخطة عمى أربعة ركائز رئيسية تتمثؿ في:
انجاز المشروعات ،و االقتصادي وزيادة معدالت التشغيؿاالنطالؽ و  في توزيع الدخوؿ وتحقيؽ التنمية المستدمة

 استثمارات جنيو مميار 27816 جنيو،بواقع مميار 570 بقيمة استثمارات الخطة تستيدؼو  2،ية الكبرىالقوم
 الييكؿ أف إلى الخطة وتشير ،%5111 بنسبة جنيو مميار 291 بواقع خاصة واستثمارات ،%48 بنسبة عامة،

 واألنشطة والبناء التشييد مجاالت في توزيعيا سيتـ جنيو مميار 570 بقيمة المستيدفة لالستثمارات القطاعي
 قناة شامال والتخزيف والنقؿ ،%1318 بنسبة الصحى والصرؼ والمياه والكيرباء ،%2215 بنسبة العقارية
 والتجزئة الجممة وتجارة ،% 1415 االجتماعية ،والخدمات%419 والمعمومات ،واالتصاالت%1216 السويس

 ،الصناعات%1112 االستخراجية لصناعاتوا%  015 ،وأخرى%119 ،السياحة%513 ،والزراعة311%
 .ىداؼ المنشودة في نياية الخطةوالجدوؿ التالي يبيف األ 3،%917 التحويمية

 (2018-2017نهاية السنة المالية)بمصر في ( أهم المؤشرات االقتصادية المستهدفة 4-4الجدول رقم) 

 2018-2017 2015-2014 رالمؤش
 مستيدؼ فعمي

 6 412 %االقتصاديمعدل النمو 
 19 1414 %معدل االستثمار
 10 519 %معدل االدخار

 1019 1217 %البطالة لمعد
 915 11 %معدل التضخم

 94-92 9317 %نسبة الدين العام لمناتج المحمي االجمالي
 9 1115 %نسبة عجز الموازنة العامة لمدولة لمناتج المحمي االجمالي

 عمى المعطيات المستقاة مف: مف اعداد الطالب بناءا:المصدر

 .2016جواف 12( تاريخ الزيارةhttp://mpmar.gov.eg)عمى الموقع: وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االداري

 .2016جواف12تاريخ الزيارة( http://www.mof.gov.eg/Arabic/aspx)على الموقع:،المصرية وزارة المالية
                                                           

1
 Mohsin Khan,Elissa Miller,The Economic Decline of Egypt after the 2011 Uprising ,The Atlantic Council, Washington,June 

2016,p10. 
 ،منشورة على ادلوقع:33،ص2016،مصر،مارس1027برنامج عمل حكومة المهندس شريف اسماعيل حتى يونيو ،وزارة التخطيط ادلصرية 2

PIERiecOGlBc3NST0ZFc1U/view?pref=2&pli=1-https://drive.google.com/file/d/0B9Uy  :2016ديسمرب 3تاريخ الزيارة.     
3
 .2016ديسمرب 21تاريخ الزيارة http://www.almasryalyoum.com:،منشور على ادلوقع2016،ديسمرب20اليوم، ،ادلصريخطة التنمية المستدامة للمحافظاتوليد رلدي، 

http://mpmar.gov.eg/
http://www.mof.gov.eg/Arabic/aspx
https://drive.google.com/file/d/0B9Uy-PIERiecOGlBc3NST0ZFc1U/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B9Uy-PIERiecOGlBc3NST0ZFc1U/view?pref=2&pli=1
http://www.almasryalyoum.com/
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( 10االدخار معدؿ ،%19معدؿ االستثمار،%6النمو االقتصادي المتغيرات )يتبيف مف الجدوؿ استيداؼ رفع 
 لمناتج العاـ الديف نسبة ،%915التضخـ معدؿ ،%1019في المقابؿ يتـ استيداؼ تخفيض المتغيرات)البطالة

 (.%9االجمالي المحمي لمناتجنسبة  لمدولة العامة الموازنة عجز ،%94-92بيف  ما االجمالي المحمي

 تتمثؿ في:الفرع الخامس:السياسات االقتصادية المطبقة في مصر:

 :تتمثؿ فيمصر: المالية السياسة:أوال

 األىمية فارتفعت اإلجمالي المحمي الناتج الى نسبة اإليرادات قيمة انخفضت:مصر العامة اإليرادات -1
 لإليرادات النسبية األىمية المحمي،وتراجعت االقتراض طريؽ عف العجز تمويؿ وتـ لإلقتراض النسبية
 التصاعدية الضريبة نظاـ تطبيؽ يتـ لـ أنو لمضرائب،غير النسبية األىمية تتغير لـ والمنح،لكف الجارية
  .العدالة تحقيؽ مف كنوع اقتراحو تـ الذي

 المتمثمة في الشعب مطالب لتحقيؽ توسعية مالية سياسة المصرية الحكومة تبنت:مصر العام اإلنفاق -2
 اإلجمالي المحمي الناتج مف كنسبة النفقات متوسط النفقات فبمغ زادت ولذلؾ االجتماعية العدالة
 لممصروفات النسبية األىمية وتراجعت ،(2012/2013-2010/2011) الفترة خالؿ وذلؾ% 31113

 األجور زيادة خالؿ مف الفئوية المطالب مف لعدد واستجابتيا الحكومة لخضوع عائد االستثمارية وذلؾ
 جممة في االجتماعية والمزايا والمنح والدعـ لألجور النسبية األىمية ارتفعت التقاعد،ولذلؾ ومعاشات

عادة الغير المصروفات في النظر إعادة تـ كما،العامة المصروفات  الذي الدعـ في النظر ضرورية،وا 
 1الدولة.  في مرتفعة دخوؿ ذات لشرائح يذىب الذي والكيرباء البنزيف دعـ مستحقيو،مثؿ لغير يذىب

 أسعار عمى المعمـ الدعـ ومسببات مف وكاف 2011عانت مف عجز بعد :مصر لمدولة العامة الموازنة-3
 النقد لصندوؽ المحصمة،ووفقاً  الضرائب في عالميًا،وانخفاض األولية السمع أسعار والوقود،وارتفاع الغذاء

 والديف العامة المالية عجز ارتفاع زيادة في 2011اضطرابات  أعقاب في اإلنفاؽ طفرات الدولي،تسببت
 التوترات ومعالجة الممحة االجتماعية االحتياجات تمبية العربي التحوؿ دوؿ حكومات حاولت حيث العاـ

 والدعـ العاـ القطاع أجور زيادة في االستمرار خالؿ مف الكمي الطمب مستويات عمى والمحافظة السياسية

                                                           
ادلركز الدميقراطي (،1022-2882تطبيقية على االقتصاد المصري خالل الفترة ) االقتصادي9دراسة أثر السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو،وآخرون سارة علي أمحد زلمد 1

 .2016جانفي 22تاريخ الزيارة   http://democraticac.de/?page_id=31منشور على ادلوقع:،2015ديسمربمصر، العريب،

http://democraticac.de/?page_id=31
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 2013مصر سنتي  في المحمي الناتج إجمالي مف% 80 مف أكثر إلى العاـ الديف إرتفاع إلى المعمـ،أدى
  2014.1و

 سعر مشكمة عمى السيطرة في 2010 عاـ في المصري المركزي البنؾ نجحمصر: النقدية السياسة:ثانيا
 مؤشر إطالؽ طريؽ عف االنفالت مف التضخـ معدالت عمى الموازية،والسيطرة السوؽ عمى الصرؼ،والقضاء

 والسمع إداريا أسعارىا المحدد والخدمات السمع لمتضخـ،يستبعد العاـ الرقـ مف يشتؽ األساسي لمتضخـ جديد
 عمى سمبية تداعيات لذلؾ كاف جانفي 25 السياسية في والتحوالت 2011 سنة بداية تقمبًا،لكف مع األكثر

 مميار 21 مصر فقدت األجنبي،حيث النقد مف االحتياطي في كبير انخفاض حيث حدث المصري االقتصاد
 الطمب لزيادة الدوالر أماـ الجنيو قيمة انخفاض عمى ذلؾ ،انعكس2012 ديسمبر حتى 2011 جانفي منذ دوالر
 التخاذ مما أدى 2011بأحداث جانفي السياحة قطاع لتأُثر خاصة مصر في مصادره وانخفاض الدوالر عمى

 بالعممة المدخرات عمى العائد معدؿ السوؽ،ورفع في الدوالر طرح أىميا سريعة قرارات البنؾ المركزي المصري 
 2.االدخار عمى المصرييف لتشجيع% 1215 إلى المحمية

 الخصـ، مف كؿ أسعار بتحريؾ 2012 نوفمبر 24 جمستيا في المركزي لمبنؾ النقدية السياسة لجنة وقامت     
 7 أجؿ ذات المالية األوراؽ شراء إعادة عمميات عمى العائد ومعدؿ البنوؾ بيف واحدة ليمة واإلقراض واإليداع

 خفضت تغيير،كما دوف عمييا أبقت والتي 2010/2011 المالي العاـ في السابقة جمساتيا بخالؼ وذلؾ أياـ،
 السيولة مف مزيًدا إتاحة عمى يعمؿ حتى الجديدة اإلجراءات اتخاذه المركزي البنؾ النقدي،وأرجع االحتياطي نسبة

 العطاءات آلية أرسى كما ،2011جانفي بعد ما الحكومي االئتماف ارتفاع ظؿ في تآكمت المصرفي،والتي لمجياز
 .األجنبي النقد عمى والطمب العرض لتنظيـ 2012 ديسمبر نياية في

 عمى وعممت المحمية السيولة زيادة في أىدافو عكست مختمفة أدوات استخدـ المركزي البنؾ بأف القوؿ ويمكف    
ف الصرؼ سعر عمى نسبًيا والحفاظ التضخـ مف النمو،والحد تعزيز بيف التوازف تحقيؽ  السيولة زيادة كانت وا 
   3المتوسط. األجؿ في المخاطر زيادة عمى تعمؿ أف الممكف مف المحمية

 

   
                                                           

1
 للصفحات. بدون ترقيم،مرجع سابق،1024و1023ن تطورات اإلقتصاد العربي خالل عامي لمحة عإحتاد ادلصارف العربية، 
2
 مرجع سابق،بدون ترقيم.سارة علي أمحد زلمد وآخرون، 
 .13-6،ص ص2013،مركز ادلصري للدراسات وادلعلومات،جانفي1022تقييم السياسة النقدية في مصر بعد ثورة ينايرابراىيم الغيطاين، 3
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 :2011 بعد في تونس المطبقة االقتصادي االصالح برامجالمطمب الثالث:

  برنامج اقتصادي واجتماعي يتـ تفصيؿ محاوره فيما يمي: عمى 2011بعد تونس  اعتمدت

 :2011التونسي واالجتماعي االقتصادي البرنامج:األول الفرع

 عمى ترتكز "الياسميف بخطة" يسمى ما أو واجتماعيا اقتصاديا برنامجا تونس في اإلنتقالية الحكومة أعدت    
 نحو االنتقاؿ عممية تنفيذو  السياسي واإلصالح،2011 بعد ما مرحمة في األزمات إدارة وىي محاور ثالث

وتتمثؿ ،و المتوسط المدى عمى واالقتصادية االجتماعية التنمية إلستدامة المالئمة الظروؼ توفيرو ،الديمقراطية
 محاور البرنامج فيما يمي:

تييئة في ىياكؿ مستقمة تتمثؿ ميمتيا  بإنشاء عدة اإلنتقالية الحكومة قامت:السياسي المستوى عمىأوال:
بالبروتوكوؿ  متعمقة دولية اتفاقات عدة عمى الحكومة صادقت كما،الظروؼ المناسبة إلجراء انتخابات ديمقراطية

الممحؽ بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية،ونظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية  اإلختياري
بالنفاذ إلى الشفافية مف خالؿ السماح  دعـإلى  اليادفة التدابير مف عددا اإلنتقالية الحكومة اتخذت كماالدولية،

 مشركاتل اإلدارة الرشيدة تعزز  ءات مف شأنيا أفلميياكؿ العمومية،وكذلؾ إجرا الوثائؽ اإلدارية وقواعد البيانات
  والمؤسسات.

 التشغيؿ، :تشمؿ عاجمة واجتماعية اقتصادية تدابير عدة الحكومة :اتخذتالقصير المدىثانيا:التدابير عمى 
قرار تعويضات إب وعمميات النيب والحرؽ المتضررة مف جراء االضطرابات الشركات الجيوية،مساعدة التنمية
 الوطني مساعدة االقتصادوبالتالي  وامتيازات جبائية ومالية إلستعادة نشاطيا حوافز ضريبيةومنحيا  منيالعدد 
 اإلطار بمراجعة اإلنتقالية الحكومة باشرت كما،والمحافظة عمى مواطف الشغؿ بقدر اإلمكاف نتعاشاال عمى

ا المباشر عمى خمؽ فرص ىمنظرا لتأثير  المخاطر  ماؿالاالستثمار في رأس ة و الصغير  القروضنظاـ القانوني ل
 بالشراكة بيف القطاعيف العاـعمى غرار تمؾ المتعمقة  أخرى  وترتيبية تنقيحات تنظيميةكما تـ اجراء ،العمؿ

 . لشركات الصغيرة والمتوسطةا ،وتدعيـ أنشطةوالخاص
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 إستراتيجية، أىداؼ عشرةتكوف مف وي:مكونات البرنامج االقتصادي واالجتماعي عمى المدى المتوسطثالثا:
 العادؿتوزيع الميف أت،و المشاركة المدنية والمسؤولية االجتماعيةو الثقة مف خالؿ الشفافية  بناءتتمحور حوؿ 

 توفير،ـ والتكنولوجياو معمل بتعزيز الدور المحوريقتصاد المعرفة با النيوض،المجتمع شرائحمتنمية عمى جميع ل
 التشجيع،العالمي اإلقتصاد في اإلندماج  تعزيز،المبادرة واإلستثمار حرية و اإلنتاجية فيلمرفع  المالئمة الظروؼ

 ،المجاالت جميع في المينية الميارات وتعزيز والتدريب التعميـ خالؿ مف البشرية الموارد في اإلستثمار عمى
 تأىيؿ إعادة،لإلقتصاد والمتوازف والسميـ التمويؿ المالئـ  ضماف،اإلجتماعية وبرامج تكاُفؤ الفرص العدالة تعزيز
 .البيئة والمحافظة عمى الموارد المتاحة استخداـ كفاءة تحسيف،المدني العامة والعمؿ اتالخدم

(  مميار دوالر 100مميار دينار ) 125الخطة عمى إنجاز استثمارات بػ  راىنت،2016-2012بالنسبة لمفترة    
٪ باألسعار الجارية  لتصؿ ِنْسبُتيا  مف الناتج 15اإلستثمارات في حدود مف أجؿ بموغ معدؿ نمو سنوي ليذه 

مميار  50اإلستثمارات العمومية بنحو  قدرتومف ناحية ُأخرى،،٪ خالؿ ىذه الفترة28المحمي اإلجمالي إلى 
 ،ركات العموميةمف ميزانية الدولة،أما البقية فستوّفرىا الش موفرةمميار دينار  44منيا   مميار دوالر( 40دينار )

 الودائع صندوؽ"و،"األجياؿ صندوؽ"تيف ىمارئيسي أداتيف تـ إقتراح إنشاء،ومف أجؿ تسريع عممية اإلستثمار
 تمويؿ ميمة،بينما تسند لمثاني اإلستراتيجي البعد ذات الكبرى المشاريع تمويؿ حيث يسعى االوؿ الى،"واألمانات
  1.والمتوسطة الصغرى المؤسسات تمويؿ في الداخمية،والمساىمة المناطؽ في التحتية البنية مشاريع

 الخصوصية ءاتااالجر  مف جممة اتخاذ تـ:2011االحتجاجات ظروف بفعل المنفذة االستثنائية االجراءاترابعا:
خفض ،زيادة مخصصات الدعـ،زيادة االجور:منيا خاصة االجتماعية األوضاع تيدئة في ساىمت التي

زيادة فرص العمؿ في ،زيادة مخصصات االنفاؽ عمى البنى التحتية،التحويالت االجتماعية زيادة،الضرائب
  2.الحكومة والقطاع العاـ

مميوف دينار تونسي لتقديـ تعويضات عاجمة وفورية ألطراؼ  500رصدت حكومة الوحدة الوطنية حوالي و    
اختالؿ التنمية،توفير فرص االىماؿ و  مفعدة،شممت:مواطني الواليات والمناطؽ ذات األولوية التي تضررت 

مف  االحداثضحايا ،تعويض لدينارًا( تمييدًا لتوفير عمؿ دائـ 150عمؿ مؤقت بنصؼ الوقت بمرتب شيري ) 
صغار الحرفييف والتجار المتضرريف جراء األحداث األخيرة بما تعويض لوالجرحى بصورة مبدئية، القتمىعائالت 

                                                           
 .10-1،تونس،ص ص2011سبتمربالبرنامج االقتصادي واالجتماعي"خطة الياسمين"،ادلالية،وزارة  1
 .127العريب،مرجع سابق،ص اشرف  2
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مفالحيف المتضرريف مف التقمبات المناخية،وكانت محصمة ىاتو تعويض ليمكنيـ مف استئناؼ نشاطيـ،
 1.% مف الناتج المحمي االجمالي116االجراءات زيادة االنفاؽ العاـ بنسبة 

 تتمثؿ في::2015في تونس لما بعد  التنموية والتوجهات األهدافالفرع الثاني:

  الرشيدة لمحوكمة الدستورية الييئة إرساءبالكبرى: حاتوانجاز اإلصالالرشيدة  الحوكمة قواعد تكريس أوال:

 قطاعاتو  والتكويف الميني العالي التعميـ قطاعات تخص ىيكمية صالحاتاضافة الى انجاز االفساد، ومكافحة

  2.لالستثمار جديدة مجمة وارساء،األمنية والمنظومة القضاء منظومة إصالح لؾوكذ االجتماعية الخدمات 

 جياز بأداء االرتقاء في الرئيسي اليدؼ يتمثؿ حيث:محوري دولي اقتصاد إلى الكمفة ضعيف اقتصاد منثانيا:
 قدرة وذو تنوع أكثر اقتصادي انشاء نسيجبوذلؾ  محفزة أساسية بنية وارساء التنافسية قدرتو وتدعيـ اإلنتاج
 الدورة في الفاعؿ االندماج وتعميؽ التصديري المجيود دعـ،األعماؿ مناخ وتطوير االستثمار دفع،عالية تشغيمية

 .3الشاممة لمتنمية كدافع الرقمي االقتصادتكريس ،العالمية االقتصادية

 االرتقاء في واالجتماعية البشرية التنمية مجاؿ في اليدؼ يتمثؿ حيث:االجتماعي واإلدماج البشرية التنميةثالثا:
 .2013سنة  01721مقابؿ  2020سنة  01786 حدود إلى البشرية التنمية بمؤشر

 والجيات نموا األقؿ الداخمية الجيات بيف التفاوت نسبة مف الحدّ  إلى يدؼوت:الجهات طموح تجسيمرابعا:
 .2020في آفاؽ %30ةبنسب الجيوية التنمية مؤشر مستوى عمى الفارؽ في والتقميص الساحمية

 إحكاـ يتطمب التنموي المسار استدامة ضماف فا حيث:مستدامة لتنمية ضامن األخضر االقتصادخامسا:
  4.استعماليا وترشيد المتاحة واإلمكانيات الطبيعية الموارد في التصرؼ

 

 

 
                                                           

 .100،مرجع سابق،ص1020تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
 .42-41ص ص،2015،تونس،سبتمرب1010-1025الوثيقة التوجيهية لمخطط التنميةمشروع ، الدويل والتعاون واالستثمار التنمية وزارة 2
3
 .55-42ص صمرجع سابق، 
 .82-56مرجع سابق،ص ص 4
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 تتمثؿ في::السياسات االقتصادية المطبقة في تونس:الثالثالفرع 

 :تتمثؿ في:يةتونسال المالية السياسة:أوال

 مف المزيد فرض عمى التركيز طريؽ عف لرفعيا االقتصادي االصالح برامج تيدؼ:العامة اإليرادات -1
 ميزانية تدخالت وتعزيز،بالحكومة العامميف رواتب زيادة مف والحدوتطوير منظومة الجباية،الضرائب،

 1.الدولة

 اعفاءات في تمثمت،توسعية مالية سياسات الدولة انتيجت 2011السياسي التحوؿ منذ:العام اإلنفاق -2
 حجـ وتواصؿ 2،الحكومي القطاع في وانتدابات،األجور في المتضررة،زيادات لممؤسسات جبائية،مساعدات

 ،العمومية الوظيفة في واالنتداب األجور تجميد مف الرغـ ،عمى2013 سنة حتى النمو في والدعـ األجور
 الناتج مف  %1215حوالي 2013سنة األجور حجـ المدعومة،وبمغ الوقود أسعار في التدريجية والزيادة
 مف٪  718 إلى فارتفعت والتحويالت اإلعانات أما،(2010في سنة %1016اإلجمالي)بالمقارنة مع  المحمي
 ،2014 سنة حتى التوسعية السياسات ىذه تتوقؼ ولـ،( 2010سنة ٪  316 اإلجمالي)مقابؿ المحمي الناتج
 في الزيادة تباطؤ خالؿ ،مف المتوسط عمى المدى العامة المالية لألوضاع ضبط أماـ الطريؽ ميد مما

 في المداخيؿ،بما مستوى عمى التدابير بعض اتخاذ تـ مكوناتيا،كما في التدريجي الجارية،والتحسف النفقات
  3الضريبية. القاعدة وتوسيع األداء مستوى اإلعفاءات عمى تنظيـ ذلؾ

 المالية السياسة سمات أحد الديوف في لإلفراط التونسية الحكومة اتجاه عكس:لمدولة العامة الموازنة -3
 الديف أعباء مف يزيد ما دوالر،وىو مميار 217 بنحو الخارج مف االقتراض عمى الموازنة تعتمد الحالية،حيث

 أف التونسية المالية وزارة احصاءات اإلجمالي،وتبيف المحمي الناتج مف% 62 بنحو نسبتو قدرت الذي العاـ
 المحمي والديف ،%64 نسبة الخارجي الديف دوالر،يشكؿ مميار 24 نحو 2016 يوليو في بمغ العاـ الديف
 السنوات مدار عمى ممحوًظا تزايًدا شيدت الناتج إلى العاـ الديف نسبة أف كذلؾ المالية بيانات ،وتظير36%

 وتعكس ،%5419 إلى 2015 عاـ في ووصمت ،%4416 النسبة ىذه بمغت 2011 عاـ ففي الماضية،

                                                           
1
 .8 -6ص  صمرجع سابق،،2007،جويلية (1022-1006للتنمية)المخطط الحادي عشر وزارة التنمية والتعاون الدويل، 
2
دد األول،ادلعهد العريب للتخطيط، الكويت، جانفي ع،ال15،رللة التنمية والسياسات االقتصادية،اجمللد تمويل االقتصاد التونسي في خضم االنتقال الديمقراطي تحدياتمعز العبيدي، 

 .340، ص2013
3
 La Banque Mondial,Diagnostic-pays systématique:Tunisie,2015,Disponible sur le site:(http://www.banquemondiale.org/fr) page 

consultée le:3janvier2017 
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 كبير بشكؿ تكرس التحوؿ السياسي، بعد ما حكومات مف سبقيا وما الحالية الحكومة أف  األرقاـ ىذه
    1.االقتراض عمى لالعتماد

رتفاع العامة المالية عجز مسببات مف وكاف        أسعار عمى المعمـ الدعـ تونس في العاـ الديف مستوى وا 
 النقد لصندوؽ المحصمة،ووفقاً  الضرائب في عالميًا،وانخفاض األولية السمع أسعار والوقود،وارتفاع الغذاء

  العاـ والديف العامة المالية عجز ارتفاع زيادة في العربي الربيع أعقاب في اإلنفاؽ طفرات الدولي،تسببت

 السياسية التوترات ومعالجة الممحة االجتماعية االحتياجات تمبية العربي التحوؿ دوؿ حكومات حاولت حيث
 2.المعمـ والدعـ العاـ القطاع أجور زيادة في االستمرار خالؿ مف الكمي الطمب مستويات عمى والمحافظة

 2011 بعد التونسي تـ اعتماد سياسة نقدية توسعية فنتيجة لمعاناة االقتصاد:في تونس النقدية السياسة:ثانيا
مميوف  5400السمطة النقدية الى ضخ السيولة بمعدؿ يومي وصؿ الى السيولة،عمدت ومشكؿ انكماش حالة مف

،وقد تـ تبني مجموعة مف 20113دينار تونسي بعدما كانت عمميات امتصاص الفائض ىي السائدة قبؿ أحداث 
 االجراءات كما يمي:

 وييدؼ ىذا االجراء  %415الى %4نقطة أساسية بإنتقاليا مف  50المديرية ب الفائدة نسبة في الترفيع
 التطورات حذر بكؿ يتابع المركزي البنؾ أف عمى القرض ولمؤسسات لمسوؽ واضحة إشارة الى اعطاء

 .التضخمية الضغوطات لتصاعد التصدي عمى التضخـ،ويعمؿ نسبة مستوى عمى

 متنفسا البنوؾ إعطاء بيدؼ %1ثـ %2الى  % 1215 اإلجباري مف االحتياطي نسبة في التخفيض 
 .المركزي البنؾ طرؼ مف التمويؿ إعادة إلى لجوئيا تراجع إلى سيؤدي السيولة،مما شح لمواجية

 في 3125 إلى المائة في 2175 مف لترتفع أساسية نقطة 50بػ االدخار لتأجير الدنيا النسبة في الترفيع 
 موارد تتراجع قد الذيف المدخريف صغار مصالح عمى والحفاظ األسر ادخار تحفيز بيدؼ المائة وذلؾ

 مع التفاوض عمى قدرة ليـ ليس ،الذيف% 6 مستوى إلى التضخمية الضغوطات تصاعد بفعؿ ادخارىـ
 .المودعيف لكبار بالنسبة الحاؿ ىو الفائدة،كما نسبة لتحديد البنوؾ

 لمبنؾ المتاحة األدوات توسيع الى االجراء ىذا ييدؼ الصرؼ كأداة لمسياسة النقدية حيث مقايضة إدراج 
   4.الفائدة نسبة في والتحكـ المصرفية السيولة لتعديؿ المركزي

                                                           
1
 . 2017 فيفري29تاريخ الزيارة   http://mubasher.aljazeera.net:،منشورة على ادلوقع2017جانفي،موازنة تونس تعكس أزمتها االقتصاديةعبد احلافظ الصاوي، 
 .،مرجع سابق،بدون ترقيم1024و1023العربي خالل عامي  لمحة عن تطورات اإلقتصادإحتاد ادلصارف العربية، 2
 .340معز العبيدي مرجع سابق،ص 3
4
 .مرجع سابق،1024و1023 عامي خالل العربي اإلقتصاد تطورات عن لمحةالعربية، ادلصارف إحتاد 
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 : 2011بعد المقارنة بدول والمؤسسية االقتصادية التطورات:المبحث الثالث

ومؤشرات ،سنتطرؽ الى مؤشرات التوازف الداخمي،لمقارنة التطورات االقتصادية والمؤسسية بدوؿ المقارنة    
 وسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي: الحوكمة مؤشراتباإلضافة الى ،التوازف الخارجي

 :المقارنة بدول الداخمي التوازن مؤشرات المطمب األول:تقييم

 التضخـ معدؿو  االجمالي المحمي الناتجتتمثؿ المؤشرات المختارة لممقارنة في معدؿ النمو الحقيقي،     
 وسنتناوليا بالتفصيؿ فيما يمي: العامة الموازنةو 

 :المقارنة بدول الحقيقي النمو معدل:األول الفرع

،ويبيف الجدوؿ إيجابية نمو معدالتالدوؿ الثالث  سجمت المحققة االقتصادي النمو معدالت صعيد عمى   
 .التالي تطور معدؿ النمو في دوؿ المقارنة

 (2015-2011) لمفترة المقارنة بدول الحقيقي النمو مقارنة (5-4)رقم الجدول

 نسبة مئوية: الوحدة                                                                            

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 3199 3184 2181 3130 2183 الجزائر
 3150 2120 2110 2122 1178 مصر
 3170 2180 2126 3175 1192- تونس

Source: IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx 
(Accessed:22 December 2016). 

 %3199و %3184الى  2011سنة  %2183تحسف معدؿ النمو الحقيقي بالجزائر مف  يتبيف مف الجدوؿ    
 %3150و %3120الى 2011سنة %1178بمصر مف الحقيقي النمو معدؿ كما تحسف ،2015و 2014سنتي
ليتحسف بعد ذلؾ ويصؿ الى  2011( سنة1192-بينما حققت تونس معدؿ نمو سمبي)،2015و 2014سنتي 
 .2015و 2014سنتي % 317و 2180%

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 :المقارنة بدول االجمالي المحمي الناتج:الفرع الثاني

فيما يخص الناتج المحمي االجمالي يالحظ ارتفاعو في الجزائر ومصر مقارنة بتونس بسبب كوف مصر    
التالي يبيف تطور قيمة الناتج المحمي االجمالي في الدوؿ الثالث خالؿ فترة  والجزائر مف الدوؿ النفطية،والجدوؿ

 .الدراسة

 (2015-2011الناتج المحمي االجمالي بدول المقارنة لمفترة )تطور ( 6-4الجدول رقم) 

 دوالر :مميارالوحدة                                                                                

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 166131 213151 20917 209100 199139 الجزائر
 330115 301153 285143 275175 247172 مصر
 43158 4716 46125 45104 45181 تونس

Source: IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site:https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx 

(Accessed:22 Décember 2016). 

مميار  213151الى  2011مميار دوالر سنة  199139يتبيف مف الجدوؿ زيادة الناتج المحمي بالجزائر مف     
وكذلؾ تزايد الناتج المحمي االجمالي بمصر  2015 سنة دوالر مميار 166131الى لتتراجع  2014دوالر سنة 

بينما استقرت قيمة الناتج  2015مميار دوالر سنة 330115لتصؿ الى  2011مميار دوالر سنة  247172مف 
 .دوالر مميار 4716و دوالر مميار 45104المحمي بتونس طيمة الفترة بيف 

  :المقارنة بدول التضخم معدل:الثالث الفرع

 ( مقابؿ ارتفاعيا%5مقبولة في الجزائر وتونس)تحت مستوى حدود عند معدالتال ظمت فيما يخص التضخـ    
 .في مصر والجدوؿ التالي يبيف تفاصيؿ تطور معدؿ التضخـ في الدوؿ الثالث
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 (2015-2011التضخم بدول المقارنة لمفترة ) ( مقارنة معدل7-4الجدول رقم)

 %سنوي متوسط:الوحدة                                                                      

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 4178 2191 3125 8191 415 الجزائر
 10199 10109 6191 8165 11189 مصر
 4185 4192 518 5113 3154 تونس

Source: IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx  
(Accessed:22December2016). 

 ،2012سنة  %8191الى 2011سنة  %415مففي الجزائر ارتفاع معدؿ التضخـ يتبيف مف الجدوؿ      
تونس في كما تراوحت معدالت التضخـ ،2015سنة  %4178لتتراجع خالؿ باقي السنوات محققة نسبة

 . %11189و% 619بينما سجمت مصر معدالت مرتفعة تراوحت ما بيف المقارنة فترة في %518و % 3154بيف

  :المقارنة بدول العامة الموازنة: الفرع الرابع

د عجز الموازنات العامة في الدوؿ الثالث خالؿ يمزمف،وقد تزا عجز العربية مف الدوؿ موازنات معظـ تعاني    
 فترة الدراسة وسنبيف تفصيميا في الجدوؿ التالي:

 (2015-2011المقارنة لمفترة )بدول  العامة ( مقارنة الموازنة8-4الجدول رقم) 

 دوالر مميار: الوحدة                                                                              

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 11100- 10122- 1191- 8154- 0187 - الجزائر
 37128- 38184- 38121- 27158- 23105 - مصر
 1170- 2115- 2176- 2133- 1158- تونس

Source:IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016). 

مميار دوالر سنة  11100-ليصؿ الى دوالر مميار 0187-يتبيف مف الجدوؿ تزايد العجز في الجزائر مف     
بينما   2015سنة  دوالر مميار 37128-الى  2011سنة دوالر مميار 23105-،وتزايد العجز بمصر مف 2015

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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        دوالر مميار 1158-شيدت تونس استقرارا نسبيا في الموازنة العامة بتسجيميا لمعدالت عجز تراوحت بيف
 في فترة المقارنة. دوالر مميار 2176- و

 :المقارنة بدول الخارجي التوازن مؤشرات تقييم:المطمب الثاني

 وسنتناوليا الدولية االحتياطياتو  الخارجية لمديونيةوا الجاري الحساب في لممقارنة المختارة المؤشرات تتمثؿ    
 :يمي فيما بالتفصيؿ

 :المقارنة بدول الجاري الحساب:األول الفرع

،وسنبيف تفاصيؿ 2015عانت الدوؿ الثالث مف عجز في سنة  الخارجية الجارية الحسابات بأداء يتعمؽ فيما   
 السنوات فيما يمي: 

 (2015-2011بدول المقارنة لمفترة ) الجاري ( مقارنة الحساب9-4الجدول رقم) 

 دوالر مميارة: الوحد                                                                             

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 7- 618- 018 1213 1918 الجزائر
 1218- 113- 714- 1011- 611- مصر
 313- 318- 410- 317- 314- تونس

Source:IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016). 

عجز الى  2011سنة  والرمميار د 1918بقيمة فائض الحساب الجاري لمجزائر مف تحوؿيتبيف مف الجدوؿ     
مميار دوالر  611-،كما ارتفع العجز في الحساب الجاري بمصر مف2015مميار دوالر سنة 7-بقيمة 

،بينما سجمت تونس استقرارا نسبيا في الميزاف الجاري حيث تراوح 2015سنة  دوالر مميار 1218-الى 2011سنة
 في فترة المقارنة. دوالر مميار 4-و دوالر مميار 313-العجز بيف

 

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 :المقارنة بدول الخارجية المديونية:الفرع الثاني

 رايمعل ووفقاً عمى صعيد المديونية الخارجية تحسف وضع الجزائر،في مقابؿ ارتفاعيا في مصر وتونس،    
 اآلمنة الحدود ضمف،تقع الجزائر ومصر اآلمنة الخارجية المديونية لحدود الدولييف النقد وصندوؽالدولي  البنؾ

 لسنة%  48 اؿ حاجز اإلجمالي المحمي الناتج مف الديوف نسبة فييا تتجاوز ال حيث الخارجية لممديونية
والجدوؿ التالي يبيف تطور 1،%56،بينما تونس تبمغ فييا نسبة الديوف مف الناتج المحمي االجمالي2014

 .المديونية الخارجية لمدوؿ الثالث عبر السنوات

 (2015-2011) لمفترة المقارنة الخارجية بدول المديونية مقارنة( 10-4)رقم الجدول

 دوالر مميار: الوحدة                                                                           

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 316 3,73 3,39 3169 4141 الجزائر
 61,4 53,4 44,4 39,1 34,9 مصر
 30,2 27,4 25,4 24,3 22,1 تونس

Source:IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016). 

 سنة دوالر مميار 316الى 2011مميار دوالر سنة  4141يتبيف مف الجدوؿ انخفاض في المديونية بالجزائر     
 2011 سنة دوالر مميار 3419وفي المقابؿ ارتفعت المديونية بمصر وتونس حيث زادت في مصر مف  2015

 3012الى 2011سنة دوالر مميار 2211،وارتفعت المديونية في تونس مف2015 سنة دوالر مميار 6114الى

 .2015 سنة دوالر مميار

 :المقارنة بدول الدولية االحتياطيات :الثالث الفرع

بينما  2014مقارنة بسنة  2015يخص االحتياطيات الدولية فقد انخفضت قيمتيا في الجزائر سنة  فيما     
 االحتياطيات تغطية مؤشر صعيد عمى،و 2014مقارنة بسنة  2015شيدت زيادة طفيفة في تونس ومصر سنة 

 االرتفاع أف مالحظة المقبولة،مع الحدود ضمف،تقع الجزائر والخدمات السمع مف الواردات أشير لعدد الدولية

                                                           
 .10،ص2015مارس-الفصلي األول،الكويت،جانفي ،العددنشرة ضمان االستثمارادلؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 تغطي، بينما الدولية االحتياطيات ضمف السيادية الصناديؽ أمواؿ إدراج إلى يعود الجزائر لمؤشرات الكبير
   1.مصرفي   أياـ وثمانية وشيريففي تونس  أشير 4 والخدمات السمع مف الدولة واردات االحتياطيات

 (2015-2011) لمفترة المقارنة دولفي الدولية  االحتياطيات مقارنة( 11-4)رقم الجدول

 دوالر مميار:الوحدة                                                                           

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 18611 19012 19410 19017 18212 الجزائر

 1815 1613 1415 1512 2614 مصر

 1010 911 715 817 915 تونس
Source: IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016).  

مميار دوالر خالؿ  194مميار دوالر و 18212بالجزائر بيف  الدولية االحتياطياتيتبيف مف الجدوؿ استقرار      
 10مميار دوالر و 715بيف الدولية االحتياطياتكما سجمت تونس خالؿ نفس الفترة استقرارا في ،فترة المقارنة

 1815الى  2011سنة دوالر مميار 2614مف الدولية االحتياطيات في،بينما سجمت مصر انخفاضا دوالر مميار
 .2015سنة  دوالر مميار

 :بدول المقارنة الحوكمة مؤشرات تقييم:المطمب الثالث

 لتعزيز األولى الخطوات مف تعتبر حيث االقتصادية اإلصالحات مف الثاني الجيؿ بنود الحوكمة مؤشرات تمثؿ
 2فعاؿ اقتصادي نمو لتحقيؽ المالئـ المناخ أدوات تشكؿ والتي االقتصادية السياسات

 :والمساءلة الفرع األول:التصويت

 التعبير،وحرية حرية عف حكومتيـ،فضالً  انتخاب في المشاركة عمى المواطنيف قدرة مدىىذا المؤشر  يقيس
 .الحر الجمعيات،واإلعالـ تكويف

                                                           
 نفس ادلرجع ونفس الصفحة. 1
 .37ص،2012،رللة إقتصاديات مشال افريقيا،جامعة الشلف،العدد العاشر،اجلزائر في االقتصادي اإلصالح برنامج ضمن المؤسساتي اإلصالح واقعمسية بلغنو، 2

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 (2015-2009)لمفترة دول المقارنة في مؤشر التصويت والمساءلةموقع  (12-4)رقم الجدول

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 0185 - 0182 -  0189- 0190- 1100- 1103- 1106 - الجزائر
 1110- 1114- 1104- 0177- 1113- 1115- 1112- مصر
 0119 0116 0112- 0121- 0139- 1137- 1131- تونس

Source:Based on: 

 World Bank, Worldwide governance indicators, Available on the site:  

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports) Accessed 01janvier 2017. 

 الواضح  الضعؼ يعكس مما مما سمبية قيـمعظميا  كانت فقد الثالثة الدوؿ في المؤشر ىذا لواقع بالنسبة    
فتأتي الجزائر في المرتبة االولى ثـ مصر  بينيا فيما الثالث الدوؿ لمقارنة بالنسبة أما الدوؿ ىذه في لممؤسسات

حموؿ ( فشيدت 2011/2015االحتجاجات )،اما في فترة (2010و 2009في فترة قبؿ االحتجاجات) تونسثـ 
  .تونس في المرتبة االولى ثـ الجزائر فمصر

 السياسي: الفرع الثاني:اإلستقرار

 ذلؾ في عنيفة،بما أو دستورية غير بوسائؿ اإلطاحة أو الحكومة استقرار زعزعة احتماالتالمؤشر  يقيس    
 .واإلرىاب السياسية الدوافع ذات العنؼ

 (2015-2009)لمفترة موقع دول المقارنة في مؤشر االستقرار السياسي (13-4الجدول رقم)      

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 1105- 1117- 1118- 1132- 1136- 1126- 1122 - الجزائر
 1134- 1161- 1165- 1146- 1144- 0191- 0162- مصر
 0187- 0185- 0193- 0174- 0137- 0104- 0106 تونس

Source: Based on: 

 World Bank ,Worldwide governance indicators, Available on the site: 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports) Accessed :01janvier2017. 

تعاني مف عدـ االستقرار السياسي تعكسو القيـ السالبة  يتبيف مف الجدوؿ الى اف الدوؿ الثالث      
 ما قبؿ االحتجاجاتفي فترة  الجزائرثـ  مصر تميياتفوؽ تونس المسجمة،وبمقارنة الدوؿ الثالث يتبيف 

                     مع محافظة تونس عمى تفوقيا، (2011/2015الجزائر عمى مصر خالؿ الفترة) لتتقدـ(2010و2009)

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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 مدى يعكس ال وحده األمني الوضع تحسف أف غير األمني االنفالت حالة تجاوز مف الجزائر تمكفويعود ىذا ل
 العماؿ، السياسية،واضرابات االحتجاجية،واالغتياالت المظاىرات بعدد أيضا يقاس الذي السياسي االستقرار
 1 .لمتغيير تعرضيا وعدـ الحكومات إستقرار الخارجي،مدى والتيديد

 :الحكومة فعالية الفرع الثالث:

 السياسية، الضغوط عف استقالليتو ودرجة المدنية الخدمة العامة،ونوعية الخدمات نوعيةىذا المؤشر يقيس 
 .السياسات ليذه الحكومة التزاـ صدقية وتنفيذىا،ومدى السياسات وضع ونوعية

 (2015-2009لمفترة) الحكومة في مؤشر فعالية المقارنة دول موقع (14-4) رقم الجدول           

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 0151- 0148- 0154- 0154- 0157- 0148- 0158- الجزائر
 0176- 0184- 0189- 0182- 0157- 0138- 0127- مصر
 0110- 0112- 0107- 0104- 0103 0124 0140 تونس

Source:Based on: 

World Bank,Worldwide governance indicators, Available on the site: 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports) Accessed :01 janvier 2017. 

      وشيدت الجزائر تحسف في القيـ المسجمة  مف،يتبيف مف الجدوؿ تسجيؿ الدوؿ الثالث لقيـ متدنية         
       الى 2015بينما تدنت القيـ في مصر وتونس لتصؿ سنة،2015سنة  0151-الى  2009سنة   0158-
وبمقارنة يبيف تأثير االحتجاجات عمى فعالية الحكومتيف المصرية والتونسية،  مماعمى التوالي، 0110-و 0176-

مصر ثانيا والجزائر ثالثا في  وحمت،الدراسة فترة خالؿرغـ تدني قيميا الدوؿ الثالث يظير تفوؽ تونس واضحا 
ثـ تفوقت الجزائر عمى مصر بحموليا ثانيا ومصر ثالثا  2011وتساوت مصر والجزائر في  2010و 2009

 .(2012/2015خالؿ  الفترة )

 

                                                           
1
 ،جامعة(منشورة غري)اإلقتصاد يف ماجستري ،رسالة1000-2860 السعودية العربية المملكة في اإلقتصادي النمو في ودورها المباشرة األجنبية االستثماراتبندر بن سامل الزىراين، 

 .16ص،2004سعود،السعودية، ادللك
 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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                                                                              :التنظيمية النوعية الفرع الرابع:
 تنمية وتشجع تسمح التي األنظمة قدرة ومدى سميمة سياسات وتنفيذ صياغة عمى الحكومة قدرةالمؤشر يقيس 
    .الخاص القطاع

 (2015-2009لمفترة) التنظيمية النوعية مؤشر في المقارنة دول موقع (15-4) رقم الجدول

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 1117- 1128- 1117- 1128- 1119- 1117- 1107- الجزائر
 0180- 0174- 0164- 0147- 0133- 0116- 0119- مصر
 0139- 0139- 0133- 0119- 0119- 0102- 0100 تونس

Source:Based on: 

World Bank,Worldwide governance indicators, Available on the site: 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports) Accessed :01 janvier 2017. 

،ويتبيف كذلؾ استقرار الجزائر  التنظيمية النوعيةيتبيف مف الجدوؿ القيـ المتدنية لمدوؿ الثالث في  مؤشر       
-الى 2015المستويات بتونس ومصر لتصؿ سنة  تراجعتبينما ،خالؿ فترة الدراسة 1128-و 1107-بيف 
غير انيما ،في الدولتيف  التنظيمية النوعية مؤشرمما يبيف تأثير االحتجاجات عمى  عمى التوالي 0180-و 0139

 .الجزائر في المرتبة الثالثةفمصر اوال ثـ تونس تفوقتا عمى الجزائر،حيث حمت 

 :القانون سيادة الفرع الخامس:

 الممكية، العقود،وحقوؽ إنفاذ نوعية وخاصة المجتمع، بقواعد وااللتزاـ في المتعامميف ثقة مدىالمؤشر يقيس   
 .والعنؼ الجريمة وقوع احتماؿ عف فضالً  والشرطة،والمحاكـ،

 (2015-2009)لمفترة القانون مؤشر سيادة في المقارنة دول موقع (16-4)رقم الجدول    

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 مؤشرال
 0183- 0173- 0166- 0175- 0178- 0175- 0176- الجزائر
 0150- 0160- 0160- 0146- 0141- 0112- 0106- مصر
 0105- 0113- 0121- 0115- 0114- 0112 0120 تونس

Source:Based on: 

 World Bank, Worldwide governance indicators, Available on the site:  

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports) Accessed :01 janvier 2017. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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 (0183-/0176-بيف)يتبيف مف الجدوؿ تسجيؿ الدوؿ الثالث لنسب متدنية وقد سجمت الجزائر نسب مستقرة  
    0150- الى 2015ة نفي القيـ المسجمة لتصؿ في س تراجعابينما سجمت مصر وتونس ،2013ماعدا سنة 

يبيف أثر االحتجاجات في تراجع الدولتيف في مؤشر سيادة القانوف غير انيما   مماعمى التوالي،  0105-و
 .الجزائرثـ مصر  اوال تمتياتونس  حافظتا عمى تفوقيما عمى الجزائر في فترة الدراسة،حيث حمت

 :الفساد الفرع السادس:مراقبة

 عف خاصة،فضالً  مكاسب لتحقيؽ السياسية القرارات في المؤثريف بعض يمارسو الذي المدىالمؤشر  يقيس    
 .الخاصة بمصالحيـ وربطيـ النخب عمى الدولة سيطرة

 (2015-2009)لمفترة الفساد مؤشر مراقبة في المقارنة دول موقع (17-4)رقم الجدول           

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 مؤشرال
 0168- 0162- 0147- 0147- 0150- 0149- 0155- الجزائر
 0156- 0159- 0160- 0159- 0166- 0155- 0142- مصر
 0111- 0109- 0114- 0114- 0117- 0115- 0111- تونس

Source:Based on: 

World Bank, Worldwide governance indicators,Available on the site:  

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports) Accessed :01 janvier 2017. 

يتبيف مف الجدوؿ تدني قيـ الدوؿ الثالث في ىذا المؤشر وبمقارنة الدوؿ الثالث نجد تفوؽ تونس في فترة      
مصر  تفوؽ ايف شيدت 2015و 2014و 2009 الجزائر في المرتبة الثانية ومصر ثالثا ماعدا سنةو الدراسة 
  تراجع قيـ المؤشر في الجزائر ومصر بينما سجمت تونس استقرار خالؿ فترة الدراسة.  ويالحظ،الجزائرعمى 

 

 

 

 

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports


 ةــــــــــــــــــــــــــــــــادي بدول المقارنــــــــــــــــــــات االصالح االقتصــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع9سياس

 

772 
 

 ع:ــل الرابــــة الفصــــخالص

وبعدىا في الجزائر ومصر وتونس وتبيف لنا اف  2011تناوؿ ىذا الفصؿ االصالحات االقتصادية قبؿ
 .االقتصادية الكميةتحسف كبير في توازناتيا  2011الدوؿ الثالث سجمت قبؿ 

بالتركيز عمى ،2011وقد قامت الدوؿ الثالث بإعادة النظر في سياساتيا لالصالح االقتصادي بعد   
،غير اف سمة عدـ االستقرار في برامج االصالحات كانت ىي الطابع الحوكمة الرشيدة والعدالة االجتماعية

تغيير الخطط التنموية مع كؿ حكومة  تعييف سبع حكومات نتج عنو 2011الغالب،حيث شيدت مصر بعد 
مما ادى الى عدـ اكتماؿ بعض الخطط ،2011بعد سبع حكوماتتعييف جديدة،وبالمثؿ تونس التي شيدت ايضا 

،والمتعمقة بالبرنامج تنطمؽ لـ التي العمميات كؿالتنموية،كما اف انخفاض اسعار البتروؿ ادى الى تجميد 
  .القصوى األىمية ذات العمميات ماعدا بالجزائر (2019-2014الخماسي)

تحسف طفيؼ في  (2015-2011وفيما يخص نتائج االصالحات االقتصادية،سجمت الجزائر خالؿ الفترة)    
في المقابؿ شيدت تونس استقرارا في مؤشرات ،مصرببينما تراجعت المؤشرات ،بعض مؤشرات األداء االقتصادي

 .األداء االقتصادي

اال اف القيـ متدنية ،فرغـ التحسف  الطفيؼ المسجؿ بالنسبة لمدوؿ الثالث،يخص مؤشرات الحوكمة اما فيما   
اضافة الى عدـ االستقرار ،مما يعكس الضعؼ الواضح لممؤسسات في الدوؿ الثالث،جدا وبالقيمة السالبة

،ضعؼ ثقة وضعؼ فعالية الحكومة،وضعؼ قدرة الحكومات عمى صياغة وتنفيذ سياسات سميمة،السياسي
في تدني قيـ  االحتجاجات تأثير،كما اف المالحظ ىو المتعامميف في االلتزاـ بقواعد المجتمع وتفشي الفساد

 .2011بعد مؤشرات الحوكمة بتونس ومصر 

 



 

          

 :الخامسالفصل 

 االستثماري المناخ تقييم
 المقارنة بدول
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 تمهيد:

حيث يولي  عدميا، من استثماراتو الستقبال المستثمر الييا ينظر التي البمد واجية يمثل مناخ االستثمار
 التسييالت ليم وتقدم ،واىتماميا اىدافيا ولوياتأ في األعمال ورجال المستثمر دائما اىتمامو لمدول التي تضع

  .لالستثمار المطروحة الفرص في االستثمار عمى لتشجيعيم المتاح والدعم

 ،واألطر التشريعية والتنظيمية ،ولتحقيق ىذا اليدف اىتمت الجزائر ومصر وتونس بتييئة المناخ العام     
عداد البنية األساسية الستقبال االستثمار األجنبي المباشر   .وا 

ولدى كثير من ،دوليةكما سعت الدول الثالث  لتسويق  اقتصاداتيا  في كثير من المحافل والمنتديات ال    
 .المنظمات الدولية التي تروج لحرية االستثمارات األجنبية والشركات دولية النشاط

وأعطت الدول الثالث أىمية بالغة الستضافة اكبر عدد من المؤتمرات والندوات االقتصادية والمالية     
ورجال األعمال المحميين األجانب من  ،ةالدولية واإلقميمية التي تجمع بين كبار المسئولين الحكوميين من ناحي

 .جية ثانية

التي تصدر بشكل دوري تقارير عن و  ،ويالحظ االىتمام بالتقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية     
وتوضح مدى ما تتمتع بو كل دولة  من جدارة ائتمانية في األجمين  ،كثير من دول العالم ومناخ االستثمار فييا

  .ومدى استقرار أوضاعيا السياسية واالقتصادية ومدى انفتاحيا عمى العالم الخارجي ،والطويلالقصير 

حيث خصص  2011ييتم ىذا الفصل بتقييم المناخ االستثماري لمجزائر ومصر وتونس قبل وبعد سنة    
مناخ االستثمار  المبحث األول الى تحميل واقع المناخ االستثماري في الجزائر وتطرق المبحث الثاني لتشخيص

 .في مصر بينما تناول المبحث الثالث واقع المناخ االستثماري في تونس
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         :الجزائرفي :تحميل واقع المناخ االستثماري األول مبحثال

استثماري  مناخ لتوفير المبذولة جيودىا خالل من المباشر األجنبي اإلستثمار ستقطابالالجزائر  تسعى    
قرار التشريعات لو،بتطوير مالئم  إلى إضافة ،واألمني السياسي اإلستقرار توفير عمى والعمل،المشجعة الحوافـز وا 

 .الترويجية الفعاليات في المشاركة

جل تجنب ما حدث في مصر أمن  استباقيةاجراءات اتخذت الحكومة الجزائرية  2011وبعد أحداث    
غير انيا قد تصب في النياية  ،في االستجابة لمضغوط الداخمية وتونس،ىاتو االجراءات وان كان ىدفيا محصور

   في تحسين مناخ االستثمار.

أىم تقديم بعض البد  من وقبل ذلك   2011تحميل واقع المناخ باالستثماري بالجزائر بعد ييتم ىذا المبحث ب   
 .2011قبلفي الجزائر مالمح مناخ االستثمار 

     : 2011الجزائر قبلفي مالمح المناخ  االستثماري  تقييم:مب األولمطال

 والعربية الدولية المؤشرات بعض في الجزائر موقع وكذلك الكمية االقتصادية التوازنات عمى البداية في سنركز   
  .2011 قبل

 :2011قبل في الجزائر  الفرع األول:التوازنات االقتصادية

 ونفصميا كما يمي: الخارجي االقتصادي األداء ومؤشرات الداخمي االقتصادي األداء مؤشرات تتمثل في

 العامة والموازنة التضخم ومعدل الحقيقي كالنمو المؤشرات بعض تطور بتحميلأوال: مؤشرات األداء الداخمي:
 :التالي الجدول ينتج

 (2010-2006( تطور بعض مؤشرات األداء الداخمي في الجزائر لمفترة)1-5الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 المؤشرات
 3,3 2,4 2,4 3 2 %الحقيقي النمومعدل 

 3,9 5,7 4,9 3,6 2,3 %التضخم معدل
 1,7- 9,5- 13,1 5,9 15,8 بالمميار دوالر العامة الموازنة

 :من اعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاة من:المصدر 

 .12-9ص ،ص2012األول، الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرةاالستثمار، لضمان العربية المؤسسة
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 يتبين من الجدول ما يمي:

  2,4تراجع الى يل 2007سنة %3الى  2006سنة %2تذبذب في النمو االقتصادي حيث ارتفع من 
 .%3,3الى 2010عاود االرتفاع سنةي،و 2009و 2008سنتي 

 2010سنة %3,9ليتراجع الى 2009سنة %5,7الى 2006سنة  %2,3ارتفاع معدل التضخم من. 
  2007مميار دوالر سنة 5,9الى 2006 مميار دوالر سنة15,8انخفاض في قيمة الموازنة العامة من 

مميار دوالر(  9,5-بقيمة) 2009ثم تحولت الى عجز سنتي  2008مميار دوالر سنة 13,1لترتفع الى
 .مميار دوالر 1,7-انخفض العجز الى 2010وفي سنة 

  الخارجية والمديونية الجاري كالحساب المؤشرات بعض تطور بتحميل:الخارجي األداء ا:مؤشراتثاني
  :التالي الجدول ينتج الدولية واالحتياطيات

 (2010-2005( تطور بعض مؤشرات األداء الخارجي في الجزائر لمفترة)2-5الجدول رقم ) 

      مميار دوالرالوحدة:                                                                             

 2010 2009 2008 2007 2006 المؤشرات
 12,5 0,4 34,5 30,6 29 الجاري الحساب
 4,4 5,3 6 5,6 5,9 الخارجية المديونية

 162,2 148,9 143,1 110,2 77,8 الدولية االحتياطيات
 :من المستقاة البيانات عمى اعتمادا الطالب اعداد من :المصدر       

 .16-14،ص ص2012،العدد الفصمي األول، ،نشرة ضمان االستثمارالمؤسسة العربية لضمان االستثمار       

 :يمي ما الجدول من يتبين

 مميار دوالر  34,5الى 2006مميار دوالر سنة  29تذبذب في قيمة الحساب الجاري حيث ارتفعت من
مميار دوالر   12,5وتبمغ قيمة 2010لترتفع سنة 2009مميار دوالر سنة 0,4لتتراجع الى 2008سنة

 .2009لكنيا لم تبمغ القيم التي حققتيا قبل 
 2010مميار دوالر سنة 4,4الى 2006مميار دوالر سنة 5,9انخفاض قيمة المديونية الخارجية من. 
 مميار دوالر  162,2الى 2006مميار دوالر سنة  77,8يات الدولية منارتفاع في قيمة االحتياط

 .2010سنة
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 :2011قبل  المؤشرات الدوليةبعض :موقع الجزائر في الثانيالفرع 

دخمت الجزائر في عدد من المؤشرات الدولية كتعبير عن حسن نواياىا في اإلنفتاح عمى اإلقتصاد العالمي     
 األجنبية المباشرة وتتمثل المؤشرات الدولية فيما يمي: وبالتالي جذب اإلستثمارات

وبدرجة حرية  %56,6دولة بقيمة  183من  107في المرتبة حمت الجزائروال:مؤشر الحرية االقتصادية:أ 
 .20102وبدرجة حرية ضعيفة سنة %56,9دولة بقيمة  179من 105والمرتبة 2009،1سنة  ضعيفة

أصبحت الجزائر من الدول ذات المخاطر المنخفضة إبتداء من سنة القطرية::مؤشرات تقويم المخاطر ثانيا
،وبإعتماد مؤشر األنستيتيوشنال أنفستور أصبحت تصنف من الدول ذات المخاطر المعتدلة بداية من  2004
( التي تشير الى التميز  B، وفيما يخص مؤشر الكوفاس تحسنت الجزائر بإنتقاليا من درجة المضاربة)2010

( والتي تدل عمى  A4بالمخاطرة المرتفعة نسبيا بسبب عدم اإلستقرار السياسي في فترة التسعينات إلى الدرجة)
ويعود ىذا التحسن بسبب الوضعية المالية المريحة لمجزائر نتيجة  20053وضعية المخاطرة المعتدلة إبتداء من

 . 2005ار دوالر سنةممي 56توفرىا عمى إحتياطي صرف يفوق

 139من 86المرتبة  سجمت في:سجمت الجزائر تخمف في الوضعية التنافسية حيث ا:مؤشرالتنافسية العالميلثثا
وىذا يدل عمى تراجع أىمية السوق  4(2010سنة 11) المرتبةكما تحتل الجزائر مراتب متأخرة عربيادولة 

 ن عن إقامة استثمارات موجية لمتصدير.الجزائري بالنسبة لممستثمرين األجانب خاصة الباحثي

 دولة سنة 181عالميا من بين 134المرتبة في ىذا المؤشر احتمت الجزائر :مؤشر سهولة أداء األعمال:رابعا
 .20106دولة سنة 183عالميا من بين   136 والمرتبة 20095

 

                                                           
1
 The Heritage Foundation and The Wall Street Journal,highlights of the 2009 Index of Economic Freedom, 

Washington, 2009,p2. At(http://www.heritage.org/index/download) accessed:18 Décember2016. 
2
 The Heritage Foundation and The Wall Street Journal,highlights of the 2010 Index of  Economic Freedom, 

Washington,2010,p2. At(http://www.heritage.org/index/download) accessed: 01May2016. 
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 .161،صمرجع سابق 4
5
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6
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 2005تحسنت الجزائر في ىذا المؤشر إبتداء من:العربية الدول في االستثمار لمناخ المركب :المؤشرخامسا 
ىذا التحسن  راجع الى  2,33،1حيث صنفت في مجموعة الدول المحققة لتحسن كبير في مناخ االستثمار بدرجة

برامج اإلصالحات االقتصادية كما كان إلرتفاع أسعار النفط  دور كبير في ذلك بتأثيره في خفض عجز 
  .لحقيقيالموازنة وزيادة معدل النمو ا

 الجزائر:في :االطار التشريعي والتنظيمي  لمناخ االستثمار مب الثانيمطال

 ،التشريعي والتنظيمي لمناخ االستثمار التطورات القانونية والتشريعية واالتفاقيات الدولية االطار يشمل    
 وسنفصميا فيما يمي:  االعمال اداء وبيئة باالستثمار المتصل االجرائي االطاراضافة الى ،المؤسسي االطار

 جنبي:واالتفاقيات الدولية المتعمقة باالستثمار األ الفرع االول:االطار التشريعي

تحسين  اتجاه في تصب التي الدولية واالتفاقيات الجديدة والسياسات اإلجراءات من العديد الجزائر شيدت    
 ،ونفصميا فيما يمي:فييا االستثمار مناخوترقية 

قامت الدولة الجزائرية بإطالق حزمة من الحوافز والتشريعات المشجعة اوال:التطورات القانونية والتشريعية:
 يمي: أىميا مالإلستثمار 

 نجاز اإلستثمارات في حرية تامة،2الوطنيو  األجنبي المستثمر بين المعاممة في لمساواةا   .3وا 
 أو الذين يكونون موضوع  4جواز الطعن لممستثمرين الذين يرون أنيم غبنوا بشأن اإلستفادة من المزايا

         .إجراء سحب
 5ساعة72 إلى يوما 30 من المزايا من االستفادة طمب عمى لمموافقة الزمنية  المدة تقميص.                    
  مرحمة اإلنجاز فيما يخص السمع والخدمات   في القيمة المضافةاإلعفاء من الحقوق الجمركية والرسم عمى

                                                                           6.التي تدخل في إنجاز المشروع
                                                           

1
 .235،ص سابق مرجع 
 .2001أوت22،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة يفالمتعلق بتطوير االستثمار، 2001أوت 20املؤرخ يف  03-01رقم  من األمر14 املادة 2
الصادرة ،،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 2006جويلية 15املؤرخ يف 08-06باألمر  ،واملعدلةالمتعلق بتطوير االستثمار،2001أوت 20املؤرخ يف  03-01رقم  من األمر  4املادة 3

 .2006 جويلية19بتاريخ
 . 08.-06 رقم املضافة باألمر 03 -01مكرر من  األمر 7املادة  4
 أو اإللتزامات اليت تعهد هبا املستثمرون دون املساس باألحكام  03-01نصوص عليها يف األمريتم سحب املزايا اجلبائية واجلمركية وشبو اجلبائية واملالية يف حالة عدم إحرتام اإللتزامات امل

  .(20ص  47) جريدة رمسية  08-06 املعدلة باألمر رقم 33التشريعية األخرى،وتصدر الوكالة مقرر السحب أنظر:املادة 
 . 08-06املعدلة باألمر 03-01من األمر 7املادة 5
  .08-06املعدلة باألمررقم 03-01من األمر9املادة  6
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 تكفل الدولة بالمصاريف فيما يخص األشغال المتعمقة بالمنشآت الضرورية إلنجاز المشروع. 
 1ـتأجيل العجز وآجال اإلستيالك . 
 2 عنو لناتجةا ضمان تحويل رأس مال المشروع والعائدات.  
 3عدم تطبيق المراجعات واإللغاءات عمى اإلستثمارات المنجزة إال إذا طمب المستثمر ذلك صراحة. 
 4في حال تمت المصادرة  عادلال تعويضمع ال،المصادرة عدم.  
  5.األجنبي والدولة الجزائرية إمكانية المجوء إلى التحكيم الدولي في حالة خالف بين المستثمر  

 تتمثل في:اضافة مجموعة من التحفيزات تم ،2016االستثمارترقية في قانون  مع االحتفاظ بالتحفيزات السابقةو 

 الجزائري،وأصبحت الشريك لصالح 51/49 كانت األجنبي،التي المستثمر مع المحاصصة نسبة تعديل 
 6.األجنبي المستثمر أمام مفتوحة

 7األجانب لممستثمرين بالنسبة الصعبة العممة من الفائض حصيمة تقديم إلزامية إلغاء. 
 الرسم منو سنوات 3لمدة ،الميني النشاط عمى الرسم ومن،الشركات أرباح عمى الضريبة من اإلعفاء 

   8 سنوات 10 لمدة العقارية الممكيات عمى العقاري
 9.شغل منصب100 من أكثر خمق إلى تؤدي عندما االستثمارات لفائدة الممنوحة االستغالل مزايا رفع 
 مراعاة مع الجبائية االجراءات قانون اطار في المؤسس الشفعة التخمي عن قانون الشفعة واالكتفاء بحق 

 والحصص االسيم من اكثر او بالمئة 10ال حدود في" االجتماعية الحصص او االسيم الى توسيعو
 غير تنازالت تعتبر التي -جزائرية مؤسسة في مساىمات تممك التي االجنبية لمشركات االجتماعية

 10.الدولة مساىمات مجمس عبر تمر ان يجب مباشرة

                                                           
  .08-06املعدلة باألمر رقم  03-01من األمر 11املادة 1
 . 2001أوت 22،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة يف المتعلق بتطوير اإلستثمار،2001أوت  20املؤرخ يف 03-01من األمر 31املادة  2
 .المتعلق بتطوير اإلستثمار،2001أوت  20املؤرخ يف 03-01من األمر 15املادة  3
 .المتعلق بتطوير اإلستثمار،2001أوت  20املؤرخ يف ،03-01من األمر 16املادة  4
 .المتعلق بتطوير اإلستثمار،2001أوت  20املؤرخ يف 03-01من األمر 17املادة 5
6
 .2016اوت3يف  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرةالمتعلق بترقية االستثمار،2016أوت 3املؤرخ يف 09 -16من القانون رقم  2املادة  
 .االستثمار بترقية المتعلق،2016أوت 3يف املؤرخ 09 -16 رقم القانون من 25املادة 7
             .االستثمار برتقية ،املتعلق2016أوت 3يف املؤرخ 09 -16 رقم القانون من 12 املادة 8
 النشاط على الرسم الشركات،ومن أرباح على الضريبة من اإلعفاء ،بتخفيض مدة 08-06رقم باألمر واملتممة ،املعدلة03- 01املرسوم من 1مكرر 12مكرر،واملادة12املادة مت تعديل 

    (09-16من القانون 12بطلب من املستثمر)انظر املادة  سنوات3 سنوات اىل 10من املهين،
 .االستثمار بترقية المتعلق،2016أوت 3يف املؤرخ 09 -16 رقم القانون من 16املادة  9

 .المتعلق بترقية االستثمار،2016أوت 3املؤرخ يف 09 -16القانون رقم  من 31املادة  10
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دولية اتفاقيات  عمى والمصادقة إبرام الى الجزائرية الحكومة لجأتثانيا:االتفاقيات العربية الدولية والثنائية:
 االستثمار مجال في معيا والشراكة التعاون أو مستثمرييا استقطاب في رغبة األخرى الدول مع وعربية وثنائية

 :ومن ىذه االتفاقيات نذكر ما يمي

 بقرارات االعتراف اتفاقيةالى الجزائر انضمام  من ضمن ىذه الترتيباتالترتيبات االقميمية والمتعددة االطراف:-1
 05وتمت المصادقة عمييا في نيويورك في المتحدة األمم مؤتمر اعتمدىا األجنبية،التي التحكيم
االنضمام الى ،و 1991مارس10في  االنضمام الى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار،و 1988نوفمبر

 وضمان تشجيع اتفاقية اضافة الى ىذا تم توقيع،30/10/19951الوكالة الدولية لضمان االستثمار في 
عضو في ايضا الجزائر و  1990،2 جويمية 23 في العاصمة بالجزائر العربي المغرب اتحاد دول بين االستثمار
 إضافة عمى ياتحفظعبرت عن  وقد،العربية الدول بين االموال رؤوس وانتقال االستثمارات وحماية تشجيعاتفاقية 
فيما يخص حرية تحويل راس المال  (التحويل عممية عمى ورسوم ضرائب  أية تترتب أن وبدون) التالية العبارة

 6.3المادة من 1 الفقرة في وردت التيالمستثمر وعوائده و 

 :الضريبي االزدواج تجنب اتفاقياتتتمثل في اتفاقيات تشجيع االستثمار و :االتفاقات الثنائية -2

دولة  13الجزائر في المرتبة الرابعة عربيا بتوقيعيا لالتفاقيات مع  حمتاتفاقيات تشجيع االستثمار: - أ
 4.دولة أجنبية 33ا لالتفاقيات مع يعربية،والسابعة عربيا بتوقيع

 دول عربية، 10الخامسة عربيا بتوقيعيا التفاقيات مع  الجزائرحمت اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي: - ب
   5.دولة أجنبية 21والتاسعة عربيا بتوقيعيا التفاقيات مع 

 :في الجزائر لالستثمارالفرع الثاني:االطار المؤسسي 

 الحرة المناطق ترقية مجال في المبذولة الجيود الى باالضافة باالستثمار المكمفة األجيزة في يتمثل      
 :يمي فيما وسنفصميما  الصناعية والمناطق

                                                           
1
 .2016ديسمرب2الزيارة تاريخ   http://www.andi.dz/ juridique ،على املوقعباجلزائر الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
2
للجمهورية  اجلريدة الرمسية،المتضمن المصادقة على االتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي،1990ديسمرب22املؤرخ يف  420-90رقم املرسوم الرئاسي  

 .1991فيفري 6 الصادرة بتاريخ اجلزائرية،
 .4،ص2012،مصر،ديسمرباالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس االموال العربية في الدول العربية المعدلةأمانة اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية، 3
4
 .166 -161صص ،2011،الكويت،0200االستثمار في الدول العربية مناخاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
5
 .167 -165صص ،مرجع سابق 

http://www.andi.dz/%20juridique
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 االستثمار مشاريع وتطوير لمساندة تيدف إدارية ىياكل إنشاء تم مجالىذا ال فيوال:األجهزة المكمفة باالستثمار:أ
 فيما يمي:وتتمثل األجيزة المكمفة باإلستثمار 

 يشرف عميو رئيس الحكومة ويضطمع بالميام التالية :المجمس الوطني لالستثمار: -1
 وأولوياتو. االستثمار  تطوير  استراتيجية  يقترح 
 مجال تطوير في األىداف ويحدد عميو ويوافق إليو يسند الذي االستثمار لترقية الوطني البرنامج يدرس 

 االستثمار.
 حوظةممال التطورات معر لالستثما التحفيزية التدابير  مواءمة  يقترح. 
 وجودةلما  لممزايا  تعديل  وكذا كل  جديدة  مزايا  لتأسيس  اقتراح  كل  يدرس. 
 - النظام االستثنائي من تستفيد أن يمكن  التي المناطق اإلقميم،فيما يخص تييئة أىداف ضوء عمى يفصل 

 .03-01 األمررقم في عميو نصوصلما
  1.وترقيتو  االستثمار  لدعم صصلمخا  من الصندوق  اقتطاعيا  كنيم  التي  النفقات  قائمة  يضبط 

تنسيق األنظمة ب:حيث تضطمع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكمفة بالمساهمة وترقية اإلستثمار -2
 2.اقتراح إستراتيجيات ترقية وتطوير اإلستثماراضافة الى ،المرتبطة بتحضير وتجسيد برامج الخوصصة

:وضعت تحت إشراف رئيس الحكومة،ونظمت في شكل شباك وحيد، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار -3
زائر،إدارة الضرائب،أمالك الدولة،إدارة يضم مجموعة من اإلدارات و األجيزة المعنية باإلستثمار مثل:بنك الج

 الجمارك،البمدية وتضطمع بالميام التالية :

 الجيوية و المركزية ىياكميا مستوى عمى المستثمرين تصطحب و تنصح و تستقبل. 
  االستعالمات نقاط ومختمف الدعائية وركائزىا االنترنيت عمى موقعيا خاصة خالل من المستثمرين تطمع 

 .الخارج وفي الجزائر في منظمة اقتصادية ظواىر بمناسبة
  قصيرة آجال وفي التشجيع نظام عمييا ينص التي المزايا عمى الرسمي الطابع تضفي. 
  االستثمار تشجيع لقرارات المعنية المؤسسات مختمف مع عميو المتفق التنفيذ عمى تحرص. 
  3.المعنية االقتصادية القطاعات مع بالتآزر التنمية واستراتجيات سياسات تنفيذ في تساىم   

                                                           
 11يف  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة،وتنظيمو وسيرهالمتعلق بصالحيات المجلس الوطني لالستثمار وتشكيلتو ،2006اكتوبر9املؤرخ يف 355-06املرسوم التنفيذي رقم 1

 .2006أكتوبر 
 .12،ص2014،بسكرة،ديسمرب16،جملة احباث اقتصادية وادارية،العدد تنظيم سياسات االستثمار على المستوى الدولي والمحلي:دراسة حالة الجزائرلبيبة جوامع،حدة رايس، 2
3
 .2016ديسمرب2اريخ الزيارة ت   /iand-l-de-missionshttp://www.andi.dz ،الوكالة مهامالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار باجلزائر، 
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 المحمي،والذي المستوى عمى االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة من جزء ىو:الغير مركزي الشباك الوحيد -4
 أو وقت تتدخل،في التي اإلدارات عن الوكالة،ممثمين إطارات جانب إلى يشمل وىو،الوالية مستوى عمى يءأنش

 تراخيص إصدار ذلك في بما والتراخيص الشركات،الموافقات تسجيل و تأسيس مثل:،االستثمار سياق آخر،في
 تمقيو بعد المستثمرين بإستقبال أيضا مكمف ىو النحو ىذا عمى،و باالستثمارات المتعمقة المزايا،البناء

صدار تصريحاتيم،إقامة  باإلدارات الصمة ذات بالممفات التكفل  المزايا،كذلك منح وقرار اإليداع شيادات وا 
يصاليا الشباك داخل الممثمة والييئات  الحكومية  1.الجيدة النيائية وصياغتيا المختصة المصالح إلى الوحيد،وا 

 :يمي فيما تتمثل:الصناعية والمناطق الحرة المناطق ترقية مجال في المبذولة الجهود:ثانيا

الى منطقة صناعية مندمجة  بجيجل الحرة المنطقةتم تحويل منطقة  2005في سنة :الحرة المناطق-1
  .كما بدأت األشغال إلنجاز طريق سيار يربط بين جن جن وبجاية 2ذات طابع جيوي

 من بأكثر تقدر إجمالية مساحة تغطي صناعية منطقة 56 عمى الجزائر تتوفر:المناطق الصناعية-2
 تتوفر كمابالواليات الجنوبية، 3بواليات اليضاب العميا،و 14في الواليات الشمالية،و 39،ىكتار12000

منطقة نشاطات  276،تتركز ىكتار 17000 تفوق مساحة عمى نشاطات،تتربع منطقة 450 عمى البالد
 المناطقاختيرت حيث 3،منطقة بالواليات الجنوبية 46بواليات اليضاب العميا و 128بالواليات الشمالية،و

مكانية الدخول  عمى أساس قربيا لممؤسسات الجامعية ووحدات البحث،اضافة إلى توفر اليياكل القاعدية وا 
     4.في مناطق اإلنتاج،وكذلك توفر الخدمات الجماعية ذات النوعية

 :في الجزائر داء االعمالأاالطار االجرائي المتصل باالستثمار وبيئة :الفرع الثالث

األعمال،لكنيا غير كافية  أداء بإجراء إصالحات ساىمت في تحسنيا في بعض مجاالت بيئة الجزائر قامت      
 ألنيا لم تشمل بيئة أداء األعمال ككل،ومن بين ىذه اإلصالحات اقرار لوائح جديدة لتسييل تراخيص البناء،

                                                           
1
 Bekihal Mohamed,les Investissements Directs Etrangers en Algerie:Essai d'évaluation empirique de son impact sur la 

croissance économique entre1990 et2010,Mémoire de Magister en Sciences Economiques(Non publié),Univerité D'oran,2012-

2013,P111. 
2
 .161ص،مرجع سابق، 2005،العربية الدول اإلستثمارفيمناخ املؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
3
تاريخ الزيارة    http://www.aniref.dz/index.php/ar/2015،منشورة على املوقع في الجزائر النشاطات مناطق و الصناعية المناطق،الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 

 .2016نوفمرب25
 .97ص،2006 الشلف،جانفي حسيبة بن بوعلي، ،جامعة5،عددمجلة اقتصاديات شمال افريقيانصرية قوريش،أبعاد وتوجهات اسرتاتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر، 4

http://www.aniref.dz/index.php/ar/2015
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كما سيمت التجارة عبر ،1ود التجاريةوخفض تكمفة نقل الممكية،وزيادة كفاءة المحاكم بيدف تعزيز سرعة انفاذ العق
وفي مجال الحصول عمى االئتمان منحت الجزائر 2الحدود عبر تحديث البنية التحتية في ميناء الجزائر،

،كما حسنت سبل الوصول الى المعمومات 3المقترضين حق االطالع والتحقق من بياناتيم الشخصية الخاصة بيم
  4المفترض ادراجيا في قاعدة بيانات القروض.االساسية بتقميص الحد االدنى لمقروض 

 التي التقنية المساعدة عمى لمحصول الدولي البنك مع اتفاق الجزائرية الحكومة وقعت 2014نوفمبر 24وفي
  5الجزائرفي  األعمال أنشطة ممارسة تحسين إلى تيدف

 (2015- 2005مفترة)لالجزائر ب بيئة األعمال االصالحات المنفذة في(3-5الجدول رقم) 
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9  1  1 3  2 1 1  
 .10ص،2014ديسمبر -اكتوبرالكويت،العدد الفصمي الرابع،،نشرة ضمان االستثماراالستثمار،:المؤسسة العربية لضمان المصدر

اصالحات،ودفع الضرائب  3الحصول عمى االئتمان بمؤشر تركز االصالحات في الجدول يتبين من     
 ،والتجارة عبروتسجيل الممتمكات،استخراج تراخيص البناءمؤشر اما باقي المؤشرات المتمثمة في بإجراءين،

ولم تقم الجزائر بأي اصالحات في مؤشر بدء المشروع،ومؤشر ،فقط واحد إجراءحظيت بالحدود،وتنفيذ العقود،
 حيثاجراءات  9 االصالحات مجموع وبمغ،الحصول عمى الكيرباء،وحماية المستثمرين،وتسوية حاالت االعسار

 .المنفذة االجراءات عدد في عربيا التاسعة المرتبة الجزائر  احتمت

 :2011بعد  الجزائرفي المطمب الثالث:تقييم المناخ االستثماري 

 الدولية المؤشرات في الجزائر موقع نتناول ثم،يالكم لمتقييم سنتطرقالجزائر  في االستثماري المناخ لتقييم  
 ،ونفصل ذلك فيما يمي:والعربية

 

                                                           
 .171ص،،مرجع سابق2009، مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
 .9صمرجع سابق،،2014ديسمرب -،العدد الفصلي الرابع،اكتوبرنشرة ضمان االستثماراملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
 .172ص،،مرجع سابق2011،االستثمار في الدول العربية مناخاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3
 .6،ص2012 ديسمرب -الرابع،الكويت،اكتوبر الفصلي ،العدداالستثمار ضمان نشرةاالستثمار، لضمان العربية املؤسسة 4

5
 Us department of state,Bureau of Economic and Business Affairs,Algeria:Investment Climate Statement 2015,Op.Cit,p4. 
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 الجزائر:في  االستثمار مناخل الكمي التقييم:الفرع األول

 :يمي فيما وسنفصميا واالجتماعية االقتصادية المكونات دراسة خالل من كميا االستثمار مناخ تقييم سيتم

 الخارجي االقتصادي األداء ومؤشرات الداخمي االقتصادي األداء مؤشراتتشمل المكونات االقتصادية:أوال:
 :يمي فيما  وسنفصميا

الداخمي كمعدل النمو والناتج االقتصادي بمالحظة بعض مؤشرات األداء :داء االقتصادي الداخميمؤشرات األ -1
 المحمي االجمالي ومعدل التضخم  اضافة الى الموازنة العامة ينتج الجدول التالي:

 (2015-2011الجزائر لمفترة )في ( تطور مؤشرات األداء االقتصادي الداخمي 4-5جدول رقم )ال

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات
 3899 3884 2881 3830 2883 %معدل النمو الحقيقي 

 166831 213851 20987 209800 199839 الناتج المحمي االجمالي بالمميار دوالر
 4878 2891 3825 8891 485 (%معدل التضخم)متوسط سنوي

 11- 10822- 1891- 8854- 0887- الموازنة العامة بالمميار دوالر
Source:Based on: 

 IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, Available 

on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22Décember2016).  

 الجدول ما يمي:  منيتبين لنا 

  2012سنة  %3,30الى  2011سنة % 2,83تذبذب في معدل النمو االقتصادي بارتفاعو من 
ليواصل ارتفاعو  % 3,84محققا نسبة  2014ليرتفع سنة  % 2,81مسجال 2013ليتراجع سنة 

 .2015سنة%3,99الى

  مميار دوالر سنة  213,51الى  2011سنة  199,39نمو الناتج المحمي االجمالي من
 .2015مميار دوالر سنة  166,31لينخفض الى،2014

 نتيجة ارتفاع 2012% سنة 8,91الى  2011% سنة 4,5تذبذب في معدل التضخم بارتفاعو من،
طؤ في وتيرة التوسع في عرض سيير المتمثمة في زيادات األجور واسعار المواد وتبافي نفقات الت

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx


 ةــــــــــــــــــــــــاري بدول المقارنـــــــــــــــاخ االستثمــــــــــــــم المنــــــــــــــس:تقييــــــــــــــــــل الخامــــــــــــــــالفص

 

411 
 

ل بنك الجزائر ادخابفضل  2014و 2013في سنتي 3,2و 3,3بين معدل التضخم ستقر يل 1النقود
اداة جديدة لمسياسة النقدية وىي استرجاع السيولة لستة اشير  2013ابتداء من منتصف جانفي 

 دوات أتم امتصاص فائض السيولة بطريقة فعمية من خالل حيث % 1,50بمعدل تسعيرة قدره 
 .2015سنة  4,78غير أنو ارتفع الى  2استرجاع  السيولة

  2011مميار دوالر سنة  0,87-عدم استقرار في رصيد الموازنة حيث سجمت عجز مقدر ب، 
ليرتفع  2013مميار دوالر سنة 1,91-مميار دوالر وانخفض الى  8,54- مسجال 2012وارتفع سنة 

 إستقرار عدم ويعود ىذا التذبذب بسبب،2015مميار دوالر سنة 11-ثم ، 2014سنة  10,22-الى 
  القتصاد الجزائري لقطاعابالتحديد نتيجة لتبعية  النفط عموما وأسعار الخارجية الظروف

 .المحروقات

بين تتبع بيانات الحساب الجاري والمديونية الخارجية واالحتياطيات داء االقتصادي الخارجي:مؤشرات األ -2
    الدولية بالجزائر النتائج الممخصة في الجدول التالي:

  (2015-2011لمفترة ) بالجزائر داء االقتصادي الخارجيمؤشرات األ تطور (5-5)رقم جدولال

 :مميار دوالرلوحدةا                                                             

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 7- 6,8- 0,8 12,3 19,8 الحساب الجاري

 3,6 3,73 3,39 3,69 4,41 المديونية الخارجية
 186,1 190,2 194,0 190,7 182,2 االحتياطيات الدولية

Source: Basé sur: 

Bank of algeria,Rapport 2014 Evolution Economique Et Monétaire En Algerie, Juillet 2015, 

P168. 

 IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, Available 

on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016). 

 يتبين من الجدول ما يمي:
                                                           

1
 ،2016،جوان3،اجمللة اجلزائرية للعلوم االجتماعية واالنسانية،العدد السادس،جامعة اجلزائر0202-0220قراءة في تطور الميزانية العامة خالل الفترةامساعيل شريف،أورزيق الياس، 
 .28ص

 .10ص،2013،تدخل حمافظ بنك اجلزائر امام جلنة املالية وامليزانية لدى اجمللس الشعيب الوطين،اكتوبر وضعية االقتصاد العالمي وتطور االقتصاد الكلي في الجزائربنك اجلزائر، 2

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 2015دوالر سنة مميار 7-الى 2011مميار دوالر سنة  19,8انخفاض في الحساب الجاري من  . 
  2015سنة  مميار دوالر 3,6الى  2011مميار دوالر سنة 4,41انخفاض في المديونية الخارجية من. 
  دوالر سنة  مميار 190,2الى  2011مميار دوالر سنة 182,2ارتفاع في قيمة االحتياطيات الدولية من

ن أغير موال الصناديق السيادية ضمن االحتياطيات الدولية،أويعود ىذا االرتفاع الى ادراج ،2014
 .2015مميار دوالر سنة 186,1االحتياطيات  الدولية تراجعت الى 

بمتابعة تطور عدد السكان ومتوسط دخميم السنوي ومقارنتيا مع نسب البطالة ::المكونات االجتماعيةنياثا
 بالجزائر ينتج ما يمي:

 (2015-2011) لمفترة الجزائرفي االجتماعية  المؤشراتبعض  تطور( 6-5)رقم جدولال

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 39896 39811 38829 37849 36871 عدد السكان بالمميون نسمة

 417488 5458887 547587 557482 5430857 بالدوالر ممواطنلمتوسط الدخل  السنوي 
 11819 1086 9882 1180 9897 من اجمالي قوة العمل( %معدل البطالة)

  Source:Basé sur: 

Bank of algeria,Rapport 2014 Evolution  Evonomique Et Monetaire En Algerie, Juillet2015, 

P154. 

ONS d'Algerie,Activité, Emploi & ChÔmage En Avril 2016,Tableau n°17, P 12,Disponible sur le 

site:(http://www.ons.dz/-Statistiques-Economique-.html) page consultée le 16 novembre 2016. 

IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site:( https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx) 

Accessed:22Décember2016. 

 يتبين لنا من الجدول ما يمي:

 2015مميون نسمة سنة 40,3الى  2011مميون سنة  36,7ارتفاع  في عدد السكان  من. 
 2013سنة  5475,7الى 2011سنة دوالر 5430,57ارتفاع الدخل السنوي لممواطن الجزائري من 

 العميا الشريحةضمن  2016في جانفي   الجزائر  تصنفوقد ،2015دوالر سنة 4174,8لينخفض الى 
 1 .الدخل متوسطة البمدان من

                                                           

1 Fantom, Neil James,Serajuddin Umar,The World Bank’s Classification of Countries by Income,Research Working 

Papers,The World Bank , Washington,January 2016,p04, Available on the site: 

(http://documents.worldbank.org/curated/en/408581467988942234/The-World-Banks-classification-of-countries-by-

income)  Accessed: 25november 2016.    

http://www.ons.dz/-Statistiques-Economique-.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
http://documents.worldbank.org/curated/en/408581467988942234/The-World-Banks-classification-of-countries-by-income
http://documents.worldbank.org/curated/en/408581467988942234/The-World-Banks-classification-of-countries-by-income
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  من اجمالي القوة % 11,2و% 9,8ثبات في معدل البطالة مع تغير طفيف خالل الفترة تراوحت بين
 .العاممة

 :نذكر منيا ما يمي سنتناول فيما يمي أىم المؤشرات الدولية:الدولية المؤشرات فيالجزائر  موقع:الثاني الفرع

 من الفترة خالل لمجزائر تراجع الُقطرية لممخاطر المركب المؤشر شيد:المؤشر المركب لممخاطر القطريةأوال:
 مخاطر بدرجة تتمتع التي الدول مجموعة ضمن 2011 قبل تندرج كانت أن ،فبعد(2011-2015)

   .معتدلة مخاطر بدرجة تتمتع التي المجموعة إلى 2011 تحولت في سنةمنخفضة،

 (2015/أفريل2011الجزائر في المؤشر المركب لممخاطر القطرية لمفترة) موقع (7-5الجدول)  

 0202افريل  0202 0202 0200 0200 السنوات
 69 67 68 68 68 قيمة المؤشر

 معتدلة معتدلة معتدلة معتدلة معتدلة المخاطرة درجة
Source:Based on:The prs groupe,global   risk index,Available on the site: 

(https://www.prsgroup.com/category/risk-index) Accessed:31janvier 2016. 

مع تسجيل زيادة في رصيدىا خالل فترة الدراسة   معتدلة مخاطرة درجةيتبين من الجدول ان الجزائر سجمت    
 . 2015في بداية سنةمن المؤشر 

 االقتصادية الحرية مؤشر فيدولة  186من اصل 145حمت الجزائر في المرتبة االقتصادية: الحرية مؤشرثانيا:
 بـمتقدمة العام، المؤشر في 100 أصل من نقطة 50,1 العالمي المؤشر حسب الجزائر سجمتو ،2016 لعام
  2015.1سنة عن نقطة 0,2

 

 

 

 

 
                                                           

1
  The Heritage Foundation,Index Of  Economic  Freedom  Available on the site: 

(http://www.heritage.org/index/ranking )  Accessed: 1May2016. 

https://www.prsgroup.com/category/risk-index
http://www.heritage.org/index/ranking
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 (2016-2011الجزائر في مؤشر الحرية االقتصادية لمفترة)( موقع 8-5الجدول رقم) 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 186 186 186 179 179 179 عدد الدول

 50,1 48,9 50,8 49,6 51 52,4 القيمة
 154 157 146 145 140 132 الترتيب

 ضعيفة منعدمة ضعيفة منعدمة ضعيفة ضعيفة درجة الحرية
SOURCE:Based on: 

The Heritage foundation,The wall street journal, Index Of  Economic  Freedom, Available on the 

site:http://www.heritage.org/index/ranking   Accessed: 40/11/2016. 

The Heritage foundation,The wall street journal,2012 Index Of Economic Freedom,Washington, 

2012,P83. 

 The Heritage foundation,The wall street journal,highlights of the 2011 Index Of Economic 

Freedom,Promoting Economic Opportunity and Prosperity,Washington,2011,p2. 

 157الى المرتبة  2011عالميا سنة 132تراجع ترتيب الجزائر في المؤشر من المرتبة الجدول من بينيت    
،وتراوح تصنيفيا بين درجة الحرية االقتصادية الضعيفة 2016سنة 154لتتقدم نسبيا الى المرتبة  2015سنة

 في تنقيطيا في المسجلالتأخر  ىو المؤشر ىذا في الجزائر ترتيب تراجع وسببوالحرية االقتصادية المعدومة،
وفي مؤشر  30وحرية االستثمار  36والتحرر من الفساد  25ؤشر حقوق الممكية كم الفرعية المؤشراتبعض 

  . 30الحرية المالية 

 االقتصادي المنتدىالصادر عن  2016/2017 العالمية التنافسية تقرير أظيرالعالمية: التنافسية مؤشرثالثا:
 عالميا وعربيا المرتبة ذات تاحتم الجزائر توكانوالتاسعة عربيا، عالمياً  87 المرتبةتقدم الجزائر الى   العالمي

  2015/20161 في

 

 

 

 
                                                           

1
 World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016/2017,Géneva,2016,p 69 .  

http://www.heritage.org/index/ranking
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 (2016/2017-2012/2013افسية العالمي لمفترة)ن( موقع الجزائر في مؤشر الت9-5الجدول رقم)

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 السنوات
 138 140 144 148 144 عدد الدول
 87 87 79 100 110 الترتيب
 4,0 4,0 4,1 3,8 3,7 القيمة

 

Source:Based on: 

World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016/2017,Géneva, 2016,pp96-344. 

World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2014/2015,Géneva,2014,pp106 -

366. 

لتتراجع الى  79فالمرتبة  100عالميا ثم المرتبة 110يتبين من الجدول تقدم الجزائر في الترتيب من المرتبة   
  .رغم تقميص عدد الدول المشاركة،87المرتبة

 الجزائر ترتيب لتراجع الترتيب في الثبات ىذا الفرعية،يعزى المؤشرات في الجزائر أداء تفحص خالل ومن    
 كمحور الفرعية المؤشرات باقي في تقدم سجمت حين مرتبة،في 25 ب الكمي االقتصاد استقرار محور  في

 8 بحوالي األساسي والتعميم الصحة محور في وتقدمت مرتبة، 18ب فيو تقدمت الذي التكنولوجية الجاىزية
 مراتب 5ب األعمال،وتقدمت أداء بيئة تطور ومحور االبتكار محور من كل في مراتب 7ب تقدمت ،كما مراتب

 سوق كفاءة العالي،ومحور والتعميم التدريب محور من كل في مراتب 3ب تقدمت التحتية،كما البنية محور في
 حجم محور السمع سوق كفاءة محور من كل في واحدة بمرتبة المالية،وتقدمت األسواق كفاءة ومحور العمل

 .المؤسسات محور في ثبات سجمت السوق،بينما

 2017في تقرير  156حمت الجزائر في المرتبة فيما يخص ىذا المؤشر :االعمال داءأ سهولة مؤشر:رابعا 
 :والجدول التالي يبين تفاصيل المؤشر 1 2016مراتب عن تقرير   7متقدمة ب

 

 

 
                                                           

1
 Wourld Bank,Ease of Doing Business in Algeria, Available on the site:    

(http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ algeria) Accessed:11October 2016. 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/%20algeria)
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 2016/2017سنتي ( وضعية الجزائر في مؤشر سهولة أداء األعمال 10-5الجدول رقم)
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163 145 119 130 161 174 174 170 178 100 71 

20
17

 

411 142 77 118 162 175 173 155 178 102 74 

Source:Based on: 

 Wourld Bank,Ease of Doing Business in Algeria,Available on the site:  

(http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria) Accessed:11October2016. 

و الترتيب في أيتبين من الجدول وجود الجزائر في مراتب متأخرة عالميا سواء في الترتيب العام  لممؤشر      
مؤشر بدء النشاط التجاري ومؤشر يتبين تحسن الترتيب في  2016و 2017المؤشرات الفرعية وبالمقارنة بين 

-2005 الحصول عمى الكيرباء ومؤشر حماية المستثمرين رغم عدم حصول أي اجراءات منفذة في الفترة
،وفيما يخص مؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر الحصول عمى االئتمان ومؤشر دفع الضرائب فإن 2015

ترتيبيا العالمي،بينما سجمت الجزائر تراجع في باقي اجراءات( أدت الى تحسين 6االصالحات المطبقة فييا )
 .المؤشرات وثبات في مؤشر التجارة عبر الحدود

 في مؤشر التنمية البشرية دولة 193عالميا من بين83 حمت الجزائر في المرتبة:البشرية التنمية مؤشر:خامسا
،والجدول 1مرتفعةال بشريةال تنميةال الدول ذات ضمن صنفتو 2013عن سنة مراتب 10متقدمة ب 2014لسنة

  :الموالي يبين تفاصيل التطور عبر السنوات

 

 

 

 
                                                           

1
 UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development,2015,Op.Cit,p209. 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria
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 (2015-2011وضعية الجزائر في مؤشر التنمية البشرية لمفترة) (11-5الجدول رقم) 

 2011 2012 2013 2014 
 193 195 194 187 عدد الدول

 0,736 0,717 0,713 0,698 القيمة
 83 93 93 96 الترتيب
 مرتفعة بشرية تنمية مرتفعة بشرية تنمية مرتفعة بشرية تنمية توسطةم بشرية تنمية التصنيف

 

Source:Based on: 

UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development, New York, 2015, 

p209(Table1). 

UNDP,Human Development Report 2014:Sustaining human progress:Reducig Vulnerbilities 

and Building Resilience,New York,2014,p191(Table1). 

UNDP,Human Development Report 2013:The Rise of the South:Human Progress in Diverse 

World,New York,2013,p145(Table1). 

PNUD,Rapport sur le développement humain Annexe statistique du développement humain, 

New York,2011,pp145-146(Tableau1). 

 2012سنتي  93الى المرتبة 2011سنة  96الترتيب من المرتبة تقدم الجزائر في  يتبين من الجدول    
 2011سنة متوسطة بشرية تنميةوتقدمت بذلك في التصنيف من دولة ذات   2014سنة 83ثم المرتبة 2013و

ويعود ىذا التقدم الى التحسن في المؤشرات ،(2014-2012بشرية مرتفعة في الفترة) تنميةدولة ذات الى 
 لكل عدداألطباءويبمغ ،7,6سة الدرا سنوات متوسط،و سنة 74,8الوالدة عند المتوقع العمر الفرعية حيث قدر

 العام النفاقلو ،االجمالي المحمي الناتج من%  6,6الصحة عمى العام إلنفاقخصص ل،و  12,1ساكن 10000
يقدر و  2،دوالر13054 االجمالي الدخل من الفرد نصيب وبمغ1االجمالي، المحمي الناتج من% 4,3التعميم عمى
    3.ساكن100 لكل 93,3 الجّوال الياتف في االشتراكات وتبمغ،السكان من% 18,1 االنترنت يمستخدمعدد 

 

 

                                                           
1
 UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development 2015,Op.Cit,pp239-243. 

2
 Ibid,p209. 

3 Ibid,p263. 
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 :االقميمية المؤشرات فيالجزائر  موقع:الثالث الفرع

 التنافسية مؤشرالذي تنشره المؤسسة العربية لضمان االستثمار،و  االستثمار ضمان مؤشرسنركز عمى     
 .الذي يصدره صندوق النقد العربي العربية

 2016االستثمار لجاذبية ضمان مؤشر في عالميا 87المرتبة في الجزائر حمت:االستثمار ضمان مؤشر:والأ 
 في الجزائر ترتيب تطور يبين التالي والجدول 20151االستثمار لجاذبية ضمان مؤشر وحازت نفس المرتبة في 

 :المؤشر

 (2016-2013لمفترة) االستثمار لجاذبية( موقع الجزائر في مؤشر ضمان 12-5الجدول)

 2016 2015 2014 2013 السنوات
 109 109 111 110 الدول عدد

 34,2 33,9 32,2 24,1 القيمة
 87 87 85 82 عالميا الترتيب

 45,6 45,8 42,8 33,9 العالمي المتوسط قيمة
 40,2 40,4 36,7 28,0 العربي المتوسط قيمة

Source: Prépared by the student based on data derived from: 
- The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2016,Kuwit2016 ,pp121-177 . 

- The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2015, Kuwit 2015,pp 123-179. 

- The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2014, Kuwit 2014,pp 100-115. 

- The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2012-2013,Kuwit 2013,pp101-117. 

 87ثم المرتبة   2014سنة 85الى المرتبة 2013عالميا سنة 82تبين من الجدول تراجع الجزائر من المرتبةي  
 33,9و 2014سنة  32,2الى  2013سنة 24,1من العام المؤشر قيمة في تقدميارغم  ،2016و 2015سنتي 
 العالمي المتوسط من وأقل العربي المتوسط من أقل قيمة الجزائر وسجمت،2016سنة  34,2ثم 2015سنة 
( نقطة 0,5)ب الخارجية العوامل مجموعة فيتقدميا وسجمت الجزائر ىذا التراجع رغم ،الدراسة فترة خالل

 مجموعةنقطة( في  0,7في حين سجمت تراجع ب )( نقطة 0,6)ب الكامنة العوامل مجموعةوتقدميا في 
 .األساسية المتطمبات

                                                           
1
 The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab Countries: Dhaman 

Investment Attractiveness Index2016,Op.cit,pp125.  
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 األسواق في التنافسي وضعيا تحسين مجال في كبيرة تحديات الجزائر تواجو:العربية التنافسية مؤشرثانيا:
 وانخفاض الخام والمواد النفط أسعار ارتفاع في تمثمت التي المواتية الدولية االقتصادية لمبيئة الدولية،ونتيجة

 الفترة في والمتمثمة العربي النقد صندوق أصدره الذي العربية التنافسية تقرير غطاىا التي لمسنوات التمويل تكمفة
 لالقتصاد التنافسي الوضع تحميل وبيدفالحقيقي، زيادة معدالت النمو في ساىم الذي ،األمر(2010-2013)

 قاليم مختمفة  يتبين لنا الجدول التالي:أخرى مختارة من أودول  مقارنة بالدول العربية الجزائري

 (2013-2010( موقع الجزائر في مؤشر التنافسية العربية لمفترة)13-5الجدول رقم) 

 الترتيب عربيا قيمة المؤشر المؤشرات الفرعية
 15 0,049- الحقيقي القطاع مؤشر متوسط

 12 0,072- متوسط مؤشر قطاع مالية الحكومة
 14 0,5618- متوسط مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة

 20 1,661- بيئة أداء االعمالمتوسط مؤشرات 
 7 0,4894 متوسط مؤشر القطاع النقدي والمصرفي

 3 0,7978 مؤشر القطاع الخارجي
 من اعداد الطالب بناءا عمى المعطيات المستقاة من::المصدر

 .62-57،ص ص2016،ينايرأبو ظبي،تقرير تنافسية االقتصادات العربيةصندوق النقد العربي،

 ما يمي:يتبين من الجدول  

  نظرا  0,7978الخارجي بحموليا في المرتبة الثالثة وبقيمة معيارية  القطاع مؤشر تفوق الجزائر في
 تغطية والمركز الثالث في مؤشر الرسمية االحتياطيات مؤشر عربيا في الثاني لممركز حقيقيالت

بعد السعودية وليبيا في  الثالث لمواردات الشيرية،بعد السعودية وليبيا والمركز الرسمية االحتياطيات
  1.مؤشر القطاع الخارجي

 والمصرفي بسبب حموليا في المرتبة األولى في  النقدي حققت الجزائر المرتبة السابعة في مؤشر القطاع
السنوات  في % 23,7 إلى الجزائر في رأس المال كفاية نسبة نتيجة ارتفاع مؤشر كفاية رأس المال

 .في مؤشر العائد عمى األصول 2والمرتبة الثانية 2011 و 2010
  مراتب متأخرة. الجزائر في بقية المؤشرات احتمت 

                                                           
 .36-35سابق،ص صمرجع ،2016تنافسية االقتصادات العربيةتقرير صندوق النقد العريب، 1
2
 .34-33ص،مرجع سابق 
 ثل كيفية استخدام األصول يف حتقيق األرباح سب العائد على األصول بِقسمة صايف الربح على متوسط إمجايل األصول،وُيح  .ُيح
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 :مصرفي تحميل واقع المناخ االستثماري المبحث الثاني:

 مناخ مالمح أىم بعض تقديم من  البد  2011 بعد في مصر باالستثماري المناخ واقع تحميل قبل   
 .2011قبل مصر في االستثمار

 :2011مصر قبل في تقييم مالمح المناخ  االستثماري :مب األولمطال

 والعربية الدولية المؤشرات بعض في مصر موقع وكذلك الكمية االقتصادية التوازنات عمى البداية في سنركز  
  .2011 قبل

 :2011قبل في مصر  الفرع األول:التوازنات االقتصادية

 ونفصميما فيما يمي:الخارجي، االقتصادي األداء ومؤشرات الداخمي االقتصادي األداء مؤشرات سنتناول 

 التضخم ومعدل االقتصادي كالنمو المؤشرات بعض تطور بتحميلالداخمي:االقتصادي أوال:مؤشرات األداء 
 : التالي الجدول ينتج العامة والموازنة

 (2010جوان-2005جويميةمصر لمفترة)بالداخمي االقتصادي ( تطور مؤشرات األداء 14-5الجدول رقم) 

 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 المؤشرات
 5,1 4,7 7,2 7,1 6,8 %الحقيقي النمومعدل 

 11,4 11,7 18,3 9,5 7,6 %التضخم معدل
 17,7- 13- 11- 9,5- 8,8- بالمميار دوالر العامة الموازنة

                                                                 من: من اعداد الطالب بناءا عمى المعطيات المستقاة:المصدر
 .13-6 ،ص ص2012،العدد الفصمي األول،نشرة ضمان االستثمارالمؤسسة العربية لضمان االستثمار،

 يمي: يتبين من الجدول ما

  رغم انخفاضيا بعد ذلك لتصل  (2008-2007في) %7,2تسجيل معدالت نمو مرتفعة وصمت الى
 (.2010-2009في) %5,1الى 

  لتنخفض  (2008-2007في) %18,3الى (2006-2005في) %7,6ارتفاع معدل التضخم من
 .(2010-2009)في % 11,4الى

  مميار دوالر  17,7-الى( 2006-2005)مميار دوالر سنة 8,8-زيادة  العجز في الموازنة العامة من
 .(2010-2009)في
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  الخارجية والمديونية الجاري كالحساب المؤشرات بعض تطور بتحميل:الخارجياالقتصادي  األداء ثانيا:مؤشرات
 : التالي الجدول ينتج الدولية واالحتياطيات

 (2010جوان-2005جويمية)مصر لمفترةبالخارجي االقتصادي مؤشرات األداء  تطور (15-5الجدول رقم ) 

 الوحدة:مميار دوالر                                                                               

 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 المؤشرات
 4,3- 4,4- 0,9 2,7 1,8 الجاري  الحساب

 33,9 31,7 34,6 29,8 29,6 الخارجية المديونية
 35,2 31,3 34,6 28,6 23 الدولية  االحتياطيات

                                                           من اعداد الطالب بناءا عمى المعطيات المستقاة من::المصدر
 .16-14ص  ،ص2012األول، الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرةاالستثمار، لضمان العربية المؤسسة

 يتبين من الجدول ما يمي:

  ( 4,3-الى القيمة السالبة) (2006-2005في)مميار دوالر  1,8تحول في قيمة الحساب الجاري من
 .(2010-2009في )مميار دوالر 

 دوالر  مميار 33,9 الى (2006-2005)فيمميار  29,6ارتفاع في قيمة المديونية الخارجية من
 .(2010-2009)في

 فيمميار دوالر  35,2الى ( 2006-2005)فيمميار دوالر  23ارتفاع في قيمة االحتياطات الدولية من 
(2009-2010). 

 فيما يمي:  تتمثل المؤشرات الدولية والعربية:والعربية المؤشرات الدوليةبعض في  مصر:موقع الثانيالفرع 

سنة  ضعيفةوبدرجة حرية  %58دولة بقيمة  183من  97حمت مصر في المرتبةوال:مؤشر الحرية االقتصادية:أ
 2010.2وبدرجة حرية ضعيفة سنة %59دولة بقيمة  179من 94والمرتبة 2009،1

 

                                                           
1
 The Heritage Foundation and The Wall Street Journal,highlights of the 2009 Index of Economic Freedom,2009, 

Op.Cit, p2.  
2
 The Heritage Foundation and The Wall Street Journal,highlights of the 2010 Index of Economic Freedom,2010, 

Op.Cit,p2. 
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ة المعتدلة خالل الفتر الدول ذات المخاطر ضمن من  مصر صنفت:مؤشرات تقويم المخاطر القطرية:ثانيا
ضمن  تمؤشر األنستيتيوشنال أنفستور صنف حسب،و في المؤشر المركب لممخاطر القطرية (2007-2010)

التي و  2010قبل   Bسجمت في درجة المضاربة ،وفيما يخص مؤشر الكوفاس الدول ذات المخاطر المعتدلة
 .تشير الى التميز بالمخاطرة المرتفعة نسبيا بسبب عدم اإلستقرار السياسي

دولة  133من  70مصر مرتبة متوسطة في المؤشر حيث سجمت في المرتبة تحتل:ا:مؤشرالتنافسية العالميلثثا
 سنة 10مراتب متأخرة عربيا)المرتبة  ،كما تحتل مصر2010دولة سنة 139من  81لتتراجع الى 2009سنة

وىذا يدل عمى تراجع أىمية السوق المصري بالنسبة لممستثمرين األجانب خاصة الباحثين عن إقامة  1،(2010
 موجية لمتصدير.استثمارات 

 دولة سنة 181عالميا من بين 106المرتبة  في ىذا المؤشر مصراحتمت :مؤشر سهولة أداء األعمال:رابعا
 .20103دولة سنة 183عالميا من بين  99والمرتبة،20092

حسب المؤشر المركب لمناخ االستثمار الذي :العربية الدول في االستثمار لمناخ المركب :المؤشرخامسا 
 0,334 بقيمة  2009فسجل عدم تحسن في مناخ االستثمار سنة ،تصدره المؤسسة العربية لضمان االستثمار

 .0,335بقيمة  2010وعدم تحسن ايضا سنة،

 التشريعي والتنظيمي  لمناخ االستثمار بمصر: المطمب الثاني:االطار

 االطار الدولية واالتفاقيات والتشريعية القانونية التطورات االستثمار لمناخ والتنظيمي التشريعي االطار يشمل   
 :يمي فيما وسنفصميا  االعمال داءأ وبيئة باالستثمار المتصل االجرائي االطار الى اضافة المؤسسي

 واالتفاقيات الدولية المتعمقة باالستثمار االجنبي: االطار التشريعيالفرع االول:

 المزيد منح اتجاه في تصب التي الدولية واالتفاقيات الجديدة والسياسات اإلجراءات من العديدمصر  شيدت  
 .فييا االستثمار لمناخ التحرير درجات من

                                                           
1
 .161-158ص ،صمرجع سابق،0202مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
 .262صمرجع سابق، 2
 .9،ص2010ديسمرب -،اكتوبر،العدد الفصلي الرابع،الكويتنشرة ضمان االستثماراملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3
 .233،ص2009،الكويت،0222مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 4
5
 .235،صمرجع سابق،0202مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
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 :في الممنوحة المزايا تتمثلوال:التطورات القانونية والتشريعية:أ

 1األموال تجميد أو التحفظ أو الحجز أو الحراسة فرض أو المصادرة أو التأميم جواز عدم . 
 2.األرباح نسبة وتحديد المنتجات أسعار تحديد حرية  
 أو الشركاء جنسية كانت أياً  فيو التوسع أو نشاطيا لمباشرة الالزمة والعقارات األراضي تممك في الحق 

 . 3رأسماليا في مساىمتيم أو مشاركتيم نسب أو إقامتيم محال أو المساىمين
 خارج من تستوردىا التي أو البالد خارج إلى الحرة المنطقة مشروعات تصدرىا التي البضائع تخضع ال 

 بالصادرات الخاصة الجمركية لإلجراءات وال والتصدير باالستيراد الخاصة لمقواعد نشاطيا لمزاولة البالد
 الضرائب من وغيرىا المبيعات عمى العامة والضريبة الجمركية لمضرائب تخضع ال كما والواردات،
   4.والرسوم

 قانون ألحكام وفقاً  أو المستثمر مع عمييا االتفاق يتم التي بالطريقة االستثمار منازعات تسوية يجوز 
  5.إليو المشار والتجارية المدنية المواد في التحكيم

 وتشجيع لحماية دولية اتفاقيات اتفاقيات بتوقيع مصر قامت:العربية الدولية والثنائية ثانيا:االتفاقيات 
 :يمي فيما نفصميا الثنائية االتفاقيات بعض الى االستثمار،اضافة

 :نذكر منيا ما يمي:الترتيبات االقميمية والمتعددة االطراف -1
 1988افريل 12انضمت الييا مصر في التي الوكالة الدولية لضمان االستثمار. 
  االتفاقية الدولية لفض نزاعات االستثمار مع المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الذي تأسس

 دولة عربية منيا مصر.  18وانضمت اليو  1966سنة

 

                                                           
1
 .1997ماي12 بتاريخ الصادرة املصرية للجمهورية الرمسية اجلريدة،االستثمار وحوافز المتعلق بضمانات،1997لسنة 8من القانون  9و املادة 8املادة  
 .1997لسنة  8من القانون  10املادة  2
 والشركات باألسهم التوصية وشركات المساىمة شركات قانون أحكام بعض المتعلق بتعديل،2015لسنة  17رقم من قانون  12واملعدلة باملادة  1997لسنة  8من قانون  12املادة  3

 االستثمار وحوافز ضمانات وقانون 0220 لسنة 00 رقم بالقانون الصادر المبيعات على العامة الضريبة وقانون 0290 لسنة 022 رقم بالقانون الصادر المحدودة المسئولية ذات
 العدد)2015-3-12 بتاريخ املصرية،الصادرة للجمهورية الرمسية ،اجلريدة0222 لسنة 20 رقم بالقانون الصادر الدخل على الضريبة وقانون 0221 لسنة 9 رقم بو الصادر والقانون

11.)  
 .2015لسنة  17من قانون رقم  32باملادة واملعدلة،االستثمار وحوافز المتعلق بضمانات،1997لسنة8من القانون  13املادة 4
 .2015لسنة  17قانون رقم  من 7املادة  5
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 ،مصر من بين االعضاء المؤسسين لتحديث اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في البالد العربية 
 1.بالقاىرة 6/12/2000بتاريخ 

 1980االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس االموال العربية في الدول العربية التي تم ابراميا سنة 
             والموقع عمييا من قبل جميع الدول العربية بما فييا مصر.

 االموال رؤوس وانتقال االستثمارات وحماية مصر من االعضاء المؤسسين لتحديث اتفاقية تشجيع 
 2.بالقاىرة 2000جوان 7والتي حررت في العربية الدول العربية بين

 وتضم مصر واألردن وتونس الحر  لمتبادل منطقة اقامة بشأن 2001 في الموقعة اغادير اتفاقية
 3.والمغرب

في اتفاقيات  تشجيع االستثمار واتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي وسنفصل  تتمثل:االتفاقات الثنائية  -2
 فييما يمي:

دولة  18ولى كأكثر الدول توقيعا لالتفاقيات مع حمت مصر في المرتبة األ:اتفاقيات تشجيع االستثمار - أ
 4.أجنبية دولة 82 مع لالتفاقيات توقيعا الدول ولى عربيا كأكثرألعربية،وكذلك في المرتبة ا

دول عربية،في  8الضريبي مع  االزدواج وقعت مصر اتفاقيات تجنب:اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي - ب
 5.أجنبية دولة 41 مع لالتفاقيات المقابل حمت  الثالثة عربيا بتوقيعيا

 :في مصر لالستثمار المؤسسي الفرع الثاني:االطار

 والمناطق الحرة المناطق ترقية مجال في المبذولة الجيود الى باالضافة باالستثمار المكمفة األجيزة في يتمثل   
 :يمي فيما وسنفصميما  الصناعية

 
                                                           

 1138ومت حتديث اإلتفاقية، ووافق عليها اجمللس مبوجب قراره رقم ،10/6/1974بتاريخ  23/ د 663وافق عليها اجمللس بقراره رقم ،إتفاقية تسوية منازعات اإلستثمار يف البالد العربية /
 .2000ديسمرب6بتاريخ  72د
1
تاريخ )  ?http://www.aiadr.com/aiadr.asp) ،منشورة على املوقع:0220اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية لسنة املعهد العريب للتحكيم والتسويات البديلة، 

 .2016ديسمرب2الزيارة
 ومت حتديث اإلتفاقية،ووافق ،29/8/1970بتاريخ  15/ د  465بقراره رقم ،العربية االقتصادية الوحدة جملسوافق عليها ،إتفاقية تشجيع ومحاية اإلستثمارات وإنتقال األموال بني الدول العربية

 .7/6/2000بتاريخ  71/ د1125عليها اجمللس مبوجب قراره رقم 
2
تاريخ  ttp://council. index.phph ،منشورة على املوقع:اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس االموال بين الدول العربيةحدة االقتصادية العربية،االمانة العامة جمللس الو  

 2016نوفمرب10الزيارة 
 .161،صمرجع سابق،0200مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 3
4
 .162،صمرجع سابق 
5
 .167،صمرجع سابق 

http://www.aiadr.com/aiadr.asp?%20
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وسنفصل  الحرة والمناطق لالستثمار العامة الييئةو  وتتمثل في وزارة االستثمار:باالستثمار المكمفة األجهزة:والأ
 فييما كما يمي:

 بوزارة سابقا تعرف األعمال،وكانت وبيئة االستثمار مناخ تييئة عن األول المسؤول تعتبروزارة االستثمار: -1
مراقبة سياسات الى يدف وت،2016 مارس 23 في جديدة كوزارة فصميا يتم أن قبلالعام، األعمال قطاع

توفير خدمة  ىباإلضافة إل،والتنسيق بين الوزارات والييئات ذات العالقة بمجال االستثمارات في مصر،االستثمار
قطاع الخدمات المالية غير المصرفية،وتطبيق برنامج  إصالح مناخ االستثمار،وتطوير،لممستثمرينفض النزاع 

 1شامل إلدارة األصول واالستثمارات الممموكة لمدولة.
 تطور بمتابعة ويختص،2016لسنة  478انشيء بموجب القرار الجميوري رقم :لالستثمار األعمى المجمس -2

 مستوى عمى االستثمارية الخريطة تحديث باالستثمار،ومتابعة الخاصة الدورية التقارير في مصر تصنيف
 لمدولة. االقتصادية التنمية خطة اطار في المختمفة الجغرافية والمناطق المتخصصة القطاعات

 منازعات تسوية آليات االستثمار،ومتابعة لبيئة واالداري التشريعي لالصالح العام االطار بوضع يختص كما   
 محاور وبحث قطاع كل في المتاحة االستثمارية الفرص الدولي،واستعراض التحكيم قضايا وموقف االستثمار
  2.أىدافو بتحقيق تتصل أخرى اختصاصات أية عن بيا،فضال المتعمقة المشاكل

 الحكومية الييئة بمثابة وتعد،1997 عام جميوري بقرار أسستالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة: -3
 لممستثمرين، العون يد مد ىإل االستثمار،باإلضافة إجراءات وتسييل وتشجيع بتنظيم المختصة الرئيسية
 لمحصول المستثمر معيا يتعامل التي الرسمية الجية وىي،العالم في النشطة المصرية القطاعات وترويج

 تشمل: لممستثمرين الخدمات من متكاممة مجموعة الييئة االستثمار،وتقدم مجال في الخدمات كافة ىعم
  محتمل استثماري مركز باعتبارىا مصر في الوضع تقييم في لممساعدة والدعم المشورة تقديم. 
 المناسب الوقت في المستثمرين استفسارات عمى واإلجابة ومينية فعالة خدمات تقديم. 
 األنشطة بدء عممية لتيسير الالزمة لموافقاتا عمى الحصول في المستثمرين مساعدة. 
 المناسبة والخيارات المواقع تحديد في المستثمرين مساعدة. 
 األعمال منتديات فاعميات تنظيم خالل من المناسبين المصريين الشركاء تحديد في المستثمرين مساعدة. 
 3.النزاعات تسوية وخدمات التأسيس بعد الدعم خدمات توفير  

                                                           
 .2016نوفمرب 17تاريخ الزيارة ) http://www.investment.gov.eg( ،منشورة على املوقعتقديم الوزارةوزارة االستثمار )مصر(، 1
2
 .2016ديسمرب 31تاريخ الزيارة (  http://sis.gov.eg/section/lang=ar) ،منشورة على املوقعالمجلس االعلى لالستثمار،)مصر( اهليئة العامة لالستعالمات 
 .2016ديسمرب 2تاريخ الزيارة  (http://www.gafi.gov.eg/OurServices.aspx) منشور على املوقع:الهيئة وخدماتها،،)مصر(اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة 3

http://www.investment.gov.eg/
http://sis.gov.eg/section/lang=ar
http://www.gafi.gov.eg/OurServices.aspx
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 :في مصر المبذولة في مجال ترقية المناطق الحرة والمناطق الصناعية الجهود:انياث

اجراءا تطوريا في عدد من المناطق الحرة والصناعية في انحاء مصر منيا الموافقة عمى  25تم اتخاذ     
مراقبة وشبكة ل اقامة مشاريع استثمارية،الموافقة عمى تركيب شبكات الغاز الطبيعي والكيرباء لمشاريع استثمارية
لطمب األرض  منفذ المنطقة،تخطيط مساحات وتوصيل مرافق أساسية لألراضي،اختصار المدة الزمنية

   1.المستثمرين عمىء المالية اعبوتخصيصيا،وتخفيض األ

منطقة  18 منطقة صناعية تتركز 114منطقة حرة،اضافة الى  20ويبمغ عدد المناطق الحرة في مصر    
في  5في بور سعيد،و 7في اسيوط،و 8في بني سويف،و 8االسكندرية،و في 9نشاطات في القاىرة،و

   2.المحافظات بقية في تتوزع والباقي االسماعيمية

 في التراخيص منح عدم في تتمثل الحرة المنطقة في االستثمارات عمى قيود إدخال ،تم2015 سنة في   
 من الطبيعي،وغيرىا الغاز وتسييل النفط،إنتاج األسمدة،انتاج:التالية القطاعات في لممشاريع الحرة المناطق

    3.الطاقة كثيفة الصناعات

 :الفرع الثالث:االطار االجرائي المتصل باالستثمار وبيئة اداء االعمال

عمدت مصر الى مجموعة من االجراءات تمثمت في تسييل التجارة عبر الحدود عن طريق تطبيق نظام      
الكتروني لتقديم مستندات التصدير واالستيراد،تسريع إجراءات التخميص الجمركي وتخفيض مدة التصدير 

تسريع عممية استخراج تراخيص لرأس المال الالزم لتأسيس الكيان القانوني لممشروع، واالستيراد،إلغاء الحد األدنى
البناء وتخفيض المدة الالزمة الستخراجيا بتقميل عدد االجراءات من خالل العمل بنظام النافذة الشاممة لمحصول 

كما عززت جيودىا لحماية المستثمرين األقمية عن طريق  4عمى الموافقات،تسييل اجراءات تسجيل الممكية،
ى معامالت االطراف المعنية،وزيادة متطمبات االفصاح عن ىذه المعامالت ادخال متطمبات اضافية لمموافقة عم

 .5في البورصة

                                                           
 .211،ص2006،الكويت0226مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 1
 25( تاريخ الزيارة Zones.aspx-http://www.gafi.gov.eg /Industrial) ،منشور على املوقع:وتبعيتها وتوزيعها الصناعية المناطق بيان،اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة 2

 .2016نوفمرب 
3
 U.S.Départment Of State,Bureau of Economic and Business Affairs,Egypt:Investment Climate Statement 2015,Usa, May2015, 

p26. 
4
 .471،صمرجع سابق،ا0200مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
5
 .1،صمرجع سابق،2014ديسمرب -،العدد الفصلي الرابع،اكتوبرنشرة ضمان االستثماراملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 



 ةــــــــــــــــــــــــاري بدول المقارنـــــــــــــــاخ االستثمــــــــــــــم المنــــــــــــــس:تقييــــــــــــــــــل الخامــــــــــــــــالفص

 

114 
 

 (2015- 2005في الفترة) في مصرعمى بيئة أداء األعمال (االصالحات المنفذة 16-5الجدول رقم)  
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24 6 3  3 4 2 1 4 1  
 .10،ص2014ديسمبر -اكتوبرالكويت،،العدد الفصمي الرابع،نشرة ضمان االستثمار:المؤسسة العربية لضمان االستثمار،المصدر

اجراءات ثم مؤشر الحصول عمى  6مؤشر بدء المشروع بتركزت في االجراءات  انيتبين من الجدول    
اجراءات في مؤشري تسجيل الممتمكات واستخراج تراخيص البناء،ثم حماية  3اجراءات ثم  4االئتمان ب

ا لم تقم بأي اصالحات المستثمرين األقمية بإجراءين،ثم اجراء واحد في مؤشري دفع الضرائب وانفاذ العقود،بينم
 المنفذة االصالحات عددوبمغ ،في مؤشري الحصول عمى الكيرباء وتسوية حاالت االعسار خالل فترة الدراسة

 .عربيا األولى المرتبة عمى لالستحواذ أىميا ما وىو اجراء 24 بمصر

   :2011بعد  في مصر المطمب الثالث:تقييم المناخ االستثماري

 الدولية المؤشرات في مصر موقع نتناول ثم الكمي لمتقييم سنتطرقمصر  في االستثماري المناخ لتقييم     
  .والعربية

 :في مصر االستثمار مناخل الكمي التقييمالفرع األول:

 :يمي فيما وسنفصميا واالجتماعية االقتصادية المكونات دراسة خالل من كميا االستثمار مناخ تقييم سيتم  

 الخارجي االقتصادي األداء ومؤشرات الداخمي االقتصادي األداء مؤشرات في تتمثلاالقتصادية:المكونات وال:أ
 :يمي فيما  وسنفصميا

  النمو كمعدل الداخمي االقتصادي األداء مؤشرات بعض بمالحظةمؤشرات االداء االقتصادي الداخمي: -1
 :التالي الجدول ينتج العامة الموازنة الى اضافة  التضخم ومعدل االجمالي المحمي والناتج
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 (2015جوان-2010جويميةمصر لمفترة )في ( تطور مؤشرات األداء االقتصادي الداخمي 17-5جدول رقم )ال

 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 المؤشرات
 3,50 2,20 2,10 2,22 1,78 %معدل النمو الحقيقي 
 330,15 301,53 285,43 275,75 247,72 (مميار دوالرناتج محمي اجمالي)

 10,99 10,09 6,91 8,65 11,89 (%معدل التضخم)متوسط سنوي
 37,28- 38,84- 38,21- 27,58- 23,05- الموازنة العامة بالمميار دوالر

Source:IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site( https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx) 

Accessed:22Décember2016. 

 الجدول ما يمي:  منيتبين لنا 

 2014)سنة %3,50الى( 2011-2010في) %1,78من مصرفي  الحقيقي النمو معدل تحسن- 
2015 ).  

 الى صليل ( 2011-2010)في دوالر مميار 247,72 من مصرفي  االجمالي المحمي الناتج تزايد 
  .( 2015 -2014)في دوالر مميار 330,15

  ويعود السبب  %11,89و%  6,9بين ما تراوحت في فترة الدراسة حيثلتضخم ا معدالتارتفاع،
 .2014واوت  2013مميار جنيو بين جوان 35البنك المركزي بطباعة نقود بدون غطاء بقيمة  لقيام

 دوالر مميار 37,28- الى(  2011-2010)في دوالر مميار 23,05- من بمصر العجز تزايد 
زيادة االجور وتعويضات العاممين بسبب المطالبات الفئوية بعد  ل،نتيجة ( 2015 -2014)في
،اضافة الى توسع الجياز االداري الحكومي وما واكب ذلك من زيادة في حجم 2011 جانفي حداثأ

وكذلك انخفاض الموارد العامة لمدولة خاصة حصيمة ليا، المدفوعة واألجور العمالة الحكومية
  1.الضرائب نتيجة لنفس االحداث السابقة

 واالحتياطيات الخارجية والمديونية الجاري الحساب بيانات تتبع بينداء االقتصادي الخارجي:مؤشرات األ -2
   :التالي الجدول في الممخصة بمصر النتائج الدولية

 
                                                           

،اجلمعية العربية للبحوث 71،جملة حبوث اقتصادية عربية،العددعجز الموازنة العامة في مصر في الدين الخارجي باستخدام التكامل المشترك والسببية أثرنيفني فرج إبراىيم إبراىيم، 1
 .104،ص2015االقتصادية،مصر،صيف

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 (2015جوان-2010جويميةلمفترة ) مصرفي  داء االقتصادي الخارجيمؤشرات األ تطور (18-5)رقم جدولال

 مميار دوالر :الوحدة                                                                                    

 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 المؤشرات
 12,8- 2,4- 6,4- 10,1- 6,1- الحساب الجاري 

 61,4 53,4 44,4 39,1 34,9 المديونية الخارجية 
 18,5 16,3 14,5 15,2 26,4 االحتياطيات الدولية 

Source:IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016). 

 يتبين من الجدول ما يمي:

   2,4-الى (2011-2010في)مميار دوالر  6,1-مصر منفي العجز في الحساب الجاري  انخفاض 

 .(2015-2014في)مميار دوالر  12,8- ،ليرتفع العجز الى(2014-2013)دوالر سنة مميار
   2014)في دوالر مميار  61,4الى ( 2011-2010)في دوالر مميار 34,9زيادة المديونية من-

عل االضطرابات االمنية فمصر التجاريين ب ءنتيجة التراجع في النشاط االقتصادي لدى شركا (2015
 1.مما ادى الى انخفاض حصيمة مصر من النقد االجنبي

  دوالر  مميار 18,5الى (2011-2010)فيدوالر  مميار 26,4الدولية من االحتياطيات انخفاض في
 ،بسبب ضغط فاتورة الطاقة،وسداد فاتورة الواردات.(2015-2014)في

 مصرب البطالة نسب مع ومقارنتيا السنوي دخميم ومتوسط السكان عدد تطور بمتابعةالمكونات االجتماعية:ثانيا:
 :يمي ما ينتج

 (2015جوان-2010جويمية ) لمفترة بمصراالجتماعية  بعض المؤشرات تطور( 19-5)رقم جدولال

 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 المؤشرات
 89 86,8 84,6 82,4 80,5 عدد السكان بالمميون نسمة

 3709,65 3473,91 3373,96 3346,54 3077,34 ممواطنلمتوسط الدخل  السنوي 
 12,85 13,36 12,99 12,37 10,37 من قوة العمل( %معدل البطالة)

Source:Based on: 

IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, Available 

on the site:(https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx) Accessed: 

22Décember2016. 
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https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 يتبين لنا من الجدول ما يمي:

 (2015-2014)فيمميون  89الى( 2011-2010)فيمميون  80,5ارتفاع عدد السكان من. 
  دوالر  3709,65 الى(2011-2010)فيدوالر  3077,34ارتفاع متوسط الدخل السنوي من

 مناألدنى شريحة الحسب البنك الدولي ضمن  2016،وصنفت مصر في جانفي (2015-2014)في
  . 1الدخل   متوسطة البمدان

   سنة 13,36الى( 2011-2010)في% من اجمالي قوة العمل 10,37ارتفاع معدل البطالة من %
ويعود ذلك الغالق الشركات بسبب ،(2015-2014)في %12,85لتنخفض الى  (2013-2014)

من  %33,4بمغ عدد العاطمين عن العمل ممن سبق ليم العمل الى االضطرابات واالحتجاجات،حيث
 . 2014مجموع العاطمين نياية 

 :يمي فيما بعضيا نفصل الدولية المؤشرات من مجموعة توجد :الدولية المؤشرات فيمصر  موقع:الثاني الفرع

 من الفترة خالل تراجع لمصر الُقطرية لممخاطر المركب المؤشر شيد:المؤشر المركب لممخاطر القطريةأوال:
 ،كما يوضحيا الجدول التالي:2013مقارنة بالفترة التي سبقت ،(2013-2015)

 (2015/افريل2011مصر في المؤشر المركب لممخاطر القطرية لمفترة) موقع( 20-5الجدول رقم)   

 2015فريل أ 2014 2013 2012 2011 السنوات
 58 59 59 67 65 قيمة المؤشر
 مرتفعة مرتفعة مرتفعة معتدلة معتدلة درجة المخاطرة

Source:Based on: 

The prs groupe,global   risk index,Available on the site: https://www.prsgroup.com/category/risk-

index, Accessed: 31Janvier2016. 

الى درجة  2012و 2011الجدول تراجع مصر في المؤشر من درجة مخاطرة معتدلة سنتي يتبين من    
  .(2015-2013مخاطرة مرتفعة في الفترة)

                                                           

1 Fantom Neil James,Serajuddin Umar,Op.Cit,p04.  

   

https://www.prsgroup.com/category/risk-index
https://www.prsgroup.com/category/risk-index
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 االقتصادية الحرية مؤشر فيدولة  186صلأمن  125في المرتبة  مصرحمت االقتصادية: الحرية مؤشرثانيا:
 0,9 بـمتقدمة العام، المؤشر في 100 أصل من نقطة 56,1 العالمي المؤشر حسب مصر سجمتو ،2016 لعام
 .20151سنة عن نقطة

 (2016-2011( موقع مصر في مؤشر الحرية االقتصادية لمفترة)21-5الجدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 186 186 186 179 179 179 عدد الدول

 56,1 55,2 52,9 54,8 57,9 59,1 القيمة
 125 124 135 125 100 96 الترتيب

 ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة درجة الحرية
SOURCE:Based on: 

The Heritage Foundation,The wall street journal,Index Of  Economic Freedom,Available on the 

site:(http://www.heritage.org/index/ranking) Accessed: 1May2016. 
The Heritage Foundation,The wall street journal,highlights of the 2011 Index of Economic 

Freedom,Promoting Economic Opportunity and Prosperity,Washington,2011,p2. 

The Heritage Foundation,The wall street journal,2012 Index of Economic Freedom, 

Washington,2012,P77. 

 135الى المرتبة  2011عالميا سنة 96 في المؤشر من المرتبة مصرتراجع ترتيب  الجدول من بينيت   
الحرية االقتصادية الضعيفة  وصنفت من ضمن الدول ذات 2016سنة 125 ةبلتتقدم نسبيا الى المرت 2014سنة
 المكونة الفرعية المؤشرات أغمب في تنقيطيا في المسجل الى التأخر المؤشر ىذا في مصر ترتيب تراجعيعود و 
 .40وفي مؤشر الحرية المالية  37والتحرر من الفساد  20حيث سجمت  في مؤشر حقوق الممكية  لو

 االقتصادي المنتدىالصادر عن  2016/2017 العالمية التنافسية تقرير أظيرالعالمية: التنافسية مؤشرثالثا:
 عربيا12عالميا و116 المرتبة تاحتم مصر قد توكانعربيا، 12و عالمياً  115 المرتبةتقدم مصر الى   العالمي

  .2015/20162 في

 

                                                           
1
 The Heritage Foundation, Index Of  Economic Freedom,Available on the site: 

(http://www.heritage.org/index/ranking) Accessed: 1May2016. 
2
 World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016/2017,Géneva,2016,p168. 

http://www.heritage.org/index/ranking
http://www.heritage.org/index/ranking


 ةــــــــــــــــــــــــاري بدول المقارنـــــــــــــــاخ االستثمــــــــــــــم المنــــــــــــــس:تقييــــــــــــــــــل الخامــــــــــــــــالفص

 

111 
 

 (2016/2017-2012/2013افسية العالمي لمفترة)ن( موقع مصر في مؤشر الت22-5الجدول رقم) 

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 السنوات
 138 140 144 148 144 عدد الدول
 115 116 119 118 107 الترتيب
 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 القيمة

 

Source:Based on: 

World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016/2017,Géneva,2016,pp96- 344. 

 World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2014-2015,Géneva,2014,pp106-

366. 

 ورغمعالميا 119ثم  118الى المرتبة 107يتبين من الجدول تراجع مصر في ترتيب ىذا المؤشر من المرتبة    
 تقرير عالميا في 115المرتبة  ،ثمعالميا 116 والمرتبة عربياً  األخير المركز احتمت أنيا إال مراكز بثالث تقدمال
 لتراجع الترتيب في التراجع ىذا الفرعية،يعزى المؤشرات في مصر أداء تفحص خالل ومن(،2016/2017)

،كما تراجعت بمرتبة االبتكار محور،وتراجعت بمرتبتين في التحتية البنية محور مراتب في 5مصر ب ترتيب
،بينما سجمت السوق حجم محور و التكنولوجية الجاىزية محور،و والتدريب العالي التعميم محورواحدة في كل من 
 مراتب، 7ب األساسي والتعميم الصحة محورمراتب،وتقدمت في  8ب السمع سوق كفاءة محورمصر تقدما في 

،بينما تقدمت بمرتبتين السمع سوق كفاءة محور ،والكمي االقتصاد استقرار محورمراتب في كل من  3وتقدمت ب
 المؤسسات. محور في ثبات سجمت بينما ،األعمال بيئة تطور محور ،والعمل سوق كفاءة في محور

 2017 تقرير في 122 المرتبة في مصر حمت المؤشر ىذا يخص فيمااالعمال: داءأ سهولة مؤشررابعا:
 .المؤشر تفاصيل يبين الموالي والجدول 20161 تقرير عن مراتب  4ب متقدمة

 

 

 

 
                                                           

1
 Wourld Bank,Ease of Doing Business in Egypt, Available on the site:  

(http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/egypt) Accessed :11October 2016. 
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 2016/2017 لسنتيفي مؤشر سهولة أداء األعمال مصر ( وضعية 23-5الجدول رقم)
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411 70 63 129 105 78 129 162 157 162 105 

20
17

 

411 39 64 88 109 82 114 162 168 162 109 

Source:Based on: 

 Wourld Bank,Ease of Doing Business in Egypt, Available on the site:                                                        

(http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/egypt) Accessed:11October 2016. 

يتبين من الجدول وجود مصر في مراتب متأخرة عالميا سواء في الترتيب العام  لممؤشر او الترتيب في          
المؤشرات الفرعية رغم انيا تستحوذ عمى المرتبة االولى عربيا في عدد االجراءات المنفذة لتحسين بيئة أداء 

يتبين تحسن الترتيب في  2016و 2017اجراء خالل العشر سنوات السابقة،وبالمقارنة بين  24االعمال ب
( اضافة 2015/ 2005اجراءات لصالح ىذا المؤشر في الفترة ) 6مؤشر بدء النشاط التجاري حيث تم اتخاذ 

الى تحسن في ومؤشر الحصول عمى الكيرباء رغم عدم اتخاذ أي اجراء يذكر في ىذا المجال،وفي مؤشر حماية 
 االصالحات المنفذة والمتمثمة في اجرائين خالل الفترة المستثمرين سجمت مصر تحسن في الترتيب نتيجة

.،بينما سجمت مصر تراجع في باقي المؤشرات مع ثبات في مؤشر دفع الضرائب وانفاذ العقود(2005-2015)  

 البشرية التنمية مؤشر في دولة 193بين من عالميا108 المرتبة في مصر حمتالبشرية: التنمية مؤشر:خامسا
 ،والجدول1المتوسطة البشرية التنمية ذات الدول ضمن وصنفت 2013سنة عن مرتبتينب متقدمة 2014لسنة

 .السنوات عبر التطور تفاصيل يبين الموالي

 

 

 

                                                           
1
 UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development2015,Op.Cit,p209. 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/egypt
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 (2015-2011وضعية مصر في مؤشر التنمية البشرية لمفترة) (24-5الجدول رقم) 

 2011 2012 2013 2014 
 193 195 194 187 عدد الدول

 0,690 0,682 0,662 0,644 القيمة
 108 110 112 113 الترتيب
 متوسطة بشرية تنمية توسطةم بشرية تنمية متوسطة بشرية تنمية متوسطة بشرية تنمية التصنيف

Source:Based on: 

UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development, New York, 2015,  

p209(Table1). 

UNDP,Human Development Report 2014:Sustaining human progress:Reducig Vulnerbilities 

and Building Resilience,New York,2014,p191(Table1). 

UNDP,Human Development Report 2013:The Rise of the South:Human Progress in Diverse 

World,New York,2013,p145(Table1). 

PNUD,Rapport sur le développement humain Annexe statistique du développement humain, 

New York, 2011,pp145-146(Tableau1). 

والمرتبة  108يتبين من الجدول تسجيل مصر لمراتب متأخرة في مؤشر التنمية البشرية تراوحت بين المرتبة     
 في التأخر الىالتراجع  ىذا ويعودرية المتوسطة،التنمية البش مصر ضمن الدول ذاتعالميا وصنفت  113

 ،ويبمغ6,6الدراسة سنوات ومتوسط سنة، 71,1 الوالدة عند المتوقع العمر قدر حيث الفرعية المؤشرات
 االجمالي المحمي الناتج من% 5,1الصحة عمى العام لإلنفاق ،وخصص28,3ساكن 10000لكل عدداألطباء

 10512 االجمالي الدخل من الفرد نصيب وبمغ1االجمالي، المحمي الناتج من% 3,8التعميم عمى العام ولالنفاق
 لكل 114,3 الجّوال الياتف في االشتراكات  السكان،وتبمغ من% 31,7 االنترنت مستخدمي عدد ويقدر2دوالر،
 3.ساكن100

 

 

 

                                                           
1
 UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development2015,Op.Cit,pp239-243. 

2
 Ibid,p209. 

3
 Ibid,p263.  
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 :االقميمية المؤشرات فيمصر  موقع:الثالث الفرع

 العربية التنافسية االستثمار،ومؤشر لضمان العربية المؤسسة تنشره الذي االستثمار ضمان مؤشر عمى سنركز
 .العربي النقد صندوق يصدره الذي

 2016االستثمار لجاذبية ضمان مؤشر في عالميا 71المرتبة في مصر حمتاالستثمار: ضمان مؤشر:والأ 
 في مصر ترتيب تطور يبين التالي والجدول 20151االستثمار لجاذبية ضمان مؤشر عن مراتب 10ب متأخرة
 .المؤشر

 (2016-2013لمفترة)لجاذبية االستثمار  ( موقع مصر في مؤشر ضمان25-5الجدول رقم) 

 2016 2015 2014 2013 السنوات
 109 109 111 110 عدد الدول

 40,2 41,9 39,5 30,8 القيمة
 71 61 63 60 الترتيب عالميا

 45,6 45,8 42,8 33,9 قيمة المتوسط العالمي
 40,2 40,4 36,7 28,0 قيمة المتوسط العربي

 

Source:Based on:  

The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2016,Kuwit2016, pp121-177 . 

The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2015,Kuwit2015, pp 123-179. 

The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2014,Kuwit 2014,pp 100-115. 

The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2012-2013,Kuwit 2013,P101-117. 

 2014سنة 63الى المرتبة 2013عالميا سنة 60يتبين من الجدول تراجع مصر في الترتيب من المرتبة      
 المتوسط من اكبر قيمة مصر وسجمت،2016سنة  71لتتراجع الى المرتبة 2015سنة 61لمتقدم الى المرتبة 

 مجموعة في والتراجع الى النسبي التراجع ىذا الدراسة،ويعود فترة خالل العالمي المتوسط من وأقل العربي

                                                           
1
 The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab Countries: Dhaman 

Investment Attractiveness Index2016,Op.Cit,p177. 
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 وكذلك تقدميا،( نقطة 0,5)ب الخارجية العوامل مجموعة فيرغم تقدميا  (نقطة 3,4)ب الكامنة العوامل
 .األساسية المتطمبات مجموعة في( نقطة 0,6)ب

 ستقمةم ؤسسةوىو م متنافسيةل لمصريا وطنيال المجمس انشاءفي ىذا االطار تم العربية: التنافسية ثانيا:مؤشر
 تناول وليةؤ مسب ضطمعت مربحل ىادفة غير كوميةح غير نظمةم ول،ويعد أمصريال القتصادا تنافسية دعمل ىتسع

 صيففي  مصرل لتنافسيةا لقدرةا نع قريرت ولأ المجمسر صدأ قد،و ألوسطا الشرقو  صرم يف التنافسيةا ضايق
لتحميل الوضعية التنافسية لمصر مقارنة بالدول العربية وكذا بعض الدول المختارة من اقاليم مختمفة و  2004،1
 الجدول التالي: نالحظ 

 (2013-2010( موقع مصر في مؤشر التنافسية العربية لمفترة)26-5الجدول رقم) 

قيمة  المؤشرات
 عربيا الترتيب المؤشر

 18 0,067- الحقيقي القطاع مؤشر متوسط
 21 0,257- متوسط مؤشر قطاع مالية الحكومة

 15 0,4932- متوسط مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة
 15 0,504- مؤشرات بيئة أداء االعمالمتوسط 

 16 0,4389- متوسط مؤشر القطاع النقدي والمصرفي
 18 0,6915- مؤشر القطاع الخارجي

 :من المستقاة المعطيات عمى بناءا الطالب اعداد من:المصدر

 .62-57،ص ص2016جانفي،ظبي أبو،تقرير تنافسية االقتصادات العربيةصندوق النقد العربي،

 مؤشريتبين من الجدول تأخر ترتيب مصر في معظم المؤشرات رغم حموليا في المرتبة الخامسة في 
 اإليرادات إجمالي إلى الضريبية اإليرادات قيمة ارتفعت االيرادات حيث اجمالي من كنسبة الضريبية االيرادات
  2.والسودان واألردن ولبنان والمغرب تونس ىيو  عربية اضافة الى  مصر  دول 5 في %60 فوق العامة

 

 

                                                           
1
  The Egyptian National Competiveness Council,Vision & Mission,Available on the site:( http://www.encc.org.eg)  

Accessed:29Décember2016. 
 .25صمرجع سابق،،2016تنافسية االقتصادات العربيةتقرير صندوق النقد العريب، 2

http://www.encc.org.eg/
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 :تونسفي  تحميل واقع المناخ االستثماري:لثالمبحث الثا

 االستثمار مناخ مالمح أىم بعض تقديم من  البد  2011 بعد تونس في باالستثماري المناخ واقع تحميل قبل   
 .2011قبل تونس في

 :2011تونس قبلفي تقييم مالمح المناخ  االستثماري :مب األولمطال

سنركز في البداية عمى التوازنات االقتصادية الكمية وكذلك موقع تونس في بعض المؤشرات الدولية والعربية    
  .2011قبل 

 :2011قبل في تونس  الفرع األول:التوازنات االقتصادية

 .االقتصادي الداخمي ومؤشرات األداء االقتصادي الخارجي سنتناول مؤشرات األداء

بعض المؤشرات كالنمو االقتصادي ومعدل التضخم  بتحميل تطورالداخمي:االقتصادي أوال:مؤشرات األداء 
  والموازنة العامة ينتج الجدول التالي:

 (2010-2005الداخمي في تونس لمفترة)االقتصادي ( تطور مؤشرات األداء 27-5الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 المؤشرات
 3,1 3,1 4,5 6,3 5,7 %الحقيقي النمومعدل 

 4,4 3,5 4,9 3,4 4,1 %التضخم معدل
 0,5- 1,1- 0,3- 1,1- 1- بالمميار دوالر العامة الموازنة

                                                           :من المستقاة المعطيات عمى بناءا الطالب اعداد من :المصدر

 .13-6صص ،2012مارس -الكويت،جانفياألول، الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرةاالستثمار، لضمان العربية المؤسسة

 يتبين من الجدول ما يمي:

  عمى التوالي لتستقر  %6,3و %5,7بنسبة 2007و 2006تسجيل قيم مرتفعة لمنمو االقتصادي سنتي
 .2010و 2009سنتي % 3,1في 

 4,9و% 3,4استقرار معدل التضخم خالل الفترة بين%. 
  مميار دوالر 1,1-مميار دوالر و 0,3-عجز الموازنة العامة خالل فترة الدراسة بيناستقرار. 
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 كالحساب الجاري والمديونية الخارجية المؤشرات بعض تطور بتحميل:الخارجياالقتصادي  األداء ثانيا:مؤشرات
  :التالي الجدول ينتجواالحتياطيات الدولية 

 (2010-2005الخارجي في تونس لمفترة)االقتصادي ( تطور مؤشرات األداء 28-5الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 المؤشرات
 2,1- 1,2- 1,7- 0,9- 0,6 - دوالر بالمميار الجاري الحساب
 21,5 21,5 20,6 20,2 18,5 الخارجية بالمميار دوالر المديونية

 9,5 10,6 9 7,9 6,8 دوالر الدولية بالمميار االحتياطيات
 من اعداد الطالب بناءا عمى المعطيات المستقاة من::المصدر

 .16-14صص ،2012مارس -الكويت،جانفياألول، الفصمي ،العدد االستثمار ضمان نشرةاالستثمار، لضمان العربية المؤسسة

 يتبين من الجدول ما يمي:

  سنة  مميار دوالر 2,1-الى  2006مميار دوالر سنة  0,6-انخفاض في قيمة الحساب الجاري من
2010. 

 2010مميار دوالر سنة  21,5الى    2006مميار دوالر سنة  18,5ارتفاع في المديونية الخارجية من. 
 مميا ر دوالر سنة  10,6الى 2006مميار دوالر سنة  6,8ارتفاع في قيمة االحتياطيات الدولية من

 .2010مميا ر دوالر سنة  9,5و 2009

 فيما يمي:  تتمثل المؤشرات الدولية والعربية:والعربية المؤشرات الدوليةبعض في  تونس:موقع الثانيالفرع 

سنة  ضعيفةوبدرجة حرية  %58دولة بقيمة  183من  98حمت تونس في المرتبةوال:مؤشر الحرية االقتصادية:أ
 .20102وبدرجة حرية ضعيفة سنة %59دولة بقيمة  179من 95والمرتبة 2009،1

المنخفضة خالل الدول ذات المخاطر ضمن من  تونس صنفتتقويم المخاطر القطرية: :مؤشراتثانيا
 تمؤشر األنستيتيوشنال أنفستور صنف حسب،و في المؤشر المركب لممخاطر القطرية 2010 -2008الفترة

قبل   A4سجمت في الدرجة االستثمارية ،وفيما يخص مؤشر الكوفاس ضمن الدول ذات المخاطر المعتدلة
  .المعتدلة المخاطرة وضعية عمى تدلالتي و  2010

                                                           
1
 The heritage foundation and The Wall Street Journal,highlights of the 2009 Index of Economic Freedom,2009, 

OP.Cit,p2. 
2
 The heritage foundation and The Wall Street Journal, highlights of the 2010 Index of Economic Freedom, 2010,p2. 
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دولة  133من  40في المؤشر حيث سجمت في المرتبة متقدمةمرتبة  تونستحتل :ثانيا:مؤشرالتنافسية العالمي
 الرابعة)المرتبة متقدمة عربيامراتب تونس ،كما تحتل 2010دولة سنة 139من  32المرتبة الى لتتقدم 2009سنة
بالنسبة لممستثمرين األجانب خاصة الباحثين عن إقامة  التونسيوىذا يدل عمى أىمية السوق  (2010سنة

 .موجية لمتصديراستثمارات 

 القوانين تأثير مدى لقياسو المؤشرات أىم من األعمال أداء سيولة مؤشر يعتبر:مؤشر سهولة أداء األعمال:رابعا
عالميا من  69المرتبة  تونسواحتمت ،الدولة في األعمال وبيئة اإلقتصادية األوضاع عمى الحكومية واإلجراءات

 .20102دولة سنة 183عالميا من بين  58والمرتبة،20091دولة سنة 181بين

جمت تونس في ىذا المؤشر تحسن كبير في مناخ االستثمار سالمؤشر المركب لمناخ االستثمار:خامسا:
 .0,33بقيمة 2010سنة ،وعدم تحسن3بقيمة  2009سنة

 تونس:في المطمب الثاني:االطار التشريعي والتنظيمي  لمناخ االستثمار 

 الدولية واالتفاقيات والتشريعية القانونية التطورات االستثمار لمناخ والتنظيمي التشريعي االطار يشمل      
 :يمي فيما وسنفصميا االعمال داءأ وبيئة باالستثمار المتصل االجرائي االطار الى اضافة المؤسسي االطار

 جنبي:االطار التشريعي واالتفاقيات الدولية المتعمقة باالستثمار األ:ولالفرع األ 

 المزيد منح اتجاه في التي تصبواالتفاقيات الدولية  الجديدة والسياسات اإلجراءات من العديدتونس  شيدت   
 3.فييا االستثمار لمناخ التحرير درجات من

مجموعة من بغرض تحفيز االستثمار ودفع المسار التنموي،اعتمدت تونس  القانونية والتشريعية: اوال:التطورات
 الحوافز تمثمت في:

 4أجنبيا مقيم او غير مقيم أو تونسيا كان سواء المال رأس جنسية عمى قيود وجود عدم. 
 5التونسي المستثمر بيا يعامل التي الوطنية عن المعاممة تقل ال معاممة األجنبي المستثمر يعامل . 

                                                           
 .262-158صص ،مرجع سابق،0202مناخ االستثمار في الدول العربيةاالستثمار،املؤسسة العربية لضمان  1
 .9،ص2010،العدد الفصلي الرابع،الكويت،نشرة ضمان االستثماراملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 2
3
 .235،مرجع سابق،ص 0202مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
 لسنة 5 عدد القانون،املنقح واملتمم ب1993 ديسمرب 27،املؤرخ يف  مجلة تشجيع االستثمارات للجمهورية التونسية المتعلق بإصدار، 1993لسنة  120من قانون عدد  3القصل  4

 . 2009 جانفي 26 يف املؤرخ،االستثمارات تشجيع مجلة بإتمام المتعلق،2009
 .2016أكتوبر 7 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية التونسية،الصادرة بتاريخ2016سبتمرب 3ؤرخ يف،املالمتعلق بقانون االستثمار،2016لسنة 71من القانون عدد 7الفصل  5
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 تمييز ودون القانونية لإلجراءات وطبقا المصمحة العمومية أجل من إال المستثمر أموال انتزاع يمكن ال 
 .1 ومنصف عادل تعويض ومقابل أساس الجنسية عمى

 2بالعممة األجنبية الخارج إلى أموالو تحويل حرية لممستثمر. 
 امكانية االستيراد من الحرة المناطق لنظام خاضعة وتكون%  100لمتصدير تنتج التي الشركات تستفيد 

كما التخضع اال لدفع  3الجمارك، مصالح لدى بيا بشرط التصريح إلنتاجيا الالزمة لممواد حرية بكل
 األشخاص دخل عمى الرسوم المتعمقة بالسيارات السياحية،والمعموم عمى العقارات المبنية،والضريبة

 50 طرح بعد الشركات عمى التصدير،والضريبة من المتأتية المداخيل من%  50 طرح بعد الطبيعيين
 4التصدير. من المتأتي الربح من% 

 الدولة وبين بينو عند تعذر تسوية الخالف الناشيء األجنبي لممستثمر الحق التونسي المشرع أقر كما 
 التحكيم، مجمة ألحكام التحكيم إجراءات عندئذ تحكيم،وتخضع اتفاقية بمقتضى التحكيم عمى عرضو
   5.النزاع في بالنظر التونسية المحاكم ذلك،تختص عدا وفيما

 جيع االستثمار،قامت تونس بتوقيع اتفاقيات اتفاقيات دولية لحماية وتشثانيا:االتفاقيات العربية الدولية والثنائية:
 اضافة الى بعض االتفاقيات الثنائية نفصميا فيما يمي:

تونس من االعضاء المؤسسين لممركز الدولي لتسوية منازعات االقميمية والمتعددة االطراف:الترتيبات -1
 رؤوس وانتقال االستثمارات وحماية تشجيع اتفاقية في عضووىي ،19656ماي 5االستثمار الذي تأسس في

 المغرب اتحاد دول بين االستثمار وضمان تشجيع اتفاقية وىي عضو في، 7المعدلة  العربية الدول بين االموال
الموقعة في الى اتفاقية اغادير  انضمت ايضاو ، 19908 جويمية 23 بالجزائر العاصمة فيوالتي حررت  العربي
 .20049فيفري  25

                                                           
 .االستثمار بقانون المتعلق،2016لسنة 71من القانون عدد 8الفصل 1
 .االستثمار بقانون المتعلق، 2016لسنة 71من القانون عدد 9الفصل 2
 . ،2009 لسنة 5 عدد بالقانون واملتمم املنقح،مجلة تشجيع االستثمارات للجمهورية التونسية المتعلق بإصدار،1993لسنة 120من قانون عدد 15الفصل  3
 .،2009 لسنة 5 عدد بالقانون واملتمم املنقح،مجلة تشجيع االستثمارات للجمهورية التونسية المتعلق بإصدار،1993لسنة 120من قانون عدد 12الفصل  4
 .،2009 لسنة 5 عدد بالقانون واملتمم املنقح،مجلة تشجيع االستثمارات للجمهورية التونسية المتعلق بإصدار،1993لسنة 120من قانون عدد 23الفصل 5
 .103ص،مرجع سابق،2010بالدول العربيةمناخ االستثمار املؤسسة العربية لضمان االستثمار، 6
 .1،ص2012،مصر،ديسمرباالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس االموال العربية في الدول العربية المعدلةأمانة اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية، 7
8
لللجمهورية اجلريدة الرمسية ،دول اتحاد المغرب العربي المتضمن المصادقة على االتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار بين،1990ديسمرب22املؤرخ يف  420-90رقم املرسوم الرئاسي  

 .1991فيفري 6 الصادرة بتاريخ اجلزائرية،
 .102،صمرجع سابق،0200مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 9
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وسنفصميما فيما  الضريبي االزدواج تجنب واتفاقيات االستثمار تشجيع اتفاقيات تتمثل في االتفاقات الثنائية:-2
 يمي:

مصر وسوريا والمغرب بتوقيعيا لالتفاقيات مع  :حمت تونس في المرتبة الرابعة بعداالستثماراتفاقيات تشجيع  - أ
  .جنبيةاتفاقية مع الدول األ 40دولة عربية،والثالثة عربيا بتوقيعيا ل 14

 دول عربية،والخامسة 10الرابعة عربيا بتوقيعيا التفاقيات مع  تونسحمت اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي: - ب
    1.دولة أجنبية 35عربيا بتوقيعيا التفاقيات مع

 :لالستثمار في تونس الفرع الثاني:االطار المؤسسي

 والمناطق الحرة المناطق ترقية مجال في المبذولة الجيوديتمثل في األجيزة المكمفة باالستثمار باالضافة الى    
 وسنفصميما فيما يمي:  الصناعية

 :في تونس فيما يمي تطوير االستثماراتالمكمفة بجيزة األتتمثل باالستثمارات: أوال:األجهزة المكمفة

 وزارة وزارتي من كل دمج بعد  2013 في الوزارة شكمتتالدولي: والتعاون واالستثمار التنمية وزارة -1
 وتنسيق إعداد بعضيما،وتتولى مع الدولي والتعاون التخطيط ووزارة الدولي والتعاون االستثمار

 واليياكل الوزارات مع بالتنسيق االقتصادية لمموازين وتخطيط التنمية وسياسات إستراتيجيات
 المنجزة،النيوض البرامج أعمال وتقييم الميزانية وضع في والمشاركة التنمية مشاريع المعنية،متابعة
 عبر الخارجية اإلستثمارات الجيوية،جمب التنمية واستراتيجيات سياسات اإلحصائية،إعداد بالمعمومات

 .العالمية التجارية المجاالت في تونس صورة تعزيز
 الدولة وبرامج واستراتيجية سياسة المجمس يضبط،و ويترأسو رئيس الحكومة:المجمس األعمى لالستثمار -2

 األعمال مناخ وتحسين باالستثمار لمنيوض الالزمة القرارات اتخاذب: االستثمار،ويكّمف مجال في
 استراتيجيات عمى سنوي،المصادقة تقرير في االستثمار مجال في الدولة سياسة تقييمو واالستثمار،

 المالية لمموارد السنوي التوزيع عمى والصندوق،المصادقة لمييئة السنوية والميزانيات العمل وخطط
 إعداد إطار في وذلك االستثمار مجال في الدولة سياسة أىداف وفق لمصندوق المخصصة العمومية
 .وتقييميا ومراقبتيا والصندوق الييئة أعمال عمى المالية،اإلشراف قوانين

                                                           
1
 .167-102صص ،مرجع سابق 
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يترأسيا الوزير  رقابة ىيئة رقابة تحت ياميام باشرت عمومية ىيئة ىو:الصندوق التونسي لالستثمار -3
 لتدخالتو،ضبط العامة والسياسة الصندوق نشاط تنمية استراتيجية ضبط:تتولى المكمف باإلستثمار

 السنوي النشاط وتقرير المالية القوائم عمى وتوظيفاتو،المصادقة الصندوق الستثمارات سنوي برنامج
 عمى إنجازىا،المصادقة ومتابعة البرامج عقود إنجازىا،ضبط ومتابعة التقديرية الميزانية لمصندوق،ضبط

 1. الحسابات مراقبي التأجير،تسمية ونظام بأعوانو الخاص األساسي والنظام الصندوق مصالح تنظيم
 التنمية وزارة سمطة تحت 1995 عام في أنشئت:(FIPA) الخارجي باإلستثمار النهوض وكالة -4

 استنباطاألجانب، لممستثمرين الالزمة المساعدة توفير في مياّميا وتتمّثلالدولي، والتعاون واالستثمار
 المتاحة الفرص عن معمومات تقديم 2 ،الخارجي االستثمار باستقطاب الكفيمة والتدابير البرامج واعداد

 البشرية،حوافز التونسي،الموارد باالقتصاد الصمة ذات التحتية،والمعمومات تونس،والبنية في لالستثمار
 المشاريع، لنجاح المالئمة الظروف بشأن المشورة مختمفة،تقديم بمغات وثائق في مقدمة االستثمار
 تونس إلى استكشافية زيارات في المستثمر التمويل،مرافقة االستثمار،طرق المختارة،أنظمة والمناطق
  3.المشروع تنفيذ مراحل ومختمف

 عمى باالستثمار،تقترح المكمفة الوزارة إشراف تحت عمومية :ىي ىيئةلالستثمار التونسية الهيئة -5
 لمقطاع اليياكل الممثمة مع بالتشاور وذلك باالستثمار العالقة ذات السياسات واإلصالحات المجمس

عداد ونشرىا باالستثمار المتعمقة المعمومات وتجميع تنفيذىا متابعة تتولى الخاص،كما  التقارير وا 
قرار بالمنح االنتفاع مطالب في النظر الييئة االستثمار،وتتولى سياسة التقييمية حول  إسنادىا بناء وا 

 إنجاز االستثمار، يتابع الذي المعني الييكل يعده فني تقرير عمى
رشاده المستثمر استقبال يتولى" لممستثمر وحيد مخاطب" بالييئة يحدثو       باإلجراءات لفائدتو القيام،وا 

 تستوجبيا التي التراخيص عمى وبالحصول التوسعة أو لممؤسسة القانوني بالتكوين المتعمقة اإلدارية
 اليياكل مختمف مع بالتنسيق حميا عمى والعمل المستثمرين عرائض تمقي،االستثمار مراحل مختمف
 اإلخالالت ونشر المالئمة الحمول واقتراح ودراستيا الواردة العرائض لتجميع بيانات قاعدة وتركيز المعنية
  4.التقييمية تقاريرىا صمب التصحيحية واألعمال الواردة

                                                           
 .2016اكتوبر7 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية التونسية،الصادرة بتاريخ2016سبتمرب 3ؤرخ يف،املاالستثمارالمتعلق بقانون ،2016لسنة 71القانون عددمن  16الفصل   1
 11زيارة تاريخ ال، http://www.mdci.gov.tn/index.phpمنشور على املوقع : 2013،أفريل وكالة النهوض باالستثمار الخارجيتقديم وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل، 2
 .2016وفمرب ن

3 L'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur FIPA-Tunisia,Notre Missionin,Disponible sur le site: 

http://www.investintunisia.tn/Fr/notre-mission_11_203  page consultée le 02Décembre 2016. 
4
 .2016اكتوبر7،اجلريدة الرمسية للجمهورية التونسية،الصادرة بتاريخ 2016سبتمرب 3،املؤرخ يفالمتعلق بقانون االستثمار،2016لسنة 71من القانون عدد 16الفصل  

http://www.mdci.gov.tn/index.php
http://www.investintunisia.tn/Fr/notre-mission_11_203
http://www.investintunisia.tn/Fr/notre-mission_11_203
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 :تتمثل فيما يميالمناطق الحرة والمناطق الصناعية: الجهود المبذولة في مجال ترقيةثانيا:
نشاء منشآت صناعية تم :المناطق الحرة -1 تطوير المنطقة الحرة الصناعية في النفيضة بزيادة مساحتيا وا 

جرجيس وبنزرت من حيث توسيع األنشطة االقتصادية فييا ن الحرتين منطقتيالفييا وكذلك تطوير 
  1.لمجابية الطمبات المتزايدة

منطقة صناعية معظميا مناطق صغيرة موزعة عمى  100تونس أكثر من تمتمكالمناطق الصناعية: -2
 2.ىكتار 2500منطقة أنشأتيا الوكالة العقارية الصناعية ومساحتيا 83كافة أنحاء الدولة،منيا 

 :االطار االجرائي المتصل باالستثمار وبيئة اداء االعمال:الفرع الثالث

في ادخال نظام استخدام األنظمة االلكترونية في سداد عمدت تونس الى مجموعة من االجراءات تمثمت    
تطوير النافذة اإللكترونية الموحدة لممعامالت التجارية الضرائب عمى أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة،

الفترة الالزمة  مما سمح لممستثمرين بإرسال جميع المستندات المطموبة النجاز المعامالت الكترونيا،تقميص
مكنت وزارة المالية الشركات من معرفة قيمة الضرائب المستحقة عمييا بدقة قبل و لممعامالت بمقدار يومين،

تسديدىا لدى المكاتب الضريبية،إال أن فرض متطمب مرافقة موظف من ىيئة الجمارك ألية شحنة تصل 
   4تراجع في مستوى البنية التحتية لمموانيء. كما شيدت تونس 3الميناء،يعتبر تعقيدا لمتجارة عبر الحدود،

 (2015- 2005الفترة)في تونس عمى بيئة أداء األعمال باالصالحات المنفذة  (29-5الجدول رقم)
اجمالي 
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14 2   1 2 3 4 2   
 :من اعداد الطالب بناءا عمى المعطيات المستقاة من:المصدر

 .10ص ،2014ديسمبر -اكتوبرالكويت،،العدد الفصمي الرابع،نشرة ضمان االستثمارالمؤسسة العربية لضمان االستثمار،

اجراءات ثم مؤشر حماية المستثمرين  4تركزت في مؤشر دفع  الضرائب بأن االجراءات يتبين من الجدول     
مؤشر بدء المشروع ومؤشر الحصول عمى االئتمان ومؤشر التجارة  اجرائين في كل من اجراءات ثم 3األقمية ب

                                                           
1
 .160،ص2005،الكويت،0222مناخ االستثمار في الدول العربيةضمان االستثمار،املؤسسة العربية ل 
2
 .119،صمرجع سابق،0200مناخ االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
 .171،صمرجع سابق 3
4
 .9صسابق، مرجع،2014،العدد الفصلي الرابع،نشرة ضمان االستثماراملؤسسة العربية لضمان االستثمار، 
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مؤشر الحصول عمى الكيرباء عبر الحدود ،ولم تقم تونس بأي اصالحات في مؤشر استخراج تراخيص البناء و 
 بذلك واحتمتاجراءا  14 االصالحات عدد اجماليومؤشر تسوية حاالت االعسار،وبمغ  ومؤشر تنفيذ العقود

 .عمى بيئة أداء األعمال المنفذة االجراءات عدد في عربيا السادسة المرتبة تونس

 :2011المطمب الثالث:تقييم المناخ االستثماري بتونس بعد 

 .لتقييم المناخ االستثماري في تونس سنتطرق لمتقييم الكمي ثم نتناول موقع تونس في المؤشرات الدولية والعربية

 :في تونس االستثمار مناخل الكمي التقييمالفرع األول:

 تقييم مناخ االستثمار كميا من خالل دراسة المكونات االقتصادية واالجتماعية وسنفصميا فيما يمي: سيتم

تتمثل في مؤشرات األداء االقتصادي الداخمي ومؤشرات األداء االقتصادي الخارجي المكونات االقتصادية:أوال:
 وسنفصميا  فيما يمي:

  النمو كمعدل الداخمي االقتصادي األداء مؤشرات بعض بمالحظةداء االقتصادي الداخمي:مؤشرات األ -1
 :التالي الجدول ينتج العامة الموازنة الى اضافة  التضخم ومعدل االجمالي المحمي والناتج

 (2015-2011لمفترة ) بتونس( تطور مؤشرات األداء االقتصادي الداخمي 30-5جدول رقم )

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات
 3,7 2,80 2,26 3,75 1,92- %معدل النمو الحقيقي 

 43,58 47,6 46,25 45,04 45,81 الناتج المحمي االجمالي بالمميار دوالر
 4,85 4,92 5,8 5,13 3,54 (%معدل التضخم)متوسط سنوي

 1,7- 2,15- 2,76- 2,33- 1,58- الموازنة العامة بالمميار دوالر
Source: Based on: 

IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, Available 

on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016). 

 الجدول ما يمي:  منيتبين لنا 

 (سنة1,92-حققت تونس معدل نمو سمبي )ةسن %3,7سن بعد ذلك ويصل الى ليتح 2011 
2015. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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  دوالر مميار 47,6ودوالر  مميار 43,58بين الدراسة استقرت قيمة الناتج المحمي بتونس طيمة فترة. 

 المقارنة فترة في %5,8و %3,54تراوحت معدالت التضخم بتونس بين. 

 مميار 1,58-بين تراوحت عجز لمعدالت بتسجيميا العامة الموازنة في نسبيا  استقرارا تونس شيدت 
 .المقارنة فترة في دوالر مميار 2,76-و  دوالر

 واالحتياطيات الخارجية والمديونية الجاري الحساب بيانات تتبع بينداء االقتصادي الخارجي:مؤشرات األ -2
 :التالي الجدول في الممخصة النتائج تونسب الدولية

 (2015-2011لمفترة ) بتونس الخارجيمؤشرات االداء االقتصادي  تطور (31-5)رقم جدولال

  :مميار دوالرالوحدة                                                          

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات

 383- 388- 480- 387- 384- الحساب الجاري
 3082 2784 2584 2483 2281 المديونية الخارجية
 1080 981 785 887 985 االحتياطيات الدولية

Source: Based on: 

IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, Available 

on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016). 

 يتبين من الجدول ما يمي:

 فترة في دوالر مميار 4,0-و دوالر مميار 3,3-بين العجز تراوح حيث الجاري الميزان في نسبي استقرار 
  .المقارنة

 2015 سنة دوالر مميار 30,2الى 2011سنة دوالر مميار 22,1من المديونية ارتفعت.  
 دوالر مميار 10و دوالر مميار 7,5بين في تونس الدولية االحتياطيات استقرار. 

 
 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 بتونس البطالة نسب مع ومقارنتيا السنوي دخميم ومتوسط السكان عدد تطور بمتابعة:المكونات االجتماعيةثانيا:
 :يمي ما ينتج

 (2014-2011) لمفترة تونسفي االجتماعية  بعض المؤشرات تطور( 32-5)رقم جدولال

 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات
 11,11 11,99 10,88 10,77 10,67 عدد السكان بالمميون نسمة

 3922,65 4328,63 4248,66 4179,9 4291,8 ممواطنلمتوسط الدخل  السنوي 
 15 15,3 15,33 16,72 18,88 من اجمالي قوة العمل( %معدل البطالة)

Source:Based on: 

IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, Available 

on the site: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx, 

(Accessed:22December2016). 

 يتبين لنا من الجدول ما يمي:

  2015مميون نسمة سنة 11,11الى 2011مميون نسمة سنة 10,67ارتفاع في عدد السكان من. 
 دوالر سنة  4328,63الى  2011دوالر سنة 4291,8من  نوي لممواطنارتفاع متوسط الدخل الس    

حسب  2016وصنفت تونس في جانفي ،2015دوالر سنة  3922,65لينخفض الدخل الى  2014
 .1شريحة الدول ذات الدخل المتوسط االعمى البنك الدولي ضمن

   2015سنة %15الى  2011العمل سنة قوة اجمالي من% 18,88انخفاض معدل البطالة من ،
 2سنويا.فرصة عمل جديدة    80000ويستمزم المحافظة عمى ىذا المستوى من البطالة انشاء

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fantom Neil,James Serajuddin,Op.Cit,p49. 

2 U.S.Départment Of State,Bureau of Economic and Business Affairs,Tunisia:Investment Climate Statement2015,Usa,May2015 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx
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 :يا فيما يمينفصمالدولية موعة من المؤشرات جتوجد م:في المؤشرات الدوليةتونس موقع :الفرع الثاني

 من الفترة خالل تراجع لتونس  الُقطرية لممخاطر المركب المؤشر شيد:المؤشر المركب لممخاطر القطريةأوال:
  :كما يوضح الجدول التالي 2012لسنة مقارنة بالفترة السابقة،(2012-2015)

 (2015/افريل2011تونس في المؤشر المركب لممخاطر القطرية لمفترة) موقع( 33-5الجدول رقم) 

 2015فريل أ 2014 2013 2012 2011 السنوات
 69 67 66 69 70 القيمة

 معتدلة معتدلة معتدلة معتدلة منخفضة المخاطرة درجة
Source:Based on: 

The PRS groupe, global   risk index, Available on the site: 

(https://www.prsgroup.com/category/risk-index)  Accessed: 31Janvier 2016. 

، (2015-2012الى معتدلة في الفترة) 2011تونس من درجة مخاطرة منخفضة سنة يتبين من الجدول تراجع
 .69و 66مع تراوح قيمة المؤشر بين 

 االقتصادية الحرية مؤشر في دولة 186اصل من 114 المرتبة في تونس حمتاالقتصادية: الحرية مؤشرثانيا:
 بـ متراجعةالعام، المؤشر في 100 أصل من نقطة 57,6 العالمي المؤشر حسب تونس ،وسجمت2016 لعام
 .20151 سنة عن نقطة 0,1

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 The Heritage Foundation,Index Of  Economic Freedom, Available on the site: 

:http://www.heritage.org/index/ranking   Accessed: 1May2016. 

https://www.prsgroup.com/category/risk-index
http://www.heritage.org/index/ranking
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 (2016-2011( موقع تونس في مؤشر الحرية االقتصادية لمفترة)34-5الجدول رقم) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 186 186 186 179 179 179 عدد الدول

 57,6 57,7 57,3 57 58,6 58,5 القيمة
 114 107 109 107 95 100 الترتيب

 ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة درجة الحرية
                                                                                                                                                         

SOURCE:Based on: 

 The Heritage Foundation,Index Of  Economic Freedom,Available on the 

site:http://www.heritage.org/index/ranking   Accessed: 1May2016. 

-The heritage foundation,The wall street journal,highlights of the 2011 Index of Economic 

Freedom,Promoting Economic Opportunity and Prosperity,Washington,2011,p2. 

- The heritage foundation,The wall street journal,2012 Index ofEconomic Freedom, 

Washington,2012,P415. 

 سنة 114الى المرتبة  2011عالميا سنة 100في المؤشر من المرتبة تونستراجع ترتيب  الجدول من يتبين   
 المؤشر ىذا في تونس ترتيب وصنفت من ضمن الدول ذات الحرية االقتصادية الضعيفة ويعود تراجع 2016

لو حيث سجمت  في مؤشر حقوق الممكية  المكونة الفرعية المؤشرات بعضفي  تنقيطيا في المسجل الى التأخر
 .30وفي مؤشر الحرية المالية  35وحرية االسستثمار  40من الفساد  والتحرر 40

 االقتصادي المنتدىالصادر عن  2016/2017 العالمية التنافسية تقرير أظيرالعالمية: التنافسية مؤشريا:لثثا
 في عربيا10عالميا و92 المرتبة تاحتم قد توكانعربيا، 10و عالمياً  95 المرتبةتراجع تونس الى   العالمي
2015/2016 1 . 

 

 

 

 

                                                           
1
 World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016/2017, Géneva,2016,p344. 

http://www.heritage.org/index/ranking
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 (2017-2016/ 2014-2013افسية العالمي لمفترة)ن( موقع تونس في مؤشر الت35-5الجدول رقم) 

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 السنوات
 138 140 144 148 - عدد الدول
 95 92 87 83 - الترتيب
 3,9 3,9 4,0 4,1 - القيمة

 .بيا مرت التي االستثنائية لمظروف نظرا 2013-2012 سنة العالمي التقرير ىذا في يتم احتساب تونس :لممالحظة

Source:Based on 

World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016/2017, Géneva, 2016, pp 96- 

344.   

World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2014-2015 ,Géneva, 2014,p p106 -

366. 

عالميا ثم المرتبة  87عالميا الى المرتبة 83يتبين من الجدول تراجع ترتيب تونس في المؤشر من المرتبة
 لتراجع الترتيب في التراجع ىذا الفرعية،يعزى المؤشرات في تونس أداء تفحص خالل ومن،95ثم المرتبة  92

،وتراجعت بمرتبتين في محور االبتكار،كما تراجعت بمرتبة في التحتية البنية محورمراتب في  5تونس ب ترتيب
،وسجمت تونس تحسنا السوق حجم محور ،والتكنولوجية الجاىزية محور ،ووالتدريب العالي التعميم محوركل من 

،وتقدمت األساسي والتعميم الصحة محورفي  مراتب7،وتقدمت بالمالية األسواق كفاءة محورمراتب في  8ب 
 محور و السمع سوق كفاءة محورمراتب في كل من  3،كما تقدمت باألعمال بيئة تطور محور مراتب في 4ب 

 ما في محور كفاءة سوق العمل فتقدمت بمرتبتين،وسجمت ثبات في محور المؤسسات.أ،الكمي االقتصاد استقرار

متراجعة  2017 تقرير في 77 المرتبة في تونس حمت المؤشر ىذا يخص فيمااالعمال: داءأ سهولة مؤشر:رابعا
  .1المؤشر تفاصيل يبين الموالي والجدول 2016 تقرير عن بمرتبتين

 

 

 

  
                                                           

1
 WOURLD BANK Ease of Doing Business in Tunisia, Available on the site:  

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia   Accessed:11October 2016. 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia
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 2016/2017سنتي في مؤشر سهولة أداء األعمال  تونس( وضعية 36-5الجدول رقم)
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16

 

75 91 57 38 90 127 112 103 91 76 55 

20
17

 

77 103 59 40 92 101 118 106 92 76 58 

 

Source :Wourld Bank,Ease of Doing Business in Tunisia, Available on the site:  

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia   Accessed:11 October 2016. 

 2017 بين ،وبالمقارنة 77الى المرتبة 75المرتبة تحسن تراجع ترتيب تونس عالميا من  الجدول من يتبين        
 دفع ومؤشر االئتمان عمى الحصول ومؤشر التجاري النشاط بدء في مؤشر الترتيب تحسن يتبين 2016و

من بدء حيث شيدت مجموعة من االصالحات في العشر السنوات السابقة تمثمث في اجرائين لكل  الضرائب
النشاط والحصول عمى االئتمان واربعة اجراءات منفذة في دفع الضرائب،كما سجمت تحسن في مؤشر حاالت 

 باقي في تراجع تونس سجمت بينما (2015-2005االعسار رغم عدم القيام باي اجراءات منفذة خالل الفترة)
  .انفاذ العقود مؤشر في بإستثناء ثبات المؤشرات

 البشرية التنمية مؤشر في دولة 193بين من عالميا96 المرتبة في تونس حمت:البشرية التنمية مؤشر:خامسا
 ،والجدول1المرتفعة البشرية التنمية ذات الدول ضمن وصنفت 2013سنة عن مراتب 6  ب متقدمة 2014لسنة

 .السنوات عبر التطور تفاصيل يبين الموالي

 

 

 

 
                                                           

1
 UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development2015,Op.Cit,p209. 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia
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 (2014-2011وضعية تونس في مؤشر التنمية البشرية لمفترة) (37-5الجدول رقم) 

 2011 2012 2013 2014 
 193 195 194 187 الدول عدد

 0,721 0,721 0,712 0,698 القيمة
 96 90 94 94 الترتيب
 مرتفعة بشرية تنمية مرتفعة بشرية تنمية مرتفعة بشرية تنمية مرتفعة بشرية تنمية التصنيف

Source:UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development,New York, 

2015,p209(Table1). 

UNDP,Human Development Report 2014:Sustaining human progress:Reducig Vulnerbilities 

and Building Resilience,New York,2014,p191(Table1). 

UNDP,Human Development Report 2013:The Rise of the South:Human Progress in Diverse 

World,New York,2013,p145(Table1). 

PNUD,Rapport sur le développement humain Annexe statistique du développement humain, 

New York, 2011,pp145-146(Tableau1). 

 90الى المرتبة 2012و 2011سنتي  94تقدم تونس في الترتيب العالمي من المرتبة  يتبين من الجدول    
ويعود ،وصنفت تونس من ضمن الدول ذات تنمية بشرية مرتفعة،2014سنة 96لتتراجع الى المرتبة 2013سنة

 العمر الى التحسن في المؤشرات الفرعية حيث قدر مرتفعة بشرية تنمية ذات الدول ضمن من تونس فيصنت
 12,2ساكن 10000لكل عدداألطباءويبمغ ، 6,8الدراسة سنوات متوسط،و سنة 74,8الوالدة عند المتوقع

% 4,3التعميم عمى العام النفاقلو  1االجمالي المحمي الناتج من%  7,1الصحة عمى العام إلنفاقخصص ل،و 
 يمستخدميقدر عدد و ،3دوالر10404 االجمالي الدخل من الفرد نصيب ،وبمغ2االجمالي المحمي الناتج من

 4.ساكن100 لكل 128,5 الجّوال الياتف في االشتراكات،وتبمغ  السكان من% 46,2 االنترنت

 

 

 

                                                           
1
 UNDP,Human Development Report 2015:Work for Human Development2015,Op.Cit,p239. 

2
 Ibid,p243. 

3
 Ibid,p209. 

4
 Ibid,p263. 
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 :االقميمية المؤشرات فيتونس  موقع:الثالث الفرع

 مؤشر ضمان االستثمار الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان االستثمار،ومؤشر سنركز فيما يمي عمى    
 التنافسية العربية الذي يصدره صندوق النقد العربي وسنفصل فييما كما يمي:

 2016لجاذبية االستثمارفي مؤشر ضمان  عالميا 71حمت تونس في المرتبةاالستثمار: ضمان مؤشر:والأ 
يبين تطور ترتيب تونس في  والجدول التالي 1 2015االستثمار لجاذبية مؤشر ضمانمراتب عن  10متأخرة ب
       .المؤشر

 (2016-2013لمفترة ) االستثمار جاذبيةفي مؤشر ضمان  تونسموقع  (38-5الجدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 السنوات
 109 109 111 110 عدد الدول

 40,2 41,9 39,5 30,8 القيمة
 71 61 63 60 الترتيب عالميا

 45,6 45,8 42,8 33,9 قيمة المتوسط العالمي
 40,2 40,4 36,7 28,0 المتوسط العربي قيمة

Source: based on: 

- The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2016,Kuwit 2016pp121-177 . 

- The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2015,Kuwit2015, pp 123-179. 

- The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2014,Kuwit2014, pp 100-115. 

- The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2012-2013,Kuwit 2013,PP101-117. 

لتتقدم  2014سنة 63الى المرتبة 2013سنة 60يتبين من الجدول تراجع تونس في الترتيب من المرتبة      
وسجمت تونس  قيمة اكبر من المتوسط  ،2016سنة  71ثم تتراجع الى المرتبة 2015سنة  61الى المرتبة

الدراسة،ويعود ىذا التراجع النسبي الى التراجع النسبي في مجموعة  فترة خاللالعربي وأقل من المتوسط العالمي 
 0,8نقطة(،كما تراجعت ب) 3,7ة ب)الكامن العوامل مجموعةوالتراجع في  ة(نقط 0,5العوامل الخارجية ب)

 .األساسية المتطمبات مجموعةنقطة( في 

                                                           
1
  The Arab Investment&Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab Countries: Dhaman 

Investment Attractiveness Index2016,Op.Cit,p121. 
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 التنافسيةلمقدرة  لتونسيا لمعيدا لتونسيةا لحكومةا أسستوفي ىذا المجال العربية: التنافسية ثانيا:مؤشر
 لمستدامةا لتنميةا بأىدافة لمتعمقا االجتماعيةو  القتصاديةا لدراساتا إعدادعمى  ويامم ركز،تتلكميةا الدراساتو 
 قدرةال تحميلو  تابعةق األىداف ومحقيت عمى االجتماعيةو  القتصاديةا واإلصالحاتت لسياساا انعكاساتو 
عدادو  لتونسيا لالقتصادة لتنافسيا  العربية بالدول مقارنة تونسل التنافسية الوضعية ولتحميل،ةلتنافسيا ؤشراتم ا 

 :التالي الجدول نتبين مختمفة قاليمأ من المختارة الدول بعض وكذا

 (2013-2010( موقع تونس في مؤشر التنافسية العربية لمفترة)39-5الجدول رقم) 

 عربيا الترتيب قيمة المؤشر المؤشرات
 15 0,049 - الحقيقي القطاع مؤشر متوسط

 9 0,044- متوسط مؤشر قطاع مالية الحكومة
 11 0,0565 متوسط مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة

 11 0,027- متوسط مؤشرات بيئة أداء االعمال
 19 0,8615- متوسط مؤشر القطاع النقدي والمصرفي

 13 0,5207- مؤشر القطاع الخارجي
 من اعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاة من::المصدر

 .62-57،ص ص2016جانفي،أبو ظبي،تنافسية االقتصادات العربية تقريرصندوق النقد العربي،

والتفوق الوحيد يتمثل في حموليا في المرتبة التاسعة  المؤشرات معظم في تونس ترتيب تأخريتبين من الجدول    
كنسبة من  الضريبية اإليرادات مؤشرفي  األول المركزنتيجة استحواذىا عمى الحكومة  مالية قطاع مؤشرفي 

 العامة لإليرادات الضرائب إيرادات نسبة بمغت فقد 1,49حوالي ُقدرت معيارية بقيمة العامة اإليرادات إجمالي
  2013.1-2010 الفترة عن % 89,5 حوالي

 

 

 

 

                                                           
 .25صمرجع سابق،،2016،تنافسية االقتصادات العربيةتقرير صندوق النقد العريب، 1



 ةــــــــــــــــــــــــاري بدول المقارنـــــــــــــــاخ االستثمــــــــــــــم المنــــــــــــــس:تقييــــــــــــــــــل الخامــــــــــــــــالفص

 

111 
 

 خالصة الفصل الخامس:

مع تقديم بعض مالمحو ،2011تناول ىذا الفصل واقع المناخ االستثماري بالجزائر ومصر وتونس بعد 
 ،(2015-2011)الفترة في الجزائر في االستثمار مناخ تحسنوتبين  من الدراسة ،2011الفترة التي سبقت في 

 المناخ تقييم مؤشرات من جزء برتتع والتي،الكمي االقتصادي األداء مؤشرات في طفيفبتسجيميا لتحسن 
 عمالاأل سيولة مؤشرك،الدولية التقييم  مؤشرات في لموقعيا طفيف تحسن،اضافة الى تسجيل االستثماري

 بشرية تنمية ذات دول الى 2011سنة متوسطة بشرية تنمية ذات دول من  تحوليا مع،العالمية التنافسية ومؤشر
 في المبذولة الجيود يعكس الكما ان ىذا التحسن العالمي، المتوسطعن  بعيدة تبقى انيا ،غير2015سنة مرتفعة
 .االستثماري المناخ تييئة

وكذلك تراجع في معظم مؤشرات تقييم مناخ ،ما مصر فشيدت تراجع في المؤشرات االقتصادية الكميةأ
باحتالليا  2017-2016في سنة  االعمال سيولة مؤشر في مراتب بأربعة تقدميا ماعداالدولية، االستثمار
تحسين بيئة اداء االعمال ب المرتبة االولى عربيا في عدد االجراءات المنفذة ل ،حيث احتمت عالميا 122المرتبة

اجراء خالل  العشر السنوات السابقة،مما ساىم في تحسنيا في المؤشرات الفرعية لمؤشر بيئة االعمال  24
 .ومؤشر الحصول عمى الكيرباء،ومؤشر حماية المستثمرين ،والمتمثمة في مؤشر بدء النشاط التجاري

وتراجع طفيف في مؤشرات مناخ االستثمار ،قتصادي الكميبينما تونس سجمت استقرار في مؤشرات االداء اال    
 90احتمت المرتبة ،حيثوالذي بقي ثابتا  ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة،ماعدا مؤشر التنمية البشرية

،ويعزى ىذا الى تحسن العمر المتوقع 2014دولة سنة 193من بين  96،والمرتبة 2013دولة سنة 195من بين 
لكل  12,2،كما بمغ عدد االطباء  6,8سنة،ومتوسط سنوات الدراسةالمقدر ب 74,8عند الوالدة والمقدر ب

تج المحمي االجمالي،ولالنفاق العام عمى من النا %7,1ساكن،وقد خصص لالنفاق العام عمى الصحة 10000
  من الناتج المحمي االجمالي. % 4,3التعميم

 



 

          

 :السادسالفصل 

 جنبياأل ستثماراإل واقع
 المقارنة بدول المباشر
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 تمهيد:

 الدوؿ عمى عوائد مف تحققو لما العالمي،نظرا الصعيد عمى المباشرة األجنبية االستثمارات دور تعاظـ
 ىذا مف مشكالت العربية الدوؿ معظـ عانت وقد الخارجي، لالقتراض  االفضؿ البديؿ مثؿكما تالمضيفة،

 عجز مف تعاني الدوؿىذه  غالبية وغدت وبعد اف استنفدت كؿ جيدىا في تطبيؽ برامج التكييؼ الييكمي،،النوع
 األجنبي االستثمار جمب عمى العمؿ في تنحصر أماميا متاحةاصبحت الخيارات ال ،بالتزاماتيا الوفاء عف

 .المباشر

 البيئة توفير  خالؿ مف المباشر األجنبي االستثمار جذبلالعربية  الدوؿ معظـ تسعومف ىذا المنطمؽ    
 .األجنبي لممستثمر والتسييالت الحوافز مف عديد وتقديـ الستقطابو، المناسبة االستثمارية

واف كانت ،الثمانينات أواخر منذ المباشر األجنبي ستثمار،باإلمصرو  الجزائر،تونس مف كؿ اىتماـ تزايدو    
 يعمؿ أف األجنبي لالستثمار يمكف محددة مجاالت ىناؾ كانت أف وبعد المجاؿ، مصر وتونس السباقتاف في ىذا

 لكثير الخضوع مف استثنائو مع قيود دوف ليعمؿ ،أمامو تقريبا والقطاعات المجاالتمعظـ  فتح بالتدريج تـ،فييا
 .والقواعد التشريعات مف

الجزائر وتونس ومصر،بعد دراستنا  ييدؼ ىذا الفصؿ الى تحميؿ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في
وليذا خصص المبحث األوؿ لواقع االستثمار األجنبي  ،لممناخ االستثماري لياتو الدوؿ في الفصؿ السابؽ

 ،2011وتطرؽ الفصؿ الثاني لتطورات االستثمار االجنبي المباشر بعد سنة ،2011المباشر بدوؿ المقارنة قبؿ 
 .بينما تناوؿ المبحث الثالث معوقات االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر ومصر وتونس
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 :2011جنبي المباشر بدول المقارنة قبل المبحث األول:واقع االستثمار األ

 أىـ أحد تّدفقاتو،باعتباره خاص،وتسييؿ بشكؿ   المباشر األجنبي االستثمار الى اجتذابالدوؿ النامية  تسعى    
وخاصة في السنوات األخيرة  وقد سارت الجزائر ومصر وتونس عمى نفس النيج، الخارجية، التمويؿ مصادر

تحميؿ واقع االستثمار األجنبي المباشر بدوؿ  لغرضو  باتباع حزمة مف االصالحات واالجراءات االستعجالية،
 .في الجزائر ومصر وتونس 2011المقارنة سنتطرؽ الى تقديـ لمحة عف واقعو قبؿ سنة

   :2011قبل  الجزائرفي جنبي المباشر المطمب األول:واقع االستثمار األ

، 20011 التي أعمنتيا الحكومة منذمف بيف األىداؼ األساسية  المباشر األجنبي االستثمار تشجيع يعتبر      
 .2011كذا توزيعو الجغرافي والقطاعي قبؿ و ،جنبي المباشرونعرض ىنا أىـ تطورات االستثمار األ

 :2011 قبلالفرع األول:تحميل تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر 

رغـ المجيودات المبذولة مف طرؼ  االستقراربعدـ  الجزائر إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تميزت   
  :والشكؿ التالي  يوضح تطور التدفقات الواردة،الدولة في مجاؿ تدعيـ االستثمار األجنبي المباشر

 
 Source:Based on: 

UNCTAD,world investment report,Towards a new generation of investment policies,New york 

and Génèva, 2012,table I.1,p169. 

  UNCTAD,world investment report,Transational corporations and the internationalization  

of  R&d,new york and Géneva,2005 table B.1,p303.  

                                                           
، 2015القاهرة،مصر، ،ادلكتب العريب للمعارف،1002دور القوانين والتشريعات في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر منذ عامأمحد مسري ابو الفتوح يوسف خالف، 1
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 دوالر مميار1063إلى 2002دوالر سنة مميار1006يتضح مف الشكؿ أعاله زيادة التدفقات مف 
 2005سنة وبحموؿ،دوالر مميوف 882حدود في ضعيفة مستويات لىإ صؿيو  2004سنةلينخفض  ،2003سنة

 سنة في التحسف وتواصؿ األمني، الوضع ستقرارإ بسبب،دوالر المميار بتجاوز ممحوظ تحسف الجزائر شيدت
 الجدارة الرتفاعاألخيرة  الزيادات تعودحيث  ،التوالي عمى مميار 10662و10795بمقدار 2007و 2006

 قدرة عدـ مف األجانب المستثمريف تخوؼ مف قمؿ الذي األمر،الدولية المالية األسواؽ في لمدولة اإلئتمانية
لتصؿ  العالمية األزمة رغـ 2008 سنة الزيادة وتوالت ،األرباح لتحويؿ كافية أجنبية عممة توفير عمى اإلقتصاد

 20264مسجمة قيمة 2010لتسجؿ انخفاض سنة ،مميار دوالر 20594بقيمة 2009 الى أعمى قيمة ليا سنة
 .1نتيجة لمتراجع في قيمة تدفقات االستثمارات المباشرة العربية البينية  مميار دوالر،

 :2011قبلع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر بالجزائر يالتوز الفرع الثاني:

لالستثمارت االجنبية  وجود تنوع 2011قبؿ بالجزائر  المباشرة األجنبية لالستثمارات القطاعي التوزيع يظير   
 .2011،والجدوؿ التالي يوضح التوزيع القطاعي قبؿف عددىا ضئيؿ مقارنة بالمجيودات المبذولةأالمباشرة غير 

 (2011-2002لمفترة ) الجزائرفي ستثمار األجنبي المباشر لالالقطاعي توزيع ال (1-6الجدول رقم)

 النسبة المئوية دينار بالمميون المبمغ % عدد المشاريع القطاعات
 0030 6533 1077 8 الفالحة

 1094 41981 15052 70 واألشغال العمومية البناء
 43088 949710 56098 257 الصناعة
 0040 8589 0067 3 الصحة
 0043 9351 3055 16 النقل

 22024 481321 2044 11 السياحة
 26072 578393 18085 85 الخدمات
 4009 88500 0022 1 االتصاالت
TOTAL 451 100 2164378 100 

Source: ANDI,Bilan des déclarations d'investissement,Disponible sur le site  :  

(http://www.andi.dz/fr/?fc=b_declare) page consultée le:07Janvier2013. 

                                                           
 ،مجلة البحوث والدراسات العلمية،(1020-1004خالل الفترة) في الدول العربية دراسة حالة :الجزائر،تونس والمغرب األجنبي المباشر تحليل واقع االستثماركمال شريط،  1

  .273ص،2012ادلدية،مارسحيي فارس،،جامعة 6العدد
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 949071مشروع وبقيمة  257يأتي في المرتبة األولى ب  الصناعة قطاعاف يتبيف لنا مف الجدوؿ 
            البناءمميار دج وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع  578039مشروع وبقيمة 85مميار دج ويمييا قطاع الخدمات ب

 والصحة الفالحةو  والسياحةالنقؿ  قطاعات،بينما مميار دج 41098مشروع وبقيمة   70ب العمومية واألشغاؿ
 مف قيمة المشاريع. %23037وبنسبةمميار دج  505وبقيمة  ،مشروع 38فتشكؿ مجتمعة 

 :(2003/2010الجزائر لمفترة)في  الفرع الثالث:التوزيع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر

بنسبة كبيرة الى الدوؿ األوروبية  يعود أصؿ االستثمارات األجنبية المباشرة)مف غير مشروعات الشراكة(
مف قيمة المشاريع  %58012بحصة تساوي 1مف حيث العدد،أما مف ناحية القيمة فتعود الصدارة لمدوؿ العربية

 ما أىـ الدوؿ المستثمرة في الجزائر فنبينيا في الجدوؿ التالي:أ 2األجنبية،

 (2010-2003الجزائر لمفترة)الواردة الى  األجنبي المباشرتطور تدفقات االستثمار  (2-6الجدول رقم)

 دول مستثمرة 10من أكبر                                     

 :مميوف دوالرالوحدة                                                                                  

 االجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الدولة
 2863 618 476 323 293 314 301 286 252 الواليات المتحدة

 1585 196 308 303 233 293 121 80 51 فرنسا
 1235 91 198 325 164 210 117 43 87 إسبانيا
 848 47 88 261 102 157 108 22 63 مصر
 821 189 116 247 67 115 39 24 98 ايطاليا
 829 212 241 230 101 31 4 5 16 بمجيكا

 811 119 125 159 165 64 49 95 35 المممكة المتحدة
 643 1 139 34 97 57 105 210 - الكويت
 482 125 63 86 37 91 50 27 3 الصين
 356 57 54 37 92 54 23 23 16 المانيا

 .14،ص2014جواف -،العدد الفصمي الثاني،الكويت،أفريؿنشرة ضمان االستثمارلمؤسسة العربية لضماف االستثمار،ا:المصدر

                                                           
امعة اجلزائر )غري منشورة(،ج،اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصاديةأىمية االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية مع دراسة مقارنة بين الصين،تركيا،مصر والجزائركرمية فرحي،  1
 .342،ص(2013- 3،2012)
2
، 2012،كلية بغداد، 31،العدداالقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة،االستثمارات األجنبية المباشرة و دورىا في تنمية و تطوير قطاع المحروقات بالجزائرنسرين برجي،مبارك بوعشة، 
 .69ص
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كبر مستثمر أجنبي في الجزائر خالؿ فترة الدراسة أتبيف مف الجدوؿ اف الواليات المتحدة األمريكية ىي ي
مميوف دوالر  1235مميوف دوالر ثـ اسبانيا بقيمة 1585مميوف دوالر،تمييا فرنسا بإجمالي  2863بقيمة اجمالية

في المرتبة  الثانية عربيا بقيمة  ويتالكمميوف دوالر واألولى عربيا وحمت  848رابعا بقيمةمصر تأتي ثـ 
  .مميوف دوالر 643اجمالية

 :2011قبل مصر في جنبي المباشر المطمب الثاني:واقع االستثمار األ

 واستراتيجيا إقميميا مركزاو ،واسعة سوقا عتبارىاإب،مصر في نشاطيا ممارسة إلى النشاط دولية شركاتسعت ال    
وكذلؾ توزيعو القطاعي ،2011واقع االستثمار األجنبي المباشر في مصر قبؿ،وسنتطرؽ فيما يمي لتحميؿ ىاما

 .والجغرافي خالؿ نفس الفترة

 :(2011جوان  -2003لمفترة)مصر  في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تطور تحميل:األول الفرع

 ،رافقو لمناخ االستثمارتغيرا ايجابيا في السياسات واالجراءات الداعمة  2005سنةمصر منذ شيدت       
   المالي العاـ،ويوضح الشكؿ التالي تطور التدفقات ابتداءا مف االستثمار األجنبي المباشر تدفؽارتفاع 

(2003-2004 ). 

  

 اعتماد عمى المعطيات المستقاة مف: الطالبمف اعداد :المصدر

 .247،ص2010،الكويتمناخ االستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضماف االستثمار، -
 .97،ص2011،الكويتالعربية الدول في االستثمار مناخاالستثمار، لضماف العربية المؤسسة -
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تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد الى مصر ( 2-6)الشكل رقم
 (2011جوان-2003جويمية)لمفترة
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مميوف دوالر في العاـ المالي   237ع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر مف اارتف شكؿيتبيف مف ال
مميار دوالر في العاـ  10004و 2005/2006مميار دوالر في العاـ المالي  5037ليصؿ إلى  2003/2004
مميار  9049 لتنخفض الى 2007/2008مميار دوالر خالؿ العاـ المالي  11057و  2006/2007المالي 

مميار دوالر خالؿ العاـ المالي  6071وتواصؿ االنخفاض الى ،2008/2009دوالر خالؿ العاـ المالي 
األزمة المالية ،ويرجع سبب االنخفاض الى 2010/2011 المالي العاـ خالؿ دوالر مميار 6038،و2009/2010

،والتي أضرت بالقطاعات الحقيقية والمالية في العديد مف الدوؿ 2008العالمية التي شيدىا العالـ في سنة 
إلى االستثمار األجنبي المباشر في دوؿ  يةثرت سمبا عمى حجـ رؤوس األمواؿ الموجأالمتقدمة، وبالتالي 

 1مصر.صادات الناشئة ومنيا االقت

 :2011مصر قبل في  :التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشرانيالفرع الث

سنجد أنيا تتركز في قطاع ،2011قبؿإذا نظرنا إلى التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشر   
تعكس خطة واضحة ال ،بينما تأتي االستثمارات في بقية القطاعات ضئيمة لمغاية،يميو قطاع التمويؿ،البتروؿ

 الجتذاب المستثمر األجنبي بأىداؼ تنموية.

حيث ،الظروؼ العالمية تفرضيامتمقيًّا لطبيعة االستثمارات التي  2011سنةواستمر االقتصاد المصري في      
     .2انخفض بصورة ممحوظة نصيب االستثمارات في قطاع التمويؿ إثر أزمة تصاعد عوامؿ عدـ األماف

في الجدوؿ  2011 قبؿالتوزيع القطاعي الجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد الى مصر وسنفصؿ 
 التالي:

 

 

 

 

                                                           
1
اجمللد اخلامس جملة السياسات االقتصادية،عدد خاص،اقتصاديات الربيع العريب،،والتنمية االستثمار وتوزيع منافع النمو والتغيرات السياسيةاآلفاق المستقبلية لتحقيق العدالة أمحد الكمايل، 

 .278-277ص ،ص2013عشر،العدد األول،يناير
 .2016جويلية3تاريخ الزيارة http://rouyaturkiyyah.com ادلوقع،منشورة على خريطة االستثمار األجنبي المباشر في مصر:نظرة جغرافية قطاعيةعبد احلليم رمي، 2

 

http://rouyaturkiyyah.com/
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 الفترة في مصرالى  الوارد المباشر ياألجنب االستثمار تدفقاتل يالقطاع التوزيع(3-6الجدول رقم)

 ( 2011جوان -2007جويمية)

 :مميوف دوالرالوحدة                                                                                       

 :اعتمادا عمى البيانات المستقاة مف اعداد الطالبالمصدر:

 . 83،ص2011/2012،العدد الرابع،مصر،المجمة االقتصاديةالبنؾ المركزي المصري،

 .101،ص2009/2010،العدد الرابع،مصر،االقتصادية المجمةالمصري، المركزي البنؾ

 .103،ص2008/2009الرابع،مصر،  ،العدداالقتصادية المجمةالمصري، المركزي البنؾ

 لى مصرإ استحواذ قطاع البتروؿ عمى النسبة األكبر مف اجمالي التدفقات الواردة يتبيف مف الجدوؿ    
ولـ ،%4086تمييا الخدمات بنسبة،مف اجمالي التدفقات %7099تمييا الصناعة بنسبة،  %7101بنسبة تقدر ب
شيدت القطاعات انخفاضا في ،وعمى صعيد السنوات %1008الزراعي اال بنسبة ضئيمة قدرت ب يحظ القطاع

قيمة التدفقات في القطاع البترولي لتصؿ الى أقؿ قيمة  تانخفضحيث ،نصيب االستثمار األجنبي المباشر فييا
دوالر مميار  1052(،كما انخفض نصيب قطاع الصناعة مف2010/2011مميار دوالر سنة ) 7001ليا 
 00423انخفص نصيب قطاع االنشاءات مفو (،2010/2011مميار دوالر سنة) 008(الى 2007/2008سنة)
 القطاع نصيب انخفص بينما،(2010/2011)سنة دوالر مميار 001الى( 2007/2008)سنة دوالر مميار

،اضافة الى (2010/2011)سنة دوالر مميار 0003 الى( 2007/2008)سنة دوالر مميار 0012مف الزراعي
 دوالر مميار 0062 الى( 2007/2008)سنة دوالر مميار 0092مف،الخدمات قطاع نصيب ضانخفىذا 
 .(2010/2011)سنة

 المجموع 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 القطاعات
 3235703 701407 757707 966606 809803 البترول
 3639 80309 45603 85109 152609 الصناعة
 106109 10808 30308 22505 42308 انشاءات
 49106 3004 26106 7603 12303 زراعي
 221307 62002 38206 28205 92804 خدمات
 361602 114 87309 44007 218706 تمويمي
 217806 134 30503 13804 39409 عقاري

 72003 158 24609 12107 19307 سياحي
 81306 7 6208 72703 1605 وتكنموجيا اتصاالت

 20702 20702 53705 30502 390608 غير موزع
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 :2011جنبي المباشر بمصر قبل :التوزيع الجغرافي لالستثمار األالثالثالفرع 

 عمى العربية الدوؿ استحوذتبالنسبة لتدفؽ االستثمار األجنبي المباشر الى مصر حسب الدوؿ المستثمرة،    
 وبنسبة أورو مميوف12953 بقيمة( 2006-2003)الفترة مصر خالؿ في االستثمارات مف األكبر النصيب
 .1االستثمارات اجمالي مف%  47019

 (2010-2003تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة الى مصر لمفترة ) (4-6الجدول رقم)

 دول مستثمرة 10من أكبر                                      

 :مميوف دوالرالوحدة                                                                                        

 االجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الدولة
 24264 1961 2258 4715 6704 3743 3620 1101 162 الواليات المتحدة
 17735 5457 3781 2464 2987 2243 766 20 17 المممكة المتحدة

 11015 1175 1716 2310 2001 3267 360 125 61 شرق آسيا
 3251 858 1275 1105 8 1 - 4 - بمجيكا
 2892 253 244 1131 338 319 599 7 1 فرنسا

 2719 404 952 763 527 2734 67 2 4 االمارات
 2065 151 112 612 1062 59 26 17 26 الكويت
 1962 168 82 37 13 1637 24 - 1 ايطاليا

 1678 369 262 504 247 244 43 3 6 السعودية
 696 165 102 144 42 16 14 210 3 هولندا

 .24،ص2014جواف -الثاني،الكويت،أفريؿ،العدد الفصمي نشرة ضمان االستثمار:المؤسسة العربية لضماف االستثمار،المصدر

 24026تمثؿ أىـ مستثمر في مصر بقيمة اجمالية يتبيف مف الجدوؿ أف الواليات المتحدة االمريكية     
مميار دوالر،ومف  11مميار دوالر ثـ دوؿ شرؽ آسيا ب 17073مميار دوالر،تمييا المممكة المتحدة بقيمة اجمالية

مميار دوالر عمى التوالي وتمييا االمارات كأكبر دولة  2089و3025دوؿ االتحاد األوروبي بمجيكا وفرنسا ب 
مميار دوالر،وحسب المناطؽ يحتؿ دوؿ االتحاد االوروبي المرتبة الثانية بعد الواليات  2071بقيمة ةمستثمر   عربية

وبمغت الدوؿ العربية أعمى ، 2(2009/2010مميار دوالر في السنة المالية) 6076المتحدة بوصولو الى حدود
 3.مميار دوالر 3035( بقيمة2007-2006قيمة ليا في السنة المالية)

                                                           
1
  Anima,les investissements directs étrangers(IDE) dans la région Méda en 2006,Marseille,Mai2007,p25. 

 .102صمرجع سابق،،2010-2009،العدد الرابع،مصر50،اجمللدالمجلة االقتصاديةالبنك ادلركزي ادلصري، 2
3
 .220،ص2008-2007،العدد الرابع،مصر48،اجمللد،المجلة االقتصاديةالبنك ادلركزي ادلصري 
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 :2011قبل  تونسفي المطمب الثالث:واقع االستثمار االجنبي المباشر 

 العالمي االقتصاد عمى االنفتاح في بدأت أف منذ تونس في كبرى أىمّية المباشر األجنبي االستثمار اتخذ    
عفاءات كبرى تسييالتبتقديـ   االستثمار واقع لتحميؿ يمي فيما وسنتطرؽ،األجنبّية األمواؿ رؤوس أماـ جبائّية وا 
 .الفترة نفس خالؿ والجغرافي القطاعي توزيعو وكذلؾ،2011قبؿ تونس في المباشر األجنبي

   :2011قبل الوارد الى تونس  المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تطور:األول الفرع

 دعـ مجاؿ في المبذولة المجيودات رغـتذبذب تونس بال إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقاتتميزت 
مميار دوالر  1051بمغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة الى تونس ،و المباشر األجنبي االستثمار

في  2011مميار دوالر وسنبيف تطور التدفقات قبؿ  1068والمقدرة ب 2009وىي أقؿ مف سنة  2010سنة
 الشكؿ التالي:

 

  
Source:UNCTAD,World Investment   Report2011:Non-Equity Modes Of International 

Production And Devolepment,New York and Géneva, 2011,Table Annex I.1,p187. 

 2006سنةمميار دوالر  303الى 2005سنةمميار دوالر  0078ارتفع حجـ التدفقات مف يتبيف مف الشكؿ 
 في العربية تعد مف أوائؿ الدوؿ حيثحققتو تونس مف نجاح كبير في تحسيف مناخ االعماؿ  ويعود ذلؾ الى ما
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خفض التكاليؼ واإلجراءات المتعمقة بإنشاء الشركات،وحؿ المنازعات المتصمة باالستثمار،باإلضافة إلى تنفيذ  
مميار دوالر  2075لترتفع الى 2007مميار دوالر سنة 1061،وانخفضت التدفقات الى1برامج الخوصصة

مميار دوالر وتواصؿ االنخفاض  1068مسجمة قيمة  2009لتعاود التدفقات االنخفاض سنة 2008سنة
  مميار دوالر.  1051مسجمة  2010سنة

 :2011تونس قبلفي  المباشر األجنبي لالستثمار القطاعي التوزيع:الثاني الفرع

  الفترة خالؿ تونس الى الواردة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات إلجمالي القطاعي التوزيع يظير     
،أف تونس محط أنظار المستثمريف األوروبييف في قطاع االعالـ اآللي بسبب وجود يد عاممة (2010 -2004)

قطاع السياحة،والقطاع المصرفي،والصناعة المعدنية واالسمنت،أما  عمى درجة عالية مف الكفاءة إضافة الى
 وسنفصؿ 2مميوف يورو في الغاز الطبيعي( 954فيو بريطانيا بمشروعيف كبيريف)بقيمةقطاع الطاقة فتستثمر 

 :التالي الجدوؿ في 2011 قبؿ تونس الى الوارد المباشر األجنبي االستثمار تدفقات إلجمالي القطاعي التوزيع

 (2010-2004تونس لمفترة)في ( التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر 5-6الجدول رقم)

 :مميوف دينار تونسيالوحدة                                                                           

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 القطاعات
 350606 57306 77106 64106 48507 34704 37409 31108 الصناعات المعممية

 744407 131701 123305 193309 1359 94003 38508 27501 الطاقة
 50803 9500 8505 19806 7200 1803 1608 2201 السياحة والسكن

 7805 208 1609 2001 707 1401 609 1000 الفالحة
 1816008 17605 17102 60405 14604 308028 23103 17709 الخدمات

Source:FIPA-TUNISIA,agence de promotion de l’investissement extérieur:Chiffres clés, 

investissements étrangers,flux des IDE par secteur,rapport sur les IDE en Tunisie,décembre 

2013. 

 المباشرة األجنبية االستثمارات بمغت قيمة إذفي المرتبة االولى  الطاقة قطاع حموؿ  الجدوؿ خالؿ مف يتبيف   
 .% 55074 نسبة وتمثؿ خالؿ فترة الدراسةتونسي  دينار مميوف 744407 القطاع ىذا في

                                                           
1
جملة حبوث اقتصادية (،1021-2995الفترة)محددات تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في كل من الجزائر وتونس والمغرب:دراسة قياسية مقارنة خالل نورة بريي،عبود زرقني، 

 .167ص،2014خريف -صيف،اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية ،مصر، 68-67عربية،العددان
اجلمعية العربية ،50دعربية،العدجملة حبوث اقتصادية ،في ظل المتغيرات العالمية واقع االستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي )تونس،والمغرب،والجزائر(،فطيمة حفيظ 2

 .96ص،2010ربيعللبحوث اإلقتصادية،مصر،



 جنبي المباشر بدول المقارنةار األــاالستثم واقعالفصل السادس:

 

022 
 

مميوف دينار تونسي وتمثؿ نسبة  350606 قدرىا استثمارات بقيمة الثانية المرتبة في المعممية الصناعة وتأتي    
ثـ السياحة والسكف بقيمة  %13059وبنسبة 1816008الثالثة  المرتبة في الخدمات قطاع يأتي و 26025%
 % 0058وتمثؿ نسبة تونسي دينار مميوف 7805واخيرا الفالحة بقيمة %308وبنسبة تونسي دينار مميوف 50803

 .األجنبية المباشرة مف مجموع االستثمارات

مميوف دينار تونسي،بينما عرفت  77106أعمى قيمة ليا مسجمة  2009وسجمت الصناعات المعممية سنة    
 مميوف دينار تونسي سنة193309االستثمارات االجنبية المباشرة في قطاع الطاقة زيادات متتالية لتصؿ الى

 ،19806بقيمة  2008،كما سجمت االستثمارات األجنبية في قطاع السياحة والسكف أعمى قيمة لياسنة2008
بينما شيدت  2010مميوف دينار تونسي سنة 208حيث سجؿ  انخفاضا بينما عرؼ نصيب القطاع الفالحي 

 60405وتمثمت في  2008االستثمارات االجنبية في قطاع الخدمات استقرارا مع تسجيؿ أكبر قيمة ليا سنة 
   مميوف دينار تونسي.

 :2011قبل تونسفي  المباشر األجنبي لالستثمار الجغرافي التوزيع:الثالث الفرع

-2003االستثمارات في تونس حيث  استثمرت فقط مابيف  النصيب األكبر تستحوذ الدوؿ العربية عمى       
 في المستثمرة الدوؿ أىـ أما 1،مف اجمالي االستثمارات  %7205مميوف يورو بحصة  3754حوالي  2006
 :التالي الجدوؿ في فنبينيا تونس

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Anima, les investissements directs étrangers(IDE) dans la région Méda en 2006,Op.Cit,p25. 
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 (2010-2003األجنبي المباشر الواردة الى تونس لمفترة)تطور تدفقات االستثمار  (6-6الجدول رقم)

 دول مستثمرة 12من أكبر                                    

 :مميوف دوالرالوحدة                                                                                  

 االجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الدولة
 2828 307 391 877 644 203 113 123 170 المممكة المتحدة

 2483 39 66 65 38 2265 10 - - االمارات
 1447 227 432 291 141 99 88 100 69 ايطاليا
 1314 178 195 456 125 115 75 108 62 فرنسا

 723 89 62 156 175 60 69 70 42 الواليات المتحدة
 480 128 49 74 41 74 37 35 42 النمسا

 468 97 69 126 63 43 44 15 11 كندا
 363 96 39 81 7 18 87 10 25 اسبانيا
 327 30 59 192 99 129 7 6 5 السويد
 241 11 8 36 26 95 25 21 19 هولندا
 237 9 16 11 27 31 47 51 45 الكويت

 237 52 12 112 41 3 6 7 4 ليبيا
 .13، ص2014جواف -،العدد الفصمي الثاني،الكويت،أفريؿنشرة ضمان االستثماراالستثمار،:المؤسسة العربية لضماف المصدر

مميار دوالر تمييا  2082اجمالية بقيمة تونس في مستثمر أىـ تمثؿ المتحدة المممكة أف الجدوؿ مف يتبيف     
مميار دوالر وحمت رابعا فرنسا بقيمة اجمالية  1044مميار دوالر ثـ ايطاليا ب 2048االمارات العربية المتحدة ب 

لتصؿ  2003مميوف دوالر سنة 42ويالحظ زيادة لمتدفقات االستثمارية الواردة مف النمسا مف ،مميار  دوالر1031
،وىو ما وضعيا في المرتبة الخامسة،في المقابؿ تناقصت االستثمارات الواردة 2010مميوف دوالر سنة 28الى

عمى قيمة لالستثمارات أ 2008و  2006وشيدت سنتي ،2010مميوف دوالر فقط سنة 9لى مف الكويت لتصؿ ا
 مميار دوالر، 2026 بقيمة 2006األجنبية المباشرة بفضؿ االستثمارت الضخمة الواردة مف االمارات سنة

 .2008واالستثمارات الواردة مف المممكة المتحدة وفرنسا وايطاليا سنة 
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 :2011بعد  المقارنة بدولاألجنبي المباشر  واقع االستثمار المبحث الثاني:مقارنة

االستثمارات األجنبية المباشرة،عف طريؽ مجموعة مف المزيد مف الى جذب  تونسمصر و الجزائر، سعت    
فيما يمي سنتناوؿ حصيمة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في دوؿ المقارنة وتوزيعيا و الحوافز واالجراءات،

 .2011والجغرافي بعد  القطاعي

  :2011 بعد الجزائرفي جنبي المباشر المطمب األول:واقع االستثمار األ

 االستثمارات تشجيع بيدؼ والتشريعات القوانيف عمى التعديالت مف معديدالجزائر ل إدخاؿ مف الرغـ عمى     
 .والعالمية العربية بالتدفقاتمقارنة اال اف حصيمة التدفقات كانت متواضعة ، المباشرة األجنبية

 الجزائر: الى الواردة المباشرة األجنبية اإلستثماراتالفرع األول:

ي ل،والشكؿ التا2011تراجعت االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر بعد اف بمغت أكبر قيمة ليا سنة     
 .يبيف تطور التدفقات االستثمارية الواردة الى الجزائر

 
Source:Based on:  UNCTAD,World Investment Report2015,Reforming International 

Investment Governance, New york and Génèva,2016, Annex table 1,p196. 

 2010وىي اعمى مف سنة  2011سنة  دوالر  مميار 2058تسجيؿ الجزائر لقيمة تضح مف الشكؿ أعاله ي   
 1069الى ايد ز تثـ ت 2012 سنةمميار دوالر  105الى  نخفض،لت 2011مما يدؿ عمى عدـ تأثرىا بأحداث 

مميار دوالر(  0058-قيمة سالبة)ثـ تسجيؿ ،2014سنةمميار دوالر  105 الى لتناقص 2013مميار دوالر سنة
 .2015سنة 

-200%

0%

200%

2011 2012 2013 2014 2015 

2,58 1,5 1,69 1,5 

-0,58 

 مميار دوالر

                    الى    األجنبي المباشر تطور تدفق االستثمار( 4-6) رقم شكلال
          (2015-2011) لمفترة الجزائر
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 :2011بعد لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر:التوزيع القطاعي الثانيرع فال

،حيث أدت االجراءات المحروقات خارج األجنبية االستثمارات استيداؼالجزائرية  الحكومة أولويات مف كاف     
،والجدوؿ 1 2009مميار دوالر استثمارات أجنبية خارج قطاع المحروقات سنة 1066المتخذة الى بموغ قيمة 

 .2011بعدالواردة الموالي يبيف  التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة 

 في الجزائرجنبية المباشرة المصرح بها التوزيع القطاعي لالستثمارات األ( 7-6جدول رقم)ال

 ( 2015 - 2011لمفترة)

     دج:مميار الوحدة                                                                         

 % المبمغ بالمميار دج % عدد المشاريع القطاعات
 0011 201 2022 7 الزراعة
 5001 8809 20063 65 البناء

 65005 115304 58073 185 الصناعة
 0047 805 1026 4 الصحة
 0051 901 2022 7 النقل

 23027 41206 1058 5 السياحة
 5054 9803 13033 42 الخدمات
 100 177209 100 315 المجموع

Source:Calculé par l'étudiant en fonction des données obtenues à partir de: 

- Andi,Bilan des déclarations d'investissement2002-2010,Disponible sur le site: 

(http://www.andi.dz/ar/?fc=liste-projets) page consultée le: 1Juiellet 2012. 

- Andi,Bilan des déclarations d'investissement,Disponible sur le site: 

(http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-

investissement-2002-2015) page consultée le:24Aout 2016. 

عمى النصيب األكبر سواء مف حيث عدد المشاريع  استحواذ قطاع الصناعةيتبيف مف الجدوؿ  
يمييا مف االجمالي،  %65005 مميار دج بنسبة 115304مشروع او مف حيث القيمة والمقدرة ب 185البالغة

مف االجمالي،ثـ قطاعي  الخدمات والبناء بنسبة  %23027مميار دج وبنسبة 41206قطاع السياحة بقيمة 
عمى التوالي،ولـ تحظ قطاعات النقؿ والزراعة والصحة اال بنسب قميمة  % 5001و % 5054متقاربة تمثمت في

 .%0051التتجاوز
                                                           

 .64ص مرجع سابق،،2010،أكتوبر ملحق بيان السياسة العامةمصاحل الوزير األول، 1

http://www.andi.dz/ar/?fc=liste-projets
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2015
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement/bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2015
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 : 2011بعد جنبي المباشر في الجزائر:التوزيع الجغرافي لالستثمار األالثالثالفرع  

 المعنوييف واألشخاص المؤسسات ذلؾ في بمافي الجزائر  األجانب لممتعامميف االجمالي العدد يقدر   
 في أجنبية ةمؤسس 837 ،حيث تـ انشاء2014بػ مقارنة % 407 بمغ رتفاعإب 2015 بنياية متعامؿ 12039بػ

 والصينية 1146 والسورية مؤسسة 1963بػ الفرنسية المؤسسات في حضورا األكثر الجنسيات وتتمثؿ،2015
نبي المباشر حسب الدوؿ ويبيف الجدوؿ التالي توزيع مشاريع االستثمار األج،643 والتونسية 813 والتركية 818

 المستثمرة.

 ( 2015-2012في الجزائر لمفترة) هالمصرح ب (التوزيع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر8-6الجدول رقم)

 المبمغ بالمميون دينار عدد المشاريع الدول المستثمرة
 466661 120 وروباأ
 118501 69 االتحاد االوربي من ضمنها

 20926 34 آسيا
 3786 6 أمريكا

 30480 46 الدول العربية
 26799 1 افريقيا
 833813 225 المجموع

 Source: préparé par l'étudiant en fonction des données obtenues à partir de: 

Andi ,Bilan des déclarations d'investissement,Disponible sur le site: 

((http://www.andi.dz/fr/?fc=b_declare) page consultée le :63Décembre2013. 

Andi ,Bilan des déclarations d'investissement,Disponible sur le site: 

(http://www.andi.dz/index.php/ar/ bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2015)                

page consultée le: 24Aout 2016. 

 466066مشروع وبقيمة  120أف دوؿ أوروبا تمثؿ المستثمر األكبر في الجزائر ب يتبيف مف الجدوؿ 
مشروع تمييا الدوؿ  69مميار دج،تستأثر دوؿ االتحاد االوروبي بالنسبة االكبر مف مشاريع الدوؿ األوروبية ب

 .مميار دج 209026مشروع وبقيمة  34مميار دج ثـ دوؿ آسيا ب 30408مشروع وبقيمة اجمالية 46العربية ب 

 

 

 

http://www.andi.dz/index.php/ar/%20bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2015)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20page%20consultée%20le:%2024Aout%202016
http://www.andi.dz/index.php/ar/%20bilan-des-declarations-d-investissement-2002-2015)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20page%20consultée%20le:%2024Aout%202016
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 :2011بعد مصرفي جنبي المباشر ستثمار األالمطمب الثاني:واقع اإل

 مف العديد واتخاذ القوانيف بسف قامت األجنبية،حيث االستثمارات جذب المصرية ومةكالح استيدفت   
 .خاصة بصفة يواألجنب عموما االستثمار لجذب المناسب المناخ يئةيلت اإلجراءات

 مصر:الواردة الى   المباشرة األجنبية اإلستثماراتالفرع األول:

  بسبب 2011 عاـ خالؿ ،وتأثر2012 عاـ بعد تصاعدا مصر في المباشر االجنبي االستثمارشيد       
ويبيف الشكؿ التالي  تطور تدفقات  1 التدريجي بالتحسف بدأ ،حيث 2012 عاـ نياية حتىواستمر  االضطرابات

 .االستثمار األجنبي المباشر الوارد الى مصر خالؿ فترة الدراسة

 
Source:Based on: 

 UNCTAD, World Investment Report2016,Reforming International Investment Governance, 

New york and Génèva, 2016 Annex table 1,p196. 

في  دوالر مميوف(  483 -)اف قيمة االستثمارات االجنبية المباشرة سجمت قيمة سالبة  الشكؿيتبيف مف     
 والمستثمريف الشركات إنسحاببسبب   (2011-2010) دوالر مميار 6038 مقارنة ب( 2012- 2011)

 والمخاطرة االستقرار عدـ حالة وزيادة واألمنية السياسية التوترات في ظؿالمصرية  السوؽ مف األجانب

                                                           
1
  .  2016ماي1تاريخ الزيارة  (?http://www.moubadarah.com/modules.php)،منشورة على ادلوقع  1024االستثمار االجنبي المباشر،مصر وتجربة حممد خضر، 
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-0,483 

2,79 4,25 4,61 
6,88 

 مليار دوالر
تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة الى مصر ( 5-6)الشكل رقم 

 (2015-2011)لمفترة
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 2010احتجاج شيريا سنة 176تزايد متوسط االحتجاجات مف إلى أدت والتي 2011 سنة ألحداث المصاحبة
 2011.1احتجاج شيريا سنة  211الى

الى زادت  المباشر األجنبي اإلستثمار تدفقاتأف  استمرار التوترات في السنتيف المواليتيف اال مف وبالرغـ    
 سنة دوالر مميار 4061ثـ  (2014-2013في) دوالر مميار 4025و(2013-2012في)مميار دوالر  2079

عمى قيمة أمميار دوالر وىي  6088بتسجيؿ قيمة (2016-2015في)،وتواصؿ االرتفاع (2014-2015)
تراجع التدفقات االستثمارية المحولة لمخارج الى ( 2016-2015)فيسبب االرتفاع يرجع ،و 2008مسجمة منذ

 %204مميار،عمى الرغـ مف انخفاض التدفقات االستثمارية لمداخؿ بمعدؿ 501لتصؿ الى نحو %802بمعدؿ
 المستثمريف لدىنتيجة لحالة التفاؤؿ وسجؿ انخفاض التدفقات االستثمارية المحولة لمخارج ،مميار دوالر 209لتبمغ
 .2015مارس 13المؤتمر االقتصادي الذي عقد بشـر الشيخ في  بعد

 :2011بعدلالستثمار األجنبي المباشر في مصر  :التوزيع القطاعيالفرع الثاني

االستثمار األجنبي المباشر الواردة الى مصر خالؿ السنة يظير التوزيع القطاعي إلجمالي تدفقات      
مف اجمالي التدفقات الواردة يمييا القطاع  %5309( استحواذ قطاع البتروؿ عمى ما نسبتو2011-2010المالية)

والجدوؿ التالي يبيف تفاصيؿ التوزيع ،2%002،وقطاع االنشاءات%8ثـ قطاع الصناعة  % 903الخدمية 
  ر األجنبي المباشر الوارد الى مصر.القطاعي لالستثما

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 :ادلوقعمنشور على 2، ص2014،ادلركز التنموي الدويل،مارس1022-1020رؤية حول تطور األداء االحتجاجي للشارع المصري منذحممد عادل زكي،مؤشر الدميقراطية: 

http://idceg.blogspot.com  ،0222 جوان 17الزيارة تاريخ. 
 .76ص،2016-2015،مصراألول،العدد 56،اجمللدالمجلة االقتصاديةالبنك ادلركزي ادلصري، 2
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 (2015سبتمبر - 2011(التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر الوارد الى مصر لمفترة )جوان 9-6الجدول رقم) 

 دوالر مميوفالوحدة:                                                                                                  

 بناءا عمى المعطيات المستقاة مف::مف اعداد الطالب  المصدر

 .93،ص2015/2016،العدد  األوؿ،مصر،56،المجمد المجمة االقتصاديةالبنؾ المركزي المصري،

 .83،ص2014/2015،مصر،الرابع ،العدد55 ،المجمداالقتصادية المجمة،المصري المركزي البنؾ

 .82،ص2013/2014،مصر،الرابع ،العدد54 ،المجمداالقتصادية المجمة،المصري المركزي البنؾ

  .83،ص2011/2012الرابع،مصر، ،العدد53 ،المجمداالقتصادية المجمةالمصري، المركزي البنؾ

اجمالية بنسبة تركز االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع البتروؿ في كؿ سنوات الدراسة، يتبيف مف الجدوؿ   
ثـ الزراعة  %(0098) والبناء فالتشييد،%(3048) ،فالصناعة%(9006 حوالي) الخدمات قطاع يميو،  60043%

مف  %304ومف ضمف قطاع الخدمات تستحوذ خدمات االتصاؿ والتكنموجيا عمى النسبة األكبر ب،(0057%)
 قصانت،كما سجؿ مف االجمالي %2اجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة ثـ الخدمات التمويمية بنسبة 

-2015 )مميوف دوالر في  008(الى 2012- 2011مميوف دوالر في) 4107االستثمارات بقطاع السياحة مف 
2016 .) 

 2016-2015 2015-2014 2014-2013 2013-2012 2012-2011 السنوات
 158026 206922 781428 726621 7101 البترول
 23526 5228 21523 26120 73226 الصناعة
 628 2925 23823 2027 12722 انشاءات
 023 026 2528 139 8027 زراعي

ات
خدم

ال
 

 27028 23822 431 73928 219626 المجموع
 801 14401 11105 37902 21207 تمويمي
 3908 5409 14904 4402 8602 عقاري
 008 103 1300 2009 4107 سياحي
 اتصاالت
 وتكنموجيا

139009 2101 200 002 5301 

خدمات 
 اخرى

46501 27404 15501 3801 169 

 83901 61603 216707 184700 1530 غير موزع
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 :2011بعد مصر في المباشر األجنبي لالستثمارالجغرافي :التوزيع الثالثالفرع 

 العالقات وضع لتطور انعكاسات طياتو في يحمؿ مصر في الخارجية لالستثمارات الجغرافي التطور إف
 ،األوروبية االستثمارات اجتذاب عمى الواضح مصر تركيز مباشرةً  2011جانفي  قبؿ المصرية،فيالحظ الخارجية

 االستثمارات في مستمر تراجع مع متوسطية األورو واالتفاقية،األوروبية المصرية الشراكة اتفاقية إطار في
 .العربية

 ذاتو بالنموذج االحتفاظ مصر،مع في العربية االستثمارات تزايد يعكس طفيؼ تدفؽ دأب 2011سنة  وفي
/ 2011 المالي العاـ نياية في دوالر مميار 905 مثمث التي األوروبية االستثمارات عمى التركيز في المتمثؿ
     1.لمتنمية األوروبي البنؾ خالؿ مف ثمثيا نحو جاء 2012

 لمفترة مصر الى الواردة المباشرة األجنبية الستثماراتالتوزيع الجغرافي ل(10-6الجدول رقم)

 (2015سبتمبر -2011)جويمية

-2011 السنوات المالية
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

اشهر االولى 3
 المجموع 2016-2015من

 3069502 203109 688907 664701 562406 950109 االتحاد االوروبي
 733906 23300 211508 223003 218209 57706 الواليات المتحدة
 694907 350 266705 129001 145604 118507 الدول العربية

 379607 31803 124004 72504 100907 50209 باقي دول العالم
  293302 1291304 1089209 1027306 1176801 المجموع

 :مف اعداد الطالب اعتمادا عمى البيانات المستقاة مف:المصدر

 .76ص،2016-2015،،مصرالعدد األوؿ،المجمد السادس والخمسوف،االقتصادية المجمةالبنؾ المركزي،

 .93ص،2015-2014،،مصرالرابعالعدد،والخمسوف الخامس المجمد،االقتصادية المجمةالمركزي، البنؾ

 .93ص،2014-2013،،مصرالعددالرابع،والخمسوف الرابع المجمد،االقتصادية المجمةالمركزي، البنؾ

 .94ص،2013-2012،،مصرالعددالرابع،والخمسوف الثالث المجمد،االقتصادية المجمةالمركزي، البنؾ

                                                           
1
 ،بدون ترقيم.مرجع سابقعبد احلليم رمي، 
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 مميار 3006االتحاد االوروبي ىو أكبر مستثمر في مصر بقيمة اجمالية ف أيتبيف مف الجدوؿ 
مميار دوالر ثـ باقي دوؿ العالـ  6094مميار دوالر ثـ الدوؿ العربية ب 7033يميو الواليات المتحدة بدوالر،

 .مميار دوالر 3079ب

االكبر في كؿ حصة الاستأثرت المممكة المتحدة بحيث ،االتحاد االوروبي في كؿ سنوات الدراسةوتفوؽ      
مميار دوالر  35لتنخفض الى 1،0(2012-2011مميار دوالر سنة) 5081اكبر قيمة ليا السنوات محققة

بقيمة  2014-2013وحمت فرنسا في المرتبة الثانية والتي حققت اعمى نسبيا ليا في ،2(2015-2014سنة)
الثالثة مف ضمف دوؿ االتحاد االوروبي وحققت اعمى نسبة ليا ألمانيا حمت و ، 3مميار دوالر 34704

 4.مميار دوالر 20205بقيمة(  2012-2011)سنة

واستأثرت االمارات المتحدة بالنسبة  2015-2014وبالنسبة لمدوؿ العربية فقد حمت في المرتبة الثانية سنة   
  5.ثـ قطر فالبحريفاالكبر مف التدفقات 

يتبيف انخفاض التدفقات الواردة مف االتحاد االوروربي لصالح الواليات  2011وبالمقارنة مع الفترة ما قبؿ 
 المتحدة االمريكية والدوؿ العربية.

 :2011بعد  تونسبالمطمب الثالث:واقع االستثمار االجنبي المباشر 

المطالبة  أو األجور بتحسيف لممطالبة واإلعتصامات االحتجاجات،تزايدت 2011بعد التحوؿ السياسي في    
 األجنبية الى ايقاؼ  المؤسسات أصحاب دفع ما لممردودية تدنيبفرص العمؿ مف قبؿ العاطميف،مما نتج عنو 

 فيأجنبية  مؤسسة 470 غادرت،حيث األجنبية المؤسسات مغادرةوصؿ األمر الى ،و تونس في التوسعة مشاريع
 التي المؤسسات قائمة الفرنسية المؤسسات وتصدرت،السنةفي  مؤسسة 117 بمعدؿ 2014 و 2011 بيف الفترة
وتوزيعو الجغرافي ،2011،وسنتناوؿ بالتفصيؿ واقع االستثمار االجنبي المباشر في تونس بعدتونس تركت

 .والقطاعي

 

                                                           
 94ص2013-2012واخلمسون،العددالرابع،مصر،،اجمللد الثالث المجلة االقتصاديةالبنك ادلركزي، 1
 .76ص،مرجع سابق،2016-2015اجمللد السادس واخلمسون،العدد األول،مصر، المجلة االقتصاديةالبنك ادلركزي، 2
 .93ص2014-2013،،مرجع سابق،اجمللد الرابع واخلمسون،العددالرابع،مصرالمجلة االقتصادية،ادلصري البنك ادلركزي 3
4
 .94صمرجع سابق،،2013 -2012،المجلة االقتصادية،ادلصري البنك ادلركزي 
 .93صمرجع سابق،،2014-2013،المجلة االقتصادية،ادلصري البنك ادلركزي 5
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 :2011الى تونس بعد  جنبية المباشرة الواردةول:االستثمارات األالفرع األ 

 مقارنة% 1904 بنسبة 2016 سنة مف األولى أشير التسعة األجنبية،خالؿ االستثمارات تدفؽ مستوى تراجع    
 السياسي االستقرار عدـ إلى التراجع ىذا ويعود، دينار مميوف 142302 قيمتيا لتبمغ 2015 سنة مف الفترة بنفس

ويبيف ،2016سبتمبر في إال عمييا المصادقة تتـ لـ جديدة تشريعات إقرار جانب إلىتونس، في واالجتماعي
 .الشكؿ التالي تطور التدفقات خالؿ فترة الدراسة

  
Source:Based on: 

UNCTAD,World Investment Report2015,Reforming International Investment Governance, 

New york and Génèva,2016, Annex table 1,p196. 

خروج الشركات  بسبب 2010قؿ مف سنة أدوالر وىي مميار  1014قيمة  2011سجمت االستثمارات في     
غير 2010 سنة مف الفترة بنفس مقارنة%  122 بنسبة 2011 سنة االحتجاجات عدد االجنبية نتيجة الرتفاع
 دوالر مميار 106 قيمةمسجمة  ع االستثمارات األجنبية المباشرة اارتفقابميا  2012في % 8انيا انخفضت بنسبة 

مميار دوالر  1011لتتراجع قيمة التدفقات الى  1،وبمرتبة ثامنة عربياالعربي مف االجمالي    %401بحصةو 
تراجع االستثمارات في قطاع الزراعة بنسبة  بسبب 2014مميار دوالر سنة 1006ثـ تراجعت الى ،2013سنة

% ،بينما سجمت االستثمارات في  1102تمييا االستثمارات في قطاع الطاقة التي تراجعت أيًضا بنسبة %  4505
مميار دوالر  1الى  2015،وتواصؿ انخفاض االستثمارات ليصؿ سنة %  5304قطاع الخدمات ارتفاًعا بنسبة 

 .2011وىي أقؿ قيمة منذ
                                                           

 .75،ص2013-2012،الكويت،،مناخ االستثمار في الدول العربيةادلؤسسة العربية لضمان االستثمار 1

س
0

1

2

2011 2012 2013 2014 2015 

1,14 

1,6 

1,11 1,06 1 

 مليار دوالر

تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد الى تونس ( 6-6)الشكل رقم
 (2015-2011)لمفترة
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 :2011بعدلالستثمار األجنبي المباشر في تونس  :التوزيع القطاعيالثانيالفرع 

 مف األوفر النصيب عمى استحوذ الطاقة قطاع إف المباشر األجنبي االستثمار لتدفؽ القطاعي التحميؿبيف      
  .2011بعدلالستثمارات األجنبية ،وسنفصؿ في الجدوؿ التالي التوزيع القطاعي االستثمارات ىذه

 (2011/2014القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر في تونس لمفترة)التوزيع ( 11-6الجدول رقم)

         :مميوف دينار تونسيالوحدة                                                                                                                            

                                       

 المجموع 2014 2013 2012 2011 السنوات
 3918046 891074 1077032 886000 1063040 الطاقة

 1820085 450003 508025 531099 330058 الصناعة
 1974016 454087 217086 1081080 219063 الخدمات
 26013 7090 11033 4060 2030 الفالحة
 773906 1804054 1814076 2504039 1615091 المجموع

Source: FIPA-TUNISIA,Agence de promotion de l’investissement extérieur,Rapport Des IDE 2014 et 

perspectives2015,tunisia 2015,p21 Disponible sur le site:                                                                                  

(www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=16pdf ) page consultée le:31October 2016. 

مميوف  3918046 اجماليتيتبين من الجدول تركز االستثماراث األجنبيت المباشرة في قطاع الطاقت بقيمت      
 1820085مميوف دينار تونسي ثـ قطاع الصناعة بنسبة1974016دينار تونسي،يمييا قطاع الخدمات بقيمة

مميوف دينار  26013مميوف دينار تونسي ولـ يحظ قطاع الفالحة اال بنسبة ضئيمة حيث بمغت القيمة االجمالية
 تونسي.

 

 

 

 

 

 

http://www.investintunisia.tn/site/fr/article.php?id_article=16pdf
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 :2011بعدستثمار األجنبي المباشر في تونس لال :التوزيع الجغرافيالثالثالفرع 

 باالقتصادف تونس مرتبطة أيتبيف ،الواردة المباشرة األجنبية لالستثمارات الجغرافي التوزيع صعيد عمى   
أدت الى   اقتصادّية تحوالت تونس ،شيدت2011 غير انو منذ بداية،يالفرنس االقتصاد وخصوصا،األوروبيّ 
   1.وتركيا العربيّ  الخميج ألمانيا،دوؿ باألساس شممتو التونسّية، االستثمارّية الخارطةتعديؿ 

 مستثمرة دول 12أكبر منتونس في جنبي المباشر التوزيع الجغرافي لالستثمار األ( 12-6)رقم الجدول

 (2015-2011لمفترة)

 :مميوف دينار تونسيالوحدة                                                                           

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 الدول
 1462063 30403 27908 261003 39300 22405 فرنسا
 1329084 37408 138 247024 327020 24206 النمسا
 1251006 8907 17601 145036 78402 5507 قطر

 1249005 382 32503 202025 11406 22409 بريطانيا
 85801 8803 94 15508 24306 27604 ايطاليا
 660039 4505 6409 217029 157010 17506 كندا

 356026 13809 33041 39045 62 8205 االمارات العربية المتحدة
 327038 7107 54 63038 10200 3603 ألمانيا
 244076 601 1908 163006 32 2308 أستراليا
 237088 8008 5308 13008 502 8500 السويد

 19005 1601 32024 27056 6201 5205 أ.م .و
 134093 4402 17 38061 24042 1007 اسبانيا

Source :Basée sur: 

- FIPA-TUNISIA,Rapport Des IDE 2015 et perspectives2016,Tunisia,2016,P74. 

- FIPA-TUNISIA,Rapport Des IDE 2014 et perspectives2015,Tunisia,2015, p28. 
- FIPA-TUNISIA,Rapport des IDE 2013 et perspectives 2014,Annexes du rapport des IDE 

2013,Tunisia, Juillet 2014,pp8-9. 

- FIPA-TUNISIA,Bilan de l’investissement étranger de l’année 2012,Tunisia,2012, 

Disponible sur le site(http://www.investintunisia.tn/bilan-de-lannée-2012 ) page consultée 

le:9 Mai2014. 

 

                                                           
 .29/07/2016تاريخ الزيارة https://nawaat.org/portail ،منشور على ادلوقع 2014،مارسضياع األولوياتفي تونس:اإلستثمار األجنبي المباشر حممد مسيح الباجي عكاز، 1

http://www.investintunisia.tn/bilan-de-lannée-2012
https://nawaat.org/portail
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 دينار مميوف 1462063 برصيد بتونس  أجنبي مستثمر أكبر ّمثمت فرنسا دولة أفّ  يتبيف مف الجدوؿ    
 مميوف 1329084 بقيمة الثانية المرتبة في النمسا ،تمتياتركزت نسبة كبيرة منيا في الصناعة المعممية تونسي
 بريطانيا،برصيد تونسي،ثـّ  دينار مميوف 1251006 برصيد قطر الطاقة،وبعدىا قطاع الى موجيةتونسي، دينار

سنة  15التي تتواجد منذ ”غاز بريتش“ العمالقة الشركة عبر ويتركز في الطاقةتونسي، دينار مميوف 1249005
،وبعد بريطانيا الغاز مف تونس احتياجات مف%  56 عف يزيد ما توّفرفي تونس و  األضخـ االستثمار وتمتمؾ
 660039برصيد   ألمانياالعربية المتحدة و  االمارات،كندا ثـ  تونسي دينار مميوف 85801 برصيد إيطاليا حمت

 .عمى التوالي تونسي دينار مميوف 327038و 356026و
ومف خالؿ تتبع السنوات يتبيف أف ألمانيا وقطر تستيدفاف الحصوؿ عمى حصة معتبرة مف االستثمار    

الى  2011مميوف دينار تونسي سنة 3603حيث ارتفعت االستثمارات األلمانية مف ،االجنبي الوارد الى تونس
مميوف دينار تونسي سنة  5507القطرية مف،وارتفعت االستثمارات 2012مميوف دينار تونسي سنة  102

 مميوف دينار تونسي. 78402الى  2011
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 جنبي المباشر بدول المقارنة:المبحث الثالث:معوقات االستثمار األ

يتمثؿ في مقابمة رجاؿ األعماؿ المحمييف واألجانب ،ومعوقاتو،أصبح التوجو الحديث في تقييـ مناخ االستثمار   
في الجزائر وتونس  ،الدراسات وىو ما ركزت عميو الكثير مف1،مف وجية نظرىـلمعرفة الصعوبات والعوائؽ 

 ومصر سنحاوؿ تفصيميا فيما يمي:

 المباشر بالجزائر: جنبياأل المطمب األول:معوقات االستثمار

أنيا مازالت  إال،الجزائر إلىاألجنبية المباشرة  االستثمارات تدفؽ المبذولة لتشجيعالجيود  مف غـعمى الر     
ونفصميا في ،(2016/2117)لسنة العالمي التنافسية تقرير،تطرؽ الى بعضيا المعوقات مف العديد تعاني مف

 الشكؿ التالي:

    
Source: World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016 -2017,Géneva, 2016, 

p96.  

                                                           
 .122ص،مرجع سابقالوزين عادل، عيسى 1
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 ميياي،% 1702مسجمة نسبة  الجزائر في لالستثمار معيؽ أىـ تعتبر البيروقراطية أفيتبيف مف الشكؿ     
 بنسبة السياسي االستقرارضعؼ  يمييا، % 1303يمييا الفساد بنسبة،%1307بنسبة لمتمويؿ الوصوؿ صعوبة

وضعؼ ،ةالعامم لمقوة السيئة الممارسات،ثـ يأتي بعدىا %602بنسبة  الخارجي الصرؼ نظاـيمييا ،605%
 .لكؿ منيا %506لكؿ منيا،بينما تشكؿ بقية العناصر نسبة أقؿ مف  %507التضخـ بنسبة،ثـ مستوى تكوينيا

 يمي : فيمافي الجزائر  المباشر االجنبي االستثمار معوقاتابرز تمخيص يمكف وبناءا عمى ما سبؽ 

 الودائع إجمالي مف 90% عمى العامة المصارؼ سيطرة ستمرارإويتجمى ذلؾ في المنظومة البنكية::ضعف أوال
غياب الشفافية في تمويؿ و 3،ضعؼ إستخداـ التكنموجياو  2،الطابع الكالسيكي لمقطاع المصرفيو  1والقروض

 عدة قرض طمب ممؼ دراسة فيو تستغرؽ الذي الوقت البنكية،ففي المعامالت في البيروقراطيةو  4،اإلستثمارات
يضاؼ الى ىذا  Société Générale ،5وىو بالجزائر  أجنبي بنؾ في أسبوعمقابؿ  العمومية البنوؾ في شيور

 الضمانات شدةو  6النسبية اإلستقاللية عدـ بسبب القروض منح عممية في البنكية الوكاالت صالحيات محدودية
كما اف تحصيؿ شيؾ بيف وكالتيف  في   7،القرض قيمة مرتيف تعادؿ والتي قروضيا لتغطية البنوؾ تطمبيا التي

 8.يوما 15يوما،وفتح اعتماد مستندي تستغرؽ 17و 6نفس البنؾ يستغرؽ ما بيف 

 مسح مخططاتلالمحمية  عدـ امتالؾ السمطات ويظير ذلؾ في:لحصول عمى العقار الصناعياصعوبات ثانيا:
 عممية وبالتالي عرقمة ،9النزاعات مف العديد نشوب أدى إلى مما الوالية إقميـ في المتاحة لمختمؼ األراضي دقيقة

 بينما ،2ـ مميوف 180 ب يقدر المتاح الصناعي العقار حجـ أف إلى الصناعة وزارة تقديرات بينت وقد االستثمار
وليذا يتبيف أف األزمة ليست في  ـ مميوف 80 االستثمار لتطوير الوكالة الوطنية لدى المودعة الطمبات حجـ غبم

                                                           
، الشلفحسيبة بن بوعلي، ،جامعةواقع وحتديات:ملتقى ادلنظومة ادلصرفية والتحوالت االقتصادية،المستقبلالنظام البنكي الجزائري تشخيص الواقع وتحديات مليكة زغيب ،حياة جنار، 1

 .402ص،2004ديسمرب 15 - 14يومي
2
 Kada Akacem,Des Reformes économiques pour la promotion des PME, Revue des économies nord Africaines,n°5,Faculté des 

siences économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,Janvier2008,P18. 
3 Farid Yaici&Rachid Lalali,Bancarisation de l'économie, comportement des banques et contribution au développement 

économique, Revue des economies nord Africaines,n°2,Faculté des siences économiques et de gestion, université Hassiba ben 

bouali,Chlef,Mai2005,p57. 
 بسكرة،حممد خيضر،،جامعة 4،جملة أحباث ااقتصادية وادارية،العددالنظام المحاسبي المالي الجزائري وإشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤىلخمتار مسامح، 4

 .216ص،2008ديسمرب
حسيبة بن  متطلبات تأهيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف الدول العربية،جامعة:دويل حولاللتقى ادل،تأىيل المؤسسة المصرفية العمومية بالجزائر،األسلوب والمبرراتسليمان ناصر، 5

 .594ص،2006أفريل 17/18يومي ،الشلف بوعلي،
 .191ص،2007بسكرة،مايحممد خيضر، جامعة،11العدد جملة العلوم اإلنسانية،،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر معوقات تنمية وترقية،سعدان شبايكي 6
متطلبات تأهيل :حول ،ادللتقى الدويلاشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربين معوقات المعمول ومتطلبات المأمولسعيد بريبش،عبد اللطيف بلغرسة، 7

 .325ص،2006فريل أ18-17الشلف، حسيبة بن بوعلي، ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف الدول العربية،جامعة
8
 Abdel Madjid Bouzidi,Economie Algérienne:éclairages,ENAG,2011, p 242. 

 .61ص،2007مرباح،ورقلة، ،جامعة قاصدي5،جملة الباحث،العدداألجنبي ثمارأزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية اإلستحمبوب بن محودة،امساعيل بن قانة، 9
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المستغرقة طوؿ المدة الزمنية اضافة الى    1نقص العقار بقدر ماىي مشكمة غياب الشفافية في توزيع األراضي
ت حيث العقارا أسعار في الفاحش رتفاعاإلو  2أحيانا لسنة وقد يطوؿ األمرد ىيئات منح قرار استغالؿ العقار ر ل

كـ مف العاصمة 20في مناطؽ صناعية عمى بعد  أورو 10مقابؿ  أورو 600رويبةالمتر المربع في  يفوؽ سعر
  3.باريس

عمى الرغـ مف الجيود المبذولة والتي أضفت نوع مف التحسف عمى ميناء الجزائر :ضعف البنية التحتيةثالثا:
المطارات و يعتبر أىـ ميناء لعبور معظـ السمع ونفس الكالـ يقاؿ عمى الطرؽ   العاصمة بالخصوص الذي

 طمبات تمبية فيا عجز  تعاني الحديدية السكؾ شبكة زالت ال ،لكنيا تبقى غير كافية،حيثوالمياه واالتصاالت
 لمنقؿ الوطنية الشركة طرؼ مف المجاؿ ىذا حتكارإ ستمرارا  المختمفة،و  آلياتيا تقادـ والركاب،نتيجة المستثمريف

  .4في جودة البنى التحتية 100،كما احتمت الجزائر المرتبة الحديدية بالسكؾ

 ستمرارإ إلى أساسا ذلؾ االنترنيت،ويرجع نتشارإ مستوىتشيد الجزائر ضعؼ في اضافة الى ىذا 
انتشار  معدؿ تحسف إلى النقاؿ الياتؼ سوؽ تحرير أدى حيف في،المجاليف ليذيف تصاالتلإل الجزائرية حتكارإ

 تكمفة نخفاضإ إلى المنافسة أدت كما 2014،5 سنة% 109062حيث بمغت نسبة التطورالنقالة، لميواتؼ
 .الخدمات مستوى ،وتحسيفاالنترنت

 6وتتمثؿ في عدـ وضوح النصوص القانونية والتشريعية الخاصة باإلستثماروقانونية: معوقات اداريةرابعا:
كما أف سمة عدـ اإلستقرار اإلداري ىي المستحوذة والمسيطرة عمى مؤسسات  7،وقت طويؿ لتطبيقيا ياقاستغر وا

اضافة الى التدابير القانونية الغير مدروسة مثمما حصؿ عندما قامت الجزائر بفرض الرسـ عمى األرباح  8الدولة 

                                                           
-2009،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،7،عددجملة الباحث،دور القطاع الخاص في التنمية اإلقتصادية بالدول النامية:دراسة حالة الجزائرشعيب بونوة،،خلضر عبد الرزاق موالي 1

 .147ص،2010
  .66ص ،مرجع سابقحمبوب بن محودة،امساعيل بن قانة، 2
 .7ص،12/09/2011بتاريخ، جريدة اخلرب،العقار الصناعي مفلس المستثمرين في الحزائرسفيان بوعباد،  3

4
 World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016 -2017,Op.Cit,p96. 

  http://www.andi.dz/index.php/ar/tic16042015،منشور على ادلوقع:2016،جانفي قطاع تكنلوجيات المعلومات واالتصاالتالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، 5
 .2016فيفري 12تاريخ الزيارة 

ية العربية للبحوث ،اجلمع 44-43العددان ،،جملة حبوث اقتصادية عربيةاألجنبية المباشرة في الدول النامية دراسة حالة الجزائرواقع وتحديات االستثمارات دالل بن مسينة،،صاحل مفتاح 6
 .125ص،2008مصر،صيف خريفاإلقتصادية،

7 BelkacemDouah,Les zones franches en Algerie:Conclution d'une experience, Revue des economies nord Africaines,n°6,Faculté 

des siences économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,1èrtrimestre2009,p79.   
 .179ص،2009اإلقتصادية،مصر،اجلمعية العربية للبحوث  ،45،عددجملة حبوث اقتصادية عربية،االستراتيجية المالئمة للتنمية الصناعية في الجزائرعبود زرقني، 8

http://www.andi.dz/index.php/ar/tic16042015
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ولية بعد فشؿ إثره الشركات الدعمى سارعت ،2006مما نتج عنو نزاع مع أناداركو وميرسؾ في سنة 1االستثنائية
ستمرت القضية الى غاية  وتـ وضع حد لمنزاع ،2012جانفي31المفاوضات إلى المجوء إلى التحكيـ الدولي وا 

 2فتح المجاؿ لشركات أخرى لمحصوؿ عمى ىذه التنازالت القضاء وىو ما القضائي بالتراضي لتفادي التغريـ عبر
 معة الجزائر ورسخ صورة عدـ إستقرار تشريعاتيا.كما أف تعويض سوناطراؾ لشركائيا بيذه الطريقة أضر بس

 48شركات مقابؿ  5ىو بورصة الجزائرفي  نجد أف عدد الشركات المدرجة حيث :ضعف أداء البورصةخامسا:
شركة في تونس ولـ تسجؿ البورصة أي مساىمة لألجانب بسبب قمة النشاط وقمة عدداألوراؽ المالية المتداولة 

أف بورصة  مع العمـالى الغياب التاـ لشيادات اإليداع الدولية واإلصدارات األجنبية بيا،إضافة  ونوعيتيا،فييا
 لبورصة القانوني االطاروىذا رغـ استكماؿ  3،شركة خاصة تؤكد إمكانية دخوليا البورصة 40الجزائر راسمت 

 لنشاط الحقيقي البعث عوامؿ أف اال،يئةى كؿ تعامؿ قواعد و نشاط مجمؿ توضيح،و الدولية المعايير وفؽ ئراالجز 
 .4بعد تتحقؽ لـ ئراالجز  بورصة

مف المشيد االجتماعي  أساسي عنصر االستقالؿ منذ الرسمي غير االقتصاد يعتبر:الموازي االقتصادسادسا:
  % عمى لوحده يسيطر في الجزائر الموازي القطاع أف الرسمية اإلحصائيات أكدت قدو  الجزائر في واالقتصادي

 حسب فييا ينشط موازية سوؽ 700 نحو إحصاء تـ قدو  5الوطنية، السوؽ في المتداولة النقدية الكتمة مف  40 
 6،التجاري السجؿ في المسجميف التجار إجمالي %مف  14 يمثموف شخص ألؼ 100 مف أكثر التجارة وزارة

 .7وىذا الوضع أضعؼ قدرة الدولة المؤسسية وزعزع عنصر الثقة فييا

 

                                                           
مسية للجمهورية اجلزائرية،الصادرة بتاريخ ،اجلريدة الر 2005أفريل28، ادلؤرخ يفالمتعلق بالمحروقات، 07-05ادلعدل وادلتمم لألمررقم، 2006جويلية29يف  ادلؤرخ  10-06رقم األمر  1

 .2006جويلية 30
 .11/03/2012ادلوافق ل،6651عدد،جريدة اخلرب،باح االستثنائية بعد تعويض اناداركوالجزائر مجبرةعلى مراجعة الرسم على األر مسية يوسفي، 2
 .16/04/2012ادلوافق ل ،3505،عددجريدة الفجر،لهذه األسباب يرفض الجزائريون المغامرة بأموالهم في البورصةاميان كيموش، 3
4
، 2013جامعة باجي خمتار،عنابة،جوان،،34،العدد،جملة التواصل يف العلوم  االنسانية واالجتماعيةاالقتصاديةبورصة الجزائر:رىانات وتحديات التنمية رحيان الشريف،الطاوس محداوي، 
 .61ص

ي جانف الشلف، حسيبة بن بوعلي، ،جامعة6جملة اقتصاديات مشال افريقيا,العدد ،الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار جذب في تفعيلها وسبل الضريبية الحوافز أثر،حممد طاليب 5
                                                                                          .326ص، 2009

 .147ص،شعيب بونوة،مرجع سابق،خلضر عبد الرزاق موالي  6
 .88ص،2004الشلف،مايحسيبة بن بوعلي، ،جامعة2عددال،جملة اقتصاديات مشال افريقيا،أثر اإلنفتاح التجاري على اإلقتصاد الجزائريخدجية خالدي،7
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مف  في القطر يعتبر عدـ المعرفة المسبقة بقوانيف وأوضاع اإلستثمار:السيئة لمجزائر في الخارجسابعا:الصورة 
عمى الرغـ مف اإلصالحات الكبيرة التي تحققت مف طرؼ السمطات، و  1أىـ العوامؿ المثبطة لممستثمريف األجانب

ليس ليـ عمـ ودراية بالقوانيف ف و ف األجنبيو المتعامم،فف الجزائر سجمت خسارة كبيرة لصورتيا في الخارجإف
نتيجة  وعمى حالة التحسف في المجاؿ األمني واالجتماعي،والتنظيمات الجديدة التي تـ إدخاليا عمى االقتصاد

 لضعؼ الترويج.

االحتكاـ لمقضاء الجزائري بسبب  وفيرفض انباألج اءحيث أف الشركاإلحتكام لمقضاء الوطني:رفض ثامنا:
مثمما حدث بيف شركة سوناطراؾ والشركة  لالستفادة مف مزايا القوانيف األجنبية الدولي ويفضموف التحكيـ وضعف

مميوف أورو بعد تيديد الشركة االسبانية بالمجوء الى التحكيـ  95سوناطراؾ بدفع  حيث تعيدت O.H.Lاالسبانية 
  2.الدولي

 الصناعية، اإلستراتيجية وضوح عدـ:القدرة التنافسيةفي تحسين  االقتصادية االصالحات فعاليةضعف تاسعا:
نتيجة ضعؼ العمالة واإلرتفاع المصطنع في أسعار بعض المواد  التنافسية لممنتجات الصناعية، وضعؼ القدرة

   3.األولية الداخمة في العممية االنتاجية

بشكؿ مازاؿ يقوـ بدور ىاـ في االقتصاد الذي حيث تتجمى سيطرة القطاع العاـ :مشكل الحوكمةعاشرا:
والمتناقضة تجعؿ ممارسات األعماؿ الرسمية صعبة وتدفع  ومعموـ أف األنظمة القانونية المربكة،4ممحوظ

  5.بالشركات الى أف تصبح غير رسمية

عممية  التنمية والذي  إدارة في المؤسسات كفاءة يقيس الذي والمساءلة التعبير مؤشر إلى وبالنظر
الدوؿ العربية في ىذا المؤشر حيث لـ يكف ىذا المؤشر موجبا في أي دولة عربية  جميع يكشؼ ضعؼ

مما يعكس الضعؼ   ،(2015/ 2009)معظـ الفترة المؤشر في ،سجمت الجزائر قيمة سمبية في 6 2009قبؿ
  .لممؤسسات الواضح

                                                           
 حسيبة بن بوعلي، ،جامعة1،جملة اقتصاديات مشال افريقيا,العدد التكامل اإلقتصادي العربي والتنمية اإلقتصادية في إطار التدافع اإلقتصادي والشراكةعلي كساب،حممد راتول، 1

 .47ص، 2004الشلف،
 .2012مارس13ل  ادلوافق، 6653عددالمليون أورو لشركة اسبانية،جريدة اخلرب ،95مسية يوسفي ،سوناطراك تستعد لتسديد 2
 .164صمرجع سابق،عبود زرقني، 3
 .150ص،2005/2006منشورة(،جامعة اجلزائر،أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية )غري ،كأداة لتمويل التنمية االقتصادية آلية تشجيع وترقية االستثمارالزين منصوري، 4
 .143عبد الرزاق موالي،شعيب بونوة ،مرجع سابق ،ص  خلضر 5
 .9حسني الطالفحة،مرجع سابق،ص  6
 .انظر ادلطلب الثالث من ادلبحث الثالث يف الفصل الرابع 
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االأنيا مازالت متأخرة رغـ تحسف وضع الجزائر في ىذا المجاؿ :التنمية البشريةالتخمف في مجال إحدى عشر:
وتواضع عدد المقاالت ،وتوطيف التقانة متمثمة في إنخفاض نسبة عدد الباحثيف،في مجاؿ الطاقة االبتكارية
  .العممية والتقنية ... وغيرىا

 ةسالب حيث سجمت الجزائر في مؤشر مراقبة الفساد الصادر مف البنؾ الدولي قيمة:إثنتا عشر:مشكل الفساد
مقارنة  رغـ التحسف في ىذا المؤشر (،2015-2009،خالؿ الفترة)(0068-و 0047 -)بيف ما تتراوح

مما يبيف أف ىناؾ جيود مبذولة لمكافحة الفساد لكنيا غير كافية لتقميص الفجوة (،0094-)سجمت 2002سنةب
  1.عالميالواضحة بينيا وبيف أحسف الدوؿ العربية،حيث تتصؼ الجزائر بدرجة تفش لمفساد تفوؽ المتوسط ال

مف رؤساء المؤسسات  %3403االستثمار في الجزائر اف كما بينت دراسة  لمبنؾ الدولي حوؿ مناخ
مف رقـ أعماليـ في شكؿ رشاوي لتسريع معامالتيـ واالستفادة مف بعض المزايا  % 7يدفعوف حوالي 

إلطارات اإلدارة الجزائرية،ففي كما أف إختالس األمواؿ العمومية تعتبر الجريمة األكثر تفضيال  2،والخدمات
قضية  475متيـ ،منيا 1352قضية فساد عمى المحاكـ وتـ الفصؿ والحكـ فييا ضد  948تـ إحالة 2010سنة

قضية رشوة لمموظفيف  95في قضايا تتعمؽ بإساءة إستغالؿ الوظيفة و 107تخص إختالس أمواؿ عمومية و
ويالحظ وجود نقائص في القانوف  3،قضية فقط 79انت فيالعمومييف،أما المحاباة في الصفقات العمومية فك
والذي يضـ مادة عقابية واحدة تضـ عقوبات مف سنتيف  2006المتعمؽ بمكافحة الفساد ومحاربتو الصادر  سنة

إلى عشر سنوات سجنا نافذة بحيث يتـ فرض نفس العقوبة عمى الذي يختمس مبمغ ضئيؿ والذي يختمس مبمغ 
4كبير

     .في العقوبة يتدرج الذي السابؽ قانوفال عكس وىذا، 

 

                                                           
 انظر ادلطلب الثالث من ادلبحث الثالث يف الفصل الرابع. 

 . 9،ص2008،ادلعهد العريب للتخطيط،الكويت،فرباير70،العددجملة جسر التنمية،مؤشرات قياس الفساد االداريعلي عبد القادر علي، 1
 .147ص،مرجع سابق،شعيب بونوة،خلضرعبد الرزاق موالي 2
 10/12/2011ادلوافق ل 1267جريدة النهارالعدد  3
 متاشيا مع اإلتفاقية الدولية دلكافحة الفساد. 2006مت اعتماد قانون العقوبات الصادر يف 
 .5ص،4217عدد ال، 2011،جريدة األحرار،خالد.س "قانون العقوبات السابق هو األمثل دلراقبة الفساد" 4
 لما إرتفع ادلبلغ ادلختلس ارتفعت العقوبةكان حيتوي على عدة عقوبات تتدرج حسب قيمة ادلبلغ ادلختلس فك  2001قانون العقوبات. 
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 تعقد حيث مف ،ضعؼ التشريع واإلدارة الضريبية توجد معوقات أخرى تتمثؿ في:خرىأمعوقات ثالثة عشر:
اضافة   1الشخصية والتفسيرات لمتالعبات المجاؿ يترؾ ما التطبيؽ،وىو الوضوح في وعدـ الجبائية اإلجراءات

تعديالت ضريبية فقانوف المالية  وعدـ إستقراره حيث في كؿ سنة تصدر 2الجزائريالى ضعؼ النظاـ الضريبي 
إجراءا ضريبيا وقانوف المالية  51تضمف  2006إجراءا ضريبيا وقانوف المالية لسنة 68تضمف 2005لسنة
 القطاع ضعؼكما اف  3إجراءا ضريبيا مما نتج عنو عدـ وضوح الرؤية لدى السمطات 72تضمف  2007لسنة

عدـ اضافة الى  5مشتركة مشاريع شكؿ في األجنبية بالشركات ربطو أماـ اقعائ يقؼ  4المحمي خاصال
االستقرار السياسي واألمني  حيث أنو رغـ تجاوز حالة االنفالت األمني إال أف الجزائر مازالت تعاني مف القالقؿ 

مؤشر االستقرار السياسي الصادر عف ( في 2014-2011ترجمو تسجيميا لمعدؿ سالب طواؿ الفترة) 6السياسية
 7 .البنؾ الدولي

 المباشر بمصر: االجنبي المطمب الثاني:معوقات االستثمار

 أنو إال مصر إلى االستثمارات تدفؽ عمى المشجعة والسياسية االقتصادية االصالحات مف الرغـ عمى     
التالي  مجموعة مف المعوقات التي تعترض ويبيف الشكؿ ،مصرييا تواج التي المعوقات مف العديد ىناؾ مازالت

  .تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر الى مصر

                                                           
، 2006الشلف،جانفي حسيبة بن بوعلي، ،جامعة5،عددجملة اقتصاديات مشال افريقيا،تقييم عملية إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائركمال رزيق،مسري عمور،  1

 .325ص
 .296،ص2006جوانالشلف،حسيبة بن بوعلي، ،جامعة4،عدداقتصاديات مشا ل افريقياجملة ،الضغط الضريبي في الجزائرمحيد بوزيدة، 2
 .193ص،2009،اسوريجامعة دمشق،،العدد الثاين،25،اجمللدجملة جامعة دمشق،تقييم اإلصالحات الضريبية في الجزائرمراد ناصر، 3

4
 H.Ait Ziane,K.Ait Ziane,Le reseau et la PME Algerienne, Le premier colloque national sur les réformes économiques en Algerie 

et la pratique du Marketing,centre universitaire,Béchar,le20-21Avril2004,sans numérotation. 
، 6،العددجملة أحباث اقتصادية وادارية،متوسطة:حالة الجزائرحاضنات األعمال التكنلوجية ودورىا في تطوير اإلبداع واإلبتكار بالمؤسسات الصغيرة والشريف غياط ،حممد بوقموم، 5

 .52ص،2009بسكرة،ديسمرب جامعة حممد خيضر،
 .357ص،مرجع سابق،فريد أمحد قبالن 6

7 World Bank,Worldwide governance indicators, Available on the site: 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports Accessed: 05April2016. 

 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
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Source: World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016-2017, Géneva, 2016, 

p168. 

 اتمعيق أىـمف  افعتبر وضعؼ االستقرار الحكومي ي السياسي االستقرار ضعؼاف  الشكؿ مف يتبيف   
 يمييا% 1002بنسبة لمتمويؿ الوصوؿ صعوبة يميياعمى التوالي،  % 1205و %21 نسبةبمصر  في الستثمارا

،ثـ يأتي بعدىا ضعؼ اليياكؿ القاعدية بنسبة % 707بنسبة الفساد ثـ ،%804 بنسبة الخارجي الصرؼ نظاـ
 بقية تشكؿ بينمالكؿ منيا، %504بنسبة تكوينيا مستوى وضعؼ العاممة لمقوة السيئة الممارسات،تمييا 505%

 .منيا لكؿ% 5 مف أقؿ نسبة العناصر

 بالتعاوف الدولي البنؾ الذي أعده التقرير :منيا مصر في االستثمار عوائؽ حوؿ دراسات عدة أنجزت وقد    
 عاممة شركة آالؼ 6 نحو آلراء مسح عمى بناء ،األوروبي االستثمار والتعمير،بنؾ لإلنشاء األوروبي البنؾ مع
 وجيبوتي( وغزة الغربية الضفة) الفمسطينية والسمطة واليمف مصر،وىي الدخؿ، متوسطة المنطقة دوؿ مف 8 في

 :يمي كما نتائجيا كانت والتي وتونس والمغرب ولبناف واألردف
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Source: World Bank and others,What’s Holding Back The Private Sector In Mena: Lessons 

From The Enterprise Survey,Washington,2016,p118.in: 

)http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/24/private-sector-is-key-driver-for-

growth-in-the-middle-east-and-north-africa( Accessed: 6/12/2016. 

 شركات مف % 50في نظر االستثمار معوقات أىـىو  السياسي االستقرار عدـ أفيتبيف مف الشكؿ       
 لـ حيث كبير بفارؽ التالية،ولكف المرتبة في التمويؿ عمى الحصوؿ مشاكؿ وجاءتالمصرية، الخاص القطاع
 يمييا الكيرباء، مشاكؿ تأتي ثـ المسح، شمميا التي مصر، في العاممة الشركات مف %10 مف أكثر منيا يشكو
 %5والنسب الضريبية بوالجريمة  ،وتأتي بعدىا النشاط غير الرسميتراخيصال عمى والحصوؿ ،%6ب الفساد

بناءا عمى ما سبؽ و ،%3لكؿ منيا وفي األخير تأتي أنظمة العمؿ والقوى العاممة غير المتعممة بشكؿ كاؼ بنسبة
 يمكف تمخيص أىـ المعوقات فيما يمي:

 بعدـ توحي ذىنية صورة خمؽ الى ياإعالم محاربة االرىاب فكرةادى تسويؽ  حيثالسياسي: االستقرارأوال:
احتجاج  927وساىـ في ذلؾ زيادة االحتجاجات والتي وصمت الى  1مصر، في واألمني السياسي االستقرار

 ألوؿ اليشة الدولة لقائمة مصر والتنمية ياالقتصاد التعاوف منظمة ضـيضاؼ الى ىذا  2013،2شيريا سنة
 وقد،2011جانفي 25 منذ يالسياس الوضع تدىور بسبب امتوقع،وكاف ىذا 20143في  الصادر تقريرىا يف مرة

 ٪1409 حوالى تمثؿ كانت يلمدولة،والت الضريبية الحصيمة يوبالتال ياالقتصاد الوضع عمى سمبا ذلؾ إنعكس
 الوضع بسبب مؤخرا انخفاض يف النسبة ىذه لكف 2011و 2007 بيف الفترة يف يالمحم الناتج يإجمال مف

                                                           
1
 ديسمرب 7تاريخ الزيارة   http://www.ahlmisrnews.com /article:،صحيفة اهل مصر،منشورة على ادلوقع2016،اكتوبر معوقًا تعطل االستثمار في مصر 23امحد الشيخ، 

5346. 
2
 .2حممد عادل زكي،مرجع سابق،ص 

3
 OECD,Fragile States 2014: Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States,Paris 2014,P17. 
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http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/24/private-sector-is-key-driver-for-growth-in-the-middle-east-and-north-africa(%20Accessed:%206/12/2016
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/24/private-sector-is-key-driver-for-growth-in-the-middle-east-and-north-africa(%20Accessed:%206/12/2016
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/24/private-sector-is-key-driver-for-growth-in-the-middle-east-and-north-africa(%20Accessed:%206/12/2016
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 عمى بشدة االعتماد وزيادة لمتمويؿ كمصدر الضرائب عمى االعتماد انخفاض إلى بدوره ذلؾ أدى وقد،السياسى
وفي مؤشر االستقرار السياسي الذي يصدره البنؾ الدولي  1،والمنح والمساعدات بالخارج العامميف تحويالت
 2.(2014-2011في الفترة ) سالبة قيمة مصر سجمت

 الرحيؿ عزميا بمصر،أو إنتاجيا توقؼ عففي أكثر مف مرة  أجنبية شركات أعمنتحيث التمويل:ثانيا:مشكل 
 إنتاجيا بمستمزمات لموفاء الدوالر مف احتياجاتيا تمبية عف المصرية البنوؾ عجز بسبب المحمية، السوؽ مف

 مؤقتًا، اإلنتاجي نشاطيا توقؼ أعمنت موتورز،التي جنراؿ الشركات، ىذه آخر وكانت،الخارج مف المستوردة
 3.لمدوالر البنوؾ توفير عدـ بسبب

 عالية نسبة إلى المصرفي التمويؿ شيوع تدني مصر،ويترجـ في الشركات تمويؿ مف فقط%  2 البنوؾ تمثؿ    
 كونو قروض عمى لمحصوؿ طمبات تقدـ لـ التي الشركات أي -بالبنوؾ ارتباط لدييا ليس التي الشركات مف

 أو جارياً  حساباً  تممؾ ال الرسمي الخاص القطاع شركات مف%  40 أف حقيقة وتدؿ،كافي ماؿ رأس لدييا يتوفر
 وتشير،ىيكمياً  يعد االرتباط عدـ أف الدفع خدمات أجؿ مع حتى المالي النظاـ تستخدـ ال وبالتالي توفير حساب
 4.نقدي اقتصاد أّنو عمى اقتصادىـ يصنفوف المصرييف أف عمى السردية األدلة

 دور لعب عمى ووافقت،Global Compact المتحدة لألمـ العالمي االتفاؽ عمى مصر وقعتالفساد:ثالثا:مشكل 
 وصدقت الفساد لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية عمى أيًضا وقعت ثـ،األمواؿ وغسؿ الفساد مكافحة في فعاؿ
 المستويات،كخطوة كؿ عمى الفساد عف الكشؼ في والتمفزيوف المعارضة، وصحؼ الحكومة، نشطت وقد،عمييا
 .ومستجيب مسؤوؿ جميور خمؽ في قوي دور تأدية مف اإلعالـ لتمكيف لألماـ

الى ترسخ  القانونية،باإلضافة اإلدارة قصور مثؿ الجيود ىذه تعرقؿ عوامؿ عدة ذلؾ،ىناؾ مف الرغـ وعمى   
 الوصوؿ في الحكومة جيود أثر مف تحدالتي  فاسدةال مارساتمما يؤدي الى جممة مف الم الفساد في ثقافة الفرد

                                                           
1
 .2016ديسمرب  7تاريخ الزيارة ،  /http://natega.shorouknews.com  ادلوقع،منشور على 2014،مارس عن ىشاشة االقتصادعمر الشنيطى، 

2 World Bank,Worldwide governance indicators,Available on the site: 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports)  Accessed:05/03/2016. 

  . 2016ديسمرب 8تاريخ الزيارة /http://aa.com.tr/ar ،منشور على ادلوقع2016فيفريمصر تدفع ثمن التفريط بضوابط االستثمار األجنبي )تحليل(،عبد احلافظ الصاوي، 3

4
  The World Bank and others,What’s Holding Back The Private Sector In Mena: Lessons From The Enterprise 

Survey,2016,Op.Cit, P118. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
http://aa.com.tr/ar/
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 100مف  37دولة وبقيمة  175مف بيف  94المرتبةفي مصر صنفت منظمة الشفافية كما  1،القطاعات لكافة
 2015.3نقطة في سنة100مف  36وبقيمة 88والمرتبة 20142الفساد سنة في مؤشر

 في استثماري مشروع يأ تواجو التى المعوقات أبرز ياألراض تخصيص يعتبر:العقار الصناعيرابعا:الحصول 
 المستثمريف بيف الحرة والمناطؽ لالستثمار العامة الييئة أجرتو الذى لالستطالع األولية النتائج أشارت مصر،وقد

 إلى الغالب في ذلؾ ويرجع،األولى المرتبة راضياأل تخصيص صعوبة احتالؿ إلى االستثمار معوقات أبرز حوؿ
 المشروع ومكاف زراعي، أو صناعي أو يعقار  سواء النشاط لنوع تبًعا األراضي عمى المسؤولة جياتال تعدد
 التنمية ىيئة العمرانية، المجتمعات ىيئة منيا مصر في المسؤولة جياتال مف كبير عدد يوجد حيث

 .المختمفة الزراعية،المحافظات التنمية السياحية،ىيئة

 يف يراضاأل يف الدولة متاجرة ساىمت الجديدة،حيث المدف معظـ في يضااألر  سعر ارتفاع جانب إلى ىذا  
 قانوف وتطبيؽ والتشييد، البناء مواد وأسعار الدوالرسعر صرؼ  رتفاعالاضافة  4،يجنون بشكؿ اسعارىا ارتفاع

 تنفيذ عف الشركات وعزوؼ السوؽ حركة توقؼ مف مخاوؼ يشكؿ ما وىو 5 المضافة، القيمة عمى الضريبة
  .جديدة مشروعات

 أخر وكاف الجنيو، صرؼ لسعر حمائية سياسة عمى تعتمد الحكومة الزالتالصرف: سعر استقرار عدمخامسا:
 توازف يحدث ،ولـ2015في فيفري دوالر مميار 105 مف المصري المركزي البنؾ ضخو ما السياسة ىذه دالالت

 السوداء بالسوؽ التعامؿ معدالت المبمغ،عادت ىذا ضخ مف فقط يوميف فبعد السوداء، بالسوؽ الصرؼ سعر في
 مميار 17 عند األجنبي النقد احتياطي استقرار المركزي البنؾ فعالا مف الرغـ وعمى،قبؿ مف عميو كانت لما

 أف وتركيا،كما خميجية لدوؿ ودائع غالبيتو أف ذاتية،إذ مكونات عف تعبر ال االحتياطي ىذه حقيقة أف دوالر،إال
 السياحة،وتحويالت قطاع ممحوظة،مثؿ بانتكاسات بعضيا لمصر،أصيب األجنبي النقد لتدفقات الدائمة المصادر
 6.المباشرة األجنبية بالخارج،واالستثمارات العامميف

                                                           
1
 .87ص،2010،وزارة التعاون الدويل،مصر،تحليل الموقفتقرير التحديات التنموية الرئيسية التي تواجو مصر،هبة حندوسة، 

2
 Transparency International,corruption perceptions index 2014,Décember2014,Berlin,P4. 

3
 Transparency International,Table of results:Corruption Perceptions Index 2015,Available on the site: 

(https://www.transparency.org/cpi2015) Accessed:3May2016. 
 امحد الشيخ،مرجع سابق،بدون ترقيم. 4
5
 .2016ديسمرب7تاريخ الزيارة   http://www.vetogate.com:منشور على ادلوقع،2016سبتمرب ،أسباب وراء ارتفاع أسعار األراضي 4عماد ابو جبل،  
 .  2016ديسمرب  7تاريخ الزيارة     http://www.masralarabia.com:،منشور على ادلوقع2014،مارس بمصرأسباب تعوق االستثمار األجنبي 4،يوسف ناصر 6

http://www.vetogate.com/2366628
http://www.masralarabia.com/
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 أنو لالستثمار،حيث رسمي،معوؽ غير واألخر رسمي أحدىما،مصر في الدوالر لصرؼ سعريف وجود يعدو      
 بما يالمواز  السوؽ سعر عف يقؿ الذى الرسمي بالسعر أموالو يحوؿ الذى األجنبي لممستثمر خسائر يسبب
 ضخ عف يحجـ المستثمر الحوافز،فإف مف بالعديد ويتمتع متميز المشروع يكف لـ إف ،وبالتالي%40 يقارب

 سواء اإلنتاج مستمزمات الستيراد الالزمة الدوالرات توفير عمى يالمركز  البنؾ قدرة عدـ جانب إلى ىذا،استثماراتو
    1.طويمة انتظار قوائـ ووجود معدات خاـ،أو مواد مف

 كبير بشكؿ تسييميا تـ والتيتعوؽ االستثمار  كانت التي المشاكؿ مف الكثير حؿ مف الرغـب:البيروقراطيةسادسا:
الكثير  ىناؾ زالت ما انو واحد،اال مكاف في الشركات تأسيس اجراءات كؿ االستثمار،وتجميع ىيئة طريؽ عف
 إنجاز المستثمر أو المواطف يستطيع ما ونادرا،واسع نطاؽ عمى المتفشية اإلجراءات وبطء،اإلدارية التعقيداتمف 
 حتى طويمة لفترات الجيات ىذه عمى التردد عمى يجبر ما مناسب،وغالبا وقت يف الحكومية الييئات يف عممو
          الشعبية الرقابة غياب وزاد مف حدة ذلؾالمطموبة، المستندات أو،الالزمة الموافقات عمى الحصوؿ مف يتمكف
 يف اإلدارية والتعقيدات وتعددىا القوانيف غموض الموظفوف واستغؿي،الحكوم الجياز أداء عمى المركزية وغمبة
 والرشاوى ياإلدار  الفساد وأصبح،قانونية غير مدفوعات عمى منيـ والحصوؿ،والمستثمريف المواطنيف إبتزاز
 وىيئات،اإلدارية التنمية وزارة نظمتيا يالت يالرأ إستطالعات ؤكدهت ما ،وىويالحكوم لألداء مالزمة سمات

 السياسية الدراسات مركز أجراه الذى الصغيرة المشروعات بيئة حوؿ يالرأ استطالع آخرىا أخرى،كاف
تحاد،الخاصة الدولية المشروعات مركز مع بالتنسيؽ،باألىراـ اإلستراتيجية  يوالذ،اإلقتصادية التنمية جمعيات وا 

 ،النشاط لبدء الالزمة الموافقات عمى الحصوؿ يف الشديدة معاناتيـ،الصغيرة المشروعات أصحاب خاللو مف أكد
  2.النشاط عف التوقؼ الى تدفعيا وقد تواجييا يالت المخاطر مف ويزيد،تكمفتيا يرفع مما،المشروعات وتشغيؿ

 ،السوؽ المصريةحيث قررت بعض الشركات تعميؽ أعماليا مؤقتا،وبعضيا غادرت :الطاقة توفير عدمسابعا:
،حيث الرخيصة الطاقة رأسيا األجنبية،وعمى لالستثمارات ُتمنح كانت التي المزايا مف لمعديد مصر فقداف نتيجة

 الموازنة وتحممتالماضية، العقود خالؿ المدعومة الطاقة عمى بحصوليا واضح بشكؿ الشركات ىذه استفادت
 األكبر بالجانب الصناعة استفادتلمطاقة، كدعـ مصري جنيو مميار 120 نحو األخيرة السنوات في المصرية

 الشركات عمى حكراً  أصبحت التي واألسمدة األسمنت الطاقة،مثؿ استخداـ كثيفة الصناعات وبخاصةو،من

                                                           
1
 مرجع سابق،بدون ترقيمامحد الشيخ، 
ص ،2009،الفساد ومكافحة الشفافة تعزيز سياسات أوراق سلسلةالقاهرة،، وتحسين مناخ اإلستثمار يمواجهة البيروقراطية:اإلصالح اإلدار  فيمركز ادلشروعات الدولية اخلاصة، 2

    . 19-16ص
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 المدعـ الوقود مف الداخمي االستيالؾ زاد المقابؿ الركود،وفي مف حالة النفط إنتاج كما شيد 1،األجنبية
 دعـ أصبح ثـ القطاع،ومف بيذا يتعمؽ فيما الخارج مف استيرادىا زيادة إلى مصر اضطر ما والكيرباء،وىو

 إلى أدى ما وىو2المصري، االقتصاد عمى متزايًدا عبًئا يمثؿ،المستحقة غير الفئات لبعض يصؿ الذي،و الوقود
 ضمف 2014 جويمية  في الطبيعي والغاز النفطية المشتقات جميع عمى الدعـ بخفض،متتالية قرارات اتخاذ

 .3 2017/2018 المالي العاـ نياية بحموؿ كامؿ بشكؿ لألسعار الحكومي الدعـ إللغاء برنامجيا

 وتتمثؿ في::المؤسسي باإلطار المتعمقة المعوقاتثامنا:

 مف يرفع اإلدارة،مما في لمدولة اإلداري الجياز داخؿ القرار اتخاذ سمطة تركزحيث ت:القرار اتخاذ مركزية 
 4.االقتصادية التنمية ويعوؽ الدولة داخؿ البيروقراطية مستوى

 وحاؿ فيو مبالغ بشكؿ الالزمة والتراخيص الموافقات المشاركة،وتعدد تنظيـ عف المسئولة الجيات تعدد 
 .المشروعات مف العديد إتماـ دوف بالطبع ذلؾ

 لطرح الالزمة والقانونية والمالية الفنية الخبرة إلي المعنية االقتصادية القطاعات مف العديد افتقار 
 5.المشاركة ىذه المستثمريف،وتنظيـ عمي المشروعات

وارتفاع ،نظرا لطبيعة االجراءات الحكومية التي تتسـ بالتعقيدالرسمي: غير االقتصاد تحدياتتاسعا:
لمنشاط الجزئي في االطار الرسمي  او،التكاليؼ،يكوف قرار معظـ المشروعات ىو عدـ االندماج الكمي

 6.االقتصادي

 العمؿ قاتالع اتساـ ىلإ ضافةإلالتنظيـ،با مستوى ينوتد،الحجـ بِصَغر الرسمي ريغ القطاع وحدات وتتسـ   
 وعدـ بالصعوبة الرسمي ريغ القطاع حجـ تقدير يتسـ،كما جتاعيةالوا الشخصية قاتالكالع الرسمية بعدـ

 ريغ لمقطاع مثيؿت يوجد ال ري،حيثصملا القتصادل متكاممة راتيجيةتاس وضع أماـ تحدًيا مثؿي الذي مرألالدقة،ا
 .والبطالة القومي الدخؿ مثؿ قتصاديةالا راتشمؤ لا أو،يلامجإلا يممحلا الناتج يف الرسمي

                                                           
1
 بدون ترقيم للصفحات.،مرجع سابقمصر تدفع ثمن التفريط بضوابط االستثمار األجنبي )تحليل(،عبد احلافظ الصاوي، 

2
 Aesiak Gaal,El-Sisi and Egypt’s Economic Future : Fundamental Challenges, Bold Moves and High Risks, Strategic 

Assessment,Vol18, N°2, July 2015,P31. 
3
 .5346 ديسمرب 8تاريخ الزيارة ، zeera.net/news/ebusinesshttp://www.alja   منشورة على ادلوقع ،أسباب استمرار أزمة الطاقة بمصر،عبد احلافظ الصاوي 
4
 .31ص2016جانفي،1020المحور االقتصادي باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر اإلداري، واإلصالح وادلتابعة وزارة التخطيط 
 سنة نشر،منشورة على ادلوقع: ،اإلدارة العامة للبحوث ادلالية،مصر،بدونالتجربة المصريةدراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على حممد متوىل دكرورى حممد، 5

http://minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=494&d  :2016ديسمرب  3 تاريخ الزيارة. 
 .36،ص2006،مؤسسة االهرام،القاهرة،اكتوبر229،كتاب االهرام االقتصادي،العددمستقبل المشروعات الصغيرة في مصرطلب األسرج،حسني عبد ادل 6

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness%20%20%20%20%20/
http://minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=494&d
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 أف االقتصادية لمدراسات المصري المركز تقديرات تشيرالرسمي، ريغ قتصادالا عف حديثة دراسةل ووفًقا     
 القطاع وظائؼ إجمالي مف%  66و،اإلجمالي المحمي الناتجمف %40 نحو يمثؿ غير الرسمي االقتصاد
   1.الزراعي غير الخاص

 ريعاتشالت وصعوبة،جتاعيةالا التأمينات ارتفاع ىلإ الرسمي ريغ القطاع انتشار وراء سبابألا أىـ وترجع     
 التوظيؼ، يف الدولة دور مدف،وتراجعلا ىلإ الريؼ مف البطالة،واليجرة معدات العمؿ،وارتفاع بسوؽ الخاصة

 الضغوط وكذلؾ،الصحية الحالة مية،وَضعؼألالفقر،وا مثؿ خرىألا سبابألا مف مجموعة ىلإ ضافةإلبا
   2.ريةصملا رسألا مف العديد تواجييا التي قتصاديةالا

 ،اإلجتماعية والتأمينات الضرائب مف تيربو نتيجة،منخفضة يالرسم غير القطاع يف التشغيؿ تكمفة وألف    
 االستثمار الخاص المحمي واالجنبي مع متكافئة غير منافسة يف يدخؿ فإنو،منخفضة بأجور العماؿ وتشغيؿ
 3.إفالسيا الى النياية يف يويؤد رسميا المسجؿ

 والتدريب التعميـ إلى الغالب في ينظر حيثالمؤهمة: االطاراتو  الخبرات إلى واالفتقار البشرية المعوقاتعاشرا:
 ألصحاب منيجي إشراؾ وجود عدـ رديئة،مع جودة وذو المستوى دوف أنو عمى الثانوية المرحمة بعد ما الميني
 ما رسميًا،وىو تدريباً  المصرية الشركات مف فقط% 5 ذلؾ،تقدـ عمى عالوةً ،والمناىج البرامج إعداد في العمؿ
 الشركات نسبة تدني إلى رئيسي بشكؿ االختالؼ ويعود،%17والبالغ  مينا منطقة في المتوسط عف كثيراً  يقؿ

 مع مقارنةً  منيا%  6 و%  2بذلؾ يقوـ حيث،لموظفييا الرسمي التدريب تقدـ التي الحجـ والمتوسطة الصغيرة
 النمو سريعة الشركات عمى الماىرة العمالة قمة تؤثرو ،التوالي عمى كمتوسطمينا  منطقة في%  23 و%  12

    4.خاص بشكؿ

 

 

 

                                                           
1
  The World Bank and others,What's Holding Back The Private Sector In Mena:Lessons From The Enterprise 

Survey, 2016,Op.Cit,P118. 
 .31ص2016جانفي،1020المحور االقتصادي باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ،اإلداري واإلصالح وادلتابعة التخطيطة ر از و  2
3
     .20 -16ص ص،مرجع سابق، وتحسين مناخ اإلستثمار يمواجهة البيروقراطية:اإلصالح اإلدار  فيمركز ادلشروعات الدولية اخلاصة، 

4
  The World Bank and others,What's Holding Back The Private Sector In Mena:Lessons From The Enterprise 

Survey, 2016,Op.Cit,P119. 
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 :المباشر بتونس االجنبي :معوقات االستثمارمب الثالثمطال

 ياإال أن،رغـ الجيود المبذولة مف طرؼ الحكومة التونسية مف أجؿ تشجيع االستثمار األجنبي المباشر
 التنافسية تقرير أظيروقد ،ما زالت  تعاني مف الكثير مف العقبات التي تعوؽ تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر

 :بعض العوائؽ الميمة الموجودة في تونس نوضحيا في الشكؿ التالي( 2016/2117)لسنة العالمي

 
Source: World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2016-2017, Géneva, 2016, 

p344. 

 بنسبة السياسي االستقرار يمييا،تونس في لالستثمار معيؽ أىـ تعتبر البيروقراطية أفيتبيف مف الشكؿ      
 لمتمويؿ الوصوؿ صعوبة تمييا،%704بنسبة العمؿ أنظمة قيود ثـ،%1107 بنسبة الفساد ثـ،1308%
 بنسب العاممة لمقوة السيئة والممارسات،الخارجي الصرؼ ونظاـ،الضريبة معدالت مف كؿ ،تمييا%604بنسبة
% 5 مف اقؿ بنسب المعوقات مف اخرى مجموعة التوالي،تمييا عمى% 507و% 509و% 509 في تمثمت متقاربة
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وتدني مستوى الصحة ،والتضخـ،وضعؼ االستقرار الحكومي،وضعؼ مستوى اليياكؿ القاعدية،كالنظاـ الضريبي
 العامة...

 مع بالتعاوف الدولي البنؾ الذي أعده التقرير:منيا تونس في االستثمار عوائؽ حوؿ دراسات عدة أنجزت وقد    
 8 في عاممة شركة آالؼ 6 نحو آلراء مسح عمى بناء،األوروبي االستثمار والتعمير،بنؾ لإلنشاء األوروبي البنؾ
 واألردف وجيبوتي( وغزة الغربية الضفة) الفمسطينية والسمطة واليمف مصر:الدخؿ،وىي متوسطة المنطقة دوؿ مف

 :يمي كما نتائجيا كانت والتي وتونس والمغرب ولبناف

 
Source: The World Bank and others, What's Holding Back The Private Sector In Mena:Lessons 

From The Enterprise Survey,2016,p456, Available on the site: 

(http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/24/private-sector-is-key-driver-for-

growth-in-the-middle-east-and-north-africa ) Accessed: 6Décember2016. 

% مف شركات القطاع  50يتبيف مف الشكؿ أف عدـ االستقرار السياسي ىو أىـ معوقات االستثمار في نظر   
حيث لـ يشكو منيا كبير ثانية ولكف بفارؽ الاالقتصاد غير الرسمي في المرتبة ،وجاءت مشاكؿ التونسيةالخاص 
 بشكؿ المتعممة غير العاممة والقوىالحصوؿ عمى التمويؿ  ثـ تأتي مشاكؿالمسح  شمميا التي %11اكثر مف 

ثـ النسب الضريبية واالدارة %،5بواألنظمة الجمركية والتجارية ،يمييا الفساد الثالثةفي المرتبة  %10بنسبة كاؼ
 .%2لكؿ عنصر منيـ وفي االخير النقؿ ب %3 الضريبية وأنظمة العمؿ بنسبة
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  :يمييمكف تمخيص أىـ المعوقات فيما بناءا عمى ماسبؽ و 

 أىداؼ التنمية االقتصادية في لتحقيؽ المتعاقبة الحكومات مختمؼ سعت حيثأوال:مشكل االستقرار السياسي:
 حولت السياسية واالغتياالتالمطمبية  سقؼ وارتفاع الفوضى أف حالة ،إال2011 الحداث الالحقة الفترة

 قطاعات خسائر واألمف،وتغطية االجتماعي السمـ في استثمارات إلى التنمية في لالستثمار المرصودة الميزانيات
 1الخارجي. لالستثمار مشجع غير مناًخا الواقع ىذا مثؿ السياحة،وقد غرار عمى حيوية

البطء في إصدار التراخيص،وعدـ وجود مواعيد  في تتمثؿ:وبيروقراطية االدارة اإلجراءات اإلداريةثانيا:تعقيد 
نيائية ممزمة،عدـ الوضوح بشأف الوثائؽ المطموبة،غمبة السمطة التقديرية في تطبيؽ االجراءات،وتفسير 

 اإلجراءات كثرة وبسبب،المقدمة المشاريع مف% 80 ونتج عف ذلؾ تعطؿ2،القواعد،ضعؼ حوكمة اإلدارة
 ،اشتكى2015 سنة بداية في لتونس لو زيارة والخارج،فخالؿ الداخؿ مف انتقادات لتونس وجيت واألوراؽ اإلدارية
  3.األلمانية االستثمارات استقطاب عطمت تونس والتي في اإلدارية البيروقراطية مف األلماني الرئيس

 سنوًيا تونس تخسر تونس،حيث في والفساد الرشوة تفشي األوروبي لمبنؾ تقرير بيف حيثثالثا:مشكل الفساد:
 قدمتيا التي تونس في الصغير الفساد إدراؾ حوؿ اإلحصائيات اخر وأظيرت 4،الفساد نتيجة مميار 2000
 السنة خالؿ التونسيوف دفعيا التي الرشاوي قيمة أف 2015 مارس في العمومييف لممراقبيف التونسية الجمعية
، العينية االمتيازات أو العطايا أو اليدايا احتساب دوف دينار مميوف 450 األولية التقديرات حسب بمغت الفارطة
 صغيرة رشاوي دفع في متمثمة فساد عمميات في شاركوا أنيـ التونسييف مف% 27 أكد نفس الدراسة وحسب
 5. 2015سنة في دينار 20و 5 بيف تتراوح

منح التراخيص عند تحويؿ األمواؿ إلى  يالصعوبات والتأخير ف وتتمثؿ في:رابعا:صعوبة الحصول عمى التمويل
مشاكؿ الحصوؿ عمى ،اضافة الى عدد المستندات الالزمة قبؿ أي معاممة بالعمالت األجنبيةكثرة ،و الخارج

موافقة البنؾ  االئتماف مف البنوؾ التونسية لتمويؿ االستثمارات عمى المدى المتوسط والطويؿ)طوؿ فترة انتظار
البنؾ المركزي التونسي يفرض عمى الشركات األجنبية نسبة مساىمة ال تقؿ عف الحد ،كما اف (المركزي التونسي

 .٪ مف األسيـ50و  40األدنى مف األمواؿ الخاصة بيف 

                                                           
1
 .7201جانفي 25تاريخ الزيارة   http://www.noonpost.org ،منشور على ادلوقع2016،ديسمربتونس بعد مؤتمر االستثمار بين سندان الفساد ومطرقة االتحادسليمان شعباين، 

2
 Ministère de l'Économie et des Finances,Direction générale du Trésor,Les obstacles à l’investissement direct 

étranger en Tunisie,Paris,juillet 2015,p1,Disponible sur le site: )http://www.tresor.economie.gouv.fr/11581_les-

obstacles-a-linvestissement-direct-etranger-en-tunisie(,page consultée le:03Décembre 2016.   
3
 .0222جانفي 8تاريخ الزيارة  http://www.achahed.com،منشور على ادلوقع  2016،ديسمرب, بيروقراطية وفساد وغياب لقيمة العمل،الدولة تشتكي االدارةزينة البكري، 
4
 .مرجع سابق،بدون ترقيمسليمان شعباين، 
5
 .2017فيفري 11تاريخ الزيارة  http://www.achahed.com/%D8%AF،منشور على ادلوقع 2017،جانفيإشكال في حّد ذاتها الشهادات الجامعّية في تونسامينة قويدر، 

http://www.noonpost.org/
http://www.achahed.com/
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 :وتتمثؿ فيالوصول إلى االستثمار:خامسا:صعوبة 

 بعض مجاالت أنشطة الخدمات تبقى مغمقة اماـ االستثمار االجنبي المباشر. 

  ما تمنح لألجانببطاقة التاجر  نادرا. 

 ثقؿ وبطء النظاـ الحالي لمموافقة عمى االستثمارات األجنبية مف قبؿ الييئات المكمفة باالستثمار. 

 استحالة حصوؿ المستثمريف األوروبييف عمى ممكية األراضي الزراعية. 

 )بغض تقتصر عمى اربعة  وكالء اشتراط اف تكوف الحصة مف الموظفيف  االجانب المشرفيف )المدربيف،
 النظر عف حجـ الشركة واالستثمار.

 ،وزارة التنمية  تضارب الييئات المسؤولة عف االستثمار  األجنبي المباشر)وكالة النيوض باالستثمار األجنبي
 1.وكالة النيوض باالستثمارات الفالحية(واإلستثمار والتعاوف الدولي،

 تتمثؿ في:المناخ االجتماعي:سادسا:معوقات مرتبطة ب

 العمؿ عف التغيب نسبة الموظفيف،ارتفاع العمؿ،وحوافز اإلنتاجية،ونوعية انخفاض. 
 العاممة اليد عمى والطمب العرض بيف المطابقة الميني،ومشاكؿ التدريب في ضعؼ. 

 :أماـ عائؽ أّوؿ مكّوناتو،ىو بكؿ االستقرار حيث يعتبر غياب األمف،وعدـالمشاكؿ االجتماعية في المؤسسات 
الضغوط مف قبؿ العاطميف و االضرابات غير المؤطرة مف طرؼ النقابات،اضافة الى  2تونس، في االستثمار

منع الموظفيف مف االلتحاؽ و عف العمؿ،والعماؿ المؤقتيف الذيف يطالبوف بإدماجيـ في المؤسسات،
ارتفاع في  ؿيسجقد تـ تو المناطؽ، بعض في الحوار صعب مع ممثمي النقابات المحميةكما اف بأعماليـ،

 عدد ،ونتج عف ذلؾ ارتفاع2010 سنة مف الفترة بنفس مقارنة%  122 بنسبة 2011 سنة عدداالحتجاجات
 وأدت ىذه الظروؼ الى مغادرة  2010.3مقارنة بسنة% 314 بنسبة االحتجاجات بسبب الضائعة األياـ

                                                           
1
 Ministère de l'Économie et des Finances,Direction générale du Trésor,Les obstacles à l’investissement direct étranger en 

Tunisie,Op.Cit,pp1-2.  
2
  confederatioin  des entreprises citoyennes de tunisie conect, Les résultats du sondage sur le financement des PME, Votre Revue 

de Presse,n°390,tunisie, mai 2015,p6,Disponible sur le site: http://www.conect.org.tn/revue-de-presse.pdf,  page consultée le 6 

Décembre2016.    
3
 12تاريخ الزيارة  https://nawaat.org/portail،منشور على ادلوقع:2014،نوفمربوالنسب:حصيلة ثالث سنوات من اإلضرابات المتواصلة في تونسباألرقام صفاء متاع اهلل، 

 .  2015افريل
 

http://www.conect.org.tn/revue-de-presse.pdf
https://nawaat.org/portail/2014/11/04
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 المغرب كانت الوجية ىي ،حيث السنةفي  مؤسسة 117 بمعدؿ 2014 و 2011 بيف الفترة فيمؤسسة  470
 .الشرقية أوروبا دوؿ اقؿ وبدرجة أوروبا مف القريب

 تتمثؿ في:البنية التحتية والخدمات الموجستية والجمارك:سابعا:ضعف 

  ضعؼ األداء في ميناء رادس،رغـ التحسف في اآلونة األخيرة بفضؿ جيود وزارة النقؿ)شبكة الطرقات،خطة
ال تزاؿ أقؿ مف أداء الدوؿ المتنافسة)مع االشارة الى ىشاشة التحسينات لكنيا ،المرور،تخصيص االحواض(

االخيرة لعدـ وجود اصالحات ىيكمية(،ويعود ضعؼ أداء الميناء الى تقادـ  اآلالت،اضافة الى محدودية 
 .البنية التحتية لمموانيء

 ط.  ،وعدـ كفاية النقؿ المتعدد الوسائالمشاكؿ األمنية في بعض المناطؽ الصناعية 

 والتي تؤخر تسميـ ،مركزية القرار في ادارة الجمارؾ،عدـ وضوح االجراءات الجمركية،واالفراط في االجراءات
 .البضاعة،واإلدارة السيئة مف قبؿ موظفي الجمارؾ

  1.ؤثر عمى أداء الصادراتمما يالتعريفات الجمركية والقيود المفروضة عمى الخدمات التجارية،ارتفاع 

 التوظيف: بعمميات المرتبطة والقانونية المالية لتكاليفا ثامنا:ارتفاع

 االجتماعية االقتصادي،والحماية األمف تعزيز إلى ييدؼ العمؿ لسوؽ التنظيمي اإلطار أف رغـ  
 متنّوعة أساليب الرسمي،واستخداـ غير القطاع تفشي في تجمت عكسية تمخض عنيا نتائج أّنو لمموظفيف،إال

 ممارسة مجاؿ في الدولية المقارنات الرسمي،وتُبرز القطاع داخؿ لمتوظيؼ القانونية الشروط عمى لمتحايؿ
 أجور عمى االجتماعية واالقتطاعات الضرائب نسب أعمى إحدى تواجو التونسية الشركات أف األعماؿ

 عمى المستثمريف االجانب إقداـ مف القيود ىذه الصرامة،وتحدّ  شديدة تسريح شروط إلى الموظفيف،إضافة
 متوسطة ميارة بمستويات تتمتع التي تمؾ العاممة،خصوصاً  اليد طمب في سمباً  تؤثر االستثمار في تونس،كما

 2وعميا.

 

                                                           
1
 Ministère de l'Économie et des Finances,Direction générale du Trésor,Les obstacles à l’investissement direct étranger en 

Tunisie,Op.Cit,p2. 
2
 تاريخ الزيارة   mec.org-http://carnegie :،منشور على ادلوقع2013،مركز كارنيغي للشرق االوسط،بريوت،افريلالمعوقات الكبرى للنمو االقتصادي في تونساحلسن عاشي، 

 .2014جانفي12

http://carnegie-mec.org/2013/04/30/ar-pub-51656
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 خالصة الفصل السادس:
وتبيف اف الجزائر سجمت ،تطرؽ ىذا الفصؿ لالستثمارات االجنبية المباشرة في الجزائر وتونس ومصر

وىذا مقارنة بالفترة التي سبقت ،(2015-2011المباشر الييا في الفترة)انخفاض في تدفقات االستثمار االجنبي 

مع بروز قطاع ،2011وتركزت االستثمارات االجنبية المباشرة في قطاع الصناعة والخدمات قبؿ ،2011

مف اجمالي التدفقات الواردة وتعتبر الواليات المتحدة االمريكية وفرنسا  %23027بحصة  2011السياحة بعد 

 .بر المستثمريف في الجزائراكمف 

مميار دوالر  6088لترتفع وتصؿ الى،(2014-2011وفي مصر تراجعت االستثمارات في الفترة)

وتركزت االستثمارات االجنبية المباشرة في قطاع البتروؿ والخدمات ،2011وىي مقاربة لقيميا قبؿ  2015سنة

تعتبر الواليات المتحدة االمريكية والمممكة (،و 2015-2011نفس القطاعات في الفترة) بقاء،مع  2011قبؿ 

 .المتحدة وفرنسا اكبر المستثمريف في مصر

بينما تونس سجمت انخفاض في االستثمارات االجنبية المباشرة لتصؿ الى مميار دوالر سنويا في 

( 2015-2011وفي الفترة) 2011وتركزت  في الصناعة المعممية ثـ الطاقة قبؿ ،(2015-2011الفترة)

مع تحوؿ في ،وتعتبر المممكة المتحدة واالمارات وفرنسا اكبر المستثمريف في تونس،تركزت في الطاقة والخدمات

  .بإتجاه المانيا وقطر كمستثمريف في تونس 2011العالقات بعد 

 ترض االستثمار االجنبي المباشر جممة مف المعوقات في الدوؿ الثالث،وتتمثؿ أىـ المعوقاتوتع

وضعؼ تكويف اليد ،وصعوبة التمويؿ،والفساد،والبيروقراطية،يا في ضعؼ االستقرار السياسيالمشتركة بين

 الصرؼ.عدـ استقرار سعر و ،والممارسات السيئة لقوة العمؿ،العاممة
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حاولنا من خالل ىذه الدراسة تحميل سياسات االصالح االقتصادي ومدى قدرتيا عمى توفير مناخ      
وسندرج فيما يمي أىم النتائج المتوصل الييا وأىم  وبعدىا، 3122قبل  وتونس ومصر الجزائربمقارنة استثماري 

 .المقترحات وآفاق البحث

 الخالصة العامة لمبحث:أوال:

تناول الفصل االول االطار النظري لسياسات االصالح االقتصادي بتحديد مفيوميا واىدافيا وابعادىا    
ثم  ،مع التطرق لمتيارات الرافضة لمتدخل الحكومي والمؤيدة والتيارات التي توفق بينيما وتصنيفاتيا،
ز عمى مباديء توافق ل المختمفة لالصالحات االقتصادية بدءا بالجيل االول الذي يرتكااالجياستعراض 

ثم تطرقنا الى تقييم الجيمين االول  ثم الجيل الثاني الذي يستمد خمفيتو من توافق واشنطن الموسع، ،واشنطن
 .والثاني واالنتقادات الموجية ليما والتي أسست لجيل ثالث من االصالحات

بتشخيص أثر وناتو،لنختم ثم فصمنا مك ،مناخ االستثمار بعض المفاىيم حولوفي الفصل الثاني تناولنا    
ثم اثر األزمات  االستثماري بدءا باالنضمام لممنظمة العالمية لمتجارة،  التطورات العالمية الراىنة عمى المناخ

 .( ثم أثر الحركات االحتجاجية عمى المناخ االستثماري3119العالمية )أزمة

واتجاىاتو العالمية والعربية بدءا ،وفي الفصل الثالث استعرضنا تطور االستثمار االجنبي المباشر    
ثم تطرقنا  ،3122بالتطور التاريخي لالستثمار األجنبي المباشر من قبل الحرب العالمية األولى الى غاية 

ثم تناولنا  الجغرافي والقطاعي، ووتوزيع (3126-3122لتطور االستثمار األجنبي المباشر عالميا لمفترة)
 .البينيةالعربية ر في الدول العربية وكذا االستثمارات االجنبية المباشرة اتجاىات االستثمار األجنبي المباش

حيث تطرق الى الواقع ،ما الفصل الرابع فركز عمى سياسات االصالح االقتصادي في دول المقارنةأ
ثم تعرض الى تجارب الدول الثالث  ،3122 قبلاالقتصادي لمدول الثالث واالصالحات المطبقة فييا 

ثم تناول التطورات االقتصادية والمؤسسية بالدول الثالث لمعرفة تأثير  ،3122االقتصادي بعد سنة لالصالح
وكذا وضع الدول الثالث في مؤشرات الحكم ،االصالحات االقتصادية عمى التوازنات االقتصادية الكمية

 .الراشد
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،  3122الثالث بتقييم مالمحو قبلوفي الفصل الخامس تم التركيز عمى تقييم المناخ االستثماري بالدول    
 .3122ثم تقييمو بعد،ثم تشخيص االطار التشريعي والتنظيمي لو

وفي الفصل السادس تناولنا تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الى الجزائر ومصر وتونس وكذلك توزيعو   
 ،واىم المعوقات التي تعترض سبيمو في الدول الثالث.الجغرافي والقطاعي

 نتائج اختبار الفرضيات:ثانيا:

في المدى القصير،بينما  التنمية في تحقيق الدوليةالمالية  لمؤسساتاتساىم برامج  ولى "بالنسبة لمفرضية األ    
 االقتصادي اإلصالح يفترضحيث  ،أنيا صحيحة " تبين من الدراسةتؤدي الى تنمية اجتماعية بالدول النامية ال

 اتجاىات ذلك عمى يترتب الكمي،مما والطمب الكمي العرض بين التوازن لتحقيق معينة اقتصادية آليات استخدام
 معدالت في تراجع حصول عن فضال البطالة، وتفشي،التشغيل معدالت انخفاض في تتسبب انكماشية

 .متفاوتة وبدرجات ،المجتمع فئات جميع بيا تتأثر االستيالك

 مناخ كافي لتحقق شرط والخارجية الداخميةالكمية  االقتصادية التوازنات تحقيق يعتبربالنسبة لمفرضية الثانية"     
ستثماري يشمل اضافة الى ماسبق أنيا غير صحيحة حيث ان المناخ اال تبين لنا من الدراسة،"مالئم استثماري
العالمية والتوترات زمات أليتأثر بانو أكما  والتشريعية، والمؤسسية والتنظيمية واالجتماعية السياسية المكونات
 .السياسية

 األجنبي االستثمار تدفقات ارتفاع الى العربية الدول في االحتجاجية الحركات تؤدي " بالنسبة لمفرضية الثالثة    
 تدفقات انخفاض الى العالمية المالية االزمات تؤدي بينما العربية، بالدول انخفاضيا مقابل العالم في المباشر

التدفقات الواردة الى الدول حصة شيدت حيث تبين انيا صحيحة  ،" وعربيا عالميا المباشر األجنبي االستثمار
من اجمالي  %3,9 الى  3121سنةنسبة الى االجمالي العالمي   %6,3من دولة( انخفاضا 32العربية)

 العكسي األثر العربية الدول في واالحتجاجات السياسية التوترات لظيور وكان ،3122 سنةالتدفقات العالمية 
عادة االستثمارات، ىذه سير اتجاه عمى  في دوالر مميار 44,:26من الصاعدة،لترتفع آسيا دول إلى توجيييا وا 
 84,29 من لترتفع والكاريبي الالتينية امريكا ،ودول3122سنة في دوالر مميار 75,:27 لتصبح 3121 سنة
 االجنبي االستثمار تدفقات ن ماسبق ارتفاع،ونتج ع3122 سنة في 239,87 ،لتصبح 3121 سنة دوالر مميار

 .3122سنة دوالر تريميون 2,67الى 3121سنة دوالر تريميون 2,4 من العالمي المباشر
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 ،مقارنة:311 سنة الواردة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تراجعت 3119وبالنسبة لالزمة العالمية 
 الدولية،وكذلك الحدود عبر والتممك االندماج صفقات تراجع الستمرار أساسية كنتيجة وذلك ،3118 سنة مع

 .الدولية األسواق استجابة ضعف

 ،بعد :311سنة( عربية دولة 29)العربية لدولى اال الوارد المباشر األجنبي االستثمار انخفضكما  
 بصفة التراجع ىذا يعزى ،حيث3119 سنة مع مقارنة سبقتيا، التي السنوات الست خالل متتالية زيادات تحقيق
 المنطقة داخل والتممك االندماج صفقات تراجع في ساىم بما المصرفي االئتمان في الحاد االنكماش الى اساسية
 .فييا التنمية مشاريع وتأجيل العربية

تساىم سياسات االصالح االقتصادي في تحقيق التنمية االقتصادية   "بالنسبة لمفرضية الرابعة   
حيث ان ،انيا غير صحيحة تبين من الدراسة ،"تؤدي الى التنمية االقتصادية في تونس ومصر بالجزائر،وال

اال انيا ،في الدول الثالثاالصالحات االقتصادية بالرغم من تأثيرىا في تحسن مؤشرات االداء االقتصادي الكمي 
 .مؤشرات الحوكمة الستة حيث سجمت الدول الثالث قيم متدنية وسالبة في نتائج جيدة في الحوكمة لم تحقق

يتحسن المناخ االستثماري في الجزائر،في مقابل عدم تحسنو في تونس  " بالنسبة لمفرضية الخامسة        
حيث تحسن مناخ االستثمار في ،نيا صحيحةأمن الدراسة تبين  ،"3122 في السياسية التوترات بعد ومصر

بينما لم تحقق تونس اي تحسن في مناخ  الدولية،وضعيا في المؤشرات  والجزائر بنسبة طفيفة عكس
 .يميةماالقو وكذا وضعيا في المؤشرات العالمية  ،تراجع المناخ االستثماري في مصر ،في المقابلاالستثمار

مقابل ثباتيا بتونس  تتزايد تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الى الجزائر،في بالنسبة لمفرضية السادسة"      
سجمت ن الدول الثالث أتبين انيا غير صحيحة حيث  ،"3122في السياسية وتراتالت بعد وانخفاضيا في مصر

 خالل فترة الدراسة.جنبية المباشرة قيمة االستثمارات األ في ضاانخف

 نوردىا فيما يمي; النتائج من مجموعة إلى الدراسة ىذه توصمت ;البحثنتائج ثالثا:

 الدولة تدخلف النمو، معدالت ورفع ،الموارد تخصيص في وآلياتو السوق حرية عمى االعتماد يكفي ال 
ن ضروري  لعالج الدول تدخل أدى لممطالبة بضرورة األزمات،مما أكدتو ما وىذا محدودا، كان وا 

 .االختالالت
  لم تثبت سياسات توافق واشنطن جدواىا بالنسبة لمنمو االقتصادي في الدول العربية ودول امريكا

سيا نجحت اقتصاديا رغم اعتمادىا باالضافة الى آوفي المقابل فإن دوال اخرى كدول شرق  الالتينية،
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 ،ثفةوسياسات صناعية مك،ونقص الخصخصة،قوى السوق عمى مستويات عالية من الحماية التجارية
وكل ىذه السياسات ال يمكن ان تقع ضمن اطار سياسات ،وسياسات مالية أقل صرامة خالل التسعينيات

 .واشنطن
  قتصادي توافر آليات فعالة لضمان عدالة توزيع ثمار ىذا النمو،فالعدالة االنمو التحقيق يستمزم

تمكين الجميع من الحصول عمى فرص متكافئة  بل،االجتماعية ال تعني مجرد عدالة توزيع الدخل
لمتعميم والرعاية الصحية وفرص العمل وغيرىا،وىو الضامن الوحيد لتحقيق عدالة توزيع الدخل،ومن ثم 
النمو االقتصادي المسستدام،والتنمية البشرية بشكل عام،وىذا يستمزم بالضرورة مستويات مرتفعة من 

يتعين عمى سياسات االصالح التي والبنى األساسية،،لبشرياالستثمارات العامة في رأس المال ا
 .االقتصادي ضمان توفيرىا خاصة بالنسبة لمفئات والمناطق األكثر حرمانا

  يشمل المناخ االستثماري مجمل االوضاع والظروف االقتصادية االجتماعية السياسية المؤسسية
فرص نجاح المشروع االستثماري في دولة ما وعمى ،التي يمكن ان تؤثر عمى قرار االستثمار،والقانونية

تؤثر وتتأثر ببعضيا البعض،ومعظميا ،او قطاع معين،وتعد ىذه االوضاع والظروف عناصر متداخمة
وتترجم محصمتيا كعوامل ،تداعييا اوضاعا جديدة بمعطيات مختمفة يخمق تفاعميا او عناصر متغيرة

 ،والمكونات االقتصادية واالجتماعية،لسياسيةوىي تشمل المكونات ا،جاذبة او طاردة لرأس المال
وتؤثر  بالمشروع تحيطالتي  متغيراتال مجموعة وتمثلوالتشريعية،،والمؤسسية،والمكونات التنظيمية

 .سيطرتو عن تخرج لكنيا بقراراتو
 نتيجة،العالم دول في اإلستثمار مناخ عمى سمبية تأثيرات إلى  3119 لسنة العالمية المالية األزمة أدت 

 فرض الى الدول من العديد في السمطات إتجاه اإلستثمار،وكذا بقرارات أحاطت التي اليقين عدم أجواء
 موات غير استثماريا مناخا بماعكس،المباشر األجنبي اإلستثمار من محددة أنواع عمى القيود وتشديد
 9: بين من أنو الحدود،حيث عبر والتممك اإلندماج صفقات مجال في وخاصة،قبل ذي من تحررا وأقل
 .اإلستثمارية لمبيئة مقيد إجراء 35 يوجد الحكومات إتخذتو إصالحي إجراء

 التصنيف وكاالت جميع قامت حيث المناخ االستثماري يتأثر بيا أن التوترات السياسية نتائج بينت 
 دول 8 بين ما العربية،تراوح الدول من متفاوت لعدد السيادية التصنيفات بخفض العالمية اإلئتماني
 انتميجنس، لكابيتال بالنسبة دول 3لفيتش،و دول 5،وEIUو،لموديز دول 6بورز،و آند لستاندرد بالنسبة

 ما السيادية التقييمات خفض درجات عدد وتراوح األوروبية االقتصادية االستخبارات لوحدة بالنسبة 5و
 الدول ىذه وغالبية،األخرى البمدان لبقية بالنسبة واحدة واحدة،ودرجة عربية لدولة بالنسبة درجات 6 بين

 مصر،ليبيا،تونس،البحرين،األردن،لبنان،;وىي متفاوتة بدرجات شعبيا وحراكا سياسية أحداثا شيدت
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 العام خالل فعالية 511 من العربية الدول في الترويج ىيئات نشاط تراجع ىذا إلى الكويت،قطر،إضافة
 .فعالية 411 من أقل إلى القطرية المصادر وفق دولة 26 شممت :311

 المصدر المتحدة المممكة وكانت،األولى العالمية الحرب بعد اإلستثمار تراجع التاريخية الدراسة بينت 
 توسعت الثانية العالمية الحرب األساسية،وبعد والبنية والتعدين الزراعة قطاعي في وتركزت،لو األكبر

نتقمت اإلستثمارات  الحصة من%39 عمى حازت حيث،األمريكية المتحدة الواليات إلى السيطرة وا 
 الدول إعتمدت التحويمية،بينما الصناعات في األمريكية،وتركز لمشركات القوي الصعود نتيجة العالمية
 المحتممة السمبية اآلثار من تخوفا والستينات الخمسينات في المغمق اإلقتصاد إستراتيجية النامية

 إلى مستضيفة من النامية الدول إلييا،وتحولت تدفقاتو في تراجع عنو ونتج المباشر األجنبي لإلستثمار
 التدفقات لو،وزادت جذب منطقة أول الغربية أوروبا أصبحت المقابل وفي،السبعينات نياية في لو مصدرة
 التدفقات من نسبة أكبر عمى األوروبي اإلتحاد واستحوذ،والتسعينيات اتيالثمانين فترة خالل عالميا
 الصادرة، التدفقات من األكبر النسبة عمى األوروبي واإلتحاد المتحدة الواليات استحوذت بينما،الواردة

 الصناعات في وتركزت،2:93 سنة العالمية الديون أزمة عقب الزيادة جاءت النامية لمدول وبالنسبة
 .لمتصدير الموجية

 لتستعيد عافيتيا ،(3125-3122انخفاضا في الفترة) المباشر األجنبي اإلستثمار تدفقات شيدت
ستحوذت،3119سنة  نذعمى قيمة ليا مأوتحقق ،3126سنة  من األكبر النسبة عمى المتقدمة الدول وا 

 ،(3125-3122خالل الفترة) النامية الدول لصالح لحصتيا التدريجي التناقص مالحظة مع ،التدفقات
  ارتفعت حصة كل من القطاع الرئيسي وقطاع الخدمات عمى  قطاعيا،و 3126وحدث العكس سنة 

  .حساب التصنيع
 نصيبيا تراوح حيث،المباشر األجنبي لإلستثمار إستقطاب مركز تكون أن في العربية الدول تنجح لم 

 .(3126- 3122الفترة)  في العالمي التدفق من% 4,5و% 3,4مابين
  دةر الوا المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تراجعتحيث تأثر االستثمار عالميا باألزمة العالمية 

 3119 سنة%  27بمعدل ايضا تراجع اعقاب في، :311 سنة دوالر مميار 22:8الى%  48بنسبة
 أساسية كنتيجة ،وذلك3118 سنة دوالر تريميوني حوالي نحو مع مقارنة،دوالر مميار 28:1,8 لىا

 األسواق استجابة ضعف وكذلك،الدولية الحدود عبر والتممك االندماج صفقات تراجع الستمرار
 تدفقات في انخفاضا :311سنة خالل العالم حول االقتصادية األقاليم كافة شيدت الدولية،حيث
  .الواردة المباشر األجنبي االستثمار



522 
 

 بمعدل الييا الوارد المباشر األجنبي االستثمار انخفض(عربية دولة 29)العربية لمدول وبالنسبة     
 سبقتيا التي السنوات الست خالل متتالية زيادات تحقيق بعد،:311سنة دوالر مميار 3,:8الى% 29,4
 في الحاد االنكماش الى اساسية بصفة التراجع ىذا يعزى ،حيث3119 سنة دوالر مميار :,7:مع مقارنة

 مشاريع وتأجيل،العربية المنطقة داخل والتممك االندماج صفقات تراجع في ساىم بما،المصرفي االئتمان
 .فييا التنمية

 شيدتحيث ،في الدول العربيةاألجنبي المباشر دت التوترات السياسية الى التأثير عمى االستثمار أ 
 3121سنة دوالر مميار 79,7من % 48,5بمعدل انخفاضا( دولة32)العربية الدول الى الواردة التدفقات

 دوالر مميار 7,4:و،:311سنة دوالر مميار 87,4مع ،ومقارنة3122سنة دوالر مميار 54الى
 .3119سنة
 من الرغم حيث عمى،عالميااالستثمار األجنبي المباشر  تدفقاتبينما لم تؤثر التوترات السياسية عمى    

 ارتفاعا شيدت العالم في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات ان اال،3122 سنة حصمت التي التوترات
  .3121سنة دوالر تريميون 2,4مقابل،3122سنة خالل دوالر تريميون 2,67 لتبمغ% 28 بنسبة

   بزيادة ،الكميةاالقتصادية التوازنات  طفيف في أدت االصالحات االقتصادية في الجزائر الى تحسن
مميار  4,7،وانخفاض في المديونية الخارجية الى3126سنة %::,4الى 3122سنة  %3,94النمو من 

،مع بقاء التضخم ضمن الحدود 3122مميار مقارنة بسنة 297,2االحتياطيات الىوزيادة ،3126سنة
 ،بينما زاد العجز في الحساب الجاري والموازنة العامة،3126سنة  %5,89( وىو%6المقبولة)اقل من

،مع ارتفاع البطالة الى 3126دوالر سنة 5285,9كما انخفض متوسط الدخل السنوي لمفرد الى
 .3126سنة  %:22,2

 تصويت الربعة)تحسن في مؤشرات الحوكمة األ،نتج عن االصالحات االقتصادية في الجزائر
سياسي،فعالية الحكومة،النوعية التنظيمية( بينما تراجعت في مؤشري سيادة ال ستقراراالمساءلة،الو 

وسط ،غير ان القيم المسجمة متدنية واقل من المت3122مقارنة بسنة 3126ومراقبة الفساد سنة ،القانون
 .العالمي

  انعكس في تحسن طفيف لموقعيا في و ،(3126-3122في الجزائر في الفترة) االستثمار مناختحسن
الى دول ذات تنمية  3122تحوليا  من دول ذات تنمية بشرية متوسطة سنة مع،الدوليةالتقييم  مؤشرات 

 .،غير ان ىذا التحسن ال يعكس الجيود المبذولة في تييئة المناخ االستثماري3126بشرية مرتفعة سنة
   مقارنة بالفترة،(3126-3122في الفترة)الواردة الى الجزائر انخفضت االستثمارات االجنبية المباشرة   

بينما تركزت في الصناعة والسياحة في ،3122وتركزت في الصناعة قبل ،(3116-3122) 
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االجنبية  من اجمالي التدفقاتعمى التوالي  % 34,38و  %76,16بحصة  (3126-3122الفترة)
 .وتعتبر الواليات المتحدة اكبر مستثمر في الجزائر تمييا فرنساالواردة،  المباشرة

  سجمت  ،حيثفي التوازنات االقتصادية الكمية تحسن الىتصادية في مصر االق االصالحات لم تؤد
كما ،3126سنة% 4,6الى 3122سنة% 2,89الذي ارتفع من  االقتصاديتراجعا فييا ماعدا النمو 

من  %23,16وارتفعت البطالة الى،3126دوالر سنة 76,:481ارتفع متوسط الدخل السنوي لمفرد الى
 .3126اجمالي القوة العاممة سنة

  ماعدا تحسن طفيف في مؤشر ،ي تحسن في مؤشرات الحوكمةألم ينتج عن االصالحات في مصر
مقارنة  3126ما باقي المؤشرات فسجمت تراجعا سنةأومؤشر االستقرار السياسي،،التصويت والمساءلة

        .:311و 3122بسنتي
 التقييم موقعيا في مؤشرات ضعف انعكس عمى ،و ياالستثمار  مناخلم تسجل مصر تحسنا في ال

 .3122مقارنة بسنة 3126ماعدا تقدميا بأربعة مراتب في مؤشر سيولة االعمال سنة،الدولية
   3126( مع ارتفاعيا سنة3125-3122في الفترة) مصر ات األجنبية المباشرة فياالستثمار انخفضت، 

تركزت و ،(3122-3118لفترة)في ا % :,8و% 82,2البترول والصناعة بحصة  يوتركزت في قطاع
لفترة في اوتعتبر الواليات المتحدة أكبر مستثمر في مصر (،3126-3122لفترة) في اقطاع البترول في 
وروبي لتتراجع الى المرتبة الثانية لصالح دول االتحاد األ،مميار دوالر 35,37 ( بقيمة3118-3122)

  .(3126-3122في الفترة)
 بزيادة طفيفة في ،الكميةاالقتصادية   التوازناتالى استقرار في   تونس فياالقتصادية  االصالحات دتأ

          مع استقرار التضخم ضمن القيم المقبولة،3126سنة %4,8الى 3122سنة% 4,2النمو من 
 (،مع زيادة طفيفة في عجز الموازنة،واستقرار الحساب الجاري واالحتياطيات الدولية،كما%6)اقل من

كما انخفض ،3126مميار دوالر سنة 41,7الى  3122مميار دوالر سنة  33,2زادت المديونية من 
من اجمالي  %26وانخفضت البطالة الى،3126دوالر سنة 4:33,76متوسط الدخل السنوي لمفرد الى

 .3126القوة العاممة سنة
   شر المساءلة نتج عن االصالحات في تونس تحسن في  بعض مؤشرات الحوكمة متمثمة في مؤ

 ،بينما تراجعت في مؤشر االستقرار السياسي،ومؤشر مراقبة الفساد،ومؤشر سيادة القانون،والتصويت
  .ومؤشر النوعية التنظيمية،وفعالية الحكومة

 التقييم الدولية مع  انعكس عمى موقعيا في مؤشرات ،سجمت تونس تراجع طفيف في مناخ االستثمار
  .بقائيا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة
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 مميار دوالر  2,25سجمت تونس انخفاض في التدفقات الواردة لالستثمار األجنبي المباشر من
مميار دوالر  2,6)3122،وىي مقاربة لقيمتيا قبل 3126مميار دوالر سنة 2الى  3122سنة
     وفي قطاعي الطاقة والخدمات في الفترة،3122قة قبل(،وتركزت في قطاع الطا3121سنة
في  ،وفرنسا3122كبر المستثمرين في تونس قبل أواالمارت ،(،وتعتبر المممكة المتحدة3122-3126)

لمانيا وقطر  المنافسة لمحصول عمى حصة من السوق التونسي في أمع دخول  (3126-3122الفترة)
 .نفس الفترة

  الجزائر  من خالل متابعتو فيتدفقات االستثمار االجنبي المباشر تأثير الحركات االحتجاجية عمى يتبين
مميار دوالر  2,62منفي التدفقات حيث سجمت تونس انخفاض ،3122وتونس ومصر قبل وبعد 

بنسبة  3122نتيجة الرتفاع عدد االحتجاجات سنة  3122مميار دوالر سنة  2,25الى  3121سنة
الى  3123سنة في تونس  %9كما ادى انخفاض االحتجاجات بنسبة ،3121رنة بسنة مقا 233%

 3122مصر سجمت قيمة سالبة سنة  بينمامميار دوالر، 2,7ارتفاع االستثمارات االجنبية مسجمة قيمة 
 287زيادة االحتجاجات من نتيجة 3121مميار دوالر سنة  7,49مميون دوالر مقابل  594-وىي 

،بينما الجزائر التي تقل فييا حدة 3122احتجاج شيريا سنة  322الى 3121احتجاج شيريا سنة 
 3121سنة مميار دوالر  3,37سجمت ارتفاعا في قيمة االستثمارات االجنبية المباشرة منفاالحتجاجات 

 .3122مميار دوالر سنة  3,69الى

 المقترحات:رابعا:

 الى المقترحات التالية; التوصل تم السابقة نتائجال عمى بناء

 يراعى فيو;;مناسب اجتماعي اقتصادي اصالح نموذج اختيار 
 عمييا الحفاظ الدولة تريد التي االقتصادية والثوابت الجديد العالمي االقتصادي النظام مفاىيم بين التوفيق. 
 بحيث ال يكون تدخل الدولة عمى  والسوق الدولة بين المعقول يراعى فيو التوازن  لمدولة جديد دور تحديد

  .حساب القطاع الخاص
 األعمال رجال فيو بما إعداده في المدني المجتمع مشاركة ،واإلصالح برنامج وراء الفكرية الخمفية وضوح 

 .النقابية والمنظمات
 الخاص القطاع ومؤسسات الجامعات فييا تسيم إعالمية،تثقيفية حممة مع اإلصالح إجراءات تزامن 

 .الحكومية المؤسسات جانب إلى اإلعالمية
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 القطاع في العاممين وتقاعد االجتماعي كالتأمين حماية إجراءات مع اإلصالح إجراءات تزامن 
 .الصحي الخاص،والتأمين

 من خالل:الخاص القطاع صالحا: 
 الزراعة،التجارة،السياحة،التحويمية الصناعة) الدولة منيا تنسحب أنشطة في الريادي الدور إعطاؤه، 

 .(الخدمات
 والتأمين والتمويل  الخدمية القطاعات ضمن معينة أنشطة في الخاص والقطاع الدولة بين الشراكة، 
 جديدة أنشطة في الخاص القطاع لمبادرات الدولة دعم. 
 الخاصة الفردية الممكية حق عمى التأكيد. 
 المصرفي بالتركيز عمى: اإلصالح 
 تنويع يستطيع الذي الشامل المصرف إلى المتخصص المصرف من واالنتقال،المصرفي التخصص إلغاء 

 وتحسين الربح زيادة باتجاه لديو المتوافرة اإلمكانيات كل واستخدام،القطاعات بين المخاطر وتوزيع،استثماراتو
 .المصرفية الخدمات

 غير الموظفين نقلو االختصاصات، حسب الموظفين توزيع اعادة يتضمن الذي البشري المال برأس االىتمام 
 التأمينات نظام إلى أو،أخرى قطاعات إلى المصرفي والعمل الحديثة التطورات مواكبة عمى القادرين

 يدر متطوراً  بشرياً  رأسماالً  يصبحون بحيث العاممين لجميع المستمر والتدريب التأىيل استخدامو االجتماعية،
 .المصرف عمى أكبر دخالً 

 ما من شأنو جمب اكبر  قرارال اتخاذبيدف سرعة ،والموظفين والفروع االدارة لمجمس واسعة صالحيات إعطاء
 .عدد من العمالء

 جديد من نحدد بحيث،العالمية المصارف في بيا المعمول اإلدارية اليياكل وفق المصارف ىيكمة اعادة 
 إدارية شبكة حسب وذلك قسم أو إدارة كل ومسؤوليات الفروع ومدراء،االدارة ومجمس،العام المدير صالحيات
 .والموضوعية والدقة الوضوح فييا يظير متكاممة

 النظام عن يختمف اإلدارية المستويات جميع بين جديدة عمل آليات يتضمن مصرفي إداري نظام إقرار 
 جذب وآلية،المصرفية الخدمات ونوعية طبيعة االعتبار بعين ويأخذ،اإلنتاجية القطاعات في اإلداري

 مصرفية خدمات لخمق اإلداري النظام ىذا يؤدي بحيث واالقتراض واالستثمار لالدخار والزبائن المودعين
 .العالمية المصرفية األنظمة في الحال ىو كما متطورة

 اإلقراض وشروط نسب لتعديل نحتاج وبذلك،الجديدة الظروف مع لتتناسب القائمة العمميات أنظمة تطوير، 
 ،القرض عمى الحصول وفترة،المطموبة والرىونات والضمانات والكفاالت القرض عمى الحصول آلية
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 مع النظام ىذا يتناسب بحيث،لمزبائن ومنحيا بيا اإلقرار إداري مستوى لكل فييا يحق التي والمجاالت
 .العالمية األنظمة

  من خالل: االقتصادي اإلصالحخطة  االجتماعية في اعداد مراعاة العدالةضرورة 
 إلييا الوصول وسيولة كفاءتيا مع الصحية الخدمات تغطية زيادة عمى العمل. 
 الشرائح لدى قيمة أقل االجتماعي الضمان اشتراكات تكون تصاعدية،وأن أكثر الضرائب تكون نظم أن 

 .الخدمات رسوم وكذلك المنخفضة
 من كنسبة التعميم عمى اإلنفاق زيادة عمى ،والعملالتأكيد عمى التعميم ونوعيتو وتجاوبو مع متطمبات السوق 

 الحالة ىذه في تظير حيث الفقراء تعميم عمى الحكومي اإلنفاق زيادة خالل من وذلك اإلجمالي المحمي الناتج
  .الدخول توزيع عدالة

 ما يمي ويتطمب:لمدولة اإلداري الجهاز إصالح: 
    بحيث تكون القرارات ،السياسيةضرورة فصل االدارة الحكومية) واالقتصادية بشكل خاص(عن االدارة

 .وتخدم تحقيق األىداف االقتصادية ذات المحتوى االجتماعي،االدارية مستقمة عن أي تأثير سياسي
 عمى إنشائيا،والتأكيد قانون حسب ليا المرسوم بالدور لمقيام القائمة التنفيذية لممؤسسات المجال إعطاء 

 بالكامل ومسؤولياتيا صالحياتيا اليرمي التسمسل درجات مختمف في واإلدارات الجيات كافة ممارسة ضرورة
 .األساس ىذا عمى ومحاسبتيا

  ورفع مستوى ،لموظفي الدولة المستوى المعيشي الالئقتوفير  ،بيدفرفع األجور في جياز الخدمة المدنية
 أدائيم وحتى تستطيع جذب الخبرات العالية لإلدارة. 

   ليا نفس التقميل قدر اإلمكان من االزدواجية في العمل عن طريق دمج الوزارات والمؤسسات والييئات التي
 .الميام

  من خالل:الحكم الرشيدمفاهيم تفعيل:  
 والعمل،والمساءلة والنزاىة،الشفافية لثقافة والترويج واألعالم لمتوعية،متكاممة إعالمية إستراتيجية وتنفيذ وضع 

 لموظيفة أخالقي ميثاق وتطوير،الحكومي القطاع مؤسسات داخل والمينية األخالقية المعايير تعزيز عمى
 .العامة

 حكام،السياسات وضع  الالزمة والموائح بالقوانين ودعمو،والمحاسبية المالية الرقابة لجياز المؤسسي التكوين وا 
 .العام المال عمى الوالية وتحقيق لتأمين

 وتفعيل الشفافية من المزيد تضمن يالت والتشريعات القوانين إصدار وتوصيات،المقارنة الدراسات عمل 
 .والمحاسبة المساءلة
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 المخطط األخرى،ونشر الرقابية الجيات مع دورية،والتنسيق بصورة الفساد مخطط مكافحة معالم تحديد 
 .الرقابية واألجيزة الحكومية والجيات لممجتمع معالمو وتحديد

 بمسؤولياتيم الحكومي القطاع موظفي التزام عمى التأكيد خالل من والشفافية المكاشفة آليات وتطبيق دراسة 
 .أعماليم ومتابعة استفساراتيم عمي والرد قانونيا منظمة آليات عبر لمجميور المعمومات نشر عن
 :مواصمة االصالحات الخاصة ببيئة أداء األعمال ب 

 عالن تأسيس  إلغاء طريق عن اإلجرءات إنجاز تكمفة تخفيض بعض المتطمبات غير الالزمة مثل نشر وا 
لغاء بعض الرسوم الخاصة بالتسجيل لوطنيةالشركة الجديدة في إثنين من الصحف ا  .وا 

 إنشاء النافذة الموحدة لمسمطات الجمركية واألمنية وتحسين اإلجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية. 

 عادة عدد تقميل  في وجعميا اإلجبارية واإلشتراكات بالعمال المرتبطة اإلشتراكات نسبة في النظر الضرائب،وا 
 .%23حدود

 إجراءات إدارية مبسطة ال خالل من الضمانات، قانون يقرىا أنواع الضمانات التي لكل تسجيل مكاتب إنشاء 
 بشكل اإللكترونية الشبكة عبر تسجيل الضمانات بفحص لممقرضين وتسمح قانونية مراجعة أو توثيقاً  تتطمب
 دائم.

 واألىمية واألفراد الخاصة المؤسسات مع وكذلك الحكومية األجيزة بين فيما اإللكتروني التعامل وتطوير إدخال 
 الخدمات من تمييدا لمزيد عمييا، والحصول لممستثمرين المعمومات والبيانات تسجيل مجاالت في وخصوصا

 اإللكتروني. التوقيع عتمادا  و  من المعامالت متزايد عدد نجازإ تشمل التي

 غرار عمى فييا الحكم إصدار إلى تاريخ القضية رفع تاريخ من القضايا لتسجيل ومتابعة آلي نظام إدخال 
 الدولي. البنك ودعم إشراف تحت وأرمينيا من ألبانيا كل تجربة

 اإلفالس. إعالن ومراحل إجراءات في الدائنين إشراك 

 االستثمار: ومناخ لبيئة الدقيق التشخيص 
 األجنبية واالستثمارات،عام بشكل االستثمارية البيئة عن وشاممة وحديثة دقيقة ومعمومات بيانات قواعد بناء 

 والشركات،منيا الواردة الدول بحسب وتوزيعيا وتطورىا واألرصدة التدفقات مستوى ورصد،بشكل خاص
 العالمية،وتضمن المعايير تراعي ومتكاممة محكمة منيجية وفق فييا،وذلك والقطاعات الناشطة المستثمرة
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 داخل التنموي األداء عمى االستثمارات تمك أثر وكذلك،المتبعة اإلجراءات والسياسات من العوائد تقييم إمكانية
 .المستضيفة الدولة

 جاذبيتيا صعيد عمى وضعفيا قوتيا مكامن لتحديد،المعنية الجيات من لجنة بتشكيل عربية دولة كل قيام 
 ،الدولية المؤشرات في العالمي مركزىا تحسين عمى والعمل،والدولية اإلقميمية المنافسة ضوء في،لالستثمار
      .الموجودة والتحديات المعوقاتمجمل  إزالةوذلك ب

 عن طريق وضع;االستثمار:  مناخ لتحسين السميم التخطيط     
 الجيات مختمف بمشاركة االستثمار جذب في المؤثرة العوامل مختمف لتحسين واستراتيجيات خطط وضع 

 .واالجتماعية واالقتصادية واإلجرائية والتشريعية المؤسسية المحاور مختمف وعمى الصمة ذات
 إلنشاء الالزمة المرفقة األراضي وتوفير الحرة والمناطق والتكنولوجية الصناعية المدن وتوسعة إنشاء 

 .المتنوعة والنقل االتصال  بوسائل وربطيا ليا المتنوعة الخدمات وضمان توصيل المشروعات
 التعميمي النظام ىيكمة إعادة خالل من وميارتيا إنتاجيتيا وتعزيز البشرية الموارد اعادة تخطيط وىيكمة 

 لمواجية الميارات،وذلك وكسب واإلبداع البحثية القدرات وتنمية الفني والتعميم الكفاءة عمى والتدريبي بالتركيز
 .اإلنتاجية وتدني المدربة توافر العمالة تحديات

 في المحمي باإلنتاج وربطيا العالمية واالبتكارات التكنولوجية المستجدات ومواكبة العممي البحث تطوير 
 .المجاالت مختمف

 التمويل مؤسسات عبر أو المحمية المال وأسواق البنوك من المشروعات تمويل إجراءات وتيسير تسييل 
 .العالم في والدولية الخاصة

 في والدخول التوسع  عمى والتأىيل بالتدريب وتشجيعيم المستثمرين صغار من جديدة أجيال وتأىيل دعم 
 .المجاالت مختمف في تثماريةسا ودولية شراكات محمية

 المستثمرين: لجذب الفعال الترويج 
 الترويج عمى يقوم،متكامل مفيوم وفق األجنبية االستثمارات لجذب الشامل القطري التخطيط منيج اعتماد 

 الجيات كل وتنفيذه وضعو في ويشترك،واألعمال والسياحة والتجارة لالستثمار جاذب كموقع الشامل لمبمد
نجاز،الخارجية والعالقات سيما جيات التخطيط وال،المعنية  وكل والمرافق،التحتية والبنى والتشريع،المعامالت وا 

 لبيئة المتواصل التطوير ضمان ىو االستثمار،واالىم تشجيع ىيئات جانب إلى،أداء األعمال ببيئة يتصل ما
 ما سيما وال،الخارجية لممستجدات السريعة واالستجابة الدقيقة تراعي المتابعة أسس عمى تثمارساال ومناخ
 .والعالم المنطقة في المنافسون بو يقوم



527 
 

 الجيات إلى الوصول تحقيق في وفعالية تحديدا أكثر استثمارية وبرامج وسياسات صياغة استراتيجيات 
 قدرة لدييم الذين األجانب والمستثمرين الجنسية متعددة الشركات وخصوصا واالستقطاب،بالترويج المستيدفة

 في وفعال واضح بدور األجنبي االستثمار قيام فعال،وكذلك بشكل الوطني االقتصاد في بقوة لمتأثير كامنة
 ضرورة مع المجاالت، مختمف في الحكومات تعتمدىا التي المستدامة والتنمية النمو واستراتيجيات خطط تنفيذ
 االستثمار التفاقات اإلنمائي البعد ولتعزيز المستقبل في وتطويرىا تعديميا لمواصمة السياسات تمك مردود تقييم

 .الدولية
   المباشرة: األجنبية االستثمارات من العوائد تعظيم 
 المضافة القيمة مؤشرات في األجنبية االستثمارات تأثير قياس العربية والمجتمعات االقتصادات عمى 

 العممي والبحث الثابت المال رأس وتكوين الضريبية واإليرادات واألجور والتشغيل والرواتب والتصدير
 .والتطوير

 قيود فرض مقابل،استدامتيا التنميةوعمى عمى اإليجابي األثر ذات لممشروعات األولوية لمنح معايير وضع 
جراءات لتعديل  تمك فعالية لضمان التنمية بخطط ذلك كل ربط مع،السمبي األثر ذات المشروعات مسار وا 

 .التنموية تحقيق األىداف في المشروعات
   السياسات: ومرونة الدورية المراجعة 
 وفي تغيرات من العالم يشيده ما ضوء في االستثمارية بمدانيا جاذبية بمراجعة دوري وبشكل الحكومات قيام 

 إجراءات. من المنافسة الدول ما تتخذه ضوء
 والتجديد واإلنتاجية الجودة لمبمد،ومعايير التنافسية والقدرة،العامة االقتصادية الكفاءة محاور عمى التركيز 

 القوانين فاعمية ومدى أنواعيا ب الحكومية الخدمات وكفاءة األسواق،وجودة وحرية االقتصاد واالبتكار،وانفتاح
 .لممستثمرين وشفافة وفعالة متوقعة إجراءات اتخاذ تضمن العامة لمحوكمة الرفيعة بالمعايير واحتراميا،وااللتزام

 ;آفاق البحثخامسا:

 وتتمثل في; الحقة ألبحاث مفتوحة آفاقا تعتبر الدراسةتتعمق فييا  لم أخرى جوانب ىناك

 عالمية جديدة في ظل انييار توافق واشنطن.  التأسيس لحوكمة 
 .أثر األزمات العالمية عمى مناخ االستثمار 
 .أثر الحركات االحتجاجية عمى مناخ االستثمار 
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 الحكمة،بغداد، ،بيتالبديل والخيار الدولي النقد صندوق نيج بين المالي االصالح،اكرام العزيز عبد .9

2002. 
 النيل ،مجموعة1،طالقومي اإلقتصاد مستوى عمى اإلقتصادية السياساتالحميد، عبد المطمب عبد .10

 .2003القاىرة، العربية،
 .1986المبنانية،القاىرة، المصرية الدار 1ط ،الدولي التأمينحاتم، عفيفي سامي .11
 ،دار1ط مقارنة، ،دراسةوالتحديات العربية،الواقع الدول المباشر في األجنبي اإلستثمارأحمد، قبالن فريد .12

 .2008العربية،القاىرة، النيضة
 ديوان الثانية، ،الطبعةتقييمية تحميمية دراسة الكمية االقتصادية السياسات إلى المدخلالمجيد، قدي عبد .13

 .2005عكنون، الجامعية،بن المطبوعات



922 
 

 العربية، الوحدة دراسات ،مركزالعربية األقطار بين األموال رؤوس إلنتقال القانوني النظامعمي، كريمي .14
 .1990لبنان،

 مؤسسة ،دارالحديثة التقنيات ظل في االلكترونية والبنوك النقوديوسف، كافي مصطفى .15
 .2011رسالن،دمشق،

 .2010السفير،عمان، ،مطبعةالرشيد والحكم السياسي اإلصالحعموي، باهلل أمين،المعتصممشاقبة  .16
 حسن ،مكتبة1،طاالقتصادية التنمية في دراساتسانية، بن الرحمان طيف،عبدمال عبدمصيطفى  .17

 .2014لبنان، العصرية،
 الدول في الزراعي القطاع عمى وآثارىا االقتصادية االصالحات برامج سياساتعمي، محمد المقبمي .18

 .2012،،عمان1غيداء،ط ،دارالنامية
 ،العربي االقتصادي التكامل في وأثرىا الييكمي والتكييف االقتصادي التثبيت سياساتتوفيق، سالمالنجفي  .19

 .2002الحكمة،بغداد، بيت

 9مذكراتالطروحات و األ -ب

، الراىنة العالمية التطورات ظل في التنمية وتحديات الجزائر في االستثمارات سياسةالقادر، بابا عبد .20
 .2003/2004الجزائر، ،جامعة(منشورة غير) اإلقتصادية العموم في دكتوراه اطروحة

-6877)الفترة خالل الجزائر حالة دراسة9الوطني الدخل توزيع اعادة في دورالضريبةالكريم، عبد بريشي .21
-2013بمقايد،تممسان، بكر أبو ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية العموم في دكتوراه ،أطروحة(4066
2014. 

 ظل في المباشرة األجنبية االستثمارات تنمية عمى االقتصادية السياسات أثر تحميلدالل،سمينة  بن .22
 ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية العموم في دكتوراه ،اطروحةالجزائر حالة دراسة9االقتصادية اإلصالحات

 .2013-2012خيضر،بسكرة، محمد
 ،الجزائر حالة دراسة9المحمية االقتصادية التنمية تحقيق في الراشد الحكم دور، المطيف عبدنعوم  بن .23

 .2016-2015اسطمبولي،معسكر، مصطفى ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية العموم في ماجستير مذكرة
 تطوير أو الطمب تحفيز بين9االقتصادي النمو تحقيق في االقتصادية السياسة اتجاهكريم،بودخدخ  .24

 ،جامعة(منشورة غير)التسيير عموم في دكتوراه ،اطروحة(4062-4006)الجزائر حالة العرض،دراسة
 .2015-3،2014 الجزائر

 الجزائر حالة االقتصادية اإلصالحات ظل في النقدية السياسة نتائج لتقييم محاولةمحمد، بوشة .25
-3،2012الجزائر ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية العموم في دكتوراه ،أطروحة(6887-6880)فترة

2013. 
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الجزائر  حالة دراسة9االقتصادي االستقرار تحقيق في الدولية المالية المؤسسات دورايمان،حمالوي  .26
 خيضر،بسكرة، محمد ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية العموم في ماجستير ،مذكرة(6880-4064)

2013-2014. 
 البشرية التنمية تحقيق في النامية الدول في االقتصادي االصالح سياسات ،دوراسميان راضيةخزار  .27

         االعمال ادارة في ماجستير ،مذكرة4064-4006 الفترة خالل الجزائر حالة دراسة9المستدامة
 .2012-2011،،سطيفعباس فرحات ،جامعة(منشورة غير)
 لدول مقارنة دراسة 9المباشر األجنبي االستثمار استقطاب في االستثمار مناخ أثر،دحماني سامية .28

 جامعة ،(منشورة غير)االقتصادية العموم في دكتوراه أطروحة،(4062-4000)الفترة خالل العربي المغرب
 .2016-3،2015الجزائر

 دكتوراه أطروحة ،(المغرب-تونس-الجزائر)العربي المغرب دول في االقتصادية االصالحات،دمدوم زكرياء .29
 .2015-3،2014الجزائر ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية العموم في

-6886)مصر في االقتصادي التحول أىداف تحقيق في العام االنفاق فاعميةمحمد، وجيو والء دياب .30
 .2013مصربنيا، التجارة،جامعة ،كمية)غير منشورة(االقتصاد في ماجستير ،مذكرة(4066

 العربية المممكة في اإلقتصادي النمو في ودورىا المباشرة األجنبية االستثماراتسالم، بن بندرالزىراني  .31
 سعود،السعودية، الممك ،جامعة(منشورة غير)اإلقتصاد في ماجستير ،رسالة4000-6880 السعودية

2004. 
 دكتوراه ،أطروحةالجزائر حالة9العربية بالدول المستدامة التنمية تحقيق في الراشد الحكم ،دوربوزيد سايح .32

 .2013-2012بمقايد،تممسان، بكر ابي ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية العموم في
 القطاعات في االداري الفساد من الحد في والمساءلة الشفافية دور، بادي بن عموش بن فارسالسبيعي  .33

 األمنية، لمعموم العربية نايف ،جامعة(منشورة غير)االمنية العموم في فمسفة دكتوراه ،اطروحةالحكومية
 .2010،ضالريا

 تنمية فى األمريكية المتحدة والواليات مصر بين المرتقبة التجارة منطقة دور،محمد سحر عبود .34
 .2008القاىرة، ،جامعة(منشورة غير)السياسية والعموم االقتصاد في ماجستير ،رسالةالمصرية الصادرات

 العموم في دكتوراه طروحةأ،الفقر من والحد العام اإلنفاق لترشيد حديث كمدخل الراشد الحكمشعبان،فرج  .35
 .2012-3،2011الجزائر ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية

الصين، تركيا،  بين مقارنة دراسة مع النامية الدول في المباشر األجنبي االستثمار أىمية، كريمةفرحي  .36
 .2013-3،2012الجزائر ،جامعة(منشورة غير)االقتصادية العموم في دكتوراه ،اطروحةوالجزائر مصر

 الوزارات في االداري باألداء وعالقتيا الرشيد الحكم معايير تطبيق واقعالرزاق، عبد سمير مطير .37
 .2013األقصى، ،جامعة(منشورة غير)الرشيد، والحكم الدولة ادارة في ماجستير ،مذكرةالفمسطينية

 في دكتوراه ،أطروحةاالقتصادية التنمية لتمويل كأداة االستثمار وترقية تشجيع آلية،الزين منصوري .38
 .2005/2006الجزائر، ،جامعة(منشورة غير) اإلقتصادية العموم
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 االقتصادية المتغيرات عمى وآثارىا الييكمي والتكيف االقتصادي التثبيت برامجابراىيم، جمال النجار ىيثم .39
 .2016االزىر،غزة، ،جامعة(منشورة غير)االقتصاد في ماجستير ،رسالةالكمية

 :مجالتال -ج

 األىرام ،كتابمصر الى المباشر األجنبي االستثمار تنمية استراتيجية،األسرج حسين عبد المطمب .40
 .2005االىرام،القاىرة،أوت، ،مؤسسة213االقتصادي،العدد

 ،مؤسسة229االقتصادي،العدد  االىرام ،كتابمصر في الصغيرة المشروعات مستقبل،--------- .41
 .2006االىرام،القاىرة،اكتوبر

 ،جامعة2افريقيا،عدد شمال اقتصاديات ،مجمةالمباشر الخاص االستثمار حوافزنذير، أوسرير منور،عميان .42
 .2005بوعمي،الشمف،ماي بن حسيبة

 األجنبي اإلستثمار تدفقات في وأثرىا اليمنية الجميورية في اإلقتصادية اإلصالحاتعمر، محمدباناجة  .43
 .2009اإلقتصادية،مصر،شتاء لمبحوث العربية ،الجمعية45عربية،عدد اقتصادية بحوث ،مجمةالمباشر

 عربية، اقتصادية بحوث ،مجمةالسعودية العربية حالة دراسة9الرشيدة الحوكمةالبسام، اهلل عبد بسام .44
 .2014خريف-اإلقتصادية،مصر،صيف لمبحوث العربية ،الجمعية68-67العددان

-6880) الفترة الجزائرخالل في التضخم  واستيداف النقدية السياسةالعزيز، عبد طيبةعمي، بنبمعزوز  .45
 .2008شتاء مصر، اإلقتصادية، لمبحوث العربية الجمعية ،41عربية،العدد اقتصادية بحوث ،مجمة(4001

 إقتصاديات ،مجمةالجزائر في االقتصادي اإلصالح برنامج ضمن المؤسساتي اإلصالح واقعسمية،بمغنو  .46
 .2012بوعمي،الشمف، بن حسيبة جامعة،10 افريقيا،العدد شمال

 ،مجمةاألجنبي اإلستثمار تنمية في ودوره الجزائر في العقار أزمة، اسماعيل قانة محبوب،بن حمودة بن .47
 .2007مرباح،ورقمة، قاصدي ،جامعة5الباحث،العدد

 ،الجزائر في االقتصادية التنمية متطمبات تحقيق في الصناعة قطاع دورزرقون، بوختالة سمير،محمد .48
 .2015مرباح،ورقمة،جوان قاصدي الثاني،جامعة االقتصادية،العدد لمتنمية الجزائرية المجمة

 بن حسيبة ،جامعة4افريقيا،عدد شمال اقتصاديات ،مجمةالجزائر في الضريبي الضغطحميد،بوزيدة  .49
 .2006بوعمي،الشمف،جوان

 ،الجزائر حالة دراسة تقييميا وطرق المباشرة األجنبية اإلستثمارات لجذب المحفزة العواملغريب،بولرباح  .50
 .2012،ورقمة،سنة مرباح قاصدي ،جامعة10الباحث،عدد مجمة

 وتونس الجزائر من كل في المباشرة األجنبية االستثمارات تدفق محدداتزرقين، نورة،عبودبيري  .51
-67عربية،العددان اقتصادية بحوث ،مجمة(4064-6881)الفترة خالل مقارنة قياسية دراسة9والمغرب

  .2014خريف -،مصر،صيف اإلقتصادية لمبحوث العربية ،الجمعية68
 لممدة األردن في الجاري الحساب عجز في الييكمية االصالحات أثرجعفر، غيداءالزبيدي قصي،الجابري  .52

 .2013المستنصرية،بغداد، ،جامعة97واالقتصاد،العدد االدارة مجمة،6880-4060
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 مصر)مختارة عربية بمدان في الييكمي التكيف سياسات تحميلسحر،عباس الكاظم، عبد ايمانجبار  .53
 الكوفة، واالقتصاد،جامعة االدراة ،كمية10رقم ،العدد2االقتصادية،المجمد لمعموم الغري ،مجمة(والمغرب
2008. 

 ،26مجمدالدمشق، جامعة ،مجمةالسورية العربية الجميورية اإلستثمارفيالعزيز، عبد خزامىالجندي  .54
 .2010،سوريا،2العدد

 ،الجزائر حالة دراسة9والمحمي الدولي المستوى عمى االستثمار سياسات تنظيمرايس، لبيبة،حدة جوامع .55
 .2014بسكرة،ديسمبرجامعة محمد خيضر،،16 وادارية،العدد اقتصادية ابحاث مجمة

 ،7افريقيا،عدد شمال اقتصاديات ،مجمةافريقيا شمال في اإلقتصادي والنمو اإلصالحاتبوحفص، حاكمي .56
 .2009الثاني بوعمي،الشمف،السداسي بن حسيبة جامعة

 ظل في (تونس،والمغرب،والجزائر) العربي المغرب دول في المباشر األجنبي االستثمار واقعفطيمة،حفيظ  .57
 ،اإلقتصادية،مصر لمبحوث العربية ،الجمعية50عربية،العدد اقتصادية بحوث ،مجمةالعالمية المتغيرات

 .2010ربيع
 بحوث ،مجمةأين؟ إلى ثم"...الثورة"و"الغضب" إلى"الرخوة الدولة"و"المخاطر مجتمع"منمنير،الحمش  .58

 .2011خريف -مصر،صيف ، اإلقتصادية لمبحوث العربية ،الجمعية56-55عربية،العددان اقتصادية
 االدارة كمية ،مجمةاالقتصادي الفكر في والكفاءة االقتصادية الحرية اشكاليةوآخرون، عبد عبيد حميد .59

 .2016بابل، عشر،جامعة الثامن واالقتصاد،العدد
 ،2افريقيا،العدد شمال اقتصاديات ،مجمةالجزائري اإلقتصاد عمى التجاري اإلنفتاح أثرخديجة،خالدي  .60

 .2004بوعمي،الشمف،ماي بن حسيبة جامعة
 لمتخطيط، العربي ،المعيد32التنمية،العدد جسر ،مجمةوقضايا تعاريف األجنبي االستثمارخضر حسان، .61

 .2004الكويت،
 ،مجمةالجزائر في البترولية الجباية محل العادية الجباية إحالل عممية تقييمسمير،عمور ،كمال رزيق .62

 .2006جانفي الشمف، بوعمي، بن حسيبة ،جامعة5افريقيا،عدد شمال اقتصاديات
 اقتصادية بحوث ،مجمةالمعمومات وتكنموجيا المعرفة اقتصاد نحو العربية األقطار توجو،------- .63

 .2010 شتاء-2009 اإلقتصادية،مصر،خريف لمبحوث العربية الجمعية ،49 -48 عربية،العددان
 دراسة)الجزائر حالة9األجنبية اإلستثمارات في القطرية المخاطر أثرالكريم، ،البشيرعبد------ .64

 .2010اإلقتصادية،مصر،ربيع لمبحوث العربية ،الجمعية50عربية،العدد اقتصادية بحوث ،مجمة(قياسية
 ،مجمةوالجزائر األوروبي اإلتحاد بين ما الحر التبادل منطقة لنجاح المرافقة السياسات،--------- .65

 .2005بوعمي،الشمف،ديسمبر بن حسيبة ،جامعة3افريقيا،عدد شمال اقتصاديات
 عربية، اقتصادية بحوث ،مجمةالجزائر في التنمية وتمويل الصرف احتياطيات إدارة،-------- .66

 .2008اإلقتصادية،مصر،شتاء لمبحوث العربية ،الجمعية41العدد
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 ،45عربية،عدد اقتصادية بحوث ،مجمةالجزائر في الصناعية لمتنمية المالئمة االستراتيجيةزرقين عبود، .67
 .2009اإلقتصادية،مصر، لمبحوث العربية الجمعية

-4006)اإلقتصادي اإلنعاش دعم برنامج خالل من الجزائر في المستديمة التنميةكريم،زرمان  .68
 .2010خيضر،بسكرة، محمد ،جامعة7وادارية،العدد اقتصادية أبحاث ،مجمة(4008

 لمواجية االستراتيجية التحالفات دعم أشكال من كشكل المباشر األجنبي االستثمار،أحمد زغدار .69
 .2004مرباح،ورقمة، قاصدي ،جامعة3الباحث،العدد ،مجمةالمنافسة

 ،مجمةكميةالسوق واقتصاد الديمقراطية اإلدارة بين االقتصادي اإلصالحشياع، شدىان ستارالزىيري  .70
 .2010واسط،العراق، السابع،جامعة التربية،العدد

 اإلنسانية، العموم ،مجمةالجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وترقية تنمية معوقاتسعدان،شبايكي  .71
 .2007خيضر،بسكرة،ماي محمد ،جامعة11العدد

 الجزائر،تونس9 حالة دراسة العربية الدول المباشرفي األجنبي االستثمار واقع تحميلكمال، شريط .72
 فارس، يحي ،جامعة6العممية،العدد والدراسات البحوث ،مجمة(4060-4002)الفترة خالل والمغرب

 .2012المدية،مارس
 ،المجمة4062-4006الفترة خالل العامة الميزانية تطور في قراءةالياس، اسماعيل،أورزيقشريف  .73

 .2016،جوان3الجزائر السادس،جامعة واالنسانية،العدد االجتماعية لمعموم الجزائرية
،مجمة التواصل في االقتصادية التنمية وتحديات الجزائر9رىانات بورصةحمداوي، ريحان،الطاوس الشريف .74

 .2013،جامعة باجي مختار،عنابة،جوان،34العموم  االنسانية واالجتماعية،العدد
 االقتصادية، لمعموم الكوت ،مجمةالعراق في وآفاقيا االقتصادي االصالح سياساتمجيد، حسينشناوة  .75

 .2012،،العراقواسط ،جامعة8العدد
 األجنبي االستثمار تدفق في العالمية التجارة منظمة الى االنضمام أثرمحمد، الحميد عبد شياب محمد .76

 العربية ،الجمعية66عربية،العدد اقتصادية بحوث ،مجمةالسعودية العربية داخل توزيعو وىيكل المباشر
 .2014االقتصادية،مصر،ربيع لمبحوث

 اقتصادية بحوث ،مجمةالمصري لإلقتصاد الجاري الحساب ميزان عجز استدامة اختبارمجدي،الشوربجي  .77
 .2011خريف -اإلقتصادية،مصر،صيف لمبحوث العربية ،الجمعية56 -55 عربية،العددان

 حالة دراسة النامية الدول في المباشرة األجنبية االستثمارات وتحديات واقعدالل، سمينة مفتاح،بن صالح .78
 مصر، اإلقتصادية، لمبحوث العربية ،الجمعية 44-43 عربية،العددان اقتصادية بحوث ،مجمةالجزائر
 .2008خريف صيف

 المستقبل" مقارنة،مجمة دراسة9والنقدية المالية السياسات في وأثره التجاري االنفتاحمراد، صاولي .79
 .2013العربية،بيروت،نوفمبر الوحدة دراسات ،مركز417 العدد ،العربي

،مجمة "المستقبل العربي، االنفتاح التجاري وأثره في السياسات المالية والنقدية9دراسة مقارنة،------ .80
 .2013،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،نوفمبر417العدد 
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 .2009القادسية،العراق، واالقتصاد،جامعة اإلدارة ،كمية3 ،العدد11 مدواالقتصادية،المج اإلدارية

 ،كنموذج األردن9العولمة ظل في العربية الدول إلى الخارجية اإلستثمارات جذب آلياتزكريا، أحمدصيام  .82
 . 2005ديسمبر بوعمي،الشمف، بن حسيبة ،جامعة3افريقيا،عدد شمال اقتصاديات مجمة

 ،مجمةالجزائر المباشرفي األجنبي اإلستثمار جذب في تفعيميا وسبل الضريبية الحوافز أثرمحمد،  طالبي .83
 .2009األول السداسيالشمف،بوعمي، بن حسيبة ،جامعة6افريقيا،عدد شمال اقتصاديات

 ،102العدد التنمية، جسر ،مجمةوالنامية العربية الدول عمى اإلقتصادية األزمة تبعاتبمقاسم،العباس  .84
 .2011لمتخطيط،الكويت، المعيدالعربي

 االقتصاد في وفعاليتيما والنقدية ةالمالي لمسياستين الدورية التقمباتمحمد، عمي ىدى ميدحال عبد .85
 .2009 اإلقتصادية،مصر،صيف لمبحوث العربية ،الجمعية47عربية،العدد اقتصادية بحوث ،مجمةالمصري

 المجال عمى خاص تركيز مع اآلسيوية التنموية التجارب في الدولة دورمحمد،عيسى الشفيع  عبد .86
 لمبحوث العربية ،الجمعية54-53عربية،العددان اقتصادية بحوث ،مجمةاالبتكار ومنظومة االجتماعي
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 اقتصادية بحوث اإلسالمية،مجمة المصارف عمى العالمية المالية األزمة تداعياتمصطفى،العرابي  .87

 .2010،مصر،صيف اإلقتصادية لمبحوث العربية ،الجمعية51،عددعربية
 والسياسات التنمية ،مجمةالربيع العربي9مقاربة اقتصادية لفيم الدوافع واستخالص الدروساشرف، لعربيا .88

 .2013 الكويت،جانفي لمتخطيط، العربي األول،المعيد ،العدد15 االقتصادية،المجمد
 العربي ،المعيد34التنمية،العدد جسر ،مجمةالمباشر األجنبي االستثمار محددات، عمي القادر عبد عمي .89

 .2004،الكويت، لمتخطيط
 العربي ،المعيد70التنمية،العدد جسر ،مجمةاالداري الفساد قياس مؤشراتعمي، القادر عبد عمي .90
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 الجميورية في االقتصادية التنمية في المباشرة األجنبية االستثمارات لبنى ،دور غانم عدنان،المسيبمي .93
 .2003،سوريا، دمشق ،جامعة2 ،العدد19دمشق،المجمد جامعة ،مجمةاليمنية
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 .2012الثاني، بوعمي،الشمف،السداسي بن حسيبة العاشر،جامعة افريقيا،العدد شمال

 والتغيرات النمو منافع وتوزيع االستثمار والتنمية العدالة لتحقيق المستقبمية اآلفاقأحمد،الكمالي  .100
 عشر،العدد الخامس العربي،المجمد الربيع خاص،اقتصاديات االقتصادية،عدد السياسات ،مجمةالسياسية
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 .2009المستنصرية،بغداد، لجامعةا،77واالقتصاد،العدد االدارة ،مجمةخاصة كحالة لمبيئة تحميمية
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 الثاني،جامعة ،العدد25دمشق،المجمد جامعة ،مجمةالجزائر في الضريبية اإلصالحات تقييممراد،ناصر  .110
 .2009دمشق،سوريا،

 األجنبية اإلستثمارات جذب في العربية والزراعية والتجارية الصناعية الغرف دورعيسى، عادلالوزني  .111
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 التجارة مجال في االفريقية العربية االقتصادية العالقات تعزيز في مصر تجربةعمي، محمد عميادياب  .112
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 السياسية،جامعة والعموم الحقوق ،كميةالنامية الدول في االقتصادية االصالحات من الثاني الجيل أبعاد
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 .2002أفريل9-8ثميجي،األغواط، عمار التنمية،جامعة في ودورىا والمتوسطة
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 .2016-2015األول،مصر، ،العدد56،المجمداالقتصادية المجمة،-------------- .141
 .2014 ،الجزائر،مايالرئيس برنامج تنفيذ أجل من الحكومة عمل مخططالحكومة، رئاسة .142
 الحكومة خطة اطار في واالجتماعي االقتصادي لالصالح الوطني البرنامجالوزراء، مجمس رئاسة .143

   http://www.mof.gov.eg...ar.pdf :الموقع عمى ،منشور2012،مصر،نوفمبر(4062-4064)المصرية
 .2016 ماي 8 الزيارة تاريخ

 .2010ظبي، ،أبوالموحد العربي االقتصادي التقريروآخرون، العربي النقد صندوق .144
 .2011ظبي، ،أبوالموحد العربي االقتصادي التقرير،---------------- .145
 .2012ظبي، ،أبوالموحد العربي االقتصادي التقرير،---------------- .146
 .2013ظبي، ،أبوالموحد العربي االقتصادي التقرير،---------------- .147
 .2014ظبي، ،أبوالموحد العربي االقتصادي التقرير،---------------- .148
 .2015ظبي، ،أبوالموحد العربي االقتصادي التقرير،---------------- .149
 .2016أبو ظبي،،الموحد العربي االقتصادي التقرير،---------------- .150
 .2016ظبي،جانفي بوأ،العربية االقتصادات تنافسية تقريرالعربي، النقد صندوق .151



222 
 

 غير والتنمية الدولي اإلنتاج العالمي،اشكال اإلستثمار تقرير،والتنمية لمتجارة المتحدة االمم مؤتمر .152
 .2011وجنيف، ،نيويوركالمال رأس في المساىمة عمى القائمة

 والتجارة االستثمار9العالمية القيمة سالسل،4062العالمي االستثمار تقرير،--------------- .153
 .2013وجنيف، ،نيويوركالتنمية أجل من

 المتعمقة التحديات9المستثمر جنسية40619 العالمي االستثمار تقرير،--------------- .154
 .2016وجنيف ،نيويوركبالسياسات

 .2001،الكويت،العربية الدول اإلستثمارفي مناخاإلستثمار، لضمان العربية المؤسسة .155
 .2002،الكويت،العربية الدول اإلستثمارفي مناخ،-------------------- .156
 .2002،الكويت،مارس165،العدداإلستثمار ضمان نشرة،---------------- .157
 .2004،الكويت،العربية الدول في اإلستثمار مناخ،------------------- .158
 .2005،الكويت،العربية الدول في اإلستثمار مناخ،------------------- .159
 .2006الرابع،الكويت، الفصمي ،العدداإلستثمار ضمان نشرة،--------------- .160
 .2008الثالث،الكويت، الفصمي ،العدداإلستثمار ضمان نشرة،--------------- .161
 .2009،الكويت،العربية الدول اإلستثمارفي مناخ،--------------- .162
 .2009،الكويت،1رقم الفصمي ،العدداإلستثمار ضمان نشرة،--------------- .163
 .2010الرابع،الكويت، الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرة،--------------- .164
 .2011مارس-األول،الكويت،جانفي الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرة،--------------- .165
 .2011الثالث،الكويت، الفصمي ،العدداإلستثمار ضمان نشرة،--------------- .166
 .2011،الكويت،العربية الدول في االستثمار مناخ،--------------- .167
 .2012،الكويت،2013-2012،العربية الدول في اإلستثمار مناخ،--------------- .168
 .2012مارس-األول،الكويت،جانفي الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرة،--------------- .169
 .2012 ديسمبر -الرابع،الكويت،اكتوبر الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرة،------------- .170
 .2015مارس-األول،الكويت،جانفي الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرة،------------- .171
 .2015،الكويت4062 العربية الدول في االستثمار مناخ،------------- .172
 المدى بعيد االستراتيجي الدولي،المخطط لمتعاون اليابانية الوكالةالعمراني، لمتخطيط العامة الييئة .173

 التقرير9العربية مصر بجميورية الكبرى القاىرة بإقميم المستدامة التنمية لتحقيق العمرانية لمتنمية
 http://www.google.com/url?sa=web&cd: الموقع عمى ،منشور2008الثاني،القاىرة،اوت ،الجزءالنيائي

 . 2016سبتمبر 12 الزيارة تاريخ
 عام حتى واالجتماعية االقتصادية التنمية لخطط االستراتيجي االطارالدولي، والتعاون التخطيط وزارة .174

 .2012اىرة،نوفمبرق،ال4044



222 
 

 رؤية9المستدامة التنمية باستراتيجية االقتصادي المحوراإلداري، واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة .175
 .2016،جانفي4020 مصر

-4061التنمية لمخطط التوجييية الوثيقة مشروعالدولي، والتعاون واالستثمار التنمية وزارة   .176
 .2015،تونس،سبتمبر4040

 المحتوى:األول ،المجمد(4066-4008)لمتنمية عشر الحادي المخططالدولي، والتعاون التنمية وزارة .177
 .2007 الجممي،تونس،جويمية

 .2011سبتمبر تونس،،"الياسمين خطة"واالجتماعي االقتصادي البرنامجالمالية التونسية، وزارة .178
 :النصوص التشريعية والتنظيمية-و
 :القوانين -

 المصرية لمجميورية الرسمية ،الجريدةاالستثمار وحوافز المتعمق بضمانات،1997لسنة 8القانون  .179
    .1997ماي12بتاريخ  الصادرة

،المؤرخ  مجمة تشجيع االستثمارات لمجميورية التونسية المتعمق بإصدار،1993لسنة  120قانون عدد  .180
 تشجيع مجمة بإتمام ،المتعمق2009 لسنة 5 عدد ،المنقح والمتمم بالقانون1993ديسمبر  27في 

      . 2009 جانفي 26 في المؤرخ االستثمارات
 التوصية وشركات المساىمة شركات قانون أحكام بعض المتعمق بتعديل،2015لسنة  17قانون رقم  .181

 الضريبة وقانون 6876 لسنة 628 رقم بالقانون الصادر المحدودة المسئولية ذات والشركات باألسيم
 االستثمار وحوافز ضمانات وقانون 6886 لسنة 66 رقم بالقانون الصادر المبيعات عمى العامة

 لسنة 86 رقم بالقانون الصادر الدخل عمى الضريبة وقانون 6888 لسنة 7 رقم بو الصادر والقانون
    .2015-3-12 بتاريخ المصرية،الصادرة لمجميورية الرسمية ،الجريدة4002

 لمجميورية الرسمية ،الجريدةاالستثمار بترقية المتعمق،2016أوت 3في المؤرخ 09 -16 رقم القانون .182
 .2016اوت3 في الجزائرية،الصادرة

،الجريدة الرسمية 2016سبتمبر 3مؤرخ في،الالمتعمق بقانون االستثمار،2016لسنة 71القانون عدد.183
  .2016اكتوبر7لمجميورية التونسية،الصادرة بتاريخ

 المراسيم9-
 لممجميورية الرسمية ،الجريدة1990ديسمبر22 في المؤرخ 420-90 رقم الرئاسي المرسوم .184

 .1991فيفري 6  بتاريخ الجزائرية،الصادرة
 الوطني المجمس بصالحيات المتعمق،2006اكتوبر9في المؤرخ 355-06رقم التنفيذي المرسوم. 185

 .2006 أكتوبر 11 في الجزائرية،الصادرة لمجميورية الرسمية ،الجريدةوسيره وتنظيمو وتشكيمتو لالستثمار
 التخصيص حساب تسير لكيفيات المحدد،2015جويمية27في ، المؤرخ205-15رقم التنفيذي المرسوم .186

 برنامج بعنوان  المسجمة العمومية االستثمارات عمميات تسيير  صندوق9بعنوان 204-622 رقم الخاص



229 
 

 29بتاريخ الجزائرية،الصادرة لمجميورية الرسمية ،الجريدة4068-4062 االقتصادي النمو توطيد
 .2015جويمية

 9األوامر -
 لمجميورية الرسمية ،الجريدةاإلستثمار بتطوير المتعمق،2001 أوت 20في المؤرخ 03-01األمر. 187

 .2001أوت 22 في الجزائرية،الصادرة
 ،بالمحروقات المتعمق،07-05لألمررقم والمتمم ،المعدل2006جويمية29 في المؤرخ10-06رقم ألمرا.188

 .2006 جويمية30 بتاريخ الجزائرية،الصادرة لمجميورية الرسمية ،الجريدة2005أفريل 28في المؤرخ
 :عالماالوسائل  -ز

 الفجر،عدد ،جريدةالبورصة في بأمواليم المغامرة الجزائريون يرفض األسباب ليذهكيموش، ايمان. 189
 .16/04/2012 ل الموافق،3505
 .12/09/2011الخبر،بتاريخ ،جريدةالحزائر في المستثمرين مفمس الصناعي العقارسفيان،بوعباد . 190
، 6653الخبر،العدد ،جريدةاسبانية لشركة أورو مميون82لتسديد تستعد سوناطراك، يوسفي سمية. 191

 .13/03/2012 ل الموافق
 .2006مارس16،مصر،االسكندرية،130األىرام،العدد ،جريدةاالقتصادي اإلصالح معضمةيسين، السيد. 192

 :األجنبيةثانيا9المراجع بالمغة 
 

A-Ouvrages 

193.Bouzidi Abdel Madjid,Economie Algérienne:éclairages,ENAG,2011. 

194. Lamiri Abdelhak,La décennie de la dernière chance:Émergence ou déchéance de 

l’économie Algérienne?,Chihab Editions,Alger,2013. 

195.Alisdair rogers,Atlas illustré du monde,star standard Industries,singapour,2000. 

196.Barre Raymond,Fontanel jaques,Principes de politique économique,OPU,Alger,1993. 

197.Ben Youb Rachid,Annuaire économique et sociale,Algérie Etat des lieux 2013,Edition 

Kalma,Alger, 2013. 

198.Bruno Cohen-Bacrie,communiquer efficacement sur le développement durable:de 

l'entreprise citoyenne aux collectivités durables,les éditions démos,paris,2006. 

199. Fontagné Lionel,Farid Toubal,Investissement direct étranger et performances des 

entreprises,Conseil D’analyse Économique,Paris,2010. 

200.henni Mustapha,Dictionnaire des termes economique et financiers,Librairie du liban, 

Beirut,2001. 

201. Jasper M.James,protest a Cultural Introduction to Social Movements,1
st
 Edition,Polity 

Press,Cambridge,2014 

202.Kroll J.David,Capitalism Revisited: How to Apply Capitalism in Your Life,ed:Dorrance 

publishing,pittsburgh, pennsylvania,2012. 



222 
 

203.Mishkin Frederic et All,Monnaie,Banques et marchés financières,9
ème

 Ed,Pearson education 

inc,paris,2010. 

204. Rezig Abdelouahad,Algérie, Brésil,Corée du sud trois expériences de développement, 

OPU,Ben-Aknoun, Alger, 2006. 

205. Stiglitz  E. Joseph ,Narcis Serra,The Washington Consensus Reconsidered:Towards New 

Global Governance,Oxford University Press, Oxford,2008. 

206.Wackermann Gabriel,le développement durable,Ed:ellipses,paris,2008. 

B-Thèses 

207.Bekihal Mohamed,les Investissements Directs Etrangers en Algerie:Essai d'évaluation 

empirique de son impact sur la croissance économique entre1990 et2010,Mémoire de 

Magister en Sciences Economiques(Non publié),Univerité D'oran,2012-2013. 

208.Estelle Brack,L’économie Tunisienne Entre Ajustement Et Integration,Thèse de doctorat 

en Sciences Economiques( non publiée),Université Pantheon-Assas,Paris II,novembre 1997, 

Disponible sur le site:https://estellebrack.files.com/1997_brack_these-doctorat.pdf page 

consultée le: jeudi 13 Octobre 2016. 

209.Ouguenoune Hind ,La Politique de promotion et d’attraction de L’investissement  direct   

etranger en  Algerie,Thèse de Doctorat en Sciences Economiques(Non publié), Univerité 

Paris3:Sorbonne Nouvelle,2014,Disponible sur le site: ( https://archives-ouvertes.fr/ 

document) page consultée le: mercredi 1 fivrier 2017. 

210.Zemiri Radhia,ESSAI d'analyse de la contagion de la crise financière internationale 

de2007aux pays emergents,Mémoire de Magistère en Sciences Economiques(Non 

publié),Univerité Mouloud Mammeri,tizi-ouzou,sans date. 

 

C-rapports 

211.Agence Nationale de Developpement de L'investissement,Programme Quinquennal des 

Investissements publics 2010-2014,Disponible sur le site: http://www.andi.dz   page 

consultée  le:13Avril 2012. 

212.Anima,les investissements directs étrangers(IDE) dans la région Méda en 2006,Mai 2007. 

213.Bank of algeria,Rapport 2014 Evolution Economique Et Monétaire En Algerie,Juillet2015. 

214.CNUCED,Rapport sur l’investissement dans le monde,New york et génève,2011. 

215.FIPA-TUNISIA,agence de promotion de l’investissement extérieur :Chiffres clés, 

investissements étrangers,flux des IDE par secteur,rapport sur les IDE en Tunisie, 

Tunisie,décembre 2013. 

216.--------------------,Rapport Des IDE 2014 et perspectives2015,tunisie 2015. 

217.--------------------,Notre Missionin,Disponible sur le site: 

http://www.investintunisia.tn/Fr/notre-mission_11_203  page consultée  le: 02Décembre2016. 

218.IMF,World Economic Outlook Database,October 2016,Report for Selected Countries, 

Available on the site: 

(https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx), 

Accessed:22Décember 2016. 

219.Ministère de l'Économie et des Finances,Direction générale du Trésor,Les obstacles à 

l’investissement direct étranger en Tunisie,Paris,juillet 2015,Disponible sur le site:  

(http://www.tresor.economie.gouv.fr/11581_les-obstacles-a-linvestissement-direct-etranger-

en-tunisie), page consultée le: 03/12/2016. 

https://estellebrack.files.com/1997_brack_these-doctorat.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01172734/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01172734/document
http://www.andi.dz/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx),%20Accessed:22Décember%202016
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselgr.aspx),%20Accessed:22Décember%202016


222 
 

220.OECD,Fragile States 2014: Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States,Paris 2014. 

221.PNUD,Rapport sur le développement humain,New York,2011. 

222.The Arab Investment &Export Credit Guarantee Corporation,Investment Climate in Arab 

Countries: Dhaman Investment Attractiveness Index2012-2013,Kuwit 2013. 

223.---------------------------,Investment Climate in Arab Countries: Dhaman Investment 

Attractiveness Index2014, Kuwit 2014. 

224.---------------------------,Investment Climate in Arab Countries: Dhaman Investment 

Attractiveness Index2015, Kuwit 2015. 

225.---------------------------,Investment Climate in Arab Countries: Dhaman Investment 

Attractiveness Index (DIAI),2016,Kuwait2016. 

226.The Heritage Foundation and The Wall Street Journal,highlights of the 2009 Index of 

Economic Freedom, Washington, 2009, Available on the site: 

(http://www.heritage.org/index/download) accessed:18 Décember2016. 

227.  ----------------------------,highlights of the 2010 Index of Economic Freedom, Washington, 

2010, Available on the site: (http://www.heritage.org/index/download) accessed: 01May2016. 

228.--------------------------------,2012 Index Of Economic Freedom, Washington,2012. 

229.--------------------------------,highlights of the 2011 Index Of Economic Freedom,Promoting 

Economic Opportunity and Prosperity,Washington,2011. 

230.The World Bank and others, Governance and Development,a World Bank publication, 

Washington, April 1992. 

231.---------------,What’s Holding Back The Private Sector In Mena: Lessons From The 

Enterprise Survey,wachington,2016, Available on the site: 

(http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/24/private-sector-is-key-driver-for-

growth-in-the-middle-east-and-north-africa) Accessed: 6/12/2016. 

232.---------, Ease of Doing Business in Algeria, Available on the site:  

(http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria) Accessed:11October2016. 

233.Transparency International,corruption perceptions index 2014,Berlin, Décember 2014. 

234.U.S.Départment Of State,Bureau of Economic and Business Affairs,Algeria:Investment 

Climate Statement2015,Usa,May2015. 

235.------------------,Bureau of Economic and Business Affairs,Egypt:Investment Climate 

Statement 2015,Usa,May2015. 

236.-----------------,Bureau of Economic and Business Affairs,Tunisia:Investment Climate 

Statement2015,Usa,May2015. 

237. UNCTAD, World Investment Report, New york and Génève ,2002.  

238.--------------,world investment report,The Shift Towards Services,New york and 

Genève,2004. 

239.--------------,world investment report,Transational corporations and the 

internationalization  of  R&d,new york and Génèva,2005. 

240.-----------,World Investment Report,Transnational Corporations and the infrastructure 

Challenge, New york and Genève,2008. 

241.---------,World Investment Report,Non-EQuity Modes Of  Intrrnational  Production And 

Development,New york and Genève, 2011. 

242.--------------,World Investment Report ,Towards a New Géneration of Investment Policies, 

New york and Génève,2012. 



222 
 

243.-----------,World Investment Report 2016, Reforming International Investment 

Governance,New york and Génèva, 2016. 

244.UNDP,Human Development Report 2013:The Rise of the South:Human Progress in 

Diverse World,New York,2013. 

245.---------,Human Development Report 2014:Sustaining human progress:Reducig 

Vulnerbilities and Building Resilience,New York,2014. 

246. ----------,Human Development Report 2015:Work for Human Development,New 

York,2015. 

247. World Economic Forum,The Global Competitiveness Report 2014-2015,Géneva,2014. 

248.------------------------------,The Global Competitiveness Report 2016/2017,Géneva,2016. 

D- Revues  
249. Dani Rodrik,Goodbye Washington Consencus,Hello Washington Confusion,A Review of 

the World Bank's Economic Growth in the 1990s:Learning from a Decade of Reform, Journal 

of Economic Literature,Vol. 44, the American Economic Association,Pennsylvania,December 

2006. 

250. Farid Yaici,Rachid Lalali,Bancarisation de l'économie, comportement des banques et 

contribution au développement economique, Revue des economies nord Africaines, n°2, Faculté 

des siences économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali, Chlef, Mai2005. 

251.Ali Dib,Implication of the global financial Crisis on the Algerian Economy, Revue des 

economies nord Africaines,n°7,Faculté des siences économiques et de gestion, université Hassiba 

ben bouali,Chlef,2èmetrimestre,2009. 

252.Assad Ullah and others, Domestic  Investment Climate And  Foreign Direct  Investment  

In South Asia: A Panel  Data Evidence,Journal of Business Studies,Vol11, N° 2, Institute of 

Business and Technology,Pakistan,2015. 

253.BelkacemDouah,Les zones franches en Algerie:Conclution d'une experience, Revue des 

economies nord Africaines,n°6,Faculté des siences économiques et de gestion, université Hassiba 

ben bouali,Chlef,1èrtrimestre2009. 

254.Boualem Bouammar,Bekhti Brahim,Le développement de l'économie agricole oasinne: 

entre la rehabilitation des anciennes oasis et l'aménagement des nouvelles palmeraies, Revue 

du chercheur,n°6,université Kasdi merbah,Ouargla,2008. 

255. Bellali  Samir,Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie:quelques 

enseignements,Revue du chercheur,n°6,université Kasdi merbah,Ouargla,2008. 

256.Gaal  Aesiak,El-Sisi and Egypt’s Economic Future : Fundamental Challenges,Bold Moves 

and High Risks, Strategic Assessment,Vol18, N°.2, July 2015 

257.  Kada Akacem,Deruglation,Regulation et Marche Financiers, Revue du chercheur,n°8, 

université Kasdi merbah,ouargla,2010. 

258.-------------,Des Reformes économiques pour la promotion des PME, Revue des économies 

nord Africaines,n°5,Faculté des siences économiques et de gestion, université Hassiba ben 

bouali,Chlef,Janvier2008. 

259.Khan  Mohsin,Elissa Miller,The Economic Decline of Egypt after the 2011 Uprising ,The 

Atlantic Council, Washington, June 2016. 

260.-----------------,Svetlana Milbert, Economic Policies in Egypt Populism or Reforms,The 

Atlantic Council, Washington,OCTOBER2012. 



222 
 

261.Nouara Boukrif ,Le Gaz Algerien dans l'approvisionnement du marché Européen,Revue 

Recherches economiques et Manageriales,n°7, Faculté des siences économiques et de 

gestion,université Mohamed khider,Biskra,Juin2010. 

262.Rahim M. Quazi, Investment Climate And Foreign Direct  Investment: A Study Of 

Selected  Countries In Latin America, Global Journal Of Business Research,Vol 1 n° 2, 
Global Journal Inc,USA,2007. 

263.Souhila Cherfi,L'avenir Energetique de L'Algerie,Revue Recherches economiques et 

Manageriales,n°4,faculté des siences économiques et de gestion, université Mohamed 

khider,Biskra,Décembre2008. 

E- colloques et Documents de travail: 

264.Aoumeur Akki Alouani,Crise Financière ou Crise d'éthique:quelle alternative,le,colloque 

scientifique international sur la crise financière et économique internationale et gouvernance 

mondial,Faculté des sciences économiques et des gestion,université Ferhat Abbas,sétif,le 20-21 

Octobre2009. 

265. Ait Ziane H.&Ait Ziane K.,Le reseau et la PME Algerienne,Le premier colloque national 

sur les réformes économiques en Algerie et la pratique du Marketing,centre universitaire, 

Béchar,le20-21Avril2004. 

266. Abdelbary Islam,James Benhin,The Effect of Economic reform programs on Arab 

Economies Development from 1995 to 2014, 15 
th

 International ConférenceThe Impact of Oil 

Price Changes on the Economic Growth and Development in the MENA Countries, Middle East 

Economic Association, Doha,Days 23-25 March2016. 

267.Bekhechi Ghaouti,Ali Bouchenna,La politique d'investissement:Cadre d'émergence d'un 

développement durable, Le premier colloque national sur les réformes économiques en Algerieet 

la pratique du Marketing,centre universitaire,Béchar,le 20-21 Avril2004,sans numérotation. 

268.Bouguessa Nagib,La bonne Gouvernance,une reponce a la crise financière,colloque 

scientifique international sur la crise financière et économique internationale et gouvernance 

mondial,Faculté des sciences économiques et des gestion,université Ferhat Abbas,sétif,le 20-21 

Octobre2009. 

269. Bayraktar Nihal ,Foreign Direct investment and Investment Climate, International 

Conference On Applied Economics (ICOAE) 2013,Istanbul, Days 27-29 June 2013. 

268.Eric Berr,François Combarnous,L’impact du consensus de Washington sur les pays en 

développement une évaluation empirique,Document de travail,centre d'économie de 

développement,Université Montesquieu,Bordeaux,Avril2004. 

270.Fantom, Neil James,Serajuddin Umar,The World Bank’s Classification of Countries by 

Income,Research Working Papers,The World Bank,Washington,January 2016, Available on the 

site:(http://documents.worldbank.org/curated/en/408581467988942234/The-World-Banks-

classification-of-countries-by-income) Accessed: 25november 2016. 

271.Fatiha Talahite, Réformes et transformations économiques en Algérie,Rapport pour 

l’obtention d’une Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paris 13, janvier 2010. 

272 . Mushtaq H. Khan,Investment and Technology Policies,Policy Notes,United Nations, New 

Yor k, June 2007. 

  

 

 

 

 

 



222 
 

G- Sites Internet: 
: الموقع على ،منشور3102 ،سبتمبراألراضي أسعار ارتفاع وراء أسباب 5جبل عماد ، ابو.373

http://www.vetogate.com 3102ديسمبر7 الزيارة تاريخ.  

 :،منشورة عمى الموقعسياسات تنمية اإلستثمار األجنبي المباشر الى الدول العربيةحسين عبد المطمب، األسرج.274

www.gdnet.org/Egypt.pdf    2012جويمية12تاريخ الزيارة. 

اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس االموال بين الدول االمانة العامة لمجمس الوحدة االقتصادية العربية،.275
 .2016نوفمبر10تاريخ الزيارة   ttp://council. index.phph،منشورة عمى الموقع: العربية

،مقال منشور عمى الموقع                                                                  2008نوفمبر 13،وصايا التسعينات تسقطيا تحديات األلفية الجديدةعبدالرحمن، أياس.276
http://daharchives.alhayat.com    3102نوفمبر 33تاريخ الزيارة.  

 ،مؤسسة النور لمثقافة واالعالم،بغداد،دواعي اإلصالح االقتصادي في العراق وآثاره المتوقعةعدنان فرحان، الجوراني.277
 .2016جانفي 12تاريخ الزيارة http://www.alnoor.se/default.asp،منشور عمى الموقع:  2012نوفمبر

 http://www.mafhoum.com ،منشور عمى الموقعالجوانب االجتماعية لإلصالح االقتصاديالحمش منير،.278
articles.htm 2016 مارس 25  تاريخ الزيارة. 

،منشورة عمى الموقع  2015،مصر وتجربة االستثمار االجنبي المباشرمحمد، خضر .279
http://www.moubadarah.com/modules.php 2016ماي1تاريخ الزيارة   . 

،منشورة عمى الموقع 4062،معطيـــــات قطاعيـــــــة وتوفير المرعى،تونسديوان تربية الماشية .280
sectorielles-http://www.oep.nat.tn/index.php/ar/donnees  2016ديسمبر 22تاريخ الزيارة. 

(  ministre.gov.dz-www.premier،بوابة الوزيراألول  )2010،أكتوبر ممحق بيان السياسة العامةرئاسة الحكومة،.281
 . 2012أفريل 25تاريخ الزيارة 

،منشورة عمى الموقع خريطة االستثمار األجنبي المباشر في مصر9 نظرة جغرافية قطاعيةعبد الحميم، ريم .282
http://rouyaturkiyyah.com 2016 جويمية3تاريخ الزيارة . 

 1تاريخ الزيارة  http://www.ahewar.org،منشور عمى الموقع: 2011،مفيوم االصالح السياسيالسيد محمد محمود،.283
 .2014ديسمبر 

 2013،مركز كارنيغي لمشرق األوسط، بيروت،جوانالقطاع الخاص في مصر بعد الثورةفاروق غنيم، ابراىيم،احمد سيف.284
 .2016ديسمبر 25تاريخ الزيارة mec.org-http://carnegie،منشور عمى الموقع 

    http://natega.shorouknews.com،منشور عمى الموقع  2014،مارس عن ىشاشة االقتصادعمر، الشنيطى.285
 .2016ديسمبر  7تاريخ الزيارة 

،صحيفة اىل مصر،منشورة عمى الموقع: 2016،اكتوبر معوًقا تعطل االستثمار في مصر 62احمد ، الشيخ.286
ahlmisrnews.com/news/articlehttp://www.  2016ديسمبر  7تاريخ الزيارة. 

http://www.gdnet.org/Egypt.pdf
http://www.gdnet.org/Egypt.pdf
http://daharchives.alhayat.com/
http://daharchives.alhayat.com/
http://www.alnoor.se/default.asp%20تاريخ%20الزيارة12%20جانفي2016
http://www.moubadarah.com/modules.php
http://www.moubadarah.com/modules.php
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594


228 
 

،مقال منشور عمى الموقع 2015،ينايرالحركات االجتماعية9الجوىر،المفيوم،والسياقات المفسرة،صالح ياسر.287
names-http://www.yanabe3aliraq.com/index.php/author   2016مارس 22تاريخ الزيارة. 

،منشور عمى الموقع 2016،فيفريمصر تدفع ثمن التفريط بضوابط االستثمار األجنبي )تحميل(عبد الحافظ ، الصاوي.288
http://aa.com.tr/ar 2016ديسمبر 8تاريخ الزيارة. 

     www.aljazeera.net/news/ebusiness،منشورة عمى الموقع أسباب استمرار أزمة الطاقة بمصر،----------.289
 .2016ديسمبر  8تاريخ الزيارة 

،منشور 2013،مركز كارنيغي لمشرق االوسط،بيروت،افريلالمعوقات الكبرى لمنمو االقتصادي في تونسعاشي الحسن،.290
 .2014جانفي12تاريخ الزيارة    mec.org-http://carnegie عمى الموقع:

،المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية والسياسية أسباب قيام ثورات الربيع العربىالسالم آية يوسف،عبد .291
 .2014جوان  24تاريخ الزيارة  http://democraticac.de/wordpressواالقتصادية،متاح عمى الموقع 

،منشور عمى الموقع 2014،مارساإلستثمار األجنبي المباشر في تونس9ضياع األولوياتمحمد سميح الباجي،العكاز .292
https://nawaat.org/portail 29/07/2016تاريخ الزيارة. 

أُطر سياسات االستثمار في مصر9نظرة لدعم االقتصاد المصري فى ظل المرحمة خـالـد مصطفى،حسين رياض، قـاسـم.293
http://drkhaledkassem.blogspot.com/2013/07/blog-،منشور عمى الموقع: 2013،جويمية ى عمر الوطنالحاسمة ف

post_9261.html  2016جويمية 3تاريخ الزيارة. 

،منشور عمى الموقع 2017،جانفيالشيادات الجامعّية في تونس إشكال في حّد ذاتياامينة، قويدر.294
http://www.achahed.com/%D8%AF  2017فيفري 11تاريخ الزيارة. 

 عمى ،منشور2014،نوفمبرتونس في المتواصمة اإلضرابات من سنوات ثالث حصيمة9والنسب باألرقاماهلل صفاء، متاع.295
 .  2015افريل 12الزيارة تاريخ https://nawaat.org/portail: الموقع

،اإلدارة العامة ،دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز عمى التجربة المصريةمتولى محمد دكرورى محمد.296
لمبحوث المالية،مصر،بدون سنة نشر،منشورة عمى الموقع: 

http://minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=494&d   :2016ديسمبر  3تاريخ الزيارة. 

،منشور عمى الموقع: 2016،ديسمبر20،المصري اليوم،خطة التنمية المستدامة لممحافظاتوليد، مجدي.297
http://www.almasryalyoum.com/news/details   2016ديسمبر 21تاريخ الزيارة. 

،منشورة عمى 4006لسنة اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية المعيد العربي لمتحكيم والتسويات البديمة،.298
 .2016ديسمبر2تاريخ الزيارة http://www.aiadr.com/aiadr/subcat.aspالموقع:

،مقال منشور عمى الموقع:  6888سياسات اإلصالح االقتصادي في الدول النامية9األردن نموذجا،مفمح عقل،.299
http://www.muflehakel.com  2016افريل 2تاريخ الزيارة. 

: الموقع عمى ،منشور2014 ،مارسبمصر األجنبي االستثمار تعوق أسباب2يوسف،ناصر .300
http://www.masralarabia.com   2016 ديسمبر 7 الزيارة تاريخ  . 

http://carnegie-mec.org/2013/04/30/ar-pub-51656
http://democraticac.de/wordpress
http://drkhaledkassem.blogspot.com/2013/07/blog-post_9261.html%20تاريخ%20الزيارة%203%20جويلية2016
http://drkhaledkassem.blogspot.com/2013/07/blog-post_9261.html%20تاريخ%20الزيارة%203%20جويلية2016
http://drkhaledkassem.blogspot.com/2013/07/blog-post_9261.html%20تاريخ%20الزيارة%203%20جويلية2016
http://www.almasryalyoum.com/news/details%20تاريخ%20الزيارة21%20ديسمبر2016


222 
 

منشور عمى الموقع:  خدمات المستثمرينالييئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة،.301
http://www.gafi.gov.eg/Arabic/Howcanwehelp/Pages/OurServices.aspx  2016ديسمبر 2تاريخ الزيارة 

 ،منشورة عمى الموقع:الخطة العاجمة لتنشيط االقتصاد والتأسيس لمعدالة االجتماعيةالييئة العامة لالستعالمات،.302
http://www.sis.gov.eg/section/lang=ar    2015فيفري11تاريخ الزيارة . 

، منشور عمى الموقع: بيان المناطق الصناعية وتوزيعيا وتبعيتياوزارة االستثمار الييئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة،.303
Zones.aspx-http://www.gafi.gov.eg/Arabic/StartaBusiness/InvestmentZones/Pages/Industrial   تاريخ

 .2016نوفمبر  25الزيارة

،منشورة عمى الموقع  اإلطار القانوني الجاذب لالستثماروزارة البترول والثروة المعدنية،.304
vestmentclimate.aspxhttp://www.petroleum.gov.eg/ar/Investment/Pages/in    12تاريخ الزيارة 

 .2016نوفمبر

،منشورة 2016،مصر،مارس4067برنامج عمل حكومة الميندس شريف اسماعيل حتى يونيو وزارة التخطيط المصرية،.305
 .    2016ديسمبر 3تاريخ الزيارة:  view?pref=2&pli=1 -https://drive.google.com/file/d/0B9Uyعمى الموقع: 

 اىرة،ق،ال4044االطار االستراتيجي لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية حتى عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي،.306
  .2014مارس 31تاريخ الزيارة   http://mop.gov.eg،منشور عمى الموقع: 2012نوفمبر

 القاىرة، (،4062-4062واالجتماعية )خطة التنمية االقتصادية وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االداري،.307
 2014ديسمبر 31تاريخ الزيارة   http://mpmar.gov.eg،منشورة عمى الموقع: 2014جوان

،المؤرخ في المتعمق باصدار مجمة االستثمار 4062لسنة  17مشروع قانون عدد وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،.308
 .2016ديسمبر 20تاريخ الزيارة  http://arp.tn/site/servlet/Fichier =1،منشور عمى الموقع 2015نوفمبر 6

منشور عمى الموقع:  2013،أفريل وكالة النيوض باالستثمار الخارجي،----------.309
http://www.mdci.gov.tn/index.php/ar  2016نوفمبر  11تاريخ الزيارة. 

 ،منشور عمى الموقع:2016،جانفي قطاع تكنموجيات المعمومات واالتصاالتوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،ال.310
http://www.andi.dz/index.php/ar/tic16042015  2016فيفري 12تاريخ الزيارة. 

،منشورة عمى الموقع المناطق الصناعية و مناطق النشاطات في الجزائروالضبط العقاري،الوكالة الوطنية لموساطة .311
http://www.aniref.dz/index.php/ar/2015    2016نوفمبر25تاريخ الزيارة. 

،منشور عمى الموقع واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيمياحسين،عمر عمي عبد الصمد، يرقي.312
(content/uploads/2011/07-http://iefpedia.com/arab/wp   تاريخ الزيارة )2014سبتمبر  29. 

313.FIPA-TUNISIA,Bilan de l’investissement étranger de l’année 2012,Tunisia,2012, 

Disponible sur le site(http://www.investintunisia.tn/bilan-de-lannee-2012 ) page consultée le:9 

Mai2014. 

http://www.sis.gov.eg/section/lang=ar
http://mpmar.gov.eg/
http://www.andi.dz/index.php/ar/tic16042015
http://www.investintunisia.tn/bilan-de-lannee-2012


222 
 

314.Lawrence MacDonald,South Korea puts development on the agenda for Seoul G20 

summit,Guardian development network, October 2010,Available on the site: 

https://www.theguardian.com  Accessed:22janvier2017. 

315.Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi,Activités,Emploi et Chômage, 

Disponible sur le site: http://www.emploi.gov.tn/fr/lobservatoire/statistiques (page consultée 

le:22Décembre2016. 

316.Ministére de l'Agriculture,des ressources hydrauliques et de pêche, Principaux atouts de la 

Tunisie en matière d'Agriculture,Disponible sur le site:http://www.apia.com.tn/lagriculture-

tunisienne-investmenu-85 (page consultée le :23 Décembre,2009. 

317.Ministère du Tourisme  et de l'Artisanat Tunisienne  ,Tourisme en chiffres,Disponible sur le 

site: http://www.tourisme.gov.tn/fr/realisations-et-perspectives/tourisme-en-chiffres.html (page 

consultée le:12 Décembre2016. 

318.Ministry of Investment and International Cooperation Tunisian,Tunisia at glance, Available 

on the site: http://www.mici-events.tn/index.php?id=51&L=0) Accessed:22 December 2016. 

319.OECD and the G20,G20 Anti-Corruption Action Plan,2010(Annex3) Available on the site:  

https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/  Accessed:7Janvier2017.  

320.OECD and the G20,MULTI-YEAR ACTION PLAN ON DEVELOPMENT,2010(Annex2), 

Available on the site: https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/  Accessed:7Janvier2017.10. 

321.OECD and the G20,Seoul Development Consensus for Shared Growth,2010(Annex1), 

Available on the site:  https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/  Accessed:7Janvier2017.  

322.ONS d'Algerie,ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE EN AVRIL 2016,Tableau n°17, 

Disponible sur le site:(http://www.ons.dz/-Statistiques-Economique-.html) page consultée le 

16novembre 2016 

323.The Heritage Foundation,INDEX OF  ECONOMIC  FREEDOM  Available on the site: 

http://www.heritage.org/index/ranking   Accessed: 1/5/2016. 

324.Transparency International,Table of results: Corruption Perceptions Index 2015, Available 

on the site (https://www.transparency.org/cpi2015/) Accessed: 3/5/2016. 

325.World Bank,Worldwide governance indicators, Available on the site: 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports)  Accessed :05/03/2016. 

326. Wourld Bank,Ease of Doing Business in Algeria, available,on the site:  

(http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria) Accessed:11October2016. 

327.Wourld Bank,Ease of Doing Business in Egypt, Available on the site: 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia   Accessed :11/10/2016. 

328.Wourld Bank,Ease of Doing Business in Tunisia, available,on:  

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tunisia   accessed:11/10/2016. 

https://www.theguardian.com/
https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/
https://www.oecd.org/g20/summits/seoul/


 
 

 ـــــــــمــــــــــالحـــــــــقال
 



213 
 

 

 

 

 ( تطور تدفق االستثمار األجنبي المباشر الوارد الى مصر  حسب الدول المصدرة1-6الممحق رقم)
 (2015-2011/2014-2010لمسنوات المالية)

 الوحدة:مميون دوالر                                                                        
 2010-

2011 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

 المجموع

 3478613 688917 664711 562416 951014 611415 االتحاد االوروبي
 2459617 535619 511516 399714 581917 430711 المممكة المتحدة
 889711 211518 223013 218219 57716 179015 الواليات المتحدة

 486613 66318 61710 71916 208912 77617 بمجيكا
 138613 23012 34714 26611 31516 22710 فرنسا
 109215 18116 19214 16315 40914 14516 هولندا
 109215 18116 19412 18614 20215 27415 المانيا

 65812 16510 9415 11514 12418 15815 سويسرا
 56818 3711 1618 7511 19313 24615 ايطاليا
 37612 1017 1412 3919 30916 118 السويد
 28412 4413 3110 16912 1215 2712 تركيا

 27915 5016 6614 9814 3617 2714 اليابان
 24317 16315 4713 2319 416 414 كوريا

 23712 6015 613 4818 7316 4810 الصين
 19719 14110 4619 612 311 017 لوكسمبورغ

 17118 2814 515 3014 6110 4615 اسبانيا
 16518 415 4611 1814 5516 4112 اليونان

 المصدر:
 .62ص5102-5102األول، العدد– والخمسون السادس المجمداالقتصادية، ،المجمةالمركزي البنك
 .39ص5102-5102العددالرابع،– والخمسون الخامس المجمداالقتصادية، ،المجمةالمركزي البنك
   .39ص5102-5109العددالرابع،– والخمسون الرابع المجمداالقتصادية، ،المجمةالمركزي البنك
 .32ص5109-5105العددالرابع،– والخمسون الثالث المجمداالقتصادية، ،المجمةالمركزي البنك
 .5105-5100العددالرابع،– والخمسون الثالث المجمداالقتصادية، ،المجمةالمركزي البنك
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الدول المستثمرة حسب  تونس الى الواردة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تطور (2-6الممحق)
 (2010-2003)لمفترة

 تونسي دينار مميون:الوحدة                                                                    
 االجمالي 5101 5113 5112 5116 5112 5112 5112 5119 الدولة

المممكة 
 المتحدة

061 059 009 519 222 266 930 916 5252 

 5229 93 22 22 92 5522 01 - - االمارات
 0226 556 295 530 020 33 22 011 23 ايطاليا
 0902 062 032 222 052 002 62 012 25 فرنسا

الواليات 
 المتحدة

25 61 23 21 062 022 25 23 659 

 221 052 23 62 20 62 96 92 25 النمسا
 222 36 23 052 29 29 22 02 00 كندا

 929 32 93 20 6 02 26 01 52 اسبانيا
 956 91 23 035 33 053 6 2 2 السويد
 520 00 2 92 52 32 52 50 03 هولندا
 596 3 02 00 56 90 26 20 22 الكويت

 596 25 05 005 20 9 2 6 2 ليبيا
 516 0 0 029 22 0 - 0 5 تركيا

 021 01 22 02 95 02 00 02 05 المانيا
 052 6 3 2 50 3 02 56 56 البرتغال

 92 92 - - - - - - - قطر
 -الثاني،الكويت،أفريل الفصمي ،العدداالستثمار ضمان نشرةاالستثمار، لضمان العربية المؤسسة4المصدر

   .5102جوان
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 (2015-2011التوزيع الجغرافي لالستثمار االجنبي المباشر بتونس لمفترة)( 3-6)الممحق رقم
 الوحدة:مميون دينار تونسي                                                                       

 المجموع 5102 5102 5109 5105 5100 السنوات         
 0225229 91229 56322 520219 93921 55222 فرنسا
 0953222 96222 092 526252 956251 52522 النمسا

 0520212 2326 06220 022292 62225 2226 قطر
 0523212 925 95229 515252 00222 55223 بريطانيا
 22220 2229 32 02222 52922 56222 ايطاليا

 221293 2222 2223 506253 026201 06222 كندا
 922252 09223 99220 93222 25 2522 االمارات العربية المتحدة

 956292 6026 22 29292 01521 9229 ألمانيا
 522262 220 0322 029212 95 5922 أستراليا
 596222 2122 2922 09212 225 2221 السويد

 03122 0220 95252 56222 2520 2522 وم أ
 092239 2225 06 92220 52225 0126 اسبانيا
 003232 6123 23211 1212 11 11 مالطا

 002250 223 22261 21291 02220 526 أندونيسيا
 001229 0226 2225 03259 0222 0925 ليبيا

 01322 0922 35222 9222 11 11 الدانمارك
 012219 223 3122 1229 022 0122 ايرلندا

 32202 0 2229 5202 021 926 البرتغال
 35299 25226 96229 0229 122 120 السعودية

 62222 5626 925 55212 925 0322 هولندا
 69223 05252 522 53292 0123 0222 سويسرا
 65213 222 0299 02252 2125 623 الكويت
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