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:شكر و تقدير  

 

أمحد اهللا على جزيل نعمائه، وأشكره شكر املعترف بـمننه و آالئه، وأصلي و أسلم على 
.بيائه، وعلى آله وصحبه و أوليائهصفْوة أن  

 الذي تشرفت بقبوله اإلشراف على هذا العمل أتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ الفاضل
.عبد الوهاب مشام والتوجيه الدكتور  حوتقدميه لنا النص  

كما ال يفوتين أن أتوجه بالتحية والشكر إىل كافة أساتذة كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
نهم عأساتذيت احملترمني الذين تلقيت كل  ، وأخص بالذكر منتوري قسنطينةجلامعة  التسيري 

رئيس الدفعة  :األساتذة منهم –،عرب كامل مشواري الدراسي اجلامعي ،مبادئ البحث العلمي
  ...   نور الدين زعيبط،  ،بلعيد بعلوج، عبد احلفيظ لرقم لدكتور عبد احلق بوعتروس،ا

 أعضاء جلنة املناقشة، واألستاذة صليحة بن عاشور، و ساتذةألشكري ل دون أن أنسى
عتمدا كمراجع إلجناز هذه ااملدرسني واخلرباء العاملني أجانب ووطنيني املؤلفني للكتب اليت 

الدراسة ، فقد كان يل حظ أن أطلع على عصارة فكرهم ونتائج طول جتربتهم وألتمس 
.خطى درم   

. واحلمد هللا من قبل ومن بعد  

 

 

 إهداء
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.احلمد ريب على عظيم فضلك وكثري عطائك كل  

 إنه ال يسعين يف هذه اللحظات اليت لعلين ال املك أغلى منها أن اهدي مثرة هذا 

:العمل املتواضع إىل  

  .عليه هماهللا وسال واتحممد صل، ضياء قليب ونور بصري إىل •

 .حفظها اهللا اليةأمي الغ: فضاء احملبة وحبر احلنان، رحيانة الدنيا وجتها •

 .أيب العزيز حفظه اهللا ،الذي علمين أن احلياة كفاح ونضال •

 .، و أخوايتإخويت: األعمدة اليت أظل أرتكز عليها للصمود •

                      يف اجلامعة؛  و زمالئي أصدقائي: املعادلة اليت ترسم منحىن حيايت •
 .   و إخواين من القادة  يف احلركة الكشفية

   .بعيد ل الذين عرفناهم من قريب أوكإىل  •

 .بعدي ها وتصفح الوريقاتمن فتح هذه إىل  •
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  :املقدمة

أحد املتغريات املؤثرة يف تطور البلدان ومنوها ومؤشر على انفتاح  املباشر يشكل االستثمار األجنيب  
التطورات العاملية، يف ظل سيادة ظاهرة العوملة وزيادة التحول  االقتصاد وقدرته على التعامل والتكيف مع

وانفتاح األسواق وزيادة  ،حنو آلية السوق وسيطرة الشركات املتعددة اجلنسية على حركة السلع واخلدمات
  . حجم التدفقات املالية

عدة صادراا نتيجة ضيق قا ،البلدان النامية وبسبب الظروف االقتصادية وقلة مواردها املالية إن  
يعرف بفجوة املدخرات احمللية، الذي احمللي دون مستوى االستثمار املخطط  واخنفاض معدالت االدخار

وصعوبة توظيف الفوائض االستثنائية يف مشروعات ذات أبعاد  إلمجايلامعدالت منو الناتج احمللي واخنفاض 
وحتفيزه  FDI )(Foreign Direct Investment  تشجيع االستثمار األجنيب املباشر إىل تنموية مستدامة، تسعى

االستثمار أفضل ما هو متاح من  هذا حيث يشكل ،للمساعدة يف توسيع قاعدة االقتصاد وزيادة اإلنتاجية
مصادر التمويل اخلارجية، إذ يف الوقت الذي يتعاظم حجمه أخذت كافة األشكال لتدفق رؤوس األموال 

ى الرغم من تباين وجهات النظر حول مدى أمهية وفعالية االستثمار األجنيب للبلدان النامية يف التراجع، وعل
توالت األطروحات اليت حاولت تفسري ظاهرة االستثمارات األجنبية املباشرة من املباشر يف الدول املضيفة، 

ريقيا خالل جدواها على االقتصاديات املضيفة، أين أمجع معظم باحثي واقتاصديي الدول النامية،   يف إف
وآسيا، وأمريكا الالتينية، على الدور اخلطري واألثر السليب لالستثمار األجنيب املباشر على اقتصاديات هذه 
الدول، لكن االجتاه املذهيب، والسياق اإليديولوجي، والطرح التارخيي، يف دراسة ومناقشة املوضوع، وكذا 

ا العلمية الكافية، وحجب الضوء عن معاينة وتقييم اآلثار املترتبة عنه جرد نتائج هذه الدراسات من قيمته
اجلوانب اإلجيابية لالستثمار األجنيب املباشر، لذلك أضحى موضوعيا ومنهجيا ضرورة طرق موضوع 
االستثمار األجنيب املباشر ال من زاوية االنتقاد واملعارضة وكفى، بل من زاوية حتديد وحتليل       ما ميكن 

ل النامية من هذا االستثمار فيما إذا أحسنت توجيهه يف حتقيق بعض من أهدافها اخلاصة أن جتنيه وحتققه الدو
  .بتنميتها االقتصادية املنشودة

وقد تبني أن العديد من الشواهد الواقعية، تفيد بإمكانية مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف املديني   
ت منو مستهدفة، وقابلة لالستمرار، ذلك ملا جيسده املتوسط والطويل، وفق شروط موضوعية يف حتقيق معدال

من عالقات وروابط قوية بني البلد املضيف واالقتصاد العاملي، كما ميكن أن تتجاوز هذه الروابط جماالت 
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التكامل املايل، وحركة عناصر اإلنتاج، إىل اإلسهام يف زيادة األصول غري املنظورة، واملتمثلة أساسا        
فهوم تقليص نفقات اإلنتاج عن طريق اقتصاديات احلجم، ونقل التكنولوجيا، وتوريث نظم يف تعميق م

كما . التسيري املتقدمة، وترقية أداء العنصر البشري، وحتفيز النشاط التصديري، ودعم القدرات التنافسية
ة يف ربط أسواق رأس أعطى االستثمار األجنيب املباشر دفعة هامة ملسرية التكامل العاملي، من خالل املسامه

املال، وأسواق العمل، وزيادة األجور، وإنتاجية رأس املال يف الدول املضيفة، و مع نشوء شبكة عاملية من 
الروابط املتعددة، زادت حركة التجارة بشدة، كما تبنت الشركات املتعددة اجلنسيات استراتيجيات ذات 

  .عن التخصص وتوزيع األنشطة النامجة تطابع عاملي متزايد لالستفادة من الوفرا

هذا وتلعب الشركات املتعددة اجلنسية دور القناة الرئيسية يف تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة   
) الدول(حول العامل، وذلك من خالل عمليات االندماج مع الشركات واملؤسسات اإلنتاجية يف األقطار 

كات متعددة اجلنسيات أو عرب الوطنية للدول املتقدمة األخرى أو االستحواذ عليها، وتتبع كربيات الشر
شركة من أصل املائة  85كالواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد األورويب واليابان باعتبارها موطن 

، UNCTAD، حيث تشري بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2004الشركات الرائدة يف العامل سنة 
شركة أُم و أكثر من  77000اجلغرايف للشركات املتعددة اجلنسية أن عددها يقدر بنحو واخلاصة بالتوزيع 

   2005.1فرع أجنيب سنة  770000

ورغم أن العديد من الدول النامية اليت تقدم التسهيالت واالمتيازات والضمانات أو التسهيالت   
باشر، مقاسا على سبيل املثال بعدد الشركات اجلمركية، املالية واإلدارية، جند أن حجم االستثمار األجنيب امل

أو االستثمار يف املشروعات األجنبية فيها حمدودا للغاية، وهذا يعين أا مل تستفد من التوسع اهلائل 
لالستثمارات الدولية، مما يعين أن جاذبية الدول املضيفة ال تتوقف فقط على أنواع احلوافز والضمانات 

نب، بل إن عوامل أخرى قد تلعب دورا أكثر تأثري على حجم ومدى استقرار املقدمة للمستثمرين األجا
تدفق هذه االستثمارات، فاالستقرار السياسي وحجم السوق ومدى توافر املوارد املادية والبشرية ا     

لدى ومناخ وأشكال االستثمار املقامة، إضافة إىل احملددات اخلارجية اليت تؤثر يف مسار وقرار االستثمار 
حسب تعريف املؤسسة العربية لضمان ، و"مبناخ االستثمار"الشركات املتعددة اجلنسية، كل هذا يطلق عليه 

                                                        
  .9، ص 2006جنيف،  –، األمم املتحدة، نيويورك 2006قرير االستثمار العاملي تاألنكتاد،  - 1
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تتم فيه  املكونة للمحيط الذي فالظروجممل األوضاع و" االستثمار إىل  االستثمار ينصرف تعبري مناخ
ص جناح املشروعات االستثمارية، فرإجيابا على ثري تلك األوضاع والظروف سلبا وتأالعملية االستثمارية، و

شمل األوضاع والظروف السياسية واالقتصادية االستثمارات، وهي ت قرارات توجيهبالتايل على حركة وو
 تالحظ املؤسسة أن هذهو. والتنظيمات اإلدارية األمنية، كما تشمل األوضاع القانونيةواالجتماعية و

ضها ثابت أو شبه ثابت، إال أن غالبيتها ذات طبيعة متغرية، مترابطة، بعالعناصر عادة ما تكون متداخلة و
أوضاعا جديدة مبعطيات  البعض، مما خيلق بالتفاعل مرة وبالتداعي مرة بعضهابتتأثر من مث فهي تؤثر وو

       .1"خمتلفة تترجم يف حمصلتها إىل حمددات جذب أو نوازع طرد للرأس املال األجنيب

عديد من النظريات لدراسة قرار االستثمار األجنيب املباشر دف يف هذا السياق مت تطوير ال  
وكان اللورد      . استكشاف أهم العوامل احملددة له واليت تؤثر يف مساره لدى الشركات املتعددة اجلنسية

االقتصادي اإلجنليزي الشهري، أول من لفت األنظار إىل وجود قرار مستقل خيتص باالستثمار على " كيرت"
ى االقتصاد التجميعي، وأن هذا القرار يعتمد على مفهوم الكفاءة احلدية لرأس املال على أا معدل مستو

احلسم الذي من شأنه أن يساوي بني القيمة احلاضرة للتدفقات السنوية املتوقعة للعائد من االستثمار، وبني 
ية للعائد السنوي يف األصل سعر عرض األصل الرأمسايل، والحظ يف الوقت نفسه أن التوقعات املستقبل

الرأمسايل تتسم بقدر كبري من عدم التيقن بسبب عدم كفاية املعلومات اليت متكن من استقراء املستقبل بأي 
أما أصحاب نظرية . درجة من االطمئنان، كذلك احلال بالنسبة لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية

يرون أن حتركات الشركات املتعددة اجلنسية بني )  Vernon, Hymer, Caves( هيكل السوق ومن بينهم 
الدول يعود إىل أسباب هيكلية، تتعلق بطبيعة السوق الذي تعمل فيه، والذي يوصف بكونه سوق احتكار 

أما رواد نظرية . قلة، األمر الذي من شأنه إكساب الشركات ميزة احتكارية، ويدفعها إىل تدويل نشاطها
وغريهم، فريجعون قرار تدويل أنشطة الشركات )  Ansof, Casson, Buckley, wells( هم املنشأة ومن بين

املتعددة اجلنسية إىل أسباب تنظيمية، نابعة من داخل الشركة ذاا، يف حني حاول فريق ثالث تفسري هذه 
جنبية املباشرة الظاهرة تبعا لتباين اخلصائص االقتصادية والتقنية للدول، حيث مت إدماج االستثمارات األ

  .ضمن نظرية التبادل الدويل

                                                        
، سنة 31سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية،الكويت، العدد  جسر التنمية،املعهد العريب للتخطيط، حمددات االستثمار األجنيب املباشر،   - 1
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ولقد حاول كل اجتاه من االجتاهات السابقة تفسري هذه الظاهرة استنادا على حمددات معينة، مع   
هيكل السوق، ( إغفال احملددات األخرى، ولكن ظهرت عدة حماوالت جتميعية هلذه االجتاهات الثالثة 

من خالل )  Dunning, Muchielli( واحد، على يد كل من يف سياق نظري ) املؤسسة، البلد املضيف
توضيح دور املؤسسة وعالقتها بالبلد، ويكل السوق، حيث تتجه الدول إىل التركيز على عمليات 
التصدير، وإبرام عقود الشراكة، أو االستثمار األجنيب املباشر، انطالقا من مدى االرتباط أو االنفصال بني 

  . د املضيف وامليزة التنافسية للمؤسسةامليزة النسبية للبل

أن حجم االستثمار األجنيب املباشر الوارد  UNCTAD" األنكتاد" ومن زاوية ميدانية، فقد أوضحت   
 2001مليار دوالر سنة  832.2عامليا، قد شهد خالل السنوات األخرية عدة تذبذبات، حيث تقلص من 

 2004، لريتفع سنة 2003مليار دوالر سنة  557.7 ، مث إىل حنو2002مليار دوالر سنة  617.7إىل 
            2005، أما سنة 2003عن سنة  %27مليار دوالر، حمققا بذلك زيادة نسبتها  710.8إىل حنو 

 916ليصل إىل  %29منا االستثمار األجنيب املباشر الوارد عامليا للسنة الثانية على التوايل، فقد ارتفع بنسبة 
انت زيادته قد مست مجيع املناطق واألقاليم الرئيسية، وبلغ يف بعضها مستويات غري مليار دوالر، وك

بلد يغطيها األنكتاد، بيد أن التدفقات العاملية الواردة ظلت أدىن بكثري  200من أصل  126مسبوقة، ويف 
ة اليت سجلت دوالر، وتعكس الزيادة الكبري نتريليو 1.4، ومقدارها 2000من الذروة اليت بلغتها يف عام 

مؤخرا يف االستثمار األجنيب املباشر، على حنو مماثل لالجتاهات اليت سجلت يف اية فترة التسعينيات، ازدياد 
عمليات االندماج والشراء عرب احلدود ، السيما بني الدول املتقدمة إضافة إىل األداء االقتصادي القوي    

  .يف العديد من االقتصاديات النامية

ول الصناعية الكربى صاحبة حصة األسد من إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تعد الد  
من التدفق  %59مليار دوالر حمققة بذلك نصيب  542حوايل  2005الوارد، حيث استضافت سنة 

، يف حني زادت التدفقات إىل 2004مقارنة بسنة  %37اإلمجايل الوارد عامليا، وهو ما ميثل زيادة قدرها 
من  %36مليار دوالر بنصيب قدره  334بلدان النامية فبلغت أعلى مستوى هلا على اإلطالق لتصل إىل  ال

، مقابل استضافة         %4التدفق العاملي، ونصيب جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة حنو 
املتحدة هي أكرب متلق  مليار دوالر من التدفقات الواردة عامليا، وتشري التقديرات إىل أن اململكة 39.7

مليار دوالر، مث تليها الواليات املتحدة  165ليصل إىل جمموع  2005لالستثمار األجنيب املباشر سنة 
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األمريكية يف املرتبة الثانية، ومن بني البلدان النامية حافظت كل من الصني وهونغ كونغ على تصدر القائمة، 
  . واملكسيك والربازيل  ةتليهما سنغافور

أشارت   2005على الصعيد العريب، وبناًء على تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار لسنة و  
البيانات األولية املتوافرة عن املصادر العربية والدولية األخرى، ألربع عشر دولة عربية أا استقطبت سنة 

تثمارات األجنبية مليار دوالر، مسجلة بذلك أعلى مستوى يتم رصده لتدفق االس 27.9حوايل  2005
املباشرة الواردة إىل الدول العربية، وقد تصدرت السعودية قائمة الدول املضيفة هلذه االستثمارات الواردة 

من إمجايل االستثمارات الواردة، تلتها املغرب بنحو  %16.5مليار دوالر وحصة  4.6، بنحو 2005لعام 
.                                        %11.3ليار دوالر وحصة م 3.2، مث السودان بـ %13.4مليار دوالر وحصة  3.7

وإدراكا ألمهية االستثمارات األجنبية املباشرة بالنسبة لالقتصاديات املضيفة، تبذل الدول النامية   
جهودا كبرية لتهيئة مناخها االستثماري، من خالل تكييف أوضاعها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 

املزيد من املزايا و احلوافز، على النحو الذي يستقطب الشركات املتعددة اجلنسية، ذلك أن رأس املال ومنح 
األجنيب ال يتوطن إال يف البيئات األكثر استقرارا ومالئمة، وبغية استقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية 

لدول العربية، بشأن حتسني بيئة أعماهلا،     املباشرة، ساد اجتاه تنافسي متصاعد بني الدول النامية، ومنها ا
  .من خالل توفري الضمانات الالزمة للمستثمر األجنيب ضد املخاطر غري التجارية

وحىت يضفَى على الدراسة احلالية بعدا تطبيقي يدعم أكثر النتائج املرتقب الوصول إليها، سنعتمد   
ية اليت سعت إىل تطوير بيئتها االستثمارية، لدراسة وحتليل اجلزائر باعتبارها واحدة من الدول النامية والعرب

واقع وآفاق االستثمار األجنيب املباشر ا، من خالل تقييم مدى جناعة اإلجراءات املعتمدة، ذلك أن سلسلة 
  التدابري اليت باشرا احلكومات املتعاقبة منذ مطلع التسعينيات، مستهدفة احلد من التشوهات اهليكلية،     

وحتقيق التوازن للمتغريات النقدية واملالية، وحترير أوجه النشاط االقتصادي، وتأهيل املؤسسات االقتصادية، 
وحتديث اإلطار التشريعي الناظم لالستثمار، إال أن حجم االستثمار األجنيب املباشر احلايل ال يعكس 

القطاع الفالحي، والقطاع : األمثل، مثل اإلمكانات الكبرية املتاحة، والفرص اليت ال تزال دون االستغالل
السياحي، وقطاع العقارات، وقطاعي اخلدمات و املعلوماتية والتكنولوجيات اجلديدة، ذلك أن مثة مجلة من 
العوائق تأثر سلبا على بيئة األعمال وتطرد االستثمارات، إال أن عملية الكشف عن هذه العوائق تعد خطوة 
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 يئة مناخ االستثمار لرجال األعمال الوطنيني واألجانب للمسامهة يف التنمية ضرورية ضمن استراتيجيات
  .الوطنية الشاملة

ورغبة منا للوقوف أمام أهم احملددات املكونة للمناخ االستثماري اجلاذب هلذه االستثمارات   
م إىل اخلارج، املباشرة، ذلك من خالل تأثريها على قرارات رجال األعمال األجانب يف توجيه رؤوس أمواهل
  :   وهم يفاضلون بني اقتصاديات العامل لتثمريها، حاولنا صياغة اإلشكالية التالية كإطار للبحث

  : إشكالية البحث.1

  :على ضوء ما سبق، ميكننا صياغة إشكالية البحث ضمن التساؤل التايل  

على قرارات رجال األعمال ما هي احملددات املوائمة لبناء وتطوير مناخ استثمار جاذب، يسمح بالتأثري 
األجانب املتعلقة بتصدير استثمارام املباشرة حنو اخلارج واملفاضلة بني اقتصاديات الدول املختلفة 

  .الستضافتها ؟

ومن أجل التدقيق واإلحاطة أكثر بالتساؤل السابق، سنحاول صياغة التساؤالت الفرعية التالية،          
  :ل حمتويات هذا البحث وحماولة اإلجابة عليها من خال

  ما هي أهم املفاهيم املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر ومؤسساته ؟؛  -

  ما هي اآلثار احملتملة لالستثمارات األجنبية املباشرة على اقتصاديات الدول املضيفة ؟؛   -

تصدير رؤوس  ما هي مراحل تدويل الشركات األجنبية، والنظريات املفسرة لدوافع هذه األخرية يف -
  أمواهلا حنو اخلارج؟؛

ما هي احملددات املكانية اليت جتعل رجال األعمال األجانب يفضلون بلد على آخر، وهم ينفذون مشروعا  -
  جديدا أو يتوسعون يف مشروع قائم؟؛

باإلضافة إىل احملددات املكانية، يطلب رجال األعمال األجانب اليوم مقاييس أكثر مصداقية وموضوعية  -
  وشفافية ليتمكنوا من املفاضلة بني الدول واختاذ قرارام، ما هي هذه املقاييس؟؛ 

إىل أي مدى سامهت التدابري املعتمدة يف اجلزائر إىل توجيه قرارات رجال األعمال األجانب باختيارها  -
  كموقع يستضيف استثمارام؟؛
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  .يف اجلزائر؟ ما هي السبل الكفيلة لترويج الفرص االستثمارية املتاحة -

  :فرضيات البحث. 2

  :أساسية أربع يقوم البحث على فرضيات  

خيتلف التأثري اإلجيايب لالستثمار األجنيب املباشر من دولة ألخرى باختالف مزايا ومقومات كل اقتصاد،  -
  إضافة إىل مدى سالمة وجاذبية املناخ االستثماري؛

املباشر خارج بالده يقوم باملفاضلة بني الدول اليت يرغب  إن املستثمر األجنيب الذي يرغب يف االستثمار -
يف االستثمار يف أي منها من حيث توافر الشروط واملتطلبات األساسية اليت تضمن سالمة استثماراته        

وتدفق عائداته، قبل املفاضلة أو دراسة املشروعات االستثمارية من حيث درجة جدواها االقتصادية والفنية 
  ها املالية، ومعدل العائد الذي يتولد من االستثمار فيها؛وسالمت

يف الدولة املضيفة، الذي " مناخ االستثمار" تتأثر قرارات تصدير االستثمار األجنيب املباشر بـمحددات   -
يعين جممل األوضاع االقتصادية والسياسية و القانونية واإلدارية واالجتماعية، املكونة للمحيط الذي تتم فيه 

  العملية االستثمارية؛

قد يساهم التحسن التدرجيي لألوضاع السياسية واالنفراج األمين وتطور املؤشرات االقتصادية  -
  .    واالجتماعية يف اجلزائر، إىل حتسن نسيب يف حمددات املناخ االستثماري فيها

  :البحث أهداف. 3

  :حناول من خالل هذا البحث حتقيق األهداف التالية  

م احملددات األساسية املساعدة على بناء مناخ استثماري جاذب لرؤوس األموال األجنبية، واليت عرض أه -
جتعل رجال األعمال األجانب يتخذون قرارام املتعلقة باملفاضلة بني االقتصاديات املختلقة إلقامة 

  استثمارام؛

ؤسساته، من خالل حتليل وتقييم عرض اجلوانب النظرية والفكرية لالستثمارات األجنبية املباشرة وم -
  خمتلف األطروحات ذات الصلة باملوضوع؛
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عرض وحتليل مراحل تدويل الشركات املتعددة اجلنسيات، ودوافعها يف تصدير رؤوس أمواهلا حنو  -
  اخلارج، وذلك من خالل التطرق ملختلق النظريات املفسرة هلذه الدوافع؛

تصاد اجلزائري، مع الفرص املتاحة، والتهديدات اليت تسمم مناخ حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف يف االق -
  .االستثمار، وتطرد االستثمارات األجنبية املباشرة

  :أمهية البحث. 4

ودفع  يف ظل التدويل املستمر للعالقات االقتصادية الدولية، واالجتاه حنو حترير االقتصاد العاملي،  
ألسواق، حظيت ظاهرة االستثمارات األجنبية املباشرة باهتمام عجلة التنمية االقتصادية، وزيادة تشابك ا

متزايد من قبل االقتصاديني، وأصحاب القرار باعتبارها أحد أهم التدفقات املالية املتاحة أمام الدول النامية، 
ة،       باإلضافة إىل كوا من املصادر الرئيسية لتحويل التكنولوجيا، واألساليب اإلدارية والتنظيمية احلديث

وهلذا تعترب دراسة طبيعة . والنفاذ إىل األسواق اخلارجية، وحتقيق اندماج أفضل يف النظام االقتصادي اجلديد
االستثمار األجنيب وتقييم آثاره وحبث دوافع ترقيته وحمددات جذبه يف الدول النامية عموما، ويف اجلزائر على 

  .وجه اخلصوص، ذات أمهية بالغة

احلالية حلقة جديدة تضاف إىل سلسلة األحباث املقدمة يف املوضوع، خاصة منها تلك تعترب الدراسة   
اليت عاجلت دوافع ترقية االستثمار األجنيب املباشر وحمددات جذبه القتصاديات الدول النامية، ومدى 

  .  مسامهته يف حتقيق التنمية املنشودة ا

  :الدراسات السابقة. 5

النظرية والتطبيقية، اليت حاولت حتليل ظاهرة االستثمارات األجنبية توجد العديد من الدراسات   
املباشرة، من خالل البحث عن احملددات األساسية املسامهة يف استقطاب هذه االستثمارات، وقياس آثارها 
على االقتصاديات املضيفة، ولقد تباينت تلك الدراسات من حيث منهجية التحليل، والنتائج اليت مت التوصل 

 :إليها، ويف ما يلي أشري إىل أهم األحباث األكادميية والعلمية اليت متكنت من اإلطالع عليها
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  1 .1999سنة دراسة طالب عوض  -

تناولت الدراسة معوقات االستثمار األجنيب املباشر يف األردن، حيث أوضحت أن أغلبية االستثمار   
ستثمارات الدول األوروبية يف املرتبة الثانية، وتشري األجنيب يف األردن من جنسيات عربية، يف حني تصنف ا

الدراسة إىل أن املستثمرين األجانب يعتربون أن االستقرار السياسي واالقتصادي، مها العنصران األكثر أمهية 
يف قرارهم لالستثمار يف األردن، يليهما خصائص السوق احمللي، إضافة إىل القوانني والتشريعات احلكومية، 

حتويل رأس املال إىل اخلارج، وأوصت الدراسة بضرورة حتفيز األشكال املختلفة لالستثمار األجنيب، وحرية 
  خاصة املشاريع املشتركة؛ 

  2003.2سنة دراسة كمال مرداوي  -

   حالة اجلزائرمع اإلشارة إىل ، الناميةاالستثمار األجنيب املباشر يف الدول تناولت الدراسة موضوع   
   يعد حاليا أحد املصادر األساسية يف توفري رؤوس األموال  االستثمار األجنيب املباشر وتوصلت إىل أن

والتكنولوجيا واملعلومات واملهارات وأساليب التسيري وخربات التسويق احلديثة ، إضافة إىل مناصب الشغل، 
ستثمار واحتضان حنو استقطاب هذا االالنامية وآليات اختراق األسواق العاملية، لذلك اجتهت الدول 

مؤسساته الفاعلة، معتمدة يف ذلك على سياسات االنفتاح وبرامج اخلصخصة وإجراءات اإلصالح 
زايا موقعها النوعية، أثرا واضحا على مدى مل، أو الناميةخلصائص الدول  وأكدت الدراسة أن. والتحفيز

وقع مهمة، بقدر ما زادت القدرات فبقدر ما كانت مزايا امل، استقطاا لالستثمارات األجنبية املباشرة
        على عدم التنازل الشركات املتعددة اجلنسية املستقطبة، وبقدر ما شجع ذلك النامية التفاوضية للدول 

  .أو االستغناء عن هذه املواقع املميزة، وبالتايل على املسامهة يف حتقيق بعض من أهداف تنميتها املنشودة 
ار يف اجلزائر، ال يزال إجراءات يئة بيئة االستثمو ئر، رغم جهود التحفيزلقد تأكد بالنسبة للجزا  

. منها إىل دول اجلوار هاالستثمارات األجنبية إليها ضعيفا وحمدودا مقارنة حبجم ما هو موجقات حجم تدف
، من اثمار األجنيب املباشر أضحى ضروريترقية االستعيم بيئة االستثمار يف اجلزائر ولذلك، ومن أجل تد

اقف الفاعلني على مستوى مراكز اختاذ القرار موو تسلوكياوتغيري ذهنيات  -  :وجهة نظر الدراسة احلالية

                                                        
، 76، العدد يف جملة التعاون الصناعي يف اخلليج العريبغري منشورة، ورد ملخص عنها  هرسالة دكتورا ،ثمار األجنيب يف األردنمعوقات االستطالب عوض،  -1

  .36-6: ص -، ص1999أفريل 

  .2004سنطينة، ،أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة منتوري قحالة اجلزائر –االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتخلفة كمال مرداوي،  2-
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ذ، دون إمهال نقابات العمل املؤثرة، وإقناعهم بأن القطاع اخلاص احمللي أو األجنيب ليس نفيتومواقع ال
ليس أداة الحتكار  ه يف املقابلكما أن ملتوية غري مشروعة، منه األموال بطرق مصدرا للغىن تنهب وتبتز

    العبء اإلداري  ةإزال -  للموارد وتكوين لثروة اتمع تنميةاخلريات، وإمنا هو وسيلة تفعيل لالقتصاد و
ا ، يف خدمة البريوقراطي الذي كثريا ما أعاق أداء املتعاملني االقتصاديني، وجعل اإلدارة يف خمتلف مستوياو

إصالح النظام  -وإصالح القطاع املايل واملصريفإعادة هيكلة  -ادية احمللية واألجنبية املؤسسات االقتص
ليس ف العبء الضرييب املفروض على مؤسسات األعمال، وجعل التحفيزات الضريبية قاعدة وختفياجلبائي و

ما أجنز منها، م تدعيو تطوير هياكلهاحتسني القاعدة اهليكلية و - اء يستفاد منها فقط يف حاالت خاصةاستثن
على تسهيل عمل  ا هي عليه اآلنكون أقدر ممنمية االقتصادية من خالل متكينها من أن تالت وجعلها يف خدمة

السياسي، من شأنه أن جيعل اجلزائر واالستقرار األمين  توفرأيضا من خالل و، املستثمرين احملليني واألجانب
  .وارا نوعية ال تقل أمهية عن دول اجلسوقا ذات مزاي

  2004.1سنة دراسة حممد قويدري  -

أوضحت الدراسة أن االستثمار األجنيب املباشر يشكل أفضل الصيغ التمويلية األجنبية املتاحة للدول   
النامية، إذ بواسطته ميكن حتويل التكنولوجيا، وترقية أداء العنصر البشري، واالستفادة من طرائق التسيري    

وخلصت الدراسة إىل أن اجلزائر . عن إمكانية النفاذ إىل أسواق التصدير األجنبيةوالتنظيم املتقدمة، فضال 
برغم الفرص االستثمارية املتاحة، إال أن حجم االستثمارات األجنبية احلالية ال يعكس اإلمكانيات الكبرية 

مار، وخدمة املستثمر، املتاحة، إذ األمر يتطلب إستراتيجية تروجيية، ترتكز على بناء االنطباع، وتوليد االستث
إىل جانب االستعانة يئات الترويج الدولية واإلقليمية، وتفعيل دور التمثيل اخلارجي للتشهري بالفرص 

  اجلديرة باالستثمار؛

  2 .2004دراسة أمحد جاد كمايل سنة  -

ملباشر يف متثل اهلدف األساسي هلذه الدراسة يف الوصول إىل احملددات األساسية لالستثمار األجنيب ا  
مصر، مستفيدة بذلك من األدبيات احلديثة اليت اهتمت بدراسة االستثمار األجنيب املباشر وحمدداته يف الدول 

                                                        
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر –حتليل واقع االستثمارات األجنبية املباشرة و آفاقها يف البلدان النامية حممد قويدري،  - 1

  . 2004/2005اجلزائر، اجلزائر، 
دعم اختاذ القرار، مصر، أكتوبر ات ومركز املعلوم –، جملس الوزراء جسر التنمية، منوذج قياس حمددات االستثمار األجنيب يف مصرأمحد جاد كمايل،  -  2

  .3، ص 2004
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النامية، وتوصلت الدراسة إىل أن التغري يف الناتج احلقيقي وهو ما يعرب عن موقف وصالبة االقتصاد الكلي 
قات االستثمار األجنيب املباشر، بينما كان تأثري التغري واالنفتاح التجاري هلما تأثري موجب ومعنوي على تدف

يف سعر الصرف االمسي، والتقلبات يف معدالت الفائدة سالب ومعنوي على تدفقات االستثمار األجنيب 
) عوامل اجلذب(والعوامل احمللية ) عوامل الدفع(املباشر القطاعي إىل مصر ، وبالتايل فإن كل العوامل العاملية 

  .  مة يف حتديد تدفقات هذه االستثمارات إىل مصرتعترب مه

  :نطاق البحث. 6

، لكوا الفترة 2005فقد تركزت الدراسة على فترة التسعينيات من القرن العشرين إىل غاية سنة   
اليت شهدت منوا كبريا يف حجم تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة الصادرة الواردة القتصاديات العامل 

مة ، والدول النامية والعربية بصفة خاصة، واجلزائر بصفة أخص، إال أنه ميكن أن نستعني ببعض بصفة عا
، واهلدف من ذلك هو جعل الدراسة أكثر 2006اإلحصائيات واملؤشرات املتحصل عليها واملتعلقة بسنة 

  . حداثة، ولكن باملوازاة أن ال تأثر هذه اإلحصائيات على جانب املقارنة يف الدراسة

  :أدوات البحثمنهج و. 7

سعيا لإلجابة على اإلشكالية املطروحة سلفا، واختبار مدى صحة الفرضيات املقدمة، قد استعان   
الباحث باملنهج الوصفي التحليلي يف عرض وتفسري أبعاد حمددات ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر، ودوافع 

ال األعمال األجانب، باإلضافة إىل اعتماد املنهج املفاضلة بني بيئة االقتصاديات املختلفة من طرف رج
املقارن أحيانا رغبة يف حتليل ومقارنة جتارب الدول، اليت توافرت عنها البيانات، يف استقطاب هذا النوع من 

  .االستثمارات

أما األدوات املستخدمة يف البحث، فقد ارتكزت على املصادر واملراجع األساسية اخلاصة   
ضافة إىل االستعانة بالرسائل العلمية، والدوريات والتقارير اليت تصدرها هيئات دولية     باملوضوع، باإل

 .وعربية، وامللتقيات، والندوات العلمية، واملراجع واملواقع اإللكترونية ذات الصلة بالبحث
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  :هيكل البحث. 8

منه، وبناًء أيضا على  انطالقا من طبيعة إشكالية البحث وفرضياته، واألمهية واألهداف املرجوة  
الدراسات السابقة املطلع عليها، كان لزاما أن نعتمد يف تنظيم هيكل البحث وفق فصول أربعة أساسية، 

  :على النحو التايل

، وقد أعد للتطرق ألهم املفاهيم األساسية لالستثمار األجنيب املباشر ومؤسساته، الفصل األول  
نتناول ضمن صفحات . ضيفة، حيث سيتم تقسيمه إىل أربعة مباحثوأبرز آثاره على اقتصاديات الدول امل

املبحث األول املفاهيم األساسية لالستثمار األجنيب املباشر، من خالل عرض لبعض التعاريف الصادرة من 
هيئات ومؤسسات عاملية، واقتصاديني بارزين، إىل جانب تطوره التارخيي وتداعيات العوملة عليه؛ أما 

سيخصص لعرض خمتلف األشكال اليت ميكن أن يظهر عليها االستثمار األجنيب املباشر  املبحث الثاين
معتمدين يف ذلك على عدة تصنيفات؛ أما املبحث الثالث أعد للتعرف على مؤسسات االستثمار األجنيب 

مويل الدولية؛ املباشر من خالل تعريفها وأشكاهلا، مساا ، وإستراتيجياا وإدارا، باإلضافة إىل مصادر الت
أما املبحث الرابع خمصص لدراسة وحتليل األعباء واملزايا اليت جيسدها تدفق االستثمار األجنيب املباشر على 

  .اقتصاديات الدول املضيفة

، فقد خص للبحث يف وصف وحتليل النظريات واحملددات املكانية املوجهة الفصل الثاينأما   
حيث سيشمل الفصل أيضا على أربعة مباحث يأيت مضموا على النحو  لقرارات االستثمار األجنيب املباشر،

التايل، املبحث األول لدراسة مفهوم ومؤشرات تدويل الشركات األجنبية من خالل عرض ألهم النماذج 
التدويلية، أما املبحث الثاين لدراسة و عرض أهم النظريات املفسرة حملددات ودوافع الشركات املتعددة 

تصدير استثماراا املباشرة حنو اخلارج وكذلك املفاضلة بني االقتصاديات املضيفة هلا؛ أما  اجلنسية يف
احملددات املكانية املوجهة لقرارات رجال األعمال األجانب املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر، واملساعدة 

يف الواقع العملي، فسيتم تناوهلا من  على بناء املناخ االستثماري املالئم بالنسبة للدول املضيفة، اليت ظهرت
خالل املبحث الثالث؛ ليأيت املبحث الرابع لنعرض من خالله أهم االتفاقيات الدولية املتعلقة باالستثمار 

  .األجنيب املباشر، من خالل صياغتها وإقرارها ألطر قانونية تنظم العالقة بني خمتلف األطراف
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على حمسنات قرارات االستثمار األجنيب املباشر، وحجمه ، قد أعد يف البحث الفصل الثالثأما   
املبحث األول يعرض خمتلف املؤشرات : وجغرافيته يف العامل، من خالل ثالثة مباحث ستأيت على النحو التايل

الدولية واإلقليمية احملسنة لقرارات رجال األعمال األجانب من خالل قياس جاذبية بيئة األعمال يف الدول، 
اعد أيضا املسؤولني احملليني لترشيد قرارام لبناء وتوفري مناخ استثماري جاذب يسمح بتحسني واليت تس

موقعها وترتيبها ضمن هذه املؤشرات؛ أما املبحث الثاين فخصص للبحث يف خمتلف املعايري الكالسيكية 
 بيئة األعمال املضيفة؛ ليأيت املعتمدة يف دراسة اجلدوى املالية واالقتصادية للمشاريع االستثمارية األجنبية يف

املبحث الثالث ليتم من خالله حتليل حجم وجغرافية االستثمار األجنيب املباشر يف العامل، ويف الدول العربية 
  .بصفة خاصة

، لتحليل مناخ وواقع االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، من خالل الفصل الرابعويف األخري أعد   
تضمن املبحث األول دراسة خصائص البيئة االستثمارية يف اجلزائر من خالل أربعة مباحث، حيث سي

التطورات االقتصادية واالجتماعية احلاصلة، والبنية التحتية؛ أما املبحث الثاين فيتناول أهم معوقات االستثمار 
ترقية االستثمار تطور اإلطار القانوين لاألجنيب املباشر يف اجلزائر؛ يف حني سيشمل املبحث الثالث مراحل 

      تقييم حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تحليل ول؛ أما املبحث الرابع خصص اخلاص يف اجلزائر
  .، ومقارنته بنظريه من بعض دول مشال إفريقيايف اجلزائر

  :صعوبات البحث. 9

  :إن طبيعة املوضوع وتشعب جوانبه خلق أمام الباحث عدة قيود وصعوبات، أمهها  

تباين يف األرقام الصادرة عن اهليئات الدولية واإلقليمية، وتلك الصادرة عن الدوائر الرمسية الوطنية، مما  -
  جعل الباحث يعتمد أسلوب التوفيق والترجيح يف اقتباس هذه األرقام؛

وآفاق  إن طبيعة السرية اليت تصبغ العديد من العقود االستثمارية األجنبية، حالت دون حتليل واف لواقع -
  نشاط الشركات املتعددة اجلنسية يف اجلزائر، خاصة تلك العاملة يف قطاع احملروقات؛

عدم وجود مصادر لقواعد بيانات عن االقتصاد الوطين، متتاز باملصداقية الالزمة، مما جيعلها ترتقي ألن  -
  .يتوظف يف جمال البحث العلمي األكادمي
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  :األولالفصل 
  .االستثمار األجنيب املباشر

  :متهيد

  .املفاهيم األساسية لالستثمار األجنيب املباشر: املبحث األول
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  .االستثمار األجنيب املباشر: الفصل األول
  :متهيد

دعم منو دورا هاما يف  ستثمار األجنيب املباشر خالل النصف الثاين من القرن املاضيأدى االلقد     
زيادة كبرية يف حجم التدفقات  حيث شهدا السيما خالل العقدين املاضيني اقتصاديات الدول النامية،

اجتاه حنو وهي  قتصادي العاملي معظم تلك الزيادة،على اهليكل االوتفسر التغيريات اليت طرأت  ستثمارية،اال
فضال عن زيادة مسامهة هذه الدول  ستثمار،االلنامية وحترير نظم التجارة وم الدول اظقتصاد السوق يف معا

  .العاملييف التكامل االقتصادي 

سامهة يف ربط ملسرية التكامل العاملي من خالل امل امةجنيب املباشر دفعة هاالستثمار األقد أعطى و    
ء شبكة مع نشوو ة رأس املال يف الدول املضيفة له،نتاجيإأسواق رأس املال وأسواق العمل وزيادة األجور و

استراتيجيات اجلنسيات  بنت الشركات متعددةارة بشدة كما تزادت حركة التج ،عالية من الروابط املتعددة
  .توزيع األنشطةالنامجة عن التخصص و طابع عاملي لالستفادة من الوفرة تاذ
هم أخالل التطرق إىل  ، وذلك منع االستثمار األجنيب املباشرمدخل ملوضووسيشكل هذا الفصل    

هذا الفصل هو بناء قاعدة معرفية تسمح ذا املوضوع، ليكون هدف املتعلقة  األدبياتاملفاهيم واألشكال و
  .لنا باملرور إىل بقية الفصول
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  .املفاهيم األساسية لالستثمار األجنيب املباشر: املبحث األول
     يعترب من أصعب األمور اليت تواجه الباحثني  دقيق لالستثمار األجنيب املباشر، إن إعطاء تعريف       

وكذا املشاكل  القانونية،و املعايري اإلحصائية اجع إىل التعقيدات النامجة عن اختالفوهذا ر ،يف هذا امليدان
  .املترتبة عن قياس تدفقاته

يقودنا إىل التفرقة بني نوعني من االستثمارات  جنيب املباشر،إن البحث يف موضوع االستثمار األو       
  .األجنبية

  االستثمار األجنيب غري املباشر؛_ 
  . األجنيب املباشر االستثمار_ 

من أجل أخذ فكرة و ،)االستثمار األجنيب املباشر(اين يقتصر على النوع الث مبا أن جمال الدراسةو       
        ،هذا األخريبصفة خمتصرة إىل تعريف تطرق وحاول الفإننا سن امة على ظاهرة االستثمار األجنيب،ع

  .)اشر منهغري مب(مث تعريف النوع األول من هذا االستثمار 

  :تعريف االستثمار األجنيب. 1
حبثا عن دولة مضيفة سعيا وراء حتقيق  بأنه كل استثمار يتم خارج موطنه، يعرف االستثمار األجنيب      

  .1 اهلدف مؤقت أو ألجل كان سواء السياسية،االقتصادية واملالية ومجلة من األهداف 

  :االستثمار األجنيب غري املباشر. 2
ـ مل يتبني أنه يوجد هناك اختالف كبري ح ة لالستثمار األجنيب غري املباشر،بالنسب             ذا النـوع ول ه
أو االسـتثمار يف األوراق   ،)ياالستثمار احملفظ( يف احملفظة و يقصد به االستثمار  االستثمارات النوعية، من

    ن، أو سـندات الدولـة   أو سندات الدي شراء السندات اخلاصة بأسهم احلصص،عن طريق  وذلك املالية،
ـ من األسواق املالية، لكن هذه امللكية ال تعطي األفراد أو اهليئات  وع مـن  أو الشركات حق ممارسة أي ن

كما أن هذا النوع مـن االسـتثمارات    إدارة املشروع االستثماري،نظيم ويف ت أنواع الرقابة أو املشاركة
  .كما سنرى الحقا ،2مار األجنيب املباشرإذا قورن مع االستث األجنبية يعترب قصري األجل 

  

  

                                                        
  .23ص  ،1998، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، االستثمار الدويل و التنسيق الضرييب فريد النجار،  - 1
  . 13ص  ،1989سة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ، مؤسجدوى االستثمارات األجنبيةنظريات التدويل و أبو قحف عبد السالم،  - 2
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  :االستثمار األجنيب املباشر. 3
     أهم ما جاء و ا النوع من االستثمارات األجنبية،النظريات املفسرة هلذو قد تعددت التعاريف      

  :املنظمات التاليةيف هذا اال تعريف اهليئات و

  ):OCDE(تعريف منظمة التعاون و التنمية االقتصادية  1.3
يعترب أنه التعريف األول  األجنيب املباشر، ني لالستثمارالتنمية االقتصادية تعريفتعاون وتتبىن منظمة ال      
تثمار القائم على ـمار األجنيب املباشر هو ذلك االسرير حركات رؤوس األموال الدولية، حيث أن االستثحت

  :حتقيق عالقات تعطي إمكانية تطبيق فعلي بواسطة نظرة
  ؛. . . رع ف إنشاء أو توسيع مؤسسة، ملحقة،_ 

  .املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل_ 
فإنه يقوم على أهداف  ،(OCDE) التنمية االقتصاديةمة التعاون وأما التعريف الثاين الذي تتبناه منظ      

ستعملة امل التعاريف ن توحيدشرة، ال ميكن أن تكون بدوألن عملية قياس حركة االستثمارات املبا إحصائية،
إجراءات للوصول إىل وضع  قامت بعدةلذلك فإن املنظمة  ،الدول املضيفةمن طرف الدولة األصلية و

تعريف الثاين يف أن كل شخص طبيعي، كل مؤسسة عمومية وميثل ال للدول األعضاء، تعريف واحد مرجعي
     بعض، ذين هلم عالقة تربط بعضهم بالطبيعيني الكل جمموعة من األشخاص  أو خاصة، كل حكومة،

املرتبطة يف ما بينها، تعترب مستثمرا أجنبيا إذا كان وكل جمموعة من املؤسسات لديها الشخصية املعنوية 
أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية يف بلد غري بلد  لديها مؤسسة لالستثمار املباشر، ويعين ذلك فرع

  . 1إقامة املستثمر األجنيب

  ):UNCTAD( التنمية ف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة وتعري 2.3
االستثمار األجنيب املباشر على أنه ذلك  "ونكتاداأل"التنمية ف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة ويعر      

تعكس مصاحل دائمة و مقدرة على التحكم اإلداري بني  لذي ينطوي على عالقة طويلة املدى،االستثمار ا
   شركة أو وحدة إنتاجية يف دولة أخرى، و)ي تنتمي له الشركة املستثمرةالبلد الذ( البلد األم  شركتني يف

و ألغراض هذا التعريف تعرف الشركة األم على أا تلك الشركة اليت متتلك  ،)أو املضيفالبلد املستقبل (
ما تأخذ امللكية شكل حصة  عادةو ابعة لدولة أخرى غري الدولة األم،أصوال يف شركة أو وحدة إنتاجية ت

من  %10املستقبلة لالستثمار، حيث تعترب حصة تساوي أو تفوق يف رأس مال الشركة التابعة للدولة 
     األسهم العادية أو القوة التصويتية يف جملس اإلدارة للشركة املسجلة، أو يعادهلا يف الشركات األخرى، 

                                                        
1- OCDE , Définition des référence détallé des investissement Internationaux, Paris, 1983, P14 .    
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ع، وفرلشركات احمللية وحدات تابعة، أو تسمى او. نيباألجف االستثمار يحدا فاصال ألغراض تعروهو 
مع أن هذا التعريف يتأثر بنمط تدفق االستثمار األجنيب املباشر بني الدول املتقدمة، حيث تلعب عمليات و

ورا مهيمنا، إال أنه ميكن تطبيقه      االستحواذ على أصول الشركات داالندماج بني الشركات العمالقة و
  . 1مارات الفرديةيف حالة االستث

  ):FMI(تعريف صندوق النقد الدويل   3.3
اشر نوع من االستثمارات صندوق النقد الدويل، الذي يعترب أن االستثمار األجنيب املبأهم ما جاء به        

وهو يعكس هدف حصول كيان أي عون اقتصادي يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة مبؤسسة  الدولية،
  آخر، وتنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر األجنيب مقيمة يف اقتصاد و طين

  . 2املؤسسة، إضافة إىل متتع املستثمر األجنيب بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة املؤسسةو

       :تعريف حماسيب ميزان املدفوعات األمريكي 4.3
كل " ،جنيب املباشر على أنهاألمريكي االستثمار األاملدفوعات قد عرف احملاسبون املكلفون مبيزان        

   التدفقات املالية إىل مؤسسة أجنبية، أو كل حيازة جديدة جلزء من امللكية يف مؤسسة أجنبية، على شرط 
قيمة هذه امللكية ختتلف من أن املقيمني يف البلد املستثمر تكون هلم حصة هامة من ملكية هذه املؤسسة، 

يف مؤسسة ما من طرف  %10ففي الواليات املتحدة األمريكية جند أن احليازة على ىل أخرى، دولة إ
  . 3"املستثمر األجنيب تكفي للتعريف الرمسي لالستثمار األجنيب املباشر

  :J . Dunningدانينغ  .تعريف ج 5.3
مار األجنيب املباشر  و كان تعريفه لالستث ملهتمني بظاهرة االستثمار الدويل،أحد أبرز ا "دانينغ"يعترب        

بني االستثمار األجنيب غري املباشر، فهو ال يعين وجود  يعة خمتلفة من حيث املبدأ مقارنةعلى أنه يكتسب طب
عين عادة صفقة كاملة تتضمن تنظيم إنشاء إمنا ييف صورته املالية فحسب، و تصدير رأس مال خاص، أي

   ، "دانينغ"اإلدارية و تأهيل الكوادر، وكما يؤكد ظيمية وتكنولوجيا و اخلربات التن، و توريد الاملشروعات
نه غالبا ما يكون مالكا للخربات و املعارف الرأمسال الدويل اخلاص تتركز يف أأن اخلاصية الفردية يف حركة 

  . 4خرىأاليت ال ميكن أن جتتاز احلدود الوطنية بطريقة 

                                                        
  . 4، ص2004العريب للتخطيط بالكويت، ، املعهد سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يف األقطار العربيةعلي عبد القادر، حمددات االستثمار األجنيب املباشر،  -  1
  .51، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةعبد ايد قدي،  - 2

3 - Peter H , Inder et Themas .Pugel, Economie Internationale, 10e édition, Economica, Paris, 1996, P82. 
، حلسني، ديوان املطبوعات اجلامعية، ترمجة الدكتور علي حممد تقي عبد ااألطروحات اخلاصة بتطور الشركات املتعددة اجلنسيات، أ. مريونوف-  4

  .92،ص1986
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  :تعريف شامل لالستثمار األجنيب املباشر 6.3
   يتمثل يف أنه  ،ن خالل التعاريف السابقة، ميكن صياغة تعريف شامل لالستثمار األجنيب املباشرم      

أو يديرها املستثمر األجنيب، إما بسبب امللكية الكاملة للمشروع ملشاريع اليت يقيمها وميتلكها ويف تلك ا
أن يكون املستثمر  ذلك يستوي يفشروع جبزء يربر له حق اإلدارة، ونتيجة الشتراكه يف رأس مال امل

أنه  كما سبق و أن ذكرو جنبية أو مؤسسة خاصة،أجنبية أو فرعا ألحد الشركات األ األجنيب فردا أو شركة
يب مباشرا حني ميتلك املستثمر حسب املعيار الذي وضعه صندوق النقد الدويل، يكون االستثمار األجن

تكون ألعمال، ومن عدد األصوات فيها، وا أو أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات %10جنيب األ
    . هذه احلصة كافية عادة إلعطاء املستثمر حق اختاذ القرارات يف املؤسسة

  :التطور التارخيي لالستثمار األجنيب املباشر. 4
ن إىل فترة قيام الثورة الصناعية يف أوائل القر لفعلي لالستثمار األجنيب املباشريرجع تاريخ االزدهار ا       

          ما صاحب من زيادة يف حجميف تلك الفترة و التاسع عشر، فلقد ساعد التطور الصناعي الذي حدث
، وكانت تقوم إىل فتح الطريق لتدفق االستثمارات خارج أوروباة املنتجات إىل اتساع التجارة، وو نوعي
امت تلك جارة، وقد قاالستثمارات شركات تابعة للدولة االستعمارية دف توسيع حجم التذه 

املستودعات كما زرعت بعض النباتات ذات اجلدوى االقتصادية رافئ واملالشركات بإنشاء احلصون و
  .1فيها

متفاوتة يف ظروفها السياسية            فة ولقد مر االستثمار األجنيب املباشر مبراحل تارخيية خمتلو       
  :كله، و ميكن إجياز تلك املراحل يف النقاط التاليةهياالقتصادية، مما أثر على حجمه وطبيعته وو

  ): 1914 – 1800(املرحلة األوىل  1.4
شهدت هذه املرحلة ازدهار االستثمار األجنيب املباشر، حيث سادت ظروف اقتصادية و سياسية        

  :أسباب نذكر منها تثمارات األجنبية، وهذا راجع لعدةمناسبة بشكل كبري لتدفق االس

  األخطار املصاحبة هلذه التدفقات؛ اخنفاض -
 توافر الفرص االستثمارية يف املستعمرات؛ -

 ثبات أسعار الصرف يف ظل قاعدة الذهب؛ -

 رؤوس األموال و التجارة؛ حرية حركة -

                                                        
  .5، ص 1992، ترمجت علي مقلد، منشورات عويدات، بريوت، االستثمار الدويلجيل برتان،  - 1
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 .. .محاية أكيدة من جانب الدول املستعمرة الستثماراا األجنبية  -

أغلب هذه االستثمارات كانت تقوم ا ا، وارية لتوسيع أسواقهمفاجتهت الدول الكبرية االستع      
لذلك توجه الطبيعية اليت حتتاجها دوهلا، و شركات استعمارية، ينصب جل اهتمامها على استغالل الثروات

  .1ثلثا رأس املال األجنيب لتمويل االستثمارات يف السكك احلديدية، ومرافق البنية التحتية

  ):1944-1914 (املرحلة الثانية  2.4
كانت أهم األسباب اليت أدت  بشكل كبري، ولقد متيزت هذه املرحلة بتراجع االستثمار األجنيب       

  :لذلك
  عدم االستقرار السياسي و االقتصادي؛ظروف احلرب واالضطرابات و -

 ما صاحب ذلك من زيادة انكماش حجم االقتراض اخلاص؛ايار قاعدة الذهب و -

 ... .من ركود التجارةو ،احلرب تصفية االستثمارات اململوكة للدولة من -

لبناء ات تزايد االستثمار، وكان االستثمار خالل هذه الفترة مرتكزا على االستثمارات النفطيةو      
تراجع سيطرة قوة الواليات املتحدة األمريكية و تصاعدشهدت الفترة تنامي و السكك احلديدية هلذا الغرض،

  .2مار األجنيب املباشراململكة املتحدة يف السيطرة على االستث

  ):1989-1945(املرحلة الثالثة  3.4
ما بعد احلرب العاملية الثانية و حىت اية الثمانيات، أين شهد االستثمار األجنيب املباشر  هي فترة       

ارة العاملية، حيث سعت الشركات منو التجعد منتصف اخلمسينيات مع ازدهار وتوسعا كبريا و باألخص ب
النفط من البلدان النامية، فضال عن تدفق اخلام و نسيات للحصول على إمدادات جديدة من املوادمتعددة اجل

  .االستثمار األجنيب املباشر حنو الصناعات التحويلية
عمليا  إجراًء، كان "برينت وودز"قابلية التحويل بني العمالت الوطنية يف ظل اتفاقية  أنونشري إىل       

يف ؤوس األموال العاملية قوية عمليا ظلت القيود على حتركات رموال األجنبية، ول تدفق رؤوس األلتسهي
النامية حديثة العهد  بعض الدول الصناعية حىت الثمانيات، إضافة إىل احلواجز املفروضة من قبل الدول

من مث اجتهت االقتصادية، وه انتقاصا من سيادا السياسية وعلى االستثمار األجنيب الذي اعتربت باالستقالل
          ، وفضلت عليها القروض البنكية ألا تعتربها أقل تكلفة إىل وضع القيود على هذه االستثمارات

                                                        
  .27،ص 1986، نيويرك التنمية يف العاملتقرير عن البنك الدويل لإلنشاء و التعمري،  - 1
  .103، ص2005، العدد الثاين، ماي ، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا جامعة اجلزائرعلي نذير، حوافز االستثمار اخلاص املباشر - 2
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االستثمار املباشر فيما يتعلق بتحمل  عبئها اخلارجي يف حني تستمر خدمة من االستثمار املباشر، حيث يزول
  . 1و حتويل أرباحها أعبائها

  ):إىل اآلن 1990( املرحلة الرابعة  4.4
لدول النامية يف السنوات األخرية، حيث تقلصت دى القد حدث حتول كبري يف مصادر التمويل ل      

، على حني صندوق النقد الدويلاملفروضة من قبل البنك الدويل و مساعدات التنمية الرمسية بسبب القيود
سعينات، وحل حمل املعونة الرمسية،  أمهية متزايدة خالل عقد التاكتسب التمويل من املصادر اخلاصة 

 يف صورة استثمار أجنيب مباشر،االقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، كما حلت التدفقات اخلاصة 
السندات حمل القروض البنكية التجارية، بسبب مشاكل عدم سداد وكذلك يف صورة متدفقات األسهم و

مصادر  أهم، بل من ةمن أهم مصادر التمويل اخلاص جنيب املباشره القروض، وقد أصبح االستثمار األهذ
  .التدفقات الرأمسالية للدول النامية على اإلطالق

قد  1998وحسب التقارير الدولية، فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة خالل عام       
إذا ، و1997مقارنة بعام  %10مليار دوالر، وهي بذلك حققت زيادة مقدارها  440بلغت حوايل 

ت الدول ل، و حص%37حتدثنا عن تقسيم هذه االستثمارات بني الدول، فقد بلغت حصة الدول النامية 
للتدفقات  األوليةاإلحصائيات الدولية أن التقديرات  كذلك فقد أشارت. 2 %5اليت هي يف مرحلة االنتقال 

مقارنة  %14أي بزيادة نسبتها ، 2000مليار دوالر يف عام  1119االستثمارية املباشرة بلغت حوايل 
مليار دوالر، بينما بلغت  899أي ما يقارب  %80حبوايل ، قدرت حصة الدول املتقدمة منها 1999بعام 

، هذه األرقام 3مليار دوالر  30أي ما يقارب  %3حوايل املنتقلة ، أما الدول  %17حصة الدول النامية 
  .خالل هذه الفترة زداد حبجم كبريمارية املباشرة تتشري إىل أن التدفقات االستث

     بريطانيا، يف الواليات املتحدة األمريكية ولقد تركزت أغلب االستثمارات يف الدول املتقدمة   
        هونغ كونغ، الصني الشعبية ويف منطقة آسيا كجمهورية بالنسبة للدول النامية فتركزت أساسا  أما

 األرجنتني،ت يف دوليت الربازيل ورة يف دول أمريكا الالتينية فقد متركزغلب االستثمارات األجنبية املباشأما أ
لية سيتم التطرق إليها يف شكل مفصل من خالل ايتعلق بتطور االستثمار األجنيب خالل الفترة احلما أما يف 

  .بحث األخري من الفصل الثالثامل
  

                                                        
  . 104.103 :املرجع السابق، ص ص  - 1

2 - UNCTAD , World Investment Report 1998, New Y,1999, P10.  
3 - UNCTAD , World Investment Report 2000, New Y,2001, P36. 
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  :االستثمار األجنيب املباشر و تداعيات العوملة. 5
وصارت الكلمة اجلذابة          صبحت العوملة من املفاهيم األكثر انتشارا يف كل العلوم االجتماعية،لقد أ      

السياسيني على اختالف اجتاهام، بل األكثر من ذلك أصبحت القول كثر ترددا على ألسنة الصحفيني واألو
  .و االقتصادية املأثور يف معظم الكتابات اإلدارية

بأن الثقافات و ،نسمع يف اآلونة األخرية أننا نعيش يف عامل يتميز بأنه قرية صغريةلقد اعتدنا أن       
بأن اجلزء األعظم من احلياة  التحلل أو الزوال، واحلدود احمللية يف طريقها إىلاحمللية و اتاالقتصادياحمللية و

وامل اإلنسانية اليت أثرت السلوكيات العاملية، ومن العي دولة يتحدد من خالل العمليات واالجتماعية يف أ
  .1على إدراكنا يف هذا السياق هو اجلانب االقتصادي أو العوملة االقتصادية

 قر يف مرحلة راهنة عرفت بالعوملة،لقد مر االقتصاد العاملي مبراحل أساسية يف تطوره قبل أن يست       
      ويل عميق بني مصدر ملواد أوليةاليت متيزت أساسا بتداخل د فلقد عرف االقتصاد العاملي مرحلة التدويل

مؤسسات تتسابق الكتساب األسواق وفق استراتيجيات تصدير، حيث وبني شركات و ليد عاملة كثيفة،و
ايل مسلسل اإلنتاج الرأمسالث على تصدير مواردها األولية ويدها العاملة مبا يتجاوب وجترب دول العامل الث

دة ومعارضة لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتخلفة، ارتكازا الدويل، هذا ما يربز وجود أدبيات مؤي
 بالعوملة، مرحلة جديدة راهنة عرفتعلى اعتبارات أيديولوجية مذهبية حبتة، لكن االقتصاد العاملي حييي اآلن 

جزء من مسلسل واحد، مسلسل تطور العوملة هي أن التدويل وتعدد اجلنسية و Patrella "بتروال"يقول 
وتقييم أمناط التنظيم و لقواعدالتراجع التدرجيي للمبادئ وا ،ميزته األساسيةحتول الرأمسالية الصناعية و املالية و

هذا النظام الذي تآكل  نسقية النظام املسمى بالوطين،ة والالمادية املرتكزة على وحدانياخلربات املادية و
الثقافات فحسب، ولكن أيضا لكون عمليات واالقتصاديات خل ومتازج الدول وال حيكم تدا ، 2تراجعو
 أصبحت تتم خارج التراب األصلي للفاعلني االقتصاديني تإنتاج اخلربابداع والنقل التكنولوجي واإل
ل ذلك انتشار الفكر النيوليربايل العوملة، ومما يسهحاليا يشهد مزيدا من االندماج و فالعامل ،االجتماعينيو
أن هذا االندماج يكتسح املواقع يف لنموذج الصاعد واجلاذب عامليا، والسوق، وهو امنوذج اقتصاد و

حىت الصني، و السوفييتاالحتاد ، مثل أوروبا الوسطى والشرقية وكانت مقفلة بشكل حمكمأقاليم و جمتمعات
نفسها تعيش  كما أن دول العامل الثالث اليت كان بعضها يقاوم بواسطة التمسك ببدائل خمتلفة، وجدت

 ةالدويل دورا رائدا يف ترسيخ العومل صندوق النقدالبنك الدويل و لعب كل منعيد، ويعلى هذا الصفراغا 
وسقوط االستقاللية  الية االستثمارية على وجه اخلصوصعوملة التفاعالت املاالقتصادية، فتدويل اإلنتاج و

                                                        
  .3.2ص ص  ،2003/2004 ،جامعة التكوين املتواصل مركز قسنطينة،نظرية اإلستراتيجية الدوليةالعريب دمخوش،   - 1
،       2004/ 2003ورة، جامعة منتوري قسنطينة،أطروحة دكتوراه غري منش حالة اجلزائر، -االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتخلفة كمال مرداوي، - 2

  .67.66 :صص 
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كر النيوبريايل املبشر الف شيوعد على انتشار الظاهرة العاملية وعلى العموم، كلها عوامل تساعالذاتية 
ال جمال فيه  أو اقتصاد السوق أصبح أمرا واقعا العوملة و التوجه إىل الليرباليةف ،1و التنمية املستدمية بالرفاهية
لالقتصاد ارة عن حقيقة هذا التوجه املميز لقد عرب املدير العام للمنظمة العاملية للتج أو لالختيار،لالنتظار 

حبياتنا اليومية، يف وقعا ليست اختيارا، واقع يبدأ بنا العوملة وا: " قع احلياة اليومية بقولهالعاملي، واصفا وا
بيا، نستقل سيارتنا نتناول القهوة الواردة من كولوم جهاز راديو ياباين جممع مباليزيا،الصباح نستيقظ على 

كل إىل املكتب حيث احلاسوب وه مت نتج ،فرنسا، لكن نصف أجزائها تأيت من كل أحناء العاملاملصنوعة من 
  . 2"األجهزة األخرى املنتجة مبعظم مناطق العامل

وق العاملي ومن حترير وقد استفادت الدول احلديثة التصنيع من شرق آسيا من االندماج يف الس      
ذلك  متواصلة، وتشجعاشرة لتحقيق معدالت منو مرتفعة ومن التدفقات العاملية لالستثمارات املبالتجارة و

تعزيز قدرا التنافسية على كرب يف االقتصاد العاملي، وأدوال نامية أخرى على إدراك منافع االندماج بدرجة 
 التنظيميةختفيض القيود تعزيز السياسات وباشرة، من خالل زيادة احلوافز وجذب االستثمارات األجنبية امل

لذي تقيس به قيمة االستثمار األجنيب املباشر قد وحترير األسواق، كما أدركت الدول النامية بأن املعيار ا
        النتائج األطول أمدا بالنسبة لقدرة املوارد  إىل تغري من حجم إسهامه املباشر يف القيمة املضافة احمللية،

  .اإلمكانيات احمللية لالقتصاد على املنافسةو
اخلاص، أصبح املستثمرون الدوليون مع التوجه إىل نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع و      

فإن   الوقت نفسهألجنيب املباشر، ويفتركيبة حمافظهم من سقوط احلواجز أمام االستثمار ايعيدون موازنة 
ا يعطي بدوره أيضا حافزا مماالجتاه املتسارع حنو التكامل العاملي من شأنه أن يؤدي إىل خلق فرص جديدة 

  .3رإضافيا لالستثمار األجنيب املباش
ال إىل صناعة واحدة ، والعوملة ترتكز إىل فضاء قومي قاريف ظل  عددة اجلنسيةتمل تعد الشركات م       

حبيسة قاعدة حمددة، وال إىل مرجعية قانونية حمافظة يف تعاملها مع املال و األعمال، ومل تعد فضال عن ذلك 
دما كانت هذه الشركات وملراحل قبل العوملة قطرية توجه مسارها الدولة أو السياسة االقتصادية للدولة، بع

بعض األسواق األجنبية و أسواق مستعمراارية داخل إطار أسواقها احمللية وتركز معظم نشاطاا االستثما
        وبعض النشاطات املالية الطاقةقطاعات معينة يف جمال التعدين و احملدودة، عن طريف فروع عاملة يف

                تبذل ذه املؤسسات ترفع شعار الوطنية وأيضا هاحلدود، وبعدما كانت أو التجارية يف أضيق 

                                                        
  .79، ص 1999، إفريقيا الشرق، املغرب، العوملة أيت عوملة ؟اليحياوي حيي،   - 1
  .68، ص كمال مرداوي، مرجع سبق ذكره - 2
  .14، ص 2004، عدد الكويت ،سلسلة جسر التنمية ايا،املعهد العريب للتخطيط، االستثمار األجنيب املباشر تعريف و قض - 3
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كما  ت املستقبلة هلا، ففي ظل العوملةقتصاديااالجل منو اقتصادياا احمللية على حساب أكل اجلهود من 
  : 1أوضح ذلك إمساعيل صربي

ن الدول، وحتاول يف ذلك االستفادة تنشر نشاطها عرب عدد كبري م أصبحت الشركات متعددة اجلنسية -
ما حتتاج إليه من عمالة على بلد األصل، كما تنتقي إطاراا ودون أفضلية لل أي ميزة نسبية يف أي دولةمن 

حتصل على متويل حملي من كل بلد ميتد إليه نشاطها اء بغض النظر عن عامل اجلنسية، واألدوأساس الكفاءة 
لوكة بالكامل، عن طريق احليازة أو شركة مسامهة تنشأ يف ظل القانون الذي قد يكون فرعا أو شركة مم

احمللي، وتبيع أسهمها ملواطنيه، وتقترض من بنوكه أو من اجلمهور مباشرة يف شكل سندات، كما جتتذب 
  البورصات العاملية؛خالل البنوك ومدخرات كبرية من بلدان الدول املتخلفة من 

-  حمددة، إذ أن من أهم مسات هذه الشركات هو تعدد تم بسلعة واحدة كما أصبحت هذه الشركات ال
  رابط فين بني املنتجات املختلفة؛ األنشطة اليت تشتغل فيها دون أدىن

التكنولوجي، الذي أصبح عمودها ر على التحكم يف التقدم العلمي وكما أصبحت هذه الشركات أقد -
  منتجاته؛تقنياته وو لياتهالناقل األساسي آلي، وأصبحت هي احملول والفقر

        كما أصبحت هذه الشركات غري خاضعة لرقابة البنوك املركزية أو لسياسات املصارف الوطنية،  -
          خاصا مبساعدة املؤسسات املالية اليت أصبحت متنحها إمكانيات كبرية يف التمويل إذ أوجدت لنفسها حميطا 

   .اااستراتيجيتنفيذ خمتلف سياساا وو

     .أشكال االستثمار األجنيب املباشر: املبحث الثاين
         التباين من حيث الشكلبالتعدد و سياسات االستثمارات األجنبية املباشرةتتصف أشكال و       

دة لالستثمار األجنيب يف الواقع ال يوجد اتفاق حول أشكال حمدو مهية واخلصائص املميزة لكل شكل،األو
ت إىل الطبيعة املتجددة للشركارجعية الفكرية للكتاب من جهة، ود يرجع ذلك إىل تباين املقاملباشر، و

من خالل بعض التصنيفات  يف ما يلي حناول أن نشري إىل أهم األشكالو من جهة أخرى، متعددة اجلنسية
  :لبعض الكتاب

   :BEHRMANتصنيف رمان . 1
  :2ستثمار األجنيب املباشر إىل ثالثة أنواع هيلقد تبىن رمان تصنيفا يقضي بتقسيم اال       

                                                        
  .1999، أوت 222، عدد ، املستقبل العريبإمساعيل صبري عبد اهللا، الكوكبة الرأمسالية من مرحلة ما بعد اإلمربيالية   - 1
. اجلامعية، اجلزائر ديوان املطبوعات ،ترمجت علي حممد علي تقي عبد احلسني ،، األطروحات اخلاصة بتطور الشركات املتعددة اجلنسيات، مريوتوف، أ  -  2

  .94، ص 1983
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  ):أو الكولونيايل( االستثمار األجنيب املباشر من النوع االستعماري  1.1
استخدامها يف بلد منشأ رأس املال، ويتميز هذا النوع هدفه يف استخراج املواد اخلام و حيث ينحصر       

  .بالتعبئة املطلقة للشركة األم

  :جنيب املباشر القاضي بإقامة طاقات إنتاجيةاالستثمار األ 2.1
خدمات خمصصة للبيع يف سوق مغلقة، يف نطاق البلد املضيف فقط، وقد وذلك بغرض إنتاج سلع و       

بنية الشركة القابضة،  -بشكل عام –من العامل، وتشبه بنيتها تعود للشركة عدة فروع يف بلدان خمتلفة 
ية، ما عدا حاالت التدفقات السلعلشركة األم وفروعها بغياب التجارة وقات املتبادلة بني اتتصف العالو

خذ أساسا على ضوء ــرارات املقر الرئيسي يتـأنواع معينة من املعدات، كما أن قتوريد أجزاء، و
   .ظروف السوق يف البلد الذي يقيم فيه الفرع

  :استثمار الشركات متعددة اجلنسية 3.1
حيث تتوطن هذه األخرية  ات اليت تنتجها الفروع،من خالل توريد املنتج اليت ختدم السوق العاملية 

  .الشركة األم ضمن خمطط هيكلي واحديف األقاليم ذات التكاليف املنخفضة، وتتوحد مع 

  :تصنيف أبو قحف عبد السالم. 2
على مبدأ  االستثمار األجنيب املباشر، بناًءأعطى الكاتب أبو قحف عبد السالم تصنيف ألشكال قد       

 هو يعد التصنيف املعمول به يف اقتصاديات اليوم،و نسبة املسامهة يف رأس مال الشركة، وقوة اختاذ القرار،
  : 1شكلني مهاكان تصنيفه يعتمد على و

 : Joint-venture االستثمار املشترك 1.2

رة االستثمار بظاهتبين مجلة من التعاريف الصادرة من كبار املهتمني  حاولاإلطار سنيف هذا       
بين من خالهلا اليت ناخلروج إىل أهم اجلوانب  األجنيب، وكما ذكرها أبو قحف عبد السالم، وهذا حماولة منا

  .تعريف شامل لالستثمار املشترك

حد مشروعات األعمال اليت ميتلكه أو يشارك أأن االستثمار املشترك هو  Kolde "كولدي"يرى       
املشاركة هنا ال تقتصر على تني بصفة دائمة، و، أو أكثر من دولتني خمتلف)معنويتانأو شخصيتان (فيه طرفان 

  . ...براءة االختراع أو العالمات التجارية ال بل متتد أيضا إىل اإلدارة، واخلربة واحلصة يف رأس امل
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و تسويقية تتم فريى أن االستثمار املشترك ينطوي على عمليات إنتاجية أ Terpstra "تري بسترا"أما        
يف دول أجنبية، و يكون أحد األطراف فيها شركة دولية متارس حق كايف يف إدارة املشروع أو العملية 

يف هذا الشأن أنه يف حالة اشتراك طرف أجنيب أو أكثر " ليفنجستون"يقترح دون السيطرة عليه، واإلنتاجية 
  ، للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو قدمية )ك سواء كان شركة وطنية قائمة أو غري ذل(وطين /من طرف حملي

أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر، سواء كانت املشاركة يف رأس مال أو بالتكنولوجيا، 
  .فإن هذا يعترب استثمارا مشتركا

مار ، ميكن القول بأن هذا النوع من االستثمن واقع احملاوالت السابقة لتعريف االستثمار املشترك      
  :كما يراه أبو قحف، ميكن أن ينطوي على اجلوانب التالية

اآلخر أجنيب، ملمارسة نشاط إنتاجي داخل بني طرفني استثماريني إحدامها وطين و االتفاق طويل األجل -
  دولة الطرف املضيف؛

 أن الطرف الوطين قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو اخلاص؛ -

األجانب بشراء حصة يف شركة وطنية قائمة، يؤدي ذلك إىل حتويل هذه  حد املستثمرينأأن قيام  -
 الشركة إىل شركة استثمار مشترك؛

االستثمار احلق يف املشاركة يف إدارة  أطرافيف مجيع احلاالت السابقة البد أن يكون لكل طرف من  -
      وعقود اإلدارة  املشروع، وهذا هو العنصر احلاسم يف التفرقة بني مشروعات االستثمار املشتركة

قود املذكورة أو اتفاقيات التصنيع أو مشروعات تسليم املفتاح، فاألول يشمل أنواع االتفاقيات أو الع
 .1، باإلضافة إىل احلق يف اإلدارة كشرط ضروري)اليت متثل استثمارا غري مباشراو( كلها أو بعضها، 

  :لدولة املضيفةعيوب االستثمار املشترك من وجهة نظر امزايا و 1.1.2
           إذا أحسن تنظيمه (يساهم من حيث املزايا، ميكن القول بأن االستثمار املشترك بصفة عامة        

نولوجية، وخلق فرص جديدة التنمية التكدة تدفق رؤوس األموال األجنبية و، يف زيا)توجيهه أو إدارته و
زيادة فرص التصدير حتسني ميزان املدفوعات عن طريق ع أخرى، باإلضافة إىل ما يرتبط ا من منافللعمل و

  ...) .  سترادأو احلد من اال

بالنسبة للدول النامية بصفة خاصة يعترب االستثمار املشترك من أكثر أنواع أو أشكال االستثمارات        
  األجنيب  اجتماعية من أمهها ختفيض درجة حتكم الطرف، ويرجع هذا إىل أسباب سياسية واألجنبية قبوال
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يساهم هذا النوع من و ذه الدول عن الدول املتقدمة،هيف االقتصاد الوطين، ومن مث ترتفع درجة استقالل 
   .االستثمار يف تنمية امللكية الوطنية، وخلق طبقات جديدة من رجال األعمال الوطنيني

طوي على التملك املطلق أما عن عيوب هذا النوع من املستثمرات باملقارنة باالستثمار الذي ين       
  :، فتكمن يف اآليتللطرف األجنيب ملشروع االستثمار

 حرمان الدول املضيفة من املزايا السابقة، إذا أصر الطرف األجنيب على عدم مشاركة أي طرف ثاين  -
  يف االستثمار؛

توفر د وطرف الوطين ذو االستعداد اجليغريها يتوقف على مدى توافر الإن حتقق املنافع املذكورة و -
املالية، على املشاركة يف املشروعات االستثمارية املشتركة خاصة يف الدول ية واإلدارية والقدرة الفن
 املتخلفة؛

أن مسامهة مشروعات االستثمار املشترك يف حتقيق أهداف الدول النامية اخلاصة بتوفري العمالت  -
ذكر سلفا، أقل بكثري باملقارنة مما غريها ، وحتسني ميزان املدفوعات و)جنيبرأس مال أ(األجنبية 

 مبشروعات االستثمارات اململوكة ملكية مطلقة للمستثمر األجنيب؛ 

      نظرا الحتمال اخنفاض القدرة املالية للمستثمر الوطين، فقد يؤدي هذا إىل ضعف حجم املشروع  -
بزيادة لة اخلاصة، مثال مما يصبح من احملتمل جدا أن تقل إسهامات هذا املشروع يف حتقيق أهداف الدو

إشباع حاجة السوق احمللي من املنتجات، واخنفاض تدفق فرص التوظيف، والتحديث التكنولوجي، و
   .1العمالت األجنبية

  :وجهة نظر الشركة متعددة اجلنسية عيوب االستثمار املشترك منمزايا و   2.1.2
  :اآليت بعضها ميكن تلخيصه يفبالنسبة للمزايا فهي متعددة، و       

افقة الدولة املضيفة على يف حالة جناحه، يف تسهيل حصول الشركة على مويساعد االستثمار املشترك  -
  متلك مشروعات استثمارية متلكا مطلقا؛إنشاء و

يعترب االستثمار املشترك، من أكثر أشكال االستثمار تفضيال لدى الشركة يف حالة عدم مساح احلكومة  -
ت النشاط جماالو تملك املطلق ملشروع االستثمار، خاصة يف بعض أنواعاملضيفة هلذه الشركة بال

يعترب  يب متلكا كامال ملشروع االستثمار،عوائق على متلك املستثمر األجناالقتصادي، وجود قيود و
الرقابة على أنشطتها، وحتقيق يت حتقق للشركة قدرا من التحكم واالستثمار املشترك أفضل األشكال ال
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، مثل تراخيص اإلنتاج، وعقود ةغري املباشر اتمن األرباح إذا قورن بأنواع االستثمار قدرا مقبوال
 وغريها؛ اإلدارة

التسويقية اخلاصة بالسوق املعرفة الة عدم توافر املوارد املالية والبشرية ويفضل االستثمار املشترك يف ح -
 لسوق األجنيب املعني؛الالزمة لالستغالل الكامل ل جنيب، لدى الشركة متعددة اجلنسيةاأل

املضيف، وإنشاء قنوات يساعد هذا الشكل من االستثمار على سرعة التعرف على طبيعة السوق  -
 ؛األولية للشركة األمومحاية مصادر املواد اخلام للتوزيع، و

   يساعد على ختفيض األخطار اليت حتيط مبشروع االستثمار، خاصة األخطار غري التجارية مثل التأميم  -
 فضال عن ختفيض حجم اخلسائر الناجتة عن التعرض ألي خطر جتاري؛ صادرة،املو

فروضة بالدول املضيفة، اجلمركية امللة للتغلب على القيود التجارية واالستثمار املشترك يعترب وسي -
 ...أو الوكالء بدال من التصديراإلنتاج املباشر تسهيل عملية الدخول إىل أسواقها من خالل وبالتايل 

  :1خبصوص عيوب االستثمار املشترك يف وجهة نظر الطرف األجنيب فيمكن ذكر اآليتو   

نسبة  احتمال وجود تعارض يف املصاحل بني طريف االستثمار، خاصة يف حالة إسرار الطرف الوطين على  -
جنيب، أهداف الطرف األثمار، وهذه النسبة قد ال تتفق ويف مشروع االست معينة يف املسامهة يف رأس املال

األمر الذي يؤدي إىل خلق مشكالت تؤثر على  إدارته،طة بالرقابة على النشاط وخاصة تلك األهداف املرتب
    لقوى العاملة االستثماري ككل سواء يف جمال التسويق أو اإلنتاج أو إدارة ااإلجناز الوظيفي للمشروع 

  غريها؛أو التمويل و

معينة إىل إقصاء الطرف األجنيب من مشروع االستثمار، وهذا قد يسعى الطرف الوطين بعد فترة زمنية  -
االستقرار نمو والاف املستثمر األجنيب يف البقاء ويعين ارتفاع درجة اخلطر غري التجاري، وهذا يتناىف مع أهد

  يف السوق املعني؛
       االستثمار  قد يؤثر سلبا على فعالية مشروع ،املالية للمستثمر الوطينأن اخنفاض القدرات الفنية و -

  يف حتقيق أهداف طويلة األجل، وقصرية األجل؛

جدا أن تضع شروطا أو قيودا صارمة            عندما يكون الطرف متمثال يف احلكومة فمن احملتمل  -
  ... .إىل الدولة األم حتويل األرباح اخلاصة بالطرف األجنيب التوظيف، والتصدير، وعلى 
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  :ك بالكامل للمستثمر األجنيباالستثمار اململو  2.2
متثل مشروعات االستثمار اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب، أكثر أنواع االستثمارات األجنبية        

جتدر و ألسباب ستتضح فيما بعد،يرجع هذا إىل عدد من ا، وضيال لدى الشركات متعددة اجلنسيةتف
    بإنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق ركات متعددة اجلنسيةيف قيام الش اإلشارة إىل أن هذه املشروعات تتمثل

  اإلدارة ولة املضيفة، حيث يكون اإلشراف وأو أي نوع آخر من أنواع النشاط اإلنتاجي أو اخلدمي بالد
  .سلطة اختاذ القرار يف يد هذه الشركاتو

، جند متعددة اجلنسيةفضال لدى الشركات إذا كان هذا الشكل من أشكال االستثمار األجنيب مو       
 يف التصريح هلذه الشركات )بل ترفض يف بعض األحيان( أن الكثري من الدول النامية املضيفة تتردد كثريا 

ثار آمن  اما يترتب عليهويعترب اخلوف من التبعية االقتصادية، ارية، وبالتملك الكامل للمشروعات االستثم
ة احلذر من احتماالت سيادة حالة احتكار الشركات متعدد كذلكو الدويل،ة على الصعيدين احمللي وسياسي

  .ألسواق الدول النامية اجلنسية

االقتصادي طاملا و جود األجنيب قائم بأثره السياسييضاف إىل ما سبق أن املنطق يقول أن الو       
مسحت هذه الدول بدخول االستثمارات، سواء كان هذا على شكل استثمارات مشتركة، أو عقود 

       فاالختالف فقط يكمن  خالف ذلك،، أو عقود واتفاقيات اإلدارة أو لترخيص إلنتاج سلعة معينةبا
      االجتماعية املتوقعة السياسية واالقتصادية و اآلثارشكله، أو سواء االستثمار ونوع الليس يف الدرجة و

التوجيه اجليد بط والنظم ول وضع عدد من الضواأو املترتبة على التواجد األجنيب، بل أنه من خال
  .1لالستثمارات األجنبية

  :مزايا و عيوب االستثمارات اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب بالنسبة للدول املضيفة 1.2.2
  :، على النحو التايل)باملقارنة بالشكل السابقو(حيث املزايا فيمكن اختصارها  من      

حاجات املسامهة الكبرية يف إشباع يب إىل الدول املضيفة، وقد األجنيؤدي إىل زيادة حجم تدفقات الن -
  ؛و التقليل من الوارداتأاخلدمات، مع احتمال وجود فائض للتصدير اتمع احمللي من السلع و

بالدولة  خصائص التنميةولوجيا اليت تتناسب مع متطلبات وبافتراض وجود جهاز جيد يقوم باختيار التكن -
 .سامهة يف التحديث التكنولوجي على نطاق كبريبالتايل املاملضيفة، و

مزايا االستثمار األجنيب املباشر على الدول  دراسة من خالل ،أما بقيه املزايا سيتم التطرق هلا فيما بعد -
 .املضيفة
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مع األخذ يف االعتبار التحليالت السابق ذكرها، فإن ناحية العيوب فكما سبق اإلشارة وأما من   
ما يترتب عليها من آثار ختشى من أخطار االحتكار والتبعية االقتصادية، و) ناميةخاصة ال(الدول املضيفة 

بني الشركات وظهور أي تعارض يف املصاحل بينها  الدويل يف حالةاسية سلبية على املستوى احمللي وسي
  ... .املعنية

  :وجهة نظر الشركة متعددة اجلنسية املزايا و العيوب من   2.2.2
      ، كما اتضح من املناقشة السابقة أن تتحقق للشركة متعددة اجلنسية أبرز املزايا اليت ميكنمن       

  :1ما يلي
سياسة األعمال املرتبطة مبختلف أوجه التحكم يف النشاط اإلنتاجي، وو توافر احلرية الكاملة يف اإلدارة -

  ؛..)..تسويقية، إنتاجية، مالية، سياسية، ( النشاط الوظيفي للشركة 
 مدخالت   اليت ينجم اجلزء األكرب منها من اخنفاض تكلفة األرباح املتوقع احلصول عليها، وكرب حجم  -

 أو عوامل اإلنتاج بأنواعها املختلفة يف الدول النامية؛

يف الدولة مقبولة لدى اجلمهور هنية جيدة والشركة متعددة اجلنسية أن تبين صورة ذ إذا استطاعت -
تنفيذ سياسات احملتمل جدا أن تصبح مهمة فرع الشركة ذه الدولة سهلة للغاية، فيما خيتص باملضيفة، فمن 

  ى التسهيالت املختلفة إىل سهولة حصوهلا عل غريها من سياسات األعمال، باإلضافةالتوسع والتسويق و
       ية، أو املستوردة على املواد اخلام احمللالضمانات الالزمة لتنفيذ أنشطتها، خاصة ما يرتبط باحلصول و
 اإلجراءات البريوقراطية املتعلقة ا؛و

التصفية اجلربية، أو التدمري الناجم عن عدم االستقرار تجارية مثل التأميم و املصادرة وأن األخطار غري ال -
ة لقلق العوامل إثار أكثرالسياسي أو االجتماعي، أو احلروب األهلية يف الدول املضيفة النامية، تعترب من 

      كانت االستثمارات تقع يف إطار  ابصفة خاصة إذاجلنسيات العاملة ذه الدول، و الشركات املتعددة
         األسلحةأو احلساسة مثل صناعة البترول و ما ميكن أن يطلق عليه األنشطة و الصناعات اإلستراتيجية،

إىل رؤوس أموال ضخمة باملقارنة مع  ات حيتاجيضاف إىل ذلك أن هذا النوع من االستثمار، و...واألدوية 
  .النوع األول
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 :آخرونو Charles Omanتصنيف . 3

، ات الشركات متعددة اجلنسية، يشمل خمتلف نشاط"اجلديدة لالستثماراألشكال "إن مصطلح               
 ثماري يف البلد املضيف، حيثالفنون التسيريية ملشروع استالتكنولوجيا و املعداتية إىل توريد املوارد والرام

حسب هذا التصنيف، من الرأس املال االجتماعي، و %50أكثر من ) أي البلد املضيف(هذا األخري  ميتلك 
  :1فإن االستثمار األجنيب املباشر له أشكال أمهها

  :Les Entreprises Conjointesاملؤسسات املشتركة   1.3
     ال التحالف اإلستراتيجية حيث تفضي باشتراك دولتنيتعد املؤسسات املشتركة شكال من أشك       

أو أكثر على املستوى احلكومي أو اخلاص، بغرض إنتاج سلع أو خدمات ألغراض السوق احمللية أو السوق 
  .هو ينطبق مع شكل االستثمارات املشتركة اليت سبق ذكرهاو أو للتصدير،اإلقليمية 

  :Les Accord de Licences  اتفاقيات التراخيص  2.3
نية، املعارف التقبلد املضيف بتوريد التكنولوجيا واجتاه ال مبوجبها، تلتزم الشركات األجنبية اليتو      

األرباح احملققة، باإلضافة إىل إمكانية اقتنائها ملواد أولية و حصوهلا على نسبة من املبيعاتمقابل دفع جزايف، و
التسويق باملنتج و ،Echanges Compensésالتبادل التعويضي  بأسعار منخفضة، كما هو الشأن يف اتفاقيات

Règlement en Produit.  

  : Contrats de Gestion )اإلدارة(عقود التسيري   3.3

األنشطة الوظيفية اخلاصة جنبية بإدارة جزء من العمليات واليت مبقتضاها تقوم الشركات األو       
تأهيل العمال احملليني خالل فترة العقد، وذلك لتزامها بتكوين ولد املضيف، مع امبشروع استثماري يف الب

  .لقاء فوائد مادية

  : Contrat Produit et clé en mainعقود منتج و مفتاح يف اليد   4.3

      حيث يتضمن العقد قيام املستثمر األجنيب بإجراء دراسة اجلدوى على املشروع االستثماري،       
التكنولوجيا الالزمة له، وصيانته، وتتفاوت صالحيات الشركات وطرق تشغيله و مي كافة تصميماتهقدوت

     حسبما تتضمنه بنود العقد، فقد تتوقف عند انطالق عملية االستغالل، كما ميكن أن تستمر  األجنبية
  ).عقد منتج يف اليد( إىل غاية الوصول إىل نسبة معينة من اإلنتاج 

  
                                                        

1 - Charles Oman ET AUTRES, Les nouvelles forme D’investissement dans les pays en voie de Développement, 
OCDE , paris, 1989, P-P: 11- 35.  
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  :  Accord de Partage de la production اتفاقيات توزيع اإلنتاج 5.3

مبا  قات، حيث تلتزم الشركات األجنبيةيشيع استخدام هذا النوع من االتفاقيات يف قطاع احملرو       
على نسبة حمددة  االتنقيب، مقابل حصوهلتسيريية، باالستكشاف ونولوجية وتكلديها من قدرات متويلية و

  .عن حصة البلد املضيف -يف الغالب –تقل من اإلنتاج، و

  : La sous-traitance Internationale عقود املناولة الدولية 6.3
بإجناز مرحلة ) اجتاه الشركة الوطنية(تسمى أيضا بالتعاقد من الباطن، حيث تلتزم الشركة األجنبية و       

ميكن التمييز بني ج معني، واج، أو توريد اآلالت واملعدات وقطع الغيار اخلاصة مبنتأو أكثر من عمليات اإلنت
  :1أربع أنواع من عقود املناولة، هي

األخرى و عقد يكون بني مستثمرين مستقالن عن بعضهما يف بلدان خمتلفة، قد تكون واحدة متقدمة -
  نامية؛

 شركة حملية داخل الدولة املضيفة؛و ون بني فروع شركة متعددة اجلنسيةقد يك -

متعددة اجلنسية، إحدى فروعها أو بني فرعني من نفس الشركة و قد يكون بني شركة متعددة اجلنسية -
 لكن يف بلدان خمتلفة؛و

 .، خمتلفني و تقعان يف نفس الدولة املضيفةمتعددة اجلنسيةشركات الأو يكون بني فرعني من فروع  -

   :Fusion et Acquisition االندماج و االستحواذ  7.3
فينشأ أو أكثر بغرض تكوين كيان جديد، أما االستحواذ يقصد باالندماج إحتاد مصاحل شركتني        

     قائمة بينما ختتفي على شركة أخرى، حيث تظل الشركة األوىل  عند قيام إحدى الشركات باالستيالء
  . 2تذوب الثانيةو

 االستحواذ مسة بارزة، حيث تستهدف من خالهلا الشركاتوقد أصبحت عمليات االندماج و       
يف هذا  ،تعزيز قدراا التنافسية، وزيادة امتدادها اجلغرايف، وتوسيع حصتها يف السوق العاملي ةمتعددة اجلنسي

السياق تشري بعض اإلحصاءات إىل أن حجم انصهار أو اندماج الشركات الصغرية يف الكبرية تزايد بنسبة 
   . 19963إىل  1986سنويا للفترة بني  15%

  .جنيب املباشرمؤسسة االستثمار األ: املبحث الثالث
                                                        

   259ص  ،1998مصر،  ،اإلسكندرية، الطبعة الرابعة، الفنية اإلشعاع ومطبعة مكتبةمقدمة يف إدارة األعمال الدولية، ، أبو قحف عبد السالم - 1
  . 37، ص 1996لقاهرة، ، دار النهضة العربية، االقرارات املالية اإلستراتيجيةحممد صبح،  - 2
  .11، ص 1998، جوان 232، العدد املستقبل العريب، "الوطن العريب أمام حتديات القرن الواحد و العشرين" برهان غليون،  - 3
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التحليل مؤسسة االستثمار األجنيب املباشر يف إطارها العملي احلركي، يتناول هذا املبحث بالبحث و       
     تندمج فيما بينها املوارد والطاقات اليت تتألف وكثري من اإلمكانيات و كمنشأة ضخمة تتوفر على

م االستثمار األجنيب غل من قبل املؤسسة لدعتشلتشكل مزجيا من املزايا اخلاصة النوعية، حيث توظف و
  .املباشر

، وهي غالبا املؤسسة االستثمار األجنيب املباشرسسة املتغريات تقوم مؤيف بيئة دولية كثرية العوامل و       
أداء وظائفها وفق ديناميكية عمل حمكمة، تتميز باستنادها إىل إستراتيجية ، بتنفيذ عملياا وتعددة اجلنسيةم

أدائها وإدارا لية، تعد وفق خمطط إستراتيجي شامل، تتناسق من خالهلا أهداف املؤسسة، مع منط مشو
مبختلف عناصر بيئتها مهامها، ضمن عالقات حمكمة واضحة املعامل، تربط املؤسسة وملختلف أنشطتها 
  . 1الداخلية و اخلارجية

  .تعريف مؤسسة االستثمار األجنيب املباشر. 1
ل ممثلني لكبار رجال األعمايها املؤمتر الذي ضم اقتصاديني واالستنتاجات اليت توصل إل قد أكدت       

الذي دعت إىل انعقاده منظمة اإلحتاد األطلسي واليابان، وأوروبا كندا ومن الواليات املتحدة األمريكية و
، أصبحت القناة االستثمارات األجنبية املباشرة" ، على أن 1961للواليات املتحدة يف مارس من عام 

فهي املعبر الرئيسي عن هذه الظاهرة  متعددة اجلنسيةالرئيسية للعالقات االقتصادية الدولية، أما الشركات 
  ".2اليت مل يسبق هلا مثيل

، بأن ما يزيد عن نسبة االستثمار األجنيب املباشرلقد أكدت الدراسات امليدانية املتعلقة بظاهرة "  
    ، ةتعددة اجلنسيد مت ممارستها من قبل الشركات م، ق1998رات لسنة من حجم هذه االستثما 85%

الدول تعاقدات بني االستثمارات يف إطار اتفاقيات و ممارسة النسبة املتبقية من حجم هذهو يف حني مت تنفيذ
أو تعدد  درجة التدويل صغريةات متوسطة والعمومية، أو عن طريق مؤسسعن طريق مؤسساا اخلاصة و

  3 ".سية فيها مل تبلغ بعد املستوى الذي يؤهلها كي توصف بأا كذلكاجلن
عدة مصطلحات أو تسميات  ، لوحظ وجودمتعددة اجلنسيةعلى موضوع الشركات  اإلطالع أثناء  

قبل التطرق إىل تعريف هلذا ، وب كلها يف إطار مؤسسات االستثمار األجنيب املباشرإن صح التعبري، تنص
  :4، سنحاول وبصورة مبسطة التطرق ألهم هذه التسميات، على النحو التايلنسيةالشركات متعددة اجل

                                                        
  .169، ص كمال مرداوي، مرجع سبق ذكره - 1
، 1986، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، )بد احلسنيترمجة علي حممد تقي ع،األطروحات اخلاصة بتطور الشركات متعددة اجلنسياتأ، .مريونوف -  2
  . 91ص

  .170كمال مرداوي، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
  .374، صبق ذكره، مرجع ساالستثمار الدويلاقتصاديات األعمال وأبو قحف عبد السالم،  - 4
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 الشركات الدولية؛ -  الشركات األجنبية؛ -

 ؛)ترانس ناشيونال ( الشركات عرب الوطنية  -

 .دة اجلنسيةتعدمالشركات  -

  :الشركات األجنبية 1.1
ستثماريا نشاطا ا) مباشرةبصورة غري (هي الشركة اليت متلك أو تدير بصورة مباشرة أو متارس 

بغض النظر عن عدد الدول  سواء يف جمال اإلنتاج أو التسويق أو اخلدمات، خارج الدولة األم، وذلك
  .اليت يقع يف دائرا األنشطة املذكورة املضيفة

  : الشركات الدولية  2.1
، Livingstone "ليفينجستون" أبو قحف تعريف للكاتب يف تعريف هلذا النوع من الشركات، ذكر

االختيار يف دولة أجنبية نشاطها بأن الشركة الدولية هي تلك الشركة اليت تتمتع بشخصية مستقلة، ومتارس 
عدم خضوعها  لدولية هوهنا إىل أن املقصود بالشخصية املستقلة للشركة ا "ليفنجستون"يشري وأو أكثر، 

تها املختلفة أو أي قرارات مرتبطة ا يف لرقابة أي حكومة من احلكومات األم، فيما خيتص مبمارسة أنشط
  .اخلارج

  :الشركة عرب الوطنية  3.1
اليت ستعرف فيما  دة اجلنسيةيف حقيقة األمر أن الشركة عرب الوطنية هي بالتقريب الشركة متعد

ثار ا دف التقليل من اآلاالصطالح األول كبديل للثاين، رمببعد، غري أن هيئة األمم املتحدة تفضل استخدام 
        متعددة اجلنسية    النفسية السياسية لدى الدول النامية، من جراء استخدام اصطالح الشركة 

  .و القومياتأ

  ):القوميات( متعددة اجلنسيةالشركات   4.1
، تلك الشركات اليت تزاول نشاطها عرب احلدود و متتلك فروعا اجلنسية تعددةيقصد بالشركات م  

       ما قدمه  لتعاريف شيوعا وقبوال للشركة متعددة اجلنسيةأما يف ما خيص أكثر ا" يف دول أخرى،
، حيث حد أهم أبرز االقتصاديني يف الواليات املتحدة األمريكيةأيف هذا اخلصوص، و هو  Vernen "فرنون"
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    يون دوالر، مل 100السنوي عن  أو مبيعاارقم أعماهلا  *املنظمة اليت يزيد  يعرف هذه الشركة، بأا
  .1"اليت متتلك تسهيالت أو فروع إنتاجية يف ست دول أجنبية أو أكثرو

  :أن و املتعلق بالشركة الدولية، تبني "ليفجستون"و مبقارنة هذا التعريف بالتعريف الذي قدمه   
ر يهتم أكث "ليفجستون"، بينما )حجم الشركة مقاسا برقم أعماهلا(يركز على عنصر احلجم  "فرنون" -
عدم وجود رقابة أو قيود مفروضة ( حدود الدولة األم العمليات خارج درجة احلرية يف ممارسة األنشطة وب

  ؛)على الشركة من احلكومة األم بشأن ممارسة نشاطها خارج احلدود الوطنية
يرى  "ليفنجستون"ضرورة أن متارس الشركة نشاط إنتاجي يف ست دول أو أكثر، بينما  "فرنون"يشترط  -

  .أن ممارسة الشركة ألي نشاط إنتاجي يف دولة واحدة أو أكثر يضفي عليها صفة الدولية
         من خالل ما سبق، هل تعترب مكاتب شركات الطريان أو السياحة أو التوكيالت التجارية   

  .؟شركات دولية أو متعددة اجلنسيةالصناعية و

  . شركات الدوليةاخلاص بال" ليفنجستون"ه يف هذا اخلصوص ميكن االستعانة بالتعريف الذي قدم  
 شركات دولية الصناعية ال تعتربالتوكيالت التجارية و ،القول بأن مكاتب الطريان أو السياحةميكن   

  :وذلك لألسباب اآلتية أو متعددة اجلنسية
ول العامل املالحة البحرية تكون مضطرة إىل إنشاء مكاتب هلا يف خمتلف دأن شركات الطريان والسياحة و -

أما إذا قامت  االختيار ال يتوفر يف هذه احلالة،من مث فإن عنصر حيث تفرض طبيعة نشاطها ذلك، و
يف اخلارج مركز مايل مستقل نشاء فروع مستقلة أو ذات شخصية واملالحة بإياحة وشركات الطريان أو الس

سية يف حالة أو متعددة اجلن(بغض النظر عن كرب أو صغر حجم هذه الفروع فإا تعترب شركات دولية و
  ؛)تعدد جنسيات مالكها

، إذا كانت الوكالة من أجل توزيع منتجاا يف إحدى الدول األجنبية تعلق بالتوكيالت التجارية ما أما يف -
 ؛ال يعترب شركة دولية أو متعددة اجلنسيةمقابل عمولة فإن هذا الوكيل أو املوزع 

توزيع بإنشاء شركة للتسويق تتمتع بكامل احلرية يف ممارسة النشاط وهلا الأما إذا ارتبطت عملية البيع و -
  قة للشركةـتركة أو مملوكة ملكية مطلـسواء كانت ملكية الفرع مشمركز مايل مستقل وإدارة مستقلة و

  

                                                        
، اهلدف من ذكرها هو إعطاء مستوى املعيار الذي كان يعتمد عليه يف 1981نة هذه املعايري اليت استعملها فرنون يف التصنيف، وضعها أثناء صياغته للتعريف س -*

   .تعريف الشركة املتعددة اجلنسيات
  .375، ص ، مرجع سبق ذكرهاالستثمار الدويلاقتصاديات األعمال وأبو قحف عبد السالم،  - 1
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  .1الدولية ففي هذه احلالة تعترب شركة التسويق شركة دولية أو متعددة اجلنسية يف الدول املضيفة

  :ات الشركات متعددة اجلنسيةمس . 2
  خالل العقود الثالثة األخرية من القرن العشرين، لقد تطور حجم وعدد الشركات متعددة اجلنسية  

را لألمهية اليت تضطلع ا هذه الشركات، مسح هلا أن تتسم بعدة خصائص متيزها عن باقي الشركات نظو
  :ميكن ذكرها فيما يلي .ىاألخر

ىل جوانب إ يعود ذلككثريا ما تتميز، بسمة التكامل رمبا  لشركات متعددة اجلنسيةإن ا، مسة التكامل -
تسري وفق معايري هذا فق ج معني، مما جيعلها تتأثر وعديدة من ظهور النظام الرأمسايل اجلديد الذي يسري و

الذي تندرج لدان، ودي احلديث املنبثق من البالفكر االقتصاالتكامل مبا يتماشى والنظام حيث تتمتع بظاهرة 
  .الذي حتقق من خالله مصاحلها قة، ما جيعلها مبثابة األخطبوط يف إطاره هذه الشركات العمال

يف نشاطها سواء كان هذا التكامل ضمن الشركة  وحدة التكاملإىل جانب اعتماد هذه الشركات   
تواجدة عرب العامل و بالعكس، وذلك من بني فروعها املالرأمسالية، أو بينها واألم ذاا املتواجدة يف البلدان 

التوزيع ، ها إىل ايتها مرورا باإلنتاج واإلشراف على املشاريع من بدايتقيامها ومزاولتها يف اإلدارة و خالل
ركات البترولية املتعددة اجلنسية من مرحلة البحث إىل التنقيب وخري مثال على ذلك، التكامل املتواجد بالش

ىل التوزيع، وكذا التصنيع إلتكرير فالنقل مث التسويق وصوال إلنتاج مرورا بااالستخراج أو اأو 
  ؛2البيتروكميائي

    هو التشتت اجلغرايف للنشاط، حيث تنتشر  تعددة اجلنسيةسمات الرئيسية األخرى للشركات ممن ال -
ا لقانوين، كما ألبلد املقر ا بقصد احلصول على أي ميزة نسبية يف أي دولة، دون أفضلية عدة دوليف 

  .األداء بغض النظر عن جنسية أي منهانتقي مواردها على أساس الكفاءة وت
إن هذه السمة يف هذا النوع من الشركات ال ميكن دراستها مبعزل عن مسة املركزية فيها، بل جيب   

       لتشتت دقيق، وهذا التناقض الظاهري بني السمتني دائما يكون بشكل متوازن ومنو ا أنالتأكد على 
   .3املركزية ال جيتمع إال يف هذا النوع من الشركاتو

، ترتبط بسمة التقسيم الدويل للعمل، اجلغرايف للشركات متعددة اجلنسية كما أن ظاهرة التشتت  
       ن اإلنتاج ميتاز بسعة حجمه للحد الذي ضاقت به األسواق الوطنية، من حيث زيادة اإلنتاج أحيث 

                                                        
  .380.379 :صاملرجع السابق، ص  - 1
  2006- 06-10،صفحة  WWW.MAJALISONA.NETددة اجلنسيات، مقال، موقع جمالسنا، عبد القادر ع، إدارة الشركات املتع - 2
، أوت 222، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد جملة املستقبل العريبالرأمسالية العاملية يف مرحلة ما بعد اإلمربيالية، : إمساعيل صربي عبد اهللا، الكوكبة - 3
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يفترض درجة عالية من تكز على درجة عالية من التخصص، واح، إذ أصبح اإلنتاج احلايل يرتعظيم األربو
  .اليا ناتج ائي نتيجة منتج واحداالقتصادية، وال يوجد حالقطاعات عل املتبادل بني الوحدات والتفا

  :تعددة اجلنسيةإستراتيجية الشركات م. 3
روف البيئية احمليطة فروعها، واختالف الظو داانظرا لكرب حجمها، وثقل إمكانياا، وتعدد وح"  

الهلا إىل خمططات شاملة، تسعى من خإستراجتيات عامة و ركة متعددة اجلنسيةشالتضع  أنشطتها،بعملياا و
تدعيما ملركزها التنافسي حمليا ودوليا، قصد التكيف، ومتكينا لقدراا على التأقلم وو توجيهه،تنظيم األداء و
جتسيد غاياا ضمن إطار إستراتيجي شامل، بعيد املدى، تنحصر فيه جممل اإلمكانيات ها وحتقيق أهداف

  .اخلاصة املتاحة، كما تنحصر فيه جمموع املتغريات البيئية السائدة

إدماج شاملة، وتعرف بأا عملية وضع و ، بأاشركات متعددة اجلنسيةالف إستراتيجية صتو  
األداء السليم ألسواقها من خالل  مراقبتها، قصد متكني الشركةنفيذها ودة املدى، وتملخططات شاملة بعي

قوي ميكنها من حتقيق مركز تنافسي  احتاللالسريعة ملختلف التغريات البيئية، من  االستجابةو الداخلية
  .1"أهدافها املرتقبة

لة من خالل شامميكن حتليلها وعرضها بكيفية واضحة و شركات متعددة اجلنسيةالإن إستراتيجية   
  :2التعرض

  حمدداا؛ -
 أشكاهلا؛ألنواعها و -

 تطويرها؛لعوامل تنميتها و -

 .إلستراتيجية الفروع ضمن اإلستراتيجية الشاملة للشركة األم -

  :تعددة اجلنسيةالشركات محمددات و أبعاد إستراتيجية  1.3
ضطرة كي تضمن وحتقق م شركة متعددة اجلنسيةاللكوا تتحرك يف بيئة حملية و دولية متغرية، فإن   

على موقعها التنافسي القوي، إىل إدماج إستراتيجيات شاملة تأخذ يف احلسبان خمتلف أبعاد املتغريات حتافظ و
  .البيئية السائدة
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املؤثرات، اليت ينعكس واملظاهر ئة الدولية يف كثري من العناصر وختتلف البيئة احمللية على البيتتميز و  
من قبل  وتبدو مالحمها يف أمناط التخطيط املتبعة، ومناذج اإلستراتيجيات املدجمة  شكلها، ويتجلى تأثريها،

وختتلف فيها البيئتان  ملتغريات البيئية اليت تتميز احيث ميكن جتميع أهم ا الشركة يف خمتلف أسواقها،هذه 
     اإلستراتيجي للشركة، توجيه االختيار ثة عوامل واضحة األثر يف حتديد والدولية يف جمموعة ثالاحمللية و

  .العوامل اخلاصة بالشركة ذااو العوامل السياسيةيف العوامل االقتصادية و

   :العوامل االقتصادية 1.1.3
الدولية، اعية املميزة للبيئتني احمللية واخلصائص الصنعلى جمموعة العناصر االقتصادية وتشتمل و  

  :بـوتضم هذه العوامل املتغريات املتعلقة 

بأقل و اإلنتاج على نطاق واسعليت تفسح للشركة جماالت التخصص ووفرات احلجم ااقتصاديات و -
  احلجم باملستوى التكنولوجي املكتسب؛ فوراتترتبط وودوليا، فسية حمليا وتكلفة، مما يعزز من قدرا التنا

نتجات تصميم املوإعداد وط مبستوى التطور احلاصل يف طرق وأساليب اإلنتاج اقتصاديات اخلربة اليت ترتب -
التكاليف االقتصادية املطلوبة، اعتمادا على التجارب املكتسبة، عرب مراحل متعاقبة وفق املواصفات املناسبة و

  من النشاط اخلاص موع الصناعة سواء تعلق األمر بالبيئة احمللية أو الدولية؛
األسواق الدولية، من املميزة ملختلف املواقع و تصاديةن جمموع اخلصائص االقعاقتصاديات املوقع اليت تعرب  -

غريها من التكاليف املؤثرة على قرارات موقع املشروعات والنقل و حيث التباين يف تكاليف عوامل اإلنتاج
  االستثمارية على نطاق دويل؛

ة، وحجم ث تأثريها املباشر على أساليب اإلنتاج املنتهجة، ومستويات اإلنتاج احملققيالتكنولوجيا من ح-
تستدعيه هذه النشاطات ما بنشاط البحث والتطوير و املشروعات االستثمارية القائمة، إضافة إىل ارتباطها

  إمكانيات معتربة؛من موارد و
    سهولة احلصول عليه، حيث يشكل ذلك تقاطعا بني كل من املزايا اخلاصة النوعية توفر رأس املال و -
ثل موقعه يف األسواق الدولية دون غريها حتكمها أساسا مت تدويل النشاط ونوعية، إن قرارامزايا املوقع الو

  ؛املوقع على حد سواءهذه املزايا اخلاصة بالشركة و

    و التفوق اآلليات املستعملة للظهوروجود املنافسة، ومدى حدا وطبيعة األطراف املشاركة فيها، و -
  ... .التميز من خالهلاو
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شركات متعددة التوجيه إستراتيجية ثارا بالغة على رسم وآل االقتصادية إن موع هذه العوام  
  .1انعكاساا املختلفة، وعلى حتديد أبعاده واجلنسية

   :العوامل السياسية 2.1.3
    توجهات إستراتيجيةو ة، املؤثرة على منحىنمبجموع املتغريات احلكومي تتعلق العوامل السياسية  

 ديلها وفق متطلبات الدول املضيفة، ويتوقف تأثري العوامل السياسيةودواعي تع، شركات متعددة اجلنسيةال
الشركة املستثمرة من جهة، (دى قوة كل من الطرفني يف التفاوض يف التوجه اإلستراتيجي للشركة، على م
وعية يتعزز املوقف التفاوضي للشركة من خالل مزاياها اخلاصة الن ).وحكومة الدول املضيفة من جهة ثانية

يف جماالت كثرية، لعل من بني أمهها جمال املتغريات االقتصادية املذكورة آنفا، أما املركز التفاوضي املكتسبة 
كاملوارد  للدول املضيفة فتحدده بكيفية مقابلة مزايا املوقع النوعية املتوفرة يف هذه الدول املضيفة أو تلك،

الوصول إليها، اليت تنعكس وحمددات اختراقها و، حجم السوقمستوى الدخل، واالقتصادية املتاحة، و
االستثمار باعتماد التصدير أو الترخيص، أو (ثارها بكيفية مباشرة، ليس فقط عن طريقة الدخول املستعملة آ

  .بل أيضا على توجيه هذه النشاطات) املباشر

شركة ال نيلناشئة بتتحدد العوامل السياسية أيضا من خالل العالقات االقتصادية أو املؤسساتية ا  
ات ذات أبعاد إن هذه احلكومات قد تنشأ مع هذه الشركة عالق .حكومات الدول املضيفةو متعددة اجلنسية

خمتلفة، فهي قد تكون مستهلكة ملنتجاا، كما قد تكون ممونة ملواردها، وقد تكون أيضا اقتصادية متباينة و
حيصل عن طريق املؤسسات االقتصادية القائمة لسلعها، كما قد تكون منافسة هلا، وكل ذلك  موزعة

اضح على أثر وكما للمتغريات االقتصادية، دور وللمتغريات السياسية التابعة حلكومات الدول املضيفة، و
ال تعبأ كثريا  ختيار بني اإلستراتيجية الشاملة، فاالللشركات متعددة اجلنسيةالتوجه اإلستراتيجي 

  واق العاملية، وبني إستراتيجيات ذات متركز حملي تستجيب لكثري من تطلعاتباالختالفات البيئية عرب األس
ضية لكل من حكومات القدرات التفاوسا على تقييم العوامل السياسية و، يقوم أساةالدول املضيفمتطلبات و

ثال، ، فإذا كانت الغلبة يف القدرات التفاوضية حلكومات الدول املضيفة مركة متعددة اجلنسيةالشالدول و
ت البيئية فإن اعتماد إستراتيجية التمركز احمللي اليت تعكس توجه الشركة حنو التكيف مع جمموعة احملددا

، يف خمتلف مواقع تعيق التوسع الطبيعي لنشاط الشركة متعددة اجلنسية اليتالسياسي ذات البعد االقتصادي و
األشكال اختاذ قرارات ختص الدخول و ف إىلاألسواق العاملية، تظهر هذه الشركات يف مثل هذه الظرو

 املناسبة لتحقيقه، حيث تلجأ يف حالة تقريره إىل إستراتيجية التمركز حول األسواق املستهدفة متكيفة يف
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مستجيبة أثناءها إىل كثري من اهتمامات وتوجيهات حكومات الدول ذلك مع الظروف السائدة فيها، و
  .1املضيفة

  : ات متعددة اجلنسيةركالعوامل اخلاصة بالش 3.1.3
          ،للشركة متعددة اجلنسيةؤثرة على التوجه اإلستراتيجي تتعلق مبجموع العوامل الذاتية املو  

  توجهويف نشاط األعمال، إضافة إىل ميل  خربا املكتسبةوإنشاء الشركة وجتربتها و إن ظروف والدة
 تغريات الذاتية األخرى، كلها عوامل تشكل ما يعرفثقافة املالكني فيها و املسريين هلا، وغريها من املو

 ، أربعPerlmuter " برملوتر"تبين إستراتيجية دون غريها، لقد حدد بقابلية واستعداد الشركة لدمج و
  :هي،توجهات مميزة هلذه الشركات

  التوجه العرقي؛ -
 التوجه املتعدد املراكز؛ -

 التوجه اإلقليمي؛ -

 .التوجه العاملي -

      أسلوب التسيري، خاصة بالشركة، كاملهمة، وت أثر مباشر مبتغريات ذاتية هذه التوجهات ذا
، 2ةو الثقافة، مبا يعكس على اإلستراتيجية املتبناة مع كل توجه من التوجهات املذكور اهليكل التنظيميو

  ).1-1(كما هو موضح يف اجلدول 

  .ااالختيار اإلستراتيجي للشركة عند خمتلف توجها) 1- 1(اجلدول 

  عاملي  إقليمي  متعدد املراكز  عرقي  توجه الشركة

  الشرعيةالقبول و  النمو/ الربح   املهمة. 1
          كسب القبول حتقيق الربح والنمو و

  لشرعية يف آن  واحدوا
  التسيري. 2

  األهداف-        
  أسفل/ أعلى 

  أعلى/ أسفل 

  )تقرر أهدافها حمليا(

  التفاوض بني اإلقليم 
  روعخمتلف الفو

التفاوض عند خمتلف 
  مستويات الشركة 

   االتصال -        
هرمي، متلى األوامر 

  من األعلى إىل األسفل 
االتصال حمدود بني 

بني الفروع وبينها و
         اتصال أفقي 

عمودي ضمن و
          اتصال أفقي 

عمودي ضمن و
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  الشركة  اإلقليم  املركز 

  ات استجابة حمليةذ  ذات تكامل مشويل  اإلستراتيجية. 3
  ذات تكامل إقليمي 

  استجابة حملية و
   ذات تكامل مشويل 

  استجابة حمليةو

هرمي ، أساسها طبيعة   اهليكلة . 4
  املنتوج

هرمية، أساسها موقع 
األداء، مع استقالل 

  الوحدات

يم مصفويف أساسه تنظ
إقليم طبيعة املنتوج و
  األداء 

تنظيمات شبكية قائمة 
  على أسس متباينة

  شاملة  إقليمية  الدولة املضيفة  الدولة األم  الثقافة. 5
  .190،ص مرجع سبق ذكره كمال مرداوي،: املصدر

  :اجلنسية تعددةأنواع إستراتيجية الشركات م 2.3
عددا من النماذج ، عرضهاالعوامل السابق دات ود، انطالقا من احملر كثري من الباحثنيولقد ط    

. شركة متعددة اجلنسيةالستراتيجية املتاحة أمام العالقة الوطيدة باالختيارات اإلو لة املباشرةالعملية ذات الص
سهامات قيمة يف موضوع البدائل من أبرز من قدموا إ Doz، وStobaugh  ،Talesco ،Porterيعد
م سيت ،Porter و  Doz "بورتر"و "دوز" من لالعتبار مشولية مسامهة كاتيجية اخلاصة بعملية التدويل، وستراإل

  . الشركة متعددة اجلنسيةبدائل إستراتيجيات عرض إليهما يف حتديد أنواع وتاالكتفاء بال

  :Doz   "دوز" أنواع االستراتيجيات وفق 1.2.3
  :1ركة متعددة اجلنسيةبالشة صثة أنواع من االستراتيجيات اخلابني ثال Doz "دوز" زيمي

على مستوى كـثري مـن    الشركةص وحدات صخت كامل على نطاق دويل فتعكس حالةستراتيجية التإ -
        متناسقة تتدفق مـن خالهلـا السـلع   اج و التوزيع وفق شبكة متكاملة واألسواق العاملية يف نشاطات اإلنت

  شركة فوردحالة  "دوز "يف هذا السياق استعرض و. خمتلف عوامل اإلنتاج عرب احلدود الدوليةواخلدمات و
Ford ستراتيجية التكامل على نطـاق دويل  إغالل املكثف القتصاديات احلجم ، االستعن طريق  اليت تتبىن   

  ؛)تأثري العوامل االقتصادية (ا  أوربيف كل من أمريكا و
فة، إذ تسمح هلا هذه ل املضياحمللية للدو الشركاتبأن تبدو يف مظهر  ،ستراتيجية التكيف احمللي للفروعإ - 

  ؛)تأثري العوامل السياسية(ملضيفة توجيهات حكومات الدول البات ومتطستراتيجية باالستجابة ملختلف اإل

 لـة ني املذكورتني باعتبارها متثل حاستراتيجيتالتقاء اإلطع ونقطة تقا ، هيستراتيجية املتعددة املظاهراإل - 
ايـا  إىل االستفادة من مز ،ركات متعددة اجلنسيةالشستراتيجية تسعى مبقتضى هذه اإلو إذ ،ة بينهماوسطي

نما أكد حي "دوز" لقد أوضح ذلك ،البيئية السائدة  ، وذلك تبعا ملا تقتضيه الظروفكيفمرونة التالتكامل و
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 تـابع للخصـائص   ريعبارة عن مـتغ  ن غريها ما هي يف واقع األمر إالستراتيجية ما دوإجاذبية  إن"قائال 
  ."يةاملعن للشركةنافسي تللموقع الة، والصناع دخل احلكومي يف تلكتمدى الو ،ناعةصزة للياالقتصادية املم

      : Porter  " بورتر" أنواع االستراتيجيات وفق 2.2.3
رات كرها يف الفقاالختيار بني بدائل االستراتيجيات الشاملة، الوارد ذ ، فإنPorte  "بورتر" تبعا لـ

اليت  ،املكونة لسلسلة القيمى مدى تأثري خمتلف العناصر ف أساسا علتركز، يتوقالسابقة، من ريادة ومتييز و
إمنا أيضا يف انتقاء تلك اليت ، ويجيات الواجب إدماجها حمليا فحسبنوع االستراتال تعتمد يف حتديد طبيعة و

  . يكون إدماجها مهما يف إطار دويل
           عة نشاطاا املرافقة لتيار املنافسة موقَيف إطار السلسلة بِ ،الشركات متعددة اجلنسيةتقوم 

اصا باملنافسة ، منتهجة يف ذلك أسلوبا خأسواق تواجدهايف خمتلف مواقع و )النشاطات التسويقية املختلفة(
طاا املقابلة لتيار املنافسة يف إطار نشاو من جهة أخرى. ستراتيجية التمركز احملليإالدولية يقوم على 

، مواقع االستهالكمواقع اإلنتاج وصل بني اعتمادا على إمكانية الف، و)شاطات اإلنتاج والبحث وما تبعهان(
بعد املفاضلة بني كثري من مزايا املوقع النوعية املتوفرة يف املواقع املختلفة، باختيار املوقع  الشركةتقوم 

  .ستراتيجية الدولية املناسبة لذلك إدماج اإلة االستثمار وإجنازه واملناسب إلقام
لنموذجه اخلاص باملنافسة إضافة بعدين  "بورتر" ، يقترحاسبةالدولية املن اإلستراتيجيةإدماج لوضع و

  .آخر خيص درجة التنسيق فيما بينها ، والشركةتشتت نشاطات عد يتعلق بشكل توزع و، بالدولية

خدمة أي موقعة النشاط يف سوق واحدة و(يف شكلها من حيث تركزها  الشركةتتباين نشاطات 
وقعتها يف أسواق مأي إقامة نشاطات عديدة و( تها تشتوتوزعها و) عاملية األخرى من خالهلا األسواق ال

ذلك من حالة انعدام ، ومن حيث درجة التنسيق فيما بينها الشركةكما تتباين نشاطات  ،)عاملية متعددة 
  . التنسيق إىل وضعية التنسيق الكامل فيما بينها 

           كليف الش "بورتر" حهتشتت النشاطات يوضنسيق وشكل تركز وزج بني حاالت التإن امل
  : 1وعني أساسيني من االستراتيجياتز فيه بني نميي الذي )1-1(

    الشركةحيث من خالهلا تعمد ، Strategies   Country-Centred استراتيجيات ذات متركز حملي -
بة جنبية املستقطأنشطتها يف األسواق األتركيز جهودها وإىل مواجهة املنافسة الدولية القائمة عن طريق 

فقاا ن سسات احمللية القائمة ، حيث تقلفروعها يف هذه األسواق مبظهر املؤلعملياا مع ظهور وحداا و
  .حملية  حنو اعتماد منافسة قائمة على أسسهاا ة عرب احلدود الدولية وتزداد توجاخلدميو السلعية 
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إىل احلصول على موقع  الشركةتسعى من خالهلا هي اليت و، Global Strategies  استراتيجيات شاملة -
          ة، ذلك إما عن طريق تركز نشاطاا يف مواقع معيني ضمن خمتلف األسواق العاملية، وتنافسي قو

كل . ( االثنني معا اإلجراءينعرب األسواق الدولية املختلفة،  أو عن طريق ت منها أو بالتنسيق فيما بني املتشت
ستراتيجية التمركز احمللي إهي استراتيجيات شاملة عدا ) 1-1(الوارد عرضها يف الشكل االستراتيجيات 

ته ـاتسعت رقعراتيجيات شاملة قد ازدادت حدته واست ه حنو تبينإن التوج ).فهي ذات توجه حملي وطين 
الرغبات مته احلاجات وفالتوجه حنو األوىل قد دع ،تنسيقالاملركزية وه نشاطات األعمال حنو بفعل توج

أما  ،غريها من إجراءاتأدمج لتلبيتها من هياكل إنتاج وأنظمة تسويق و املتجانسة على مستوى دويل وما
غري ذلك من العوامل صاالت واخنفاض تكاليف النقل وفقد سامهت يف حتقيقه سهولة االت وجه حنو الثانيةالت

  .األخرى 

  . perter "بورتر" وفق سيةأنواع إستراتيجية الشركات متعددة اجلن)  1- 1(الشكل 
  

  مرتفع             

    
  
  

  منخفض          

  
                    تركز جغرايف                     اطاتششكل الن                     ار جغرايفشنتا                     

    .193ص  ،كمال مرداوي، مرجع سبق ذكره: املصـدر     

 ركة متعددة اجلنسـية جتعل الشالتمركز احمللي، ميكن أن كل من اإلستراتيجيات الشاملة، و غري أن  
حيـث   ،)2-1(الشـكل   هـو مـبني يف  على نفس العدد من األسواق الدولية عرب الزمن، كما  تسيطر

اإلستراتيجية الشاملة تقود الشركة بعد أن تتوسع يف مجيع االجتاهات إىل التخلي عن السوق، أما إستراتيجية 
  . 1التمركز احمللي تتميز بنمو عدد األسواق بوترية بطيئة يف البداية مث تعود إىل االستقرار فيما بعد

                                                        
1 - Corinne Pasco – Berho, Marketing International, Dunod, Paris, 2000, P.P 31. 32. 

  = ستراتيجية التدويلإ

مع تنسيق كبري بني   استثمار أجنيب مرتفع
  الفروع

  = اإلستراتيجية الشاملة اخلالصة

  اإلنتاج الدويل التخصص يف

  = ستراتيجية التمركز احملليإ

استثمار أجنيب تتحرك فيه الفروع وفق حركية 
  .احمللية  الشركات

  =ويقستراتيجية آلية التسإ

ستراتيجية بناء قاعدة التصدير ، حيث تعتمد إأو 
كمعابر خلدمة خمتلف األسواق  الشركةفروع 

  العاملية

تنسيق  
 النشاطات
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  .املعتمدةحجم األسواق املسيطر عليها حسب اإلستراتيجية ) 2- 1(الشكل 

  
   Corinne Pasco – Berho, Marketing International, Dunod, Paris, 2000,P 32 :املصدر         

  :نسيةاجل تعددةإستراتيجية فروع الشركات م 3.3
من قبل خمتلف فروعها ووحداا  عمليا ركات متعددة اجلنسيةللشستراتيجية الشاملة تنفذ اإل  

  . األسواق العاملية املنتشرة عرب خمتلف 

هو عبارة عن منشأة قائمة بذاا يف موقع من مواقع األسواق  الشركة متعددة اجلنسيةإن فرع 
 ةحيث يوجد يف األسواق العاملي، اذ القرارختأكرب احلصص اليت ختوهلا سلطة ا الشركةاألجنبية، متتلك فيها 

شركة  70000ت من قبل أزيد من أنشئ، ركات متعددة اجلنسيةفرعا من فروع الش 690000من أزيد 
  : 2عن بعضها البعض من موقع إىل آخر يف كثري من ااالت هذه الفروعختتلف  ،1أم
 ، استخراج، وجتميعارسة من بيع أو تسويق، و، ختتلف الفروع يف أنشطتها املمفمن حيث طبيعة النشاط  -
  ؛تصنيع ، وغريهاو
نها من يكون توجهها حنو تلف الفروع يف توجهاا، فممن حيث توجه النشاط أو االستثمار، ختو -

وامل اإلنتاج منها من يكون توجهها حنو عوامل املوقع ومزاياه النوعية، وذلك بفعل تأثري عالسوق، و
   ؛زياداعظيم األرباح وذلك بفعل السعي إىل توختفيض التكاليف، و

  ...كفاءة أدائها و فعاليتهاوها، ومستوى حيث عمرها، حصص امللكية في كما ختتلف الفروع أيضا من -

                                                        
  .2ص  ،2006 جينيف، - ، األمم املتحدة نيويوركالتطويرالشركات عرب الوطنية وتدويل البحث و ،2005 تقرير االستثمار العاملي، األنكتاد - 1
  .198.197 :ص ، صبق ذكره، مرجع سكمال مرداوي - 2

 اإلستراتیجیة الشاملة

المدى  العدد األمثل لألسواق في
 الطویل

 إستراتیجیة التمركز

 عدد األسواق

 الزمن
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األم واليت  للشركةستراتيجية العامة روع بنفس العوامل املؤثرة على اإلستراتيجية اخلاصة بالفتتأثر اإل
اخلاصة، غري و السياسيةمبا يف ذلك العوامل االقتصادية و، اخلارجيةالداخلية ودت سابقا يف عوامل البيئة حد
، حيث تعمل يف أسواق خمتلفة معتمدة يف ذلك هي أقرب إىل البيئة اخلارجية الشركةنظرا لكون فروع و أنه

ا وقدراالعوامل االقتصاديةو ،صة، فإن تأثري العوامل اخلامؤهالت القائمني على تسيريهاا وعلى إمكانيا، 
األم سواء  ركةشالستراتيجية إل حا على نشاط الفروع يف تنفيذهاالعوامل اخلارجية السياسية يكون واضو

   .أكانت شاملة أو ذات توجه أو متركز حملي
ـ خا أنواعا  White"يتاو"و  Pointer "بوينتر" راالعتبارات املذكورة سابقا ، طو انطالقا من   ة ص

  : 1، حيث ميكن إجيازها فيما يليركات متعددة اجلنسيةالشمن استراتيجيات فروع 

       األم ، حيـث  الشـركة  ستراتيجية، أو املطابقة إلMiniature Replica ستراتيجية النسخة املصغرة إ -
     ة األم لشـرك توزيع بعض خطوط منتجـات ا يجية ، تستخدم الفروع يف إنتاج وستراتو مبقتضى هذه اإل

  ؛يف الدول املضيفة و املستقبلة هلا

 سـتراتيجية اإلحيث تستعمل الفروع  وفق هـذه  ،Marketing Satelit ستراتيجية فضائية التسويق  إ -
  ؛األم يف خمتلف فضاءات أسواق الدول املضيفة الشركةكآليات من خالهلا يتم توزيع منتجات 

مبقتضاها تتحول الفـروع إىل منـتج   ، وRationalised Manufacturer ع الرشيد املصن ستراتيجيةإ -
      ء لألسواق احملليـة حقيقي لبعض من أجزاء املنتجات، أو لنوع معني من منتجات تامة جاهزة، توجه سوا

  ؛أو اإلقليمية أو العاملية
   ، حيث مبقتضاها تستخدم الفروع يف تطـوير    Product Specialist  ستراتيجية التخصص يف املنتجإ -

 ؛توزيع بعض من خطوط املنتجات املوجهة حنو األسواق العامليةوإنتاج و

ة للفروع اسـتقاللي  ، حيث خيول  مبقتضاها Strategic Independent ستراتيجية االستقالل الشامل إ -
     ،وفها البيئية اخلاصـة ـا  ظرهها حسب ما تقتضيه حاجة الفروع وج، توأنشطةتطوير خطوط أعمال و

  . ة األسواق العاملية، أو لعاماإلقليمية احمليطة ا، أو لألسواق واء لألسواق احمللية حيث متركزهاذلك سو

  :  لشركات متعددة اجلنسيةا اإلدارة املالية يف. 4
ظائف وال يف ركات متعددة اجلنسيةالشاملهام املوكل إجنازها إىل اإلدارة املالية يف  تتمحور أهم

  .البحث عن مصادر التمويل، ول العامل، إدارة الرأمسااملراقبة املاليةالتخطيط و :األساسية التالية
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ختلو يف واقع األمر من صعوبات  يل شامل الالوظائف ضمن إطار دوهلذه املهام و الشركةإدارة  إن
أنظمة مالية ، وأنظمة مالية معروفة، إىل بيئات أجنبية متمايزةلية معهودة وذ االنتقال من بيئة حمإ ،تعقيدو

وحتليلها  يف مواجهة حادة مع كثري من املتغريات الصعبة اليت قد يتعذر فهمها الشركةخارجية خمتلفة، جيعل 
  . تقييمها و

ها ما يتعلق قد تواجه اختيارات عديدة، من يف إطار هذه املتغريات، وللشركةإلدارة املالية ا إن
  ،جتهيزاا الثابتةسائلة ومنها ما خيص مصادر متويلها، و منها ما يرتبط بإدارة أمواهلا البتوقيت مدفوعاا، و

بيئة العناصر اهليكلية املشكلة لل ملختلف الشركة، على مدى تفهم إىل حد كبريو االختيار األمثل يتوقف إن
      ، معدالت الصرفالرسوماملستقطبة لعملياا، كالضرائب وواق الدولية األساملالية يف خمتلف املواقع و

غريها من املتغريات البيئية األخرى ذات ، وتوجهات األسعارمستويات التضخم و، الرقابة على الصرفو
      .ةيالتأثري املباشر على اإلدارة املال

  : ةنسياجل تعددةالشركات ماملراقبة املالية يف التخطيط و 1.4
   انتشارها عرب أسواق دولية خمتلفة جيعل و ،ركات متعددة اجلنسيةالشد فروع ووحدات تعد نإ

تبعا خلصوصيات  مراقبة خاصة بكل فرع أو وحدة على حدا،ضرورة مبكان تأسيس أنظمة ختطيط ومن ال
طبيعة ختطيطها و للشركةستراتيجية الشاملة غري أن اإل، ه الفروع أو الوحداتا هذ املواقع املتواجد

االستراتيجي الشامل ال يتركان جماال لتأسيس مثل هذه األنظمة اخلاصة املختلفة إال يف إطار متكامل يعكس 
افية قد ف ذلك من جهود و تكاليف إضارتباطها العضوي مبختلف مكوناا، رغم ما يكلوالشركة  وحدة 

ملختلفة وما يستدعيه من تكامل وتنسيق يف بفروعها ا الشركةربط  إن ،موقعها التنافسيو الشركةتؤثر على 
  : يتحقق وفق أمرين اثنني  الشركةاملراقبة املالية موع أنظمة التخطيط و

املايل وإعداد ة قابضة بتفويض سلطات املراقبة والتحليل والتسيري األم باعتبارها مؤسس الشركةـ قيام 
ك اعتمادا على ذلين احملليني على مستوى الفروع، واحملاسبية اخلاصة بالفروع إىل املسريالتقارير املالية و

أدوات التقرير املستعملة من قبلها يف البلد األصل، ومن قبل املؤسسات تقنيات املراقبة والتحليل والتسجيل و
جلديدة قابضة حبق اختاذ القرار خبصوص االستثمارات ا شركةكاحمللية يف البلدان املضيفة، مع احتفاظها 

  ؛التمويالت املصاحبة هلاو
     ألجنبية الية، بضم مجيع أنشطتها احمللية وانطالقا من اعتبار فروعها امتدادا لعملياا احمل الشركةـ قيام 

   ، وينظم أداء يف الفروعصالحيات املسريين ام ود مه، حيداملراقبةلتخطيط ود لموحيف إطار نظام شامل و
يف األم بتخصيص السيولة الالزمة  الشركةوفق هذا النظام تقوم  ،الشركةإدارة الوظيفة املالية يف جمموع و

األم  الشركةوفق هذا النظام أيضا تقوم تستحق ذلك، و األسواق اليت ترى بأن استثماراا فيهااملواقع و
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 بأقل التكاليف على املوارد املالية الالزمة لتمويلكنها من احلصول وملناسبة اليت متباختيار مصادر التمويل ا
ياساا املتعلقة بتحويل األم بوضع س الشركةعن طريق هذا النظام أيضا تقوم عملياا احمللية واألجنبية، و

  .ةالرسوم املفروضة عليها يف خمتلف األسواق العاملياا من الضرائب وقصد ختفيض مدفوع السعر

  :  ةاجلنسي تعددةمتويل الشركات م مصادر  5
متنوعة تعتمد عليها يف متويل استثماراا مصادر متويل كثرية و ركات معددة اجلنسيةالشتوجد لدى 

نها ما هو م، وألما بالشركة، فمنها ما هو ذايت خاص تتباين هذه املصادر من حيث أصلها ،األجنبية املتعددة
منها ، والشركةما هو أجنيب يتعلق بالدول املضيفة املستقبلة الستثمارات منها ، وحملي خاص بالوطن األصل

الدولية املتاحة أمام عموم املستثمرين يف شىت مواقع رب عن بدائل التمويل اإلقليمية وما هو حمايد مستقل يع
  .االستثمار الدويل

  :مصادر التمويل الداخلية أو احمللية  1.5
جمموع  األم و قروضها املمنوحة إىل الشركة عن جمموع مسامهات مويل الداخلي أو الذايتيعرب الت
   التمويل الداخلي عن الوضعية اليت تلجأ فيها الفروع اليت هي حباجة إىل سيولة كما يعرب ،فروعها العاملة

لقد أصبح هذا . يث السيولة فيها فائضة عن احلاجةإىل احلصول على متويالا الالزمة من الفروع األخرى ح
، فلقد بلغت نسبة التمويل الداخلي جمموع فروعهاو الشركةاملصدر يشكل أهم املصادر يف متويل نشاطات 

كما  ،1امن جمموع متويال 70%األمريكية العاملة يف خمتلف األسواق العاملية ما يزيد عن الشركاتلفروع 
هي ، واألم بالتمويل احمللي للشركة من قبل مصادر التمويل احمللية الشركة عن التمويالت املمنوحة إىل يعرب

   العاملة خلارجية للمؤسسات احمللية يف غالب األحيان عبارة عن مؤسسات بنكية تقوم بتمويل العمليات ا
     م التسهيالت نح هذه املؤسسات القروض كما تقدمت ،جارة الدولية واالستثمار الدويليف نشاطات الت

  . 2الناشئةإىل الفروع سواء منها القائمة أو 

  :  مصادر التمويل الدولية 2.5
سوق قد األجنيب، كسوق عملة األورو، وا أسواق دولية للعمالت الصعبة أو النهي نوعان، فإمو

لة من قبل مؤسسات عبارة عن أسواق مالية دولية ممث هيودوالر، -سوق عملة األورودوالر، وعملة ال
               منح القروض بالعمالتا التعامل يف قبول الودائع وته، مهمأمريكية على وجه اخلصوصبنكية أوربية و

 سامهةكاالت أو هيئات دولية مما وإجال قصرية أو متوسطة أو طويلة، وآل ،األمريكيةاألوربية و) و العملةأ(

                                                        
  .120ص  ،1998 جنيف نيويورك، األمم املتحدة، ،1998ر العاملي تقرير االستثما األنكتاد، - 1
  .233، ص ذكره بقكمال مرداوي، مرجع س - 2
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 الدويل، كمؤسسة البنك االستثمارجارة الدولية وبطريق مباشر أو غري مباشر يف متويل بعض من نشاطات الت
النامية غريمها من املؤسسات الدولية اليت تكفلت يف براجمها مبساعدة الدول ، وصندوق النقد الدويلالدويل، و

متنح هذه التسهيالت .  املساعدات التقنية الالزمةتقدمياالقتصادية عن طريق منح القروض ويف حتقيق التنمية 
 ركة متعددة اجلنسيةالشبإمكان و ئاا احلكومية ،، كما تقدم أيضا هليالناميةسات احمللية هلذه الدول للمؤس

االستفادة من هذه اخلدمات يف حال ما إذا أثبتت مدى أمهية استثماراا يف املسامهة الفعلية يف التنمية 
  . 1االقتصادية هلذه الدول

  :مصادر التمويل األجنبية  3.5
. الشركاتستقطبة الستثمارات هي عبارة عن مصادر التمويل املتاحة يف األسواق األجنبية املو

، عادة )لية كانت أم فروع لبنوك أجنبية حم( وحداا فثمة بنوك جتارية و الشركاتفحيثما تواجدت فروع 
 ركات متعددة اجلنسية   الشقد تلجأ فروع  ،ولة املضيفةما يتم البدء ا يف احلصول على العملة احمللية للد

إمنا أيضا يف حتصيل القروض الضرورية ، وفقط للحصول على العملة احملليةس إىل مثل هذه البنوك التجارية لي
متنح يف  من قروض قصرية ،من حيث آجاهلا منوحةتتفاوت القروض امل ،استثمارااتتطلبها عملياا و اليت

طويلة ، إىل قروض متوسطة ويولة مالية أو خصم ألوراق جتارية، أو إجازة لسحب بدون رصيدشكل س
ذلك بضمان ابتة أو إقامة مشاريع إنتاجية، و، كشراء بعض األصول الثالشركةمويل بعض استثمارات متنح لت
د تقدم هذه ، كما قالفروع املعنية بعملية االقتراض األم أو بضمان من بعض من أصول الشركةمن 

احلصص من  ل مبوجبها هذه البنوك على بعضطويلة املدى يف شكل مسامهات تتحصالالتمويالت املتوسطة و
   .2رأمسال الفروع تكتسب مبوجبها حق املشاركة يف العائدات املكتسبة

  .ثار االستثمار األجنيب املباشر على الدول املضيفةآ: الرابع املبحث
 الباحثني واملمارسني والكتاب، ل حمورا للجدال بنيأن هذا النوع من االستثمارات سيظ ميكن القول    

وى       له مربراته، ومن واقع اجلدل الدائر حول جدالبعض اآلخر يعارضه وو له حجته،فالبعض يؤيد و
الدول النامية بصفة وخلدمة أغراض التنمية الشاملة يف الدول املضيفة بصفة عامة  ستثمار األجنيب املباشراال

ار األجنيب االستثم خاصة، إال أنه من اخلطأ تعميم أي رأي سواء كان مؤيدا أو معارضا حول إمكانية إسهام
 اتفعالية إسهامات االستثمارأهداف الدول النامية، فكرب حجم وخدمة املباشر يف دفع عجلة التنمية و

، فاألمر يتوقع على يف دولة أخرى األجنبية لدولة ما ال يعين بالضرورة إمكانية حتقيق نفس درجة النجاح
  ، سواء كانت  الشركة متعددة  اجلنـسيةالطرف األجنيب   إىل يرجع  فبعضها  و متغريات عديدة  عوامل 
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  .أو حكومتها األم

  :على اقتصاديات الدول املضيفة ستثمار األجنيب املباشراالمزايا وفيما يلي حتليل ألعباء و    

  :السلبية لالستثمار األجنيب املباشر اآلثار.  1
ور جدل بني الباحثني حم باشرستثمار األجنيب املاالوضوع معاله أن أيف املقدمة  أن ذكركما سبق و      
 هي مبثابة مباراة من ستثمارات األجنبية املباشرة،حيث يفترض رواد النظرية التقليدية أن اال املمارسني،و

أو مبعىن آخر يف كل احلاالت،  ، يف معظم إن مل يكنركة متعددة اجلنسيةالفائز بنتيجتها الش واحد، طرف
و يف هذا الشأن من  تأخذ أكثر مما تعطي، الشركات متعددة اجلنسيةاالستثمار األجنيب املباشر من خالل 

على اقتصاديات الدول املضيفة النامية منها  هذه االستثماراتالسلبية اليت تولدها  اآلثاراملفيد عرض أهم 
  .خاصة

  :على ميزان املدفوعات اآلثار 1.1
املوارد الداخلة إىل املوارد  قييمت إن حماولة حتليل األثر على ميزان مدفوعات البلد املضيف، تستوجب

مع حساب  الطويل،القصري و املدينييف  ة مباشرة أو غري مباشرة لالستثمار األجنيب املباشراخلارجة كنتيج
ذات آثار  دى املتوسط تكون االستثمارات األجنبية املباشرةيشري املعارضون إىل أنه يف املو، التكلفة البديلة

  : األسباب أمهها ما يلي وذلك نظرا لعدد من ،تسلبية على ميزان املدفوعا
ال تلبث أن تتقلب  ،االستثمار األجنيب املباشر واملصاحبة لتدفق ،إن اآلثار االجيابية على ميزان املدفوعات -

ردات الدولة سوف يؤدي إىل زيادة وا ، حيث أن نشاط الشركات متعددة اجلنسيةآثار سلبية بعد فترة إىل
هذا  ،اخلارج كما أن تلك الشركات تبدأ يف حتويل أرباحها إىل ،الوسيطة واخلدمات لعاملضيفة من الس

ودفع مقابل  ،تلك الشركات من البنوك يف اخلارجالتمويل الوارد عن على باإلضافة إىل دفع  الفوائد 
هذه هذا عالوة على حتويل جزء من مرتبات العاملني األجانب يف  ،راءات االختراع واملعونة التقنيةب

  ؛1املشروعات للخارج
وشبكة  ،، من خالل نشاط الشركات متعددة اجلنسيةبالرغم من إمكانية زيادة صادرات الدولة املضيفة -

ن هناك ممارسات من جانب تلك الشركات حتد من أمهية هذه فإ ،باألسواق الدولية اتصاالا الواسعة
حيث تلجأ إىل محاية أسواقها  ،من صادرات فروعها ذاا من احلدتتمثل أساسا يف قيام الشركة  ،اإلمكانية

  ؛ة دون غريهاالعاملية من منافسة الفروع وال تسمح بالتصدير ألسواق حمدد

                                                        
اجلمعية :ملؤمتر الثامن لالقتصاديني املصرين ، ادور االستثمار األجنيب املباشر يف حتويل التنمية االقتصادية يف مصر يف ظل آليات السوق ، أمينة زكي شبانة -1
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ري الصادرات عذلك نتيجة تس ،لى ميزان مدفوعات الدولة املضيفةهناك مزيد من الضغوط قد تقع ع -
 ،حالة التكامل الرئيسي مع عدد من فروعهاخاصة يف  ،تتبعها الشركات متعددة اجلنسية والواردات اليت
 ؛مها لبعض فروعهااألم قد تغايل يف أسعار السلع واخلدمات اليت تقد ةحيث أن الشرك

وقد  ،فروعها بأقل من قيمتها احلقيقية اخلدمات من بعض الصادرات من السلع وريعكما قد تلجأ إىل تس -
نقل عبء الضرائب من دولة ذات  كات متعددة اجلنسيةاولة الشريكون الدافع من وراء هذه السياسة هو حم
أو قد تلجأ لذلك كوسيلة مستترة لنقل  ،ت معدالت منخفضةمعدالت ضرائب مرتفعة إىل أخرى ذا

قيودا أقل  ا ورأس املال إىل دول أخرى ض قيودا مشددة على حتويل األرباحاألرباح من دولة تفر
 ؛1تشددا

يعتمد على نظام سعر الصرف املعمول به يف الدولة  على املدفوعات باشرإن تأثري االستثمار األجنيب امل -
ن أي اختالل بني العرض والطلب على العمالت األجنبية إف ،ث أنه يف ظل أسعار الصرف املرنةحي ،ضيفةامل

نه يتم ختفيض سعر ، فإويف حالة زيادة الطلب  على العرض ،تعديله عن طريق تعديل سعر الصرف يتم
ن صايف الزيادة يف الطلب على العمالت فإ الدولة تطبق أسعار الصرف الثابتةأما إذا كانت ، الصرف

عجز ميزان  يف من شأنه أن يؤدي إىل تقليل الفائض أو الزيادة االستثمار األجنيب املباشر األجنبية الناتج من
 ؛املدفوعات

نفع يعود بال ،لسياحة والفندقة والتجارةيف بعض القطاعات اخلدمية مثل ا إن االستثمار األجنيب املباشر -
فضال  ،اخلارج وذلك الرتفاع أرباح االستثمار واليت يتم حتويلها إىل ،الكبري على الشركات متعددة اجلنسية

  .2عل أن هذا اال من النشاط ال حيتاج إىل إسهام املستثمرين إال بقدر ضئيل من أنشطة البحث والتطوير

  : قم املديونية اخلارجيةاآلثار على تفا    2.1
بسب عملية حتويل  الدول النامية رموال اليت تغاداألأوضحت بعض الدراسات  أن حجم رؤوس 

األمر الذي يؤدي  ،استثمار أجنيب مباشر يف شكل أكثر من حجم رؤوس األموال اليت تتدفق  إليهااألرباح 
أنه  مبعىن آخر،. 3وبالتايل ترتفع مديونيتها ،تراضفتضطر ملزيد من االق ويللتمإىل تزايد حاجة الدول النامية ل

املتاح لتمويل الدول املضيفة باملسامهة احلقيقية يف زيادة رأس املال  بدال من قيام االستثمار األجنيب املباشر
      .وبدال من أن خيفف من حدة اقتراضها فهي تزيد حاجتها إليه ،فهي تسبب نقصا فيما هو متاح أصال ،هلا

                                                        
                                                                                                      .       15ص  السابق، املرجع -1
هرة القا.،كلية التجارة جامعة عني الشمس  الة العلمية لالقتصاد والتجارةالدين ،االستثمارات األجنبية املباشرة والتنمية االقتصادية يف العامل ،  ندمي إيهاب عز -2
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وهي أكرب الدول ( عزا البعض تزايد مديونية أمريكا الالتينية جزئيا  ،هذهر ا لوجهة النظتأكيدو
إىل التزايد الكبري يف إمجايل مدفوعات خدمة  )مية مديونية وأكثرها استقباال لالستثمار األجنيب املباشرالنا

ا الوضع من خالل استعمال وجدت دول أمريكا الالتينية أنه ال ميكن مواجهة هذ"... :ماالستثمارات بقوهل
   . 1 "أو ختفيض احتياطاا من الصرف األجنيب ،ها التجاريةضفوائ

االستثمارات حيث تساهم  ،قد ال يظهر إال بعد فترة ،األرباح على تفاقم املديونيةإن أثر حتويل 
ظ التدفق يالحومع مرور الوقت موال للدول النامية املضيفة هلا، يف تدفق رؤوس األ األجنبية املباشرة

وتربز العالقة حمل البحث من  ،الذي يدفع الدول النامية إىل زيادة االقتراض راألم ،العكسي للموارد املالية
حيث تولد فائضا  ،املتقدمة والدول النامية من الدولمدفوعات كل موازين  على خالل أثر حتويل األرباح

دول أمريكا الالتينية للسوق األمريكية مبعدل صادرات فخالل الستينات زادت  ،يف األوىل وعجزا يف الثانية
هذه  ،%39يف حني زادت مدفوعاا يف خدمة االستثمارات األمريكية املباشرة بنسبة  ،19%

صادرات الدول النامية هلا مع معدالت املدفوعات اليت تؤديها رات مل تعمل حىت لتتساوى معدالت االستثما
    2.هذه الدول هلا

 : لسيادة الوطنية والسياسة االقتصاديةتقويض ا 3.1

بعض القضايا املتعلقة بتأثري تلك االستثمارات على  ،املعارضون لالستثمارات األجنبية يثري    
، وكذا قابليتها اخلضوع لضغوط احلكومات األجنبية بشكل غري مباشر ،ت العامة للدولة املضيفةالسياسا

ن إومن مث ف ،ملصاحل الوطنية هلذه الضغوط أيضاة إىل تعرض اباإلضاف ،من خالل الشركات متعددة اجلنسية
وقد  ،دولة املضيفةىل االنتقاص من االستقالل االقتصادي والسياسي للإنشاط تلك الشركات قد يؤدي 

كأن  ،ىل متتع بعض الشركات األجنبية بالعديد من البدائل غري املتاحة للشركات الوطنيةإيرجع ذلك 
واليت من شأا  ،للتشريعات املتعلقة باجلوانب االجتماعية والبيئية يف الدولة املضيفةاإلذعان  مثال تتجنب

 ،وتقرر بسهولة نقل أنشطتها االستثمارية لدولة أخرى ليس لديها تلك التشريعات ،زيادة تكاليف اإلنتاج
إبطال قد يعجل ب ،كما أن إمكانية حصول تلك الشركات على التحويل الالزم يف شكل قروض دولية

           3.لضمان التوازن الداخلي واخلارجي مفعول السياسات االقتصادية الكلية اليت تستخدمها الدولة املضيفة 

وأثر ذلك على املصاحل الوطنية للدولة  ،بيةجنة اخلضوع لضغوط احلكومات األأما بالنسبة ملسأل      
: مهاسياسيتني  وال أمام سلطتنيؤيكون مس ركة متعددة اجلنسيةن ذلك ينشأ من كون فرع الشإف ،املضيفة
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حيث أن سعي الشركات األجنبية لتعظيم أرباحها على  ،حكومة الدولة األمو ،حكومة الدولة املضيفة
تباع أسلوب بدال من ا الشركة األم،يدفعها إىل تركيز سلطة اختاذ القرارات يف يد   ،املستوى الدويل

امة لفروعها وهذا يعين أن الدول النامية املضيفة ال متلك السلطة لالمركزية وتفويض اختاذ القرارات اهلا
        1.الكاملة على جزء هام من الطاقة اإلنتاجية املوجودة داخل حدودها

من  يؤدي إىل خلق طبقة  يف الدول املضيفة، ركات متعددة اجلنسيةجتدر اإلشارة إىل أن نشاط الشو  
ويتوقف استمرار إرضاء تلك الطبقة هو حتقيق ملكاسب  ،الشركات املنتفعني ترتبط مصاحلها مبصاحل تلك

على جمموعة من  مل طبقة املنتفعنيتوتش ،على استمرار ارتباطهم بتلك الشركات داخل بالدهم ،كبرية
ويشكل هؤالء  ،عملون مع تلك الشركات أو حلسااوغريهم والذين ي ،والسماسرة ،وكالء واملوردينال

    2.عن تلك الشركات ووجودها يف بالدهم للدفاع ،جمموعة ضغط

  : اآلثار على التقسيم الدويل اجلديد للعمل  4.1
  بدور أساسي  للعمل الذي تساهم االستثمارات األجنبية املباشرة يف إطار التقسيم الدويل اجلديد     

أصبح التقسيم بل  ،ى املواجهة بني الصناعة والزراعة يعود يقوم كما كان الشأن سابقا علمل ،يف تشكيله
حيث يتم هذا التقسيم بني رأس املال  ،ركة متعددة اجلنسيةني مستويات العمل داخل نفس الشيتم ب

وقد ساعد على هذا النوع من التقسيم منجزات الثورة العلمية  ،وبني اإلدارة وأعمال اإلنتاج ،والعمل
  .والتكنولوجية اهلائلة هلذه الشركات 

تعمل على جتزئة مراحل إنتاج السلعة  ركات متعددة اجلنسية، أصبحت الشففي ظل العوملة الراهنة      
فالسلعة الواحدة  ،وتسوق يف بعض الدول األخرى ،حيث جتمع يف بعض الدول ،الواحدة عرب دول خمتلفة

أصبحت تشارك يف إنتاجها شعوب خمتلفة حبسب ما تضيفه إىل إنتاج السلع فنحن أصبحنا أمام مزايا نسبية 
وليس هناك ختصيص أو تقسيم  للعمل كامل لبلد ما يف إنتاج  ،لبلدان متعددة إلنتاج سلعة واحدةخمتلفة 
ويف ضوء ذلك ميكن  ،سهانفبل ختصصات أو تقسيمات خمتلفة للعمل لبلدان متعددة إلنتاج سلعة  ،السلعة

          3.ركات متعددة اجلنسيةللقوميات تسيطر عليه الش عابراحلديث عن تكامل إنتاج 

  :االستهالك وتوزيع الدخل اآلثار على أمناط اإلنتاج و  5.1
يدا من آراء املعارضة لالستثمار األجنيب حتليال ج يف حتليله للنظرية التقليدية ،Biersteker "بريستكر"قدم    

  :ها على اخنفاض اإلنتاج الوطين نتيجة للعديد من األسباب أمه ستثمار املباشراالحيث ربط تأثري  ،املباشر
                                                        

  .1999. 42،عدد سلسلة وسائل بنك الكويت الصناعيا على اقتصاديات الدول العربية،  حشاد نبيل، اجلات وانعكاسا - 1
  .16ص   ذكره، بق، مرجع سقضايا االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان النامية.بنك مصر  - 2
.                                                                     www.rezgar.com، 2003 ، املتمدنمقال احلوار  . عبد السالم أديب، االستثمارات األجنبية اخلاصة عامل تنمية أم استعمار جديد - 3

http://www.rezgar.com
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  ؛....)والتجارية  ،الصناعية(الوطنية شراء بعض الشركات  -

    خروج بعض الشركات الوطنية من السوق بسبب عدم قدرا على الصمود يف وجه املنافسة األجنبية -
من مزايا تنافسية وخصائص ال تتوفر لنظريا يف الدول النامية  ركات متعددة اجلنسيةتتمتع به الشما و

  .املضيفة
رمبا  - خنفاض انتيجة للممارسات السابقة  ،ويترتب بال شك على درجة اخنفاض اإلنتاج الوطين      

بسبب احتمال حدوث توتر  ،يف التقدم االقتصادي والسياسي للدولة املضيفة النامية –ليس بنفس الدرجة 
د الدولة على دول ة نتيجة اعتماواخنفاض درجة املشاركة يف القرارات االقتصادية والسياسي، اجتماعي

  1.أجنبية

 ستثمارات األجنبية املباشرةاال أيضا أن "بريستكر"أما من ناحية التأثري على أمناط االستهالك فريى      
    بسبب  ،التنمية فيها الدولة املضيفة النامية ومتطلباتجتلب أمناط من االستهالك ال تتناسب وخصائص 

مارسات وأنشطة تسويقية من شأا ترويج أفكار وأمناط جديدة مب شركات متعددة اجلنسيةما تقوم به ال
    وإنتاج سلع استهالكية بدال ،ريياصة القادرين منهم على التغخوزيادة رغبة أفراد اتمع و ،لالستهالك
من اإلنللدولة (باإلضافة إىل إدخال أو فرض بعض أنواع من القيم والعادات أو الثقافات األجنبية  ،يةاجت

مع بقاء العوامل (وال شك أن ارتفاع معدالت امليل احلدي لالستهالك تؤدي  ،دول املضيفة الناميةالب) م األ
ي لالدخار مما يؤثر على متويل مشروعات دإىل اخنفاض املكون الرأمسايل أو اخنفاض امليل احل ،)األخرى ثابتة

  .التنمية االقتصادية 

أعلى من مستوى  اإىل دفع مرتبات ومكافآت للعاملني  ةسينركات متعددة اجلإن ميل أو اجتاه الش      
هو معمول به يف نظائرها من الشركات الوطنية يؤدي إىل خلق الطبقية االجتماعية يف الدول النامية  ما

    2.املضيفة

   :    اآلثار على البيئة 6.1
كلة يف تفاقم مش ،خاصة اليت تتوطن يف الدول النامية ركات متعددة اجلنسيةقد تتسبب أنشطة الش    

وصناعات ، ماويةيوالصناعات البتروك ،والتعدينية ،ستخراجية النفطيةخاصة يف الصناعات اإلالبيئة 
سبب تزايد االهتمام ب متقادمة حمظورة يف مواطنها األصليةذلك أا تستند إىل تقنيات ومصانع  ،االمسنت

 حني ال يوجد ذلك االهتمام بنفس الدرجة يف الدول يف فيها، الرمسي والشعيب باملعايري البيئية والصحية

                                                        
  .416، مرجع سبق ذكره، ص اقتصاديات األعمال و االستثمار الدويلعبد السالم،  فقحأبو  - 1
  .417ص نفس املرجع ، - 2
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، كوا أصبحت ورشة ورشة العاملب اليوم كما هو احلال اليوم  يف الصني اليت أصبح يطلق عليها ،1النامية 
  .ذكرهالعاملة يف جماالت البتروكمياوي كما سبق  ركات متعددة اجلنسيةتصنيع الش

  : املباشر اآلثار االجيابية لالستثمار األجنيب. 2
إىل مجلة املزايا اليت ميكن أن حتققها االستثمارات األجنبية  ،االقتصادية األدبيات تشري العديد من       

مثل نقل  ،خاصة حتفيز النمو االقتصادي وما يرتبط به من مؤشرات خارجية املباشرة يف الدول النامية
 ،إىل سد الفجوة بني االدخار واالستثمار احمللنيباإلضافة  ،زيادة كفاءة رأس املال البشري ،التكنولوجية

       :ختلف وجهات النظر املؤيدة لالستثمار األجنيب املباشرل ملوفيما يلي حتلي

  :أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي  1.2
ق ملضيفة لتحقيركزت بعض االجتاهات احلديثة على ضرورة توافر جمموعة من املقومات يف الدول ا        

    :األفكار هذه يف حتفيز النمو وفيما يلي عرض ألهم االستفادة املرجوة من االستثمار األجنيب املباشر

  :كالسيكي هلذه العالقةالتفسري النيو 1.1.2
حيث ركزت على  ،العوامل املسببة للنمو االقتصاديكالسيكية بالبحث عن اهتمت النماذج النيو      

ومتثلت املسامهة املباشرة اليت قدمتها تلك النماذج يف حتليل العالقة بني منو  ،األجنيب املباشراالستثمار أمهية 
 وهي رأس املال واألرض والعمل ،والنمو يف مدخالت عناصر اإلنتاج ،الناتج كتعبري عن النمو االقتصادي

ية للنمو وعلى هذا األساس وذلك يف شكل مناذج قياس ،والتكنولوجية املصاحبة لالستثمار األجنيب املباشر
اهتمت بكيفية ختصيص املوارد اإلنتاجية يف عملية التنمية االقتصادية يف ظل أسواق حرة تتسم باملنافسة 

وقابلية رأس املال للتنقل بني خمتلف الدول وفقا  ،وثبات العائد بالنسبة للحجم ،الكاملة وتوافر املعلومات
     2.الختالف العائد على رأس املال 

، حيث برزت  horrod-domac "دوماكو   هرود" ومتثلت أبرز اإلسهامات يف هذا اال يف جهود    
حث عن صيغة موحدة ن األخريين يف البولة هذيايف حتفيز النمو عند حمأمهية االستثمار األجنيب املباشر 

وباستخدام دوال إنتاج  ،رتي وعناصر النمو االقتصادييالكتعتمد على اجلمع بني التحليل  ،ومتكاملة للنمو
انطالقا من حالة التوازن بني االستثمار املخطط  ،تتسم بالقدرة على اإلحالل بني عناصر اإلنتاج الداخلة

  .واالدخار املخطط

                                                        
  .38مرجع سبق ذكره، ص  حممد قويدري ، - 1
  .39ملرجع، ص نفس ا - 2
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يساوي معدل  معدل النمويف صورة منوذج يظهر أن  "و دوماك هرود"من كل لقد مت صياغة أفكار     
  :اآليتوذلك على النحو .الناتج  /الاالدخار مقسوما على نسبة رأس امل

G= S/V = S/ (K/Y)  
  :حيث 

G  :تشري إىل معدل النمو؛  
S :؛تشري إىل االدخار احمللي اإلمجايل  

K :؛تشري إىل رصيد رأس املال    

Y  :تشري إىل الناتج.  
K= Id + If    و متثلId  االستثمار احمللي، وIf  االستثمار األجنيب.  

  :ة النمو على الشكل التايلو عليه تصبح معادل
G= ( Id+ If/Y) /K 
G= S/K + (If /Y) /K 
S= Id/Y 

استنادا إىل  ،رصيد رأس املال أو/وينخفض باخنفاض االدخار احمللي   Gن معدل منو فإ من هنا    
فاض نظرا الخنو ،واالدخار يف حتفيز النمو )لي األجنيب واحمل(، تربز أمهية كل من رأس املال النموذج السابق

واالستثمار احمللي بني االدخار احمللي  معدالت االدخار يف الدول النامية، تعتمد هذه الدول لسد الفجوة
  .، أمهها االستعانة برأس املال األجنيب على عدة بدائل

والذي قصد به  ،Neutral Technical changeإىل التغري التقين الطبيعي   horrod "هرود" أشار     
ا الطرح اعترافا ضمنيا بأمهية وبالتايل ميكننا اعتبار هذ ،اج جديدة ضمن دالة اإلنتاجاكتشاف طرق إنت

  1.وما يصاحبه من تكنولوجية راقية تساهم يف زيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج  االستثمار األجنيب املباشر

  :  التفسري احلديث هلذه العالقة 2.1.2
نولوجي املصاحب ببات النمو إىل أمهية التقدم التكانتهى التحليل الكالسيكي يف تفسريه ملس      

إال أن هذه النماذج مل تتطرق إىل الكيفية اليت يؤثر اإلنفاق ألغراض  لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر،
  .البحث والتطوير على التقدم التكنولوجي

                                                        
  .42.41 :ص.ملرجع السابق، صا - 1
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فسري التقدم التكنولوجي وت إىل تطوير التحليل االقتصادينيدفع بالعديد من  هذا التحليلقصور إن      
 "أروو"، فقد متت على يدأي ينشأ من داخل النظام نفسه ،explained endogenouslyامل ذايت املنشأ عك

arow 1962 ،أزاوا"و" uzawa 1965 ،لكاس"و"  lucas1988، رارو"و"  rower 1990 ،       
 يستعني برأس املال البشري، ث والتطويرل يف كوا حتدد قطاعا للبحثتتم إن السمة الرئيسية هلذه النماذج

ومن مث  ،)أو أفكار جديدة(اج معارف جديدة وكذلك الرصيد املتوفر من املعارف التكنولوجية يف إنت
عنصرا حامسا يف عملية النمو  هتشترك هذه النماذج مجيعها يف تركيزها على أمهية رأس املال البشري باعتبار

حتدثها تدفقات أخرى  أثارا ليشملقد توسع هذا التحليل توسعا كبريا ذلك ف إىل باإلضافة ،1االقتصادي
           كما هي مبينة يف ،الدول املضيفة خمتلف ااالت على صعيد على االستثمار األجنيب املباشر

  :التايل )3-1( الشكل
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

                                                        
 ،83، العدد 21، الد جملة آفاق اقتصادية ت العربية املتحدة حالة تطبيقية،دولة اإلمارا ،احتساب حمددات النمو االقتصاديشهاب حممد عبد السالم،  -  1

  .18،ص 2000
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  :منافع االستثمار األجنيب املباشر على الدول املضيفة) 3- 1(الشكل 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  .425، مرجع سبق ذكره، ص االستثمار الدويلاقتصاديات األعمال و، أبو قحف عبد السالم: املصدر

  

  :اثار االستثمار األجنيب املباشر من خالل نقل التكنولوجيآ 2.2
الرأمسالية لسلع وا د املصنعة،اوامل هي مجلة" بصفة عامة وخمتصرة  اكبداية ميكن تعريف التكنولوجي    

ارات املتعلقة إضافة إىل اخلربات وامله ،لزمها من أعمال التصميم والتنفيذمع ما ي من اآلالت والتجهيزات،

  .يتعلمون طرق اإلنتاج احلديثة -
  .اإلنتاجيةتنمية الطاقة  -

 

  
  املوزعون احملليون

 

متحصالت من الضرائب ناجتة عن _ 
و تطوير نتيجة تنمية . الصادرات

  .مشروعات البنية األساسية
تنمية املهارات احمللية، و األجور  -

  .املرتفعة
ار املنتجات و زيادة جودة اخنفاض أسع -

  .املنتجات
  . تدفق رؤوس أموال أجنبية -

 احلكومة
 العمال

ملستهلكنيا  
 املستثمرين
 احملليون

إثارة احلماس لرفع اإلنتاجية و إعطاء املزيد _ 
ألنشطة التنمية والتطوير   من االهتمام

  .االبتكارو
   .زيادة الربح تنمية العديد من القطاعات -
 

  
  املنافسة_ 

  احمللية
 

تنمية  - ارتفاع اإلنتاجية، زيادة و تعدد املخترعات احلديثة_ 
  احلصول على األرباح   –شطة البحوث و التنمية وتنشيط أن

 

دة لالستهالك يتعلمون طرق و أمناط جدي: املستهلكون _ 
    .تطوير االستخدامات اخلاصة بالسلعواستخدام املنتجات، تنمية و

 

  االستثمار األجنيب

  فروع الشركات متعددة اجلنسيات
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وتعليمات الصيانة وأعمال  ،الرسومات وبرامج التشغيلو ،والوثائق االختراعبراءات و ،بالفنون اإلنتاجية
   .1"التعليمو التدريب

عنصرا جوهريا يف جمال التنمية االقتصادية واألعمال الدولية ومن  ،اتكنولوجييعد كل من العلم وال      
 ،برزت االعتمادية االقتصادية التبادلية بني الدول بشكل ملحوظ ،ي تقدم وتطور االتصاالت العامليةدواع

شاغل الشغل ال ، لذا أصبح نقل التكنولوجياالدولبعض بسبب الندرة الشديدة لبعض املوارد ووفرا يف 
ن نقل التكنولوجية يعد أمرا حيويا بالنسبة للنوع األول من الدول فإ ،للدول النامية واملتقدمة على السواء

نه يعد أمرا يعكس جانبا من تطورها وغلبتها إف ، وللنوع الثايندم الصناعي واالعتماد الذايت هلاناصرة التقمل
املساعدة  باختيار التكنولوجيا تتمعن أن جيب الدول الناميةإال أننا نرى أن  ،يف ااالت االقتصادية املختلفة

  .مقايسة مع معطيات ومتغريات بيئتها ،التمنية االقتصادية والتكنولوجيةيف إحداث 
فقد أصبح مفهوما قاعديا للعالقات التبادلية بني  مة،من وجهة نظر الدول املتقد اأما نقل التكنولوجي    

البحث والتطوير  فلََوسبب هذه التبادلية ناشئ من كُ ،الوقت احلاضر وبأبعاد متسارعة يفهذه الدول 
  2.العالية اليت تتحملها كل دولة يف جمال التقدم االقتصادي عموما والتقدم الصناعي على وجه التحديد 

 املشاريع املشتركة  ،وميكن نقل التكنولوجيا بني جهة و أخرى بواسطة قنوات متعددة كالتراخيص
 و يشري تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة ،ةمعدات إنتاج السلع الرأمسالي استرياد و األجنيب املباشر الستثمارا
         تبعاافقات املربمة بني الشركات األم و، إىل أن الص1992يف العامل لعام  االستثمارالتنمية حول و

  .ةة اليت تتضمن عناصر تكنولوجيدوليمن الصفقات ال%  80أو فروعها يف الدول املضيفة قد شكلت 

عن طريق عدة صور، من  االستثمار األجنيب املباشرميكن أن تتم عملية نقل التكنولوجيا من خالل و
 انتقالكذلك من حمتوى تكنولوجي أكثر حداثة، وتضتتنشيط الطلب على منتجات زها حتفيز التقليد وأبر

ا للميزة النسبية اليت متلكها من جراء حيازة التكنولوجيا العمالة اليت توظفها اجلهة املستثمرة دون فقدا
  .3بواسطة تقدمي أجور ملوظفيها تفوق ما ميكن أن حيصلوا عليه من املنافسني احملتملني يف البلد املضيف

 طرف من االستثمار األجنيب املباشريتوقف حمتوى عمليات نقل التكنولوجيا اليت تتم بفضل و
  : إىل أحد فروعها يف البلدان املضيفة على عدد من العوامل، من بينها ،ركات متعددة اجلنسيةالش
  االستثمار؛خصائص اال اإلنتاجي الذي يقع ضمنه  -

                                                        
  .100، ص1985أفريل 74، العدد  لة املستقبل العريبجم، ترشيد الفهم العريب لنقل التكنولوجية،  حمرم حممد رضا - 1
  . 356. 355: ص.ص.2002األردن،  -األهلية  ، مدخل تتابعي –إدارة األعمال الدولية شوقي ناجي جواد ،  - 2
  .185، ص2001بر ، أكتو86، التعاون الصناعي، العدد مطالعة حول االستثمار األجنيب املباشر و نقل التكنولوجياعمر الفاروق البزري،  - 3
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   التوظيف ني حتكم التنافس، حتمي امللكية وقواناملضيف، من تشريعات و االقتصادالشروط القائمة يف  -
  ؛توفر املهارات البشريةو

  . ألم اليت حتكم مسار التطوير التكنولوجي الذي تلتزم بهإستراتيجية الشركة ا -
الطاقة " ، يربز مفهوم االستثمار األجنيب املباشريف إطار دراسة حتويل التكنولوجيا عن طريق و      

  :1من العناصر اآلتية انطالقا، الذي ينشأ "التقنية الوطنيةو العلمية

  ؛)البحث التطبيقيوألساسي البحث ا( وظائفهاعدد مراكز البحث، جتهيزاا و -
  ؛بحثالتكنولوجيا اجلديدة اليت مت حتضريها يف مراكز ال استعمالقدرة الصناعات احمللية على  -

  ؛القدرة على تكوين يد عاملة مؤهلة -
  .بقة من أجل بلوغ األهداف املسطرةالعناصر السا استعمالاملؤسسات على قدرة البلد و -

: التاليةالتقنية الوطنية إىل أربعة أقسام حسب درجة دمج الوظائف وميكن تقسيم الطاقة العلمية و
التقنية الوطنية و يةمنقول أن الطاقة العلو ،العملية التجاريةوير، اإلنتاج والتطالبحث األساسي، البحث و

ويف املقابل تكون جمرد  تامة على اإلبداع، بالتايل متلك مقدرةالوظائف األربعة، و اجتمعتمستقلة إذا 
  ).2-1(من أجل توضيح ذلك نأخذ اجلدول ما تغطي العملية التجارية فقط، وهذا عندمستعملة، و

  .مناذج الطاقة العلمية و التقنية الوطنية:  )2-1(جدول 
  الوظائف

  الطاقة العلمية و التقنية الوطنية

العملية 
  التجارية

  والتطوير  البحث  اإلنتاج
البحوث 
  األساسية

  T  O  O  O  مستعمل
 T T P O  مقلد

 T T P P  متخصص

 T T T T  مستقل
T:  متارس التكنولوجيا على جممل األنشطة.  
P  :متارس التكنولوجيا على جزء فقط.  
O:  املمارسة منعدمة.  

   :املصدر
Hugonnier  Bernard, Investissements directs coopération internationale et firmes  multinationales .Economica, Paris, 
1984.,P210 

                                                        
1 - Hugonnier  Bernard, Investissements directs coopération internationale et firmes multinationales,  Economica, 
Paris, 1984.,P210 
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يف هذا اإلطار ميكن أن نتساءل إذا كان حتويل التكنولوجيا يتم بنفس الكيفية بالنسبة جلميع و
  .طنية أو ال تسمح هلا الظروف بذلكتقنية واليت ال تتوفر على طاقة علمية و الدول، و باألخص تلك

 امتالكتلقائيا، حيث أن  بتحويل تكنولوجيتها ركات متعددة اجلنسيةيف الواقع، ال تقوم الشو
ألطول  االحتكاريمبوقعها  االحتفاظل قببالتايل فهي ت، واالحتكاريةتكنولوجيا جديدة يشكل مصدر ميزا 

إن اجلزء . 1بيع منتجات جديدة التطوير من أجل إنتاج والبحث و فترة ممكنة، معتمدة على نشاطات
اليت تقوم بتطوير تكنولوجيتها يف  متعددة اجلنسية شركةيالت التكنولوجية يتم داخل الاألساسي من التحو

بالتايل فإن و ،االستثمار األجنيب املباشرهذه امليزة يف اخلارج عن طريق  استغاللعلى  لالبلد األصلي، مث تعم
  .2ما مييز التحويل التكنولوجي أساسا هو هيمنة التحويل الداخلي على التحويل اخلارجي

أن حتقق  استطاعت، أن معظم الدول النامية اليت 2003مية الصناعية لسنة التن )*(لقد جاء يف تقريرو
وى حتسني موقعها التنافسي على املستد متنوعة من أجل تطوير وإستراتيجيات ج اتبعتجيدة،  نتائج

     ،االستثمار األجنيب املباشرالتطوير على املستوى الوطين أو عن طريق الدويل، وهذا عن طريق البحث و
  .3ن طرق اإلمكانيتني معاأو ع

  :طبيعة التكنولوجيا احملولة األجنيب املباشر و االستثمار .1.2.2
   غالبا ما تكون األكثر تفوقا من الوجهة التكنولوجية  ركات متعددة اجلنسيةمن املعروف أن الش

 تقوم بتطويرها بنقل املعارف التكنولوجية اليت -على حنو روتيين -هي تقوم يف اال الذي تعمل ضمنه، و
سطا من قإىل الشركات اليت تقع ضمن نطاق منظومتها اإلنتاجية، عرب ما يسمى باألمناط الضمنية، كما توفر 

هذه املعارف إىل املؤسسات األخرى، اليت تتعامل معها، عرب ما يسمى باألمناط اخلارجية، أي بواسطة 
  .4فات اإلستراتيجية أو بيع السلع الرأمساليةالتحالو املشاريع املشتركة والتلزمي الضمين و الترخيص

     ليت ميكن حتويلها عن طريق ا االكثري من الدول النامية تبدي قلقها حول نوع التكنولوجي إن
شكلة فيما إذا كانت تلك التكنولوجيا مالئمة لظروفها اخلاصة، يف عالقتها بامل ،ركات متعددة اجلنسيةالش

وهذا لكون أنه يف كثري من  ،احلجم احملدود لألسواق الوطنيةدرة رأس املال واليت يصنعها فائض العمالة ون
 االجتماعيةو االقتصاديةاحلالة و هذه الشركات تكنولوجيا احملولة من طرفال افقاألحيان، ال يتم مراعاة تو

                                                        
1 - Denis Tersen Jean-Luc Bricout, L’investissement international, Armond Colin / Masson, Paris, 1996, P188. 
2 - Nicole Dubois, Les multinationales, Hitier, Paris, 1979, P 70 

  .تقرير سنوي يصدر عن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية -) *(
3 - ONUDI, La Compétitivité par L’innovation et L’apprentissage, www.ONUDI.org/IDR , 02/09/2003. 

  .185.ص.2001، أكتوبر 86،العدد التعاون الصناعيجملة عمر الفاروق البزري، مطالعة حول االستثمار األجنيب املباشر و نقل التكنولوجيا،  -  4

http://www.ONUDI.org/IDR
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لى أساس إمنا طبيعتها تقوم عأوجه احلياة، و تتناسب مع واقع تلك الدول يف كل للدول املضيفة، فهي ال
  .1ركات متعددة اجلنسيةاليب مطبقة يف البلد األصل للشمعايري وأس

، فإن 2000يف العامل للعام  االستثمارالتنمية حول مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و وحسب تقرير  
  :2 ركات متعددة اجلنسيةتتبناها الشهناك بعض املالحظات حول أمناط نقل التكنولوجيا اليت 

 وفره جلهات أخرىت أحدث وأكثر إنتاجية إىل فروعها، مقارنة مبا بنقل تكنولوجيا ركاتهذه الشتقوم  -
  ؛السوق اقتصادإىل  االنتقالاليت تسعى إىل يف الدول النامية املضيفة، و

ركة داثة من الشبصورة عامة فإن الدول األكثر تقدما حتصل على التكنولوجيات األكثر تعقيدا وح -
 ؛حتصل عليه الدول األقل تقدما مما ، متعددة اجلنسية

األكثر حداثة و إنتاجية، فإنه  ولوجياالتكنكن من نقل مي االستثمار األجنيب املباشرعلى الرغم من أن  -
خرى، هذه األخرية ميكن اللجوء إليها لنقل التكنولوجيا، األمناط األيشكل منطا أكثر كلفة مقارنة ب

إن ، فةبصفة عامو. لتكنولوجيا بواسطة الترخيص ممكنان نقل اكالترخيص مثال، هذا بالطبع عندما يكو
       نقلها بواسطة الترخيص تكون يف الغالب أقل حداثة  شركات متعددة اجلنسيةالتكنولوجيا اليت تقبل ال

  ؛االستثمار األجنيب املباشرو إنتاجية مما تقبل نقله عن طريق 
يضم من جهة املشاريع  ستراتيجية، عرب جمال متسع نسبيا،اإل تتفاوت العالقات املألوفة أساسا للتحالفات -

 .التعاقدية االتفاقياتيف اجلهة املقابلة جند أنه يضم املشتركة و

أداة فعالة لنقل التكنولوجيا، إال أن التحالفات اإلستراتيجية  -يف معظم األحيان-فيشكل التحالو
مة أو من الدول النامية األكثر تقدما، هذه األخرية غالبا ما تقتصر على التعامل بني شركات الدول املتقد

  .املعارف التكنولوجية املتاحة نتيجة التحالفواستثمار  باستيعابجنحت يف بناء قواعد تكنولوجية تسمح هلا 
  

  
  

  
  

                                                        
  .142، ص1996اجلزائر،  عةجام ،غري منشورة ، رسالة ماجستريالشركات املتعددة اجلنسيات يف البلدان النامية، عالقات، آثار ، مواقففريد يبالة،  - 1
لوجي يف دول اللجنة االقتصادية ، نقل التكنولوجيا و التجديد التكنواإلسكوا: نقل التكنولوجيا و أمناط االستثمار األجنيب املباشر يف البزري،  الفاروق عمر - 2
  .20،21،ص ص،2001االجتماعية لغريب آسيا، الرياض، و
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  : االستثمار األجنيب املباشر اعوائد تكنولوجي1.2.2

االستثمار األجنيب املباشر، حيث    التكنولوجيجيابية املصاحبة اك العديد من العوائد واآلثار اإلهن     
       الالزمة اليت حتفز  اجتلب معها التكنولوجي إىل الدول املضيفة، أن دخول الشركات متعددة اجلنسية

  وبالتايل على الرفع  على بذل اجلهد حلماية نصيبها وأرباحها  يف السوق احمللي، من خالهلا الشركات احمللية
  .يف إنتاجيتها

على  أو من خالل املنافسة مبا يساعد ،اكاة ونسخ التكنولوجيا األجنبيةوحيدث هذا من خالل احمل     
الشركات  إىلأو من خالل انتقال املهارات من فروع الشركات األجنبية  ،تطوير أساليب اإلنتاج حمليا

 نقل التكنولوجية األفقي نقل ويعين ،اباالعتماد على أساليب النقل العمودي أو األفقي للتكنولوجي احمللية،
ومن األمثلة على ذلك نقل  نولوجي متكامل من بيئة إىل أخرىتكنولوجيا خمترب ومؤسسة علمية لنظام تك

لنقل العمودي أما ا ج طيب يصنع يف العراق أو األردن،تكنولوجية تصنيع األسربين السويسري إىل منت
          من عمليات البحث إىل اإلنتاج إىل النشر ة ابتداء كامال لتلك التكنولوجي قالللتكنولوجيا فيعين ن

نه جيري نقل عمليات ى مثالنا السابق لصناعة األسريين، فإوعطفا عل املستوى التايل من التجديد،إىل و
  .كاملة إىل البلد الثاين اكحزمة تكنولوجي اونشر هذه التكنولوجي اإلنتاجي، البحث

ينبغي توافر  ،صاحبة لالستثمار األجنيب املباشرامل امنافعها من التكنولوجيولكي تعظم الدول املضيفة      
   1:مجلة من الشروط أمهها

 ،وطرق نقلها ،اووضع اخلطط اليت حتدد نوع التكنولوجي ،إعطاء أمهية للتخطيط العملي والتكنولوجي -
  ولويات؛واعتماد املنهجيات العلمية والعملية لتحديد األ

توفري و األجواء املالئمة للعاملني فيها، وخلق التطوير، البحث و لعلمي وأجهزةدعم مؤسسات البحث ا -
 ارج يف شكل عقود لتبادل اخلربة؛وتوسيع التبادل العلمي مع املؤسسات املشاة يف اخل مستلزمات عملهم

م داوتسهيل توفري املعلومات العملية والتكنولوجية باستخ يع تأسيس بيوت اخلربة واالستشارة،تشج -
  نظم قواعد املعومات احلديثة؛

  يف وتطوير التكنولوجيا احلديثة؛تطوير أساليب تكوين اإلطارات مبا يعزز قدرا على استيعاب وتوظ -

  ....   من خالل تنفيذ عقود الشراكة مع الشركات األجنبية  اوضع التشريعات اخلاصة بنقل التكنولوجي -

                                                        
  .39، ص 1987، 30، عدد جملة التعاون الصناعي يف اخلليج العريبختطيط ونقل التكنولوجية ، حلمداين نضال إبراهيم وآخرون ،  - 1
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 ت قد أجريت لقياس تأثري االستثمار األجنيب املباشراساوجتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من الدر
ومن بني هذه الدراسات  و االقتصادي يف البلدان املضيفة،وتأثري ذلك على النم اإلنتاجية، على خلق العوائد

  : نذكر ما يلي 
   ادي على النمو االقتص ، واملتعلقة بتأثري االستثمار األجنيب املباشر1997عام  hong  "هونغ" دراسة -

من خالل  ،الكوري يف حتفيز النمو االقتصاديحيث أوضحت الدراسة جناح قطاع اإلنتاج  يف كوريا،
    1. بفعل تدفق املزيد من هذه االستثمارات اإلداريةواملهارات  ااستفادته من التكنولوجي

الصني، : منها على جمموعة من الدول ،1998عام ) OCDE(دراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  -
اجيابيا  اأثر الستثمار األجنيب املباشرأوضحت نتائج الدراسة إىل أن ل ثحي تايالند،و سنغافورة،و وماليزيا،

إذا ترتب  احلديثة املصاحبني له،ا على النمو االقتصادي من خالل استقطاب رأس املال املادي والتكنولوجي
  2.ة يف األسواق العاملية زيادة تنافسية الشركات احمللي اعلى التكنولوجي

  :حتليل الكلفة املتوقعة من حتويل التكنولوجيا 3.2.2
إىل الدول النامية، جند  االستثمار األجنيب املباشرق يأما فيما خيص تكلفة التكنولوجيا احملولة عن طر

ميكنها  ، أي أن الدول املضيفة ال3دون تكلفة اختراع استخدامأنه خيطأ من يتصور إمكانية احلصول أو 
هي ليست منفعة عامة ميكن ألي ف ،فة أو حىت بتكلفة يف بعض األحياناحلصول على التكنولوجيا دون تكل

جديد ال ينطوي فقط على  اختراعدون مقابل، و إذا كان من املتفق عليه أن أي  استخدامهاشركة  أو فرد
أنه يعترب مصدرا لألرباح، فإن  بشرية، فضال عنبل أيضا يتطلب إمكانيات مادية و الكثري من املخاطر،

، أو أنه سوف يتحمل االختراعاملشتري يف هذه احلالة جيب أن يدفع مقابال جمزيا يتناسب وجدوى هذا 
  .4تكلفة تتناسب وطبيعة التكنولوجيا املختارة

ومن هنا فإنه يف غالب األحيان جترب الدول النامية املضيفة على حتمل أموال طائلة من أجل 
كانيزم ي، وهذا التضخم هو نتيجة للمشركات متعددة اجلنسيةكنولوجيا احملولة عن طريق المن الت ةاالستفاد

  .ف لتسعرية التحويالت داخل اموعة متعددة اجلنسية، مما ينعكس سلبا على املؤسسات املتحصلةوألامل

                                                        
  .44، مرجع سبق ذكره، ص حممد قويدري - 1

2 - OCDE, Recent trends in Foreign Direct Investment , Survey of OCDE work on International Investment 1998       
p-p . 17-20.         

املؤسسة الدول العربية،  حممد العريان و حممود اجلمال، جذب االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربية يف احلوافز املمنوحة لالستثمار األجنيب املباشر يف -  3
  .45، ص1997، تونس، العربية لضمان االستثمار

  .449، مرجع سبق ذكره، صيلاقتصاديات األعمال و االستثمار الدو، أبو قحف عبد السالم -  4
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معطى " مفتاح باليد" إىل أن إنشاء مصنع  انتهىفعن مؤمتر وزراء األفارقة للصناعة و التجارة، الذي 
الشركات اخلاصة األجنبية يكلف ثالثة أضعاف يف بلد إفريقي مقارنة مبا يكلفه نفس املصنع ببلد  رفمن ط

ال يتم مراقبتها من طرف املؤسسات احمللية، بل  غري املباشرة، وذلك ألن التكاليف املباشرة ويف أوربا الغربية
، هذه األخرية تعمل على الرفع من مراقبتها أيضا على دة اجلنسيةركات متعدر حتت املراقبة املباشرة للشمت

  .1ذلك بفرضها املشاركة يف األرباح احملققةعلى التكنولوجيا، و املتحوصلني

        جتدر اإلشارة إىل أن قضية تقدير أو قياس تكلفة التكنولوجيا احملولة، تثري الكثري من القضايا و
  2:يميكن تلخيص بعضها فيما يل كالت،من املش لعديدأو تواجه ا

ذلك يف ضوء ية من شراء نوع تكنولوجيا معني وعدم وجود سوق حرة تتمكن من خالهلا الدول النام  -
 ؛قوى العرض و الطلب

ة أحد األنواع أو البدائل األخرى للتكنولوجيا املستخدم ابتكارتكلفة احلدية اخلاصة بتنمية أو ال ارتفاع  -
بصفة خاصة تلك األنواع املتميزة أو املتفردة، وهذا يشكل صعوبة بالنسبة للدول ، ويف نشاط إنتاجي معني

 ؛النامية على وجه اخلصوص

ه من أجل تطبيق نوع جديد للتكنولوجيا، جيب يئة البيئة املناسبة إلجناح هذه العملية، و تنطوي هذ - 
اخلدمات املرافقة التسهيالت اإلنتاجية و ،التكنولوجيا الستخدامالالزمة  املهاراتالبيئة على اخلربات و
الدول النامية لتكنولوجية بني الدول املتقدمة ومن أجل توضيح الفجوة ا، واخل... األخرى مبستوى معني

 : )4-1(نأخذ الشكل 

  .الفجوة التكنولوجية بني الدول املتقدمة والدول النامية : ) 4- 1(شكل 
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  .142يبالة فريد ، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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   غريها من متطلبات نقل دول النامية تعاين نقص اخلربات والكوادر اإلدارية والفنية وإن الكثري من ال -
  من هنا يتوجب عليها حتمل عبئ التكاليف املرتفعة من أجل شراء املتقدمة منها، و التكنولوجيا، خاصة

  ).خاصة األنواع الفريدة واملتقدمة(نوع معني من التكنولوجيا  ماستخداأو 
بعض احلاالت اخلاصة، مثل لدول املضيفة يف لوعلى الرغم من املشكالت السابقة، فإنه ميكن 

 املكثف للعمالة باالستخدامالصناعات البسيطة أو املنتجات النمطية أو املشروعات اإلنتاجية اليت تتصف 
       فضل إذا قامت بشراء بعض عناصر التكنولوجيا املستخدمة يف هذه ااالت، ن تصبح يف موقف أأ
      تكاليف التهيئة  اخنفاضيف مثل هذه احلاالت تكون تكلفة التكنولوجيا احملولة معقولة نسبيا، إىل جانب و
ة اجلنسية         ركة متعددة إىل ذلك ميكن جتنب حتكم الشالتدريب الالزمني للعمالة الوطنية، باإلضافو

  .هذه األنواع من التكنولوجيا استخداميف 
، ميكن الوقوف االستثمار األجنيب املباشربالنسبة إىل أنواع تكلفة نقل التكنولوجيا عن طريق و

  :1على األنواع اآلتية
تدريب مية وتن(لتكنولوجيا املنقولة لالتكاليف الناشئة عن يئة و إعداد املناخ أو بيئة العمل املالئمة  -

 ؛)القوى العاملة

 ؛ة التغيري أو عدم قبول التكنولوجيا األجنبيةومالتكاليف الناشئة عن مقا -

  .التكاليف الناشئة عن توفري خدمات البنية األساسية الالزمة -

  :أثر االستثمار األجنيب املباشر على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات 3.2
يف الدول النامية مرتبط  أن ارتفاع منو الصادرات 2002سنة  لألنتكاد )*(لقد جاء يف تقرير

أكد هذا التقرير أن هذه الشركات تؤدي دورا بالغ األمهية يف صادرات ، وركات متعددة اجلنسيةبالش
  تتأثر هذه الشركات حبصة أساسية من جمموع الصادرات يف عدد و الدول املضيفة خاصة النامية منها،

خر بأا حققت أكرب املكاسب يف حصص األسواق خالل العقود املاضية، كما أكد من البلدان اليت تفا
أن حيقق  االستثمارالتقرير على أنه جيب أن تنطوي الصادرات على قيمة مضافة حملية إذا أريد هلذا 

  2.إمنائية أطول أجال مكاسب

                                                        
  .451املرجع السابق، ص  1 -

  .ية التصديرية، الشركات غري الوطنية و القدرة التنافس2002تقرير اإلستثمار العاملي   )*(
 .بدون مؤلف، االستثمار األجنيب املباشر، مقال - 2

www.planning.gov.Sa/PLANNING/AL%20papers/day3/Export%20and%20foreing%20direct%20investments/4.%20%20
The  18/07/2004 1،   ص.  
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املية ت العكبرية يف حصص أسواق الصادرا مكاسبالدول النامية حققت  اقتصادياتإن بعض 
  : التايل )3-1( جل توضيح ذلك نأخذ اجلدولمن أ، و2001-1985بني عامي 

  .ميةحصة الشركات متعددة اجلنسيات من الصادرات الصناعية بالدول النا: )3- 1(جدول رقم 

  نسبة مؤوية  السنة  دـلـبـال

  1995  األرجنتني
2000  

14  
29  

  1995  بوليفيا
1999  

11  
9  

  1995  الربازيل
2000  

18  
21  

  1995  الشيلي
2000  

16  
28  

  1991  الصني
2001  

18  
50  

  1995  كولومبيا
2000  

6  
14  

  50  2000  كوستاريكا
  1985  ماليزيا

1995  
28  
45  

  1995  املكسيك
2000  

15  
31  

  :املصدر                         
Unctad, World investment report 2002, op cit, P17.  

            ركات متعددة اجلنسيةطورا بالغ األمهية يف حصة الشاك تإن هذه األرقام توحي بأن هن
حصة هذه الشركات  ارتفعتمن الصادرات الصناعية بالدول النامية، فعلى سبيل املثال جند أنه يف الصني قد 

       .1مليار دوالر 279من جمموع الصادرات البالغة  2001سنة % 50إىل  1991سنة %  18من 
 انضمام إىل ثالثة عوامل أساسية تتمثل يف  االستثمار األجنيب املباشرح الصني يف جذب يكمن سر جناو

ركات متعددة يين والتعديل اإلستراتيجي للشالص لالقتصادالصني إىل منظمة التجارة العاملية، النمو املستمر 
      لكنهاة فقط، وائبنسبة واحد يف امل االستثمارات األجنبية املباشرة تازداد 2000، ففي عام اجلنسية
قيمتها اإلمجالية  الفعلية لتبلغ االستثماراتمن قيمة %  7,5غري مسبوق بنسبة  ارتفاعا حقق 2001يف عام 
  .مليار دوالر أمريكي 46،9

                                                        
 بدون مؤلف، االستثمار األجنيب املباشر،  - 1

www.planning.gov.Sa/PLANNING/AL%20papers/day3/Export%20and%20foreing%20direct%20investments/4.%20%20Th
e18/07/2004.  
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    إن ثقة املستثمرين لعبت دورا رئيسيا يف زيادة : " يف قوله  )*("جني يوشنغ"وهذا ما أكد عليه 
الصني إىل منظمة التجارة العاملية دعم بشكل كبري ثقة  انضماميف الصني، وأن  باشراالستثمار األجنيب امل

السريع يف جعل  االقتصاديوالقانوين، كما ساعد النمو  االستثمارياملستثمرين األجانب يف حتسني املناخ 
  1"اخلارجي  لالستثمارالصني جاذبة 

االستثمار الكوستاريكي كمثال على أمهية  االقتصادويف نفس اإلطار، ميكن كذلك أن نأخذ جتربة 
يف دعم الصادرات الصناعية بالدول النامية املضيفة، حبيث جند أنه قد حتقق معدل منو مستدام  األجنيب املباشر

       ،)2000-1980(لعقدين املاضيني كوستاريكا خالل ا باجتاه هذا النوع من االستثماراتيف تدفق 
 منو الصادرات، مما يعكس جناح السياسة و االستثمار األجنيب املباشر منو تدفق العالقة الطردية بني تبينتو

  يف الصناعات اإلنتاجية التصديرية  االستثماراألجنبية وترويج  االستثماراتاليت مت تبنيها جلذب املزيد من 
  :التايل )5-1( ، وهذا ما يوضحه الشكل2اليت تستهدف األسواق العاملية

 ).1999-1982مليون دوالر، (وإمجايل الصادرات بكوستاريكا ، االستثمار أ مفق تد:  )5-1(شكل 

  
 :املصدر

Ricardo Monge, How to get them to invest in the inter- Arab investment Guarantee corporation, 
Amman, 2000, P124. 

                                                        
  .خبري مبعهد التجارة اخلارجية و التعاون االقتصادي  ) *(

  بدون مؤلف، رقم قياسي يف نسبة زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة يف الصني،  - 1
.cm/200 207/22/ara20020722-55845.html 2004/07/24,P1 http://arabic1.peopledaily.com   

، عمان، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، استهداف املستثمرين وكيفية حفزهم لالستثمار يف تقنيات ترويج االستثمار يف البلدان العربيةريكاردو منجي،  - 2
  .98، ص2001
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وإمجايل  االستثمار األجنيب املباشرطردية املوجودة بني تدفق إن هذا الشكل يبدي بوضوح العالقة ال
جم الصادرات هلذا البلد حل موازٍ مصحوبا بنموٍ الداخل هذا االستثمارصادرات كوستاريكا، حبيث كان منو 

  .خالل الفترة املدروسة
للصادرات  يعد وسيلة هامة يف تقوية القدرات التنافسية االستثمار األجنيب املباشرفضال عن كون و

         وجند  ،1على أن تصبح أكثر قدرة على املنافسة بالدول النامية املضيفة، فإنه يرغم املؤسسات احمللية
أن مؤسسات بعض الدول تصدر كميات أكرب من مؤسسات دول أخرى، ويرجع ذلك إىل سياسات 

ية املنتجات املقدمة ختتلف من املتبعة من طرف كل دولة، باإلضافة إىل ذلك فإن نوع واالستثمارالتجارة 
دولة إىل أخرى حسب كثافة التقنية املستخدمة، وإذا قمنا بتفحص أداء الصادرات الصناعية املتوسطة 

لالستثمار األجنيب اليت تأيت يف املقدمة يكون  (*) واملرتفعة الكثافة التكنولوجية، جند أنه يف اخلمسة عشر بلدا
تتواجد بالدول اليت متكنت  ركات متعددة اجلنسيةفإن الش ق ذلك، كذلكدورا كبريا جدا يف حتقي املباشر

  .2من رفع مستوى أداء صادراا
إن هذه النتائج تبني أن الداخلني اجلدد ميتلكون قاعدة تكنولوجية بإمكاا حتديث اهليكل الصناعي 

   التنظيمات العاملية املندجمة كوسيلة عمل، مشاركاا يف  اباستعماهلوأداء الصناعة بالدول املضيفة، وذلك 
، لكن سرعان ما تتمكن مؤسسات الدولة ةيف اإلنتاج، واليت ال جندها عند املؤسسات احمللية للدولة املضيف

، ركات متعددة اجلنسيةبني خمتلف الشيت تتم بينها واملضيفة من حتقيق نتائج عن طريق خمتلف التعامالت ال
  3.الدويللى الصعيدين احمللي واملنافسة ع بذلك تصبح قادرة علىو

  :اإلدارة بالدول املضيفةعلى اإلنتاجية وأنظمة التسيري واألجنيب املباشر  االستثمار تأثري  4.2
ال تقتصر على أا جمرد آلية جلذب التدفقات التمويلية، و إمنا  االستثمار األجنيب املباشرإن أمهية 

املنظورة املتمثلة يف تعميق مفهوم ختفيض كلفة اإلنتاج عن  تتعدى ذلك إىل اإلسهام يف زيادة األصول غري
بشبكات  االرتباطأنظمة اإلدارة املتقدمة، النهوض بالقدرات البشرية،  استزراعاحلجم،  اقتصادياتطريق 

  4.بالدولة املضيفة االستثماراتحتسني القدرة التنافسية لتلك و ،املعلومات عرب احلدود الوطنية

                                                        
  .44ص ،2001،  التنميةو أمريكا الالتينية يف التمويل واليورو دورويت فرينر،  -   1
الدول اإلسكندنافية،  سنغافورة، الفلبني، كوستاريكا، مجهورية التشيك، هونغاريا، بلجيكا، ماليزيا، املكسيك، هونغ كونغ، : هذه الدول هي على الترتيب - * 

  ، تايلندابولونيا، الربتغال،سلوفينيا، النمسا
2 - ONUDI, La compétitivité par l’innovation et l’apprentissage, 2003, P58, 59. 
3 - CNUCED, L’investissement étranger direct a besoin de structures et de capacités nationales solides pour être un 
catalyseur de la compétitivité, www.un.org/news/fr -press/docs/2004/cnuced 279.doc.html,17/07/2004. 

، ؤسسة العربية لضمان االستثمارامل، ورقة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف احلوافز املمنوحة لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربيةخليل محداين،  - 4
  .38، ص1998تونس، 

http://www.un.org/news/fr
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، فاإلدارة اقتصاديااالعديد من الدول اليت تسعى إىل حتسني أداء  انشغاالتحد أهم تعترب اإلدارة أو
      ل ديد إنتاجية كل من مؤسسات األعماهي أحد عناصر اإلنتاج اليت تلعب دورا رئيسيا يف حت

  1.لدويلككل، هذا باإلضافة إىل حتديد مركزمها التنافسي سواء على املستوى القومي أو ا الوطين االقتصادو
عرب  ،التنظيم وعدم كفاءاكثري منها تغيب فعالية اإلدارة وبالنسبة إىل الدول النامية، فنجد أن يف الو

، هذا باإلضافة إىل مشكالت عدم توافر 2النقص الفادح يف الربامج التكوينيةغياب األساليب احلديثة لإلدارة و
   عد على ختلف هذه الدول عن ركب التقدم،نتاج، من حيث الكم واجلودة، األمر الذي سااإلعناصر 

ركات مساعدات الشامية على خدمات وبالتايل ميكن القول أنه ليس من الغريب أن يزداد طلب الدول النو
الكوادر اإلدارية يف خمتلف املستويات ل والقصور والنقص يف املهارات ولسد جوانب اخلل متعددة اجلنسية

  .املؤسسات العامة التنظيمية واألنشطة الوظيفية يف
التنمية بالدول بالنسبة لإلدارة و ركات متعددة اجلنسيةت الشيف هذا اإلطار ميكن حتديد إسهاماو

  : 3 النامية يف كثري من ااالت منها
  ؛األم ةيف الدوليذ برامج التدريب والتنمية اإلدارية يف الداخل وتنف  -

  ؛متطورةة وال أساليب إدارية حديثإدخالعمل على تقدمي و  -
  ؛تنمية قدرات الطبقة احلاليةال وخلق طبقة جديدة من رجال األعم  -
     يثة من األساليب اإلدارية احلد ةاا األجنبية أو متعددة اجلنسياملؤسسات الوطنية من نظري استفادة  -

  ؛عن طريق التقليد أو احملاكاة
    جهة املنافسة املترتبة دارية ا حىت تستطيع مواإثارة محاس املؤسسات الوطنية يف تنمية املهارات اإل  -

  ....  ركات متعددة اجلنسيةعن الش

     كما جتدر اإلشارة إىل أنه جيب عدم جتاهل بعض جوانب اخلطر الذي قد حييط باملؤسسات الوطنية
األجور  ارتفاع ، فقد يؤديلالستثمارات األجنبية املباشرةالتنمية اإلدارية يف الدول النامية املستقبلة و
عمل إىل هروب الكوادر احلالية من املؤسسات الوطنية لل ة تقدمها الشركات متعددة اجلنسياحلوافز اليتو

الوطنية تعاين ليس فقط من نقص أو هروب وهجرة الكوادر، بل أيضا تكون  باألوىل، بينما تظل املؤسسات

                                                        
  .460، مرجع سبق ذكره، ص االستثمار الدويلاقتصاديات األعمال وأبو قحف عبد السالم ،  - 1
،  2004زائر، ، اجلإىل أي مدى تربز أمهيته لالقتصاديات النامية ؟يب مظهرا للعوملة االقتصادية ؟ وهل يشكل االستثمار املباشر األجنفارس فضيل،  - 2
  .17ص
  .460، مرجع سبق ذكره، صاالستثمار الدويلاقتصاديات األعمال وأبو قحف عبد السالم،  - 3
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 ،1ركات متعددة اجلنسيةشال يف نظرائهمماهلا ووافز وشروط العمل بني عمطالبة باملساواة يف األجور واحل
 املعرفة اإلدارية تعترب أحد أنواع أو مكونات التكنولوجيا مبعناهاضافة إىل ذلك جند أن املهارات وباإلو

كذلك والشروط املرتبطة بنقلها و باملالئمةالقضايا اخلاصة  االعتبارمن هنا جيب األخذ يف الشامل، و
  .التكاليف املرتبطة ا

تواضعة، إن كانت آثاره ما على الدول املستقبلة له، حىت ويؤثر إجيابي الستثمار األجنيب املباشراإن 
ألسواق الدولية، اأكثر إنتاجية، مما يسمح بتحسني فرص الدخول إىل وظائف خلق من خالل آثار املنافسة و

ذلك الصناعي، و األداءدد مباشرة حي هذا االستثمارمن هنا فإن و ،البلدان بشبكات اإلنتاج العامليةيربط و
اليت هي يف العموم األكثر إبداعا يف قطاع نشاطها اخلاص، حبيث ، وركات متعددة اجلنسيةأن الش باعتبار

ريعة للتقدم التقين الذي حتققه يكون بإمكاا حتويل القدر األكرب من التكنولوجيا بالنظر إىل الوترية الس
ركات متعددة بالتايل فإن الشو ،وجياا اجلديدة إىل مؤسسات أخرىتكنول نفور املؤسسات املبدعة من بيعو

األمر الذي  .النفوذ إىل األسواقريية ويالقدرات التس،تعترب املصدر األساسي لرأس املال، الكفاءات اجلنسية
 نتاجيف أنظمة اإل االندماجحث عن تسريع تنميتها الصناعية من خالل بجيعل العديد من الدول النامية ت

  2.تتحول إىل مراكز عاملية للتموين، وركات متعددة اجلنسيةالعاملية املسرية من طرف الش

إلنتاجية الوطنية عن يساهم يف الرفع من ا االستثمار األجنيب املباشر كذلك إىل أن "بورتر"قد أشار و
تنافسية يف السوق احمللية  مكانة اكتساببالتايل يكون بإمكاا ، واالبتكار طريق دفع املؤسسات احمللية إىل

  3.الدوليةو

  :تأثري االستثمار األجنيب املباشر على العمالة 5.2
ئجها اليت جاءت نتا و ستثمار األجنيب املباشرلقد تناولت بعض الدراسات البعد الوظيفي لال  

هوض ، فمن ناحية يشري البعض إىل قيام تلك الشركات بدور هام يف النمتناقضة يف كثري من األحيان
ة إىل داخل مبستويات التوظيف من خالل فرص العمل املباشرة اليت يتيحها انسياب رؤوس األموال األجنبي

، واألهم من ذلك فرص العمل اليت تتحقق نتيجة دعم الروابط اخللفية واألمامية مع الدولة املضيفة
الدخول لصاحل الفئات ذات امليل الصناعات احمللية ورفع مستويات اإلنتاجية يف اتمع وتغيري منط توزيع 

القدرة الوظيفية للشركات متعددة لالدخار واالستثمار، ومن ناحية أخرى يتشكك البعض يف  املرتفع 
بسبب حتيزها لصاحل الصناعات اليت تعتمد على أساليب تقنية كثيفة رأس املال، وكذا اجتذاا  اجلنسية

                                                        
  11ص ،http://ipackacst/ipac/ipoc.exe   ، 2003/11/23فيدون نيكواليدس، سياسات االستثمار يف اقتصاد عاملي متكامل، - 1

2 - ONUDI , La Compétitivité par L’innovation et L’apprentissage, op.cit, P42. 
3 - Porter. Michael , l’avantage concurrentiel des nations, inter éditions, Paris,1993,P 652. 

http://ipackacst/ipac/ipoc.exe
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إىل رفع مستويات األجور مما يشجع على إحالل اآلالت حمل لنوع معني من العمالة، هذا فضال عن اجتاهها 
  .العمالة 

ركات متعددة اجلنسية شلعمالة تعتمد على ممارسات الجتدر اإلشارة إىل أن النتائج واآلثار على ا    
  1.وأيضا مستوى ومهارة قوة العمل يف الدولة املضيفة ،ا ، وكذا البيئة التنظيمية اليت تعملاملستثمرة

  .أثري االستثمار األجنيب  املباشر على النقد األجنيبت 6.2
ـ هذه األخرية يعارضون الـرأي الكال من وجهة نظر املدرسة احلديثة، فإننا جند أن رواد   يكيس

ركات متعددة ، حيث أن الشعلى مستوى النقد األجنيب املتعلق بالتأثري السليب لالستثمار األجنيب املباشر
الزيادة يف حصيلة الدولة من النقد األجنيب، على  ، تعمل)املدرسة احلديثةأصحاب ( حسب رأيهم اجلنسية

فهذه الشركات متتلك موارد مالية ضخمة وقدرة كبرية يف احلصول على األموال مـن أسـواق النقـد    
من النقـد األجـنيب لتمويـل     املضيفةالدولة  احتياجاتاألجنيب، متكنها من سد الفجوة املوجودة بني 

أو األموال املتاحة حمليا، كما تستطيع هذه الشـركات أن تشـجع     مية و بني املدخراتمشروعات التن
لالستثمار، باإلضافة إىل ذلك فإن وجود ومرحبة املواطنني على االدخار، وذلك مبا تقدمه من فرص جذابة 

لدول الناميـة  املقدمة إىل ا )∗(اليةالشركات يساعد يف زيادة معدل تدفق وتنوع املساعدات واملنح املهذه 
  .املضيفة

ـ  ، جتدر باحلديثةالكالسيكية و ومن خالل وجهيت النظر  ركات نا اإلشارة إىل أن مسـامهة الش
  :2يف زيادة حجم التدفق من النقد األجنيب بالدول النامية املضيفة يتوقف على ما يلي متعددة اجلنسية

  ؛االستثمار يف بداية ركات متعددة اجلنسيةالش هحجم رأس املال الذي جتلب -
  ؛للدولة األم احملليةحجم القروض اليت حتصل عليها هذه الشركات من البنوك  -
  ؛من وإىل جماالت االستخدام الفعالعلى حتويل املدخرات احمللية  هذه الشركاتمدى تأثري  -
  ؛تلك اليت يتم حتويلها إىل اخلارجمقارنة ب) استثمارها(حجم األرباح اليت يتم رمسلتها  -

  لالستثمار؛ملالية األخرى الالزمة تطلبات اامل -

                                                        
م التسيري جامعة كلية العلوم االقتصادية وعلو. –رة حتليلية للمكاسب واملخاطر نظ - االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالد، زيدان حمم -1

  .10الشلف، بدون سنة ، ص حسيبة بن بوعلي ،
  .مصدرها مؤسسات مالية و كذلك الدولة األم   )∗(

  .441، ص  ، مرجع سبق ذكرهاقتصاديات األعمال و االستثمار الدويلأبو قحف عبد السالم ،  - 2
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طبيعته، فمثال إن كان املشروع االستثماري مملوكا ملكيـة  كرب أو صغر املشروع االستثماري ومدى  -
   .مطلقة للطرف األجنيب أم ملكية مشتركة

قوم وتربز أمهية شكل االستثمار يف أن املشروعات اململوكة ملكية مطلقة للمستثمر األجنيب، قد ت
ـ باإلضافة إىل أا ختصـص مبالغـا    جزء كبري من األرباح احملققة بعد الضريبة، استثماربإعادة        خمة ض

  .أجل االستثمار يف جمال البحث والتطوير داخل الدول املضيفة، وتدفع مبالغا كبرية يف شكل ضرائب من
ذا كان املشروع يتميز بكثافة كذلك فإن االستثمار املبدئي يتم متويله بواسطة أموال الشركة، و إ

تلك املبالغ املطلوبة خاصة رأس املال فإنه يساعد على زيادة مقدار تدفقات األموال األجنبية الداخلة، 
  .لالستثمار املبدئي
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  :خالصة
      ، تسمح بنقل رؤوس األموال من دولة اقتصاديةظاهرة يعترب االستثمار األجنيب املباشر إن 

، مما جعله االستثماريتعطي صاحبها حق التملك واإلدارة للمشروع إىل أخرى على املدى الطويل، و
  .املتقدمة على حد السواءمقصد العديد من الدول النامية و يكون

، االستثمار األجنيب املباشرتقليص األخطار اليت قد تنجم عن العمل على تعظيم املنافع، و نكما أ
االستثمار األجنيب أي قرار، حبيث أنه مثلما يؤثر  اختاذساسية اليت جيب مراعاا قبل يعترب من األمور األ

مبا أن الكثري من الدول و ،ؤثر سلبا إن مل حيسن التعامل معهميكن أن ي ،إجيابيا على البلد املضيف املباشر
كوسيلة بديلة  اختذتها قد ، فإاستثمارااالعجز يف متويل ين مشكل املديونية واالنامية عانت والزالت تع

  من أجل حتقيق ذلك كان البد من إعادة النظر على املستويني احمللي والدويل، و اقتصادهاش اعإناولة حمل
  .هذا االستثمار، هذا األخري يكون له دور كبري يف جذب األمناط املناسبة من االستثمارييف مناخها 

لقضايا املتعلقة مبوضوع االستثمار ااملفاهيم والل الفصل األول ألهم بعدما مت التطرق من خ
سنصادف آثاره، على االقتصاديات املضيفة، ووسائله و التعرف ملختلف أشكالهمن خالل  األجنيب املباشر

حنو تدويل نشاطاا يف اخلارج، الدوافع اليت جتعل الشركات تتخذ قرار التوجه هي  ما: اآلن أهم تساؤل
عن بلد  اقتصاديفضل  -القرار اختاذ – احملددات اليت جتعل هذا التوجه همما هي أ ،إذا حتقق ذلكو

  .ول اإلجابة عن هذا التساؤلحاسن املوايل من خالل الفصل الثاينو. ؟اآلخر
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  :الفصل الثاين
 احملددات املفسرة لقرارتدويل الشركات والنظريات و

  .االستثمار األجنيب املباشر
  :متهيد

  .هوم ومؤشرات تدويل الشركات األجنبيةمف:املبحث األول
  النظريات املفسرة لتوجيه قرار االستثمار :املبحث الثاين

  .األجنيب املباشر حنو اخلارج               

  احملددات املكانية يف الواقع العملي املوجهة:املبحث الثالث

  .لقرار حترك االستثمار األجنيب املباشر               

  االتفاقيات الدولية املتعلقة بضمان االستثمار:املبحث الرابع

  .األجنيب املباشر               

                         :خالصة
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  .االستثمار األجنيب املباشر واحملددات املفسرة لقرارالنظريات و تدويل الشركات: الفصل الثاين

  : متهيد

يف الكثري من املتغريات، فهو يتوقف من ال شك أن جناح واستمرار ومنو أي منظمة وطنية هو دالة 
ناحية على مدى ما يتوافر لديها من مقومات وموارد مالية وإدارية وتكنولوجية، أما من ناحية أخرى، فإن 
هذا النجاح يتوقف أيضا على مدى مالئمة معطيات أو عوامل البيئة احمللية لطبيعة نشاطها وأهدافها اليت قد 

  .بالتعدد والتباينتتصف يف كثري من األحيان 

          وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جناح أي منظمة وطنية بافتراض توافر مقومات هذا النجاح 
على املستوى أو يف السوق احمللي ال يعين بالضرورة إمكانية حتقيق على املستوى الدويل، أي يف األسواق 

مستوى عال من النجاح أو الفعالية يف أحد اليت حققت  للشركات متعددة اجلنسيةاألجنبية، حىت بالنسبة 
األسواق أو الدول املضيفة، فإا قد ال تستطيع حتقيق نفس املستوى يف سوق أو دولة أخرى، ويرجع هذا 

  .يف الواقع إىل عدد من العوامل من أمهها التباين يف املتغريات البيئية من دولة إىل أخرى

ل وأهم مؤشراته      التحليل إىل مفهوم التدويث وبالبحومن خالل هذا الفصل سنحاول التطرق 
ختاذ قرارها بتصدير ركات متعددة اجلنسية يف اإىل أهم النظريات املفسرة لدوافع الش ومن مث مراحله،و

ألهم احملددات املكانية للمناخ االستثمار ويف األخري خنصص الدراسة  استثماراا املباشرة حنو اخلارج،
  .مارات يف الواقع العملياجلاذب هلذه االستث
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  . األجنبية مفهوم ومؤشرات تدويل الشركات: املبحث األول

يف السبعينيات من القرن  ،Internationalization of Firmsقد ظهر مفهوم تدويل الشركات 
 ى املستوىالتوسع اليت تقوم ا الشركات، يف سبيل زيادة أنشطتها علو املاضي لدراسة عملية التطور
حتقيق التنوع اجلغرايف يف األسواق اليت تعمل ا الشركة سواء دف زيادة  الدويل، عن طريق كل من

الشركة داخل السوق الدويل كذلك عن طريق تعميق عمليات أو ختفيض تكلفة عوامل اإلنتاج، واألرباح 
تبعا الختالف  النظريات اليت اهتمت بتفسري عملية تدويل الشركاتالواحد، وقد تعددت النماذج و

    .الختالف حتديد العنصر املؤثر يف عملية التدويلها الشركات يف القيام بالتدويل واألساليب اليت اتبعت

  : مفهوم تدويل الشركات. 1

يشري مفهوم تدويل الشركات إىل عملية التطور والتوسع اليت تقوم ا الشركات يف سبيل زيادة 
  : ذلك أنشطتها على املستوى الدويل، ويشمل

اء بغرض حتقيق سو زيادة عدد األسواق اليت تعمل ا،هو ما يعين والتنوع اجلغرايف لنطاق عمل الشركة،  -
  ، أو باالستفادة من ميزة اخنفاض تكلفة عوامل اإلنتاج يف تلك األسواق؛املزيد من األرباح

رد اليت يتم توجيهها إىل داخل تعميق أساليب العمل داخل السوق الدويل الواحد، مبعىن زيادة حجم املوا -
تصدير منتظم، ( السوق مثل االنتقال من التصدير غري املنتظم إىل األشكال املختلفة من التعامالت الدولية 

           استخدام وكالء وممثلني لألعمال، التصاريح واالمتيازات، املشروعات املشتركة يف الدول األخرى
 ).سبق ذكره كما أو الفروع اململوكة بالكامل

وبالتايل فإن مفهوم تدويل الشركات هو دراسة للعملية الديناميكية اليت متر ا الشركة يف سبيل 
زيادة درجة االندماج يف األسواق الدولية، وكيفية حتديد األسواق اليت تعمل ا، وأساليب العمل داخلها، 

املفهوم اخلاص ) 1.2(، ويوضح الشكل 1وأهم املكاسب واملشكالت اليت واجهتها يف أثناء تلك العملية
  .بتدويل الشركات

  
                                                        

دعم اختاذ القرار، اإلدارة العامة للدراسات التنموية، مصر، فيفري جملس الوزراء، مركز املعلومات و ،دراسة تدويل الشركات املصريةاد وآخرون ،ليلى ج - 1
  .9، ص 2006
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  تدويل الشركات مراحل التوجه حنو): 1- 2(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   :املصدر
Hammu Vitamen, Internationalization Process and theories , Swedish School of Economies and Business  

Administration. HANKEN, 2002, www.Shh.fi/polsa/inteory .30July 2005  

  

  :النماذج املفسرة ملراحل تدويل الشركات. 2

تنوعت النماذج اليت اهتمت بتفسري عملية تدويل الشركات مبا يعكس صعوبة حتديد أسباب 
الدويل، وقد تعرضت النماذج املختلفة ألهم املالمح األساسية  اختالف أداء الشركات العاملة على املستوى

الفترة الالزمة للشركة لبدء العمليات الدولية، والعناصر األساسية احملركة والعوامل : لتدويل الشركات خاصة
  .املؤثرة على هذه العملية

كذلك النماذج و ،Uppsala Modelمن أهم النماذج اليت تناولت عملية التدويل منوذج املراحل أو 
اعتربت التدويل عملية ، واليت ظهرت يف السبعينات، و Innovation Related Modelذات الصلة باالبتكار 

م على مراحل متتابعة وتعتمد أساسا على حجم املعرفة، وحجم املوارد املتاحة للشركة، وقد تدرجيية تت
اق األخرى، وضعف تكنولوجيا املعلومات متيزت تلك الفترة بصعوبة احلصول على املعلومات حول األسو

 التنوع الجغرافي

 عدد األسواق

 تعمیق التعامالت في السوق

الفروع المملوكة 
 بالكامل

مشروعات 
مشتركة في الدول 

 األخرى

التصاریح 
اتواالمتیاز  

استخدام وكالء 
 وممثلین لألعمال

تصدیر 
 منتظم

تصدیر غیر 
 منتظم 

http://www.Shh.fi/polsa/inteory
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ومع زيادة حجم االرتباط بني الشركات الدولية، وزيادة حركة التجارة الدولية  وتشتت األسواق الدولية،
      ات الذي اهتم بدراسة العالق، Network Modelيف فترة الثمانينات، ظهر كل من منوذج الشبكة 

تلفة ـاملخ واق ـهات األخرى يف األسـاجل ركة مع ـللش فية ـخللا ية وـاألمام ط ـوالرواب التبادلية 
   1.مث ظهرت نظرية الشركات ذات البداية الدولية

  ):U-Modelمنوذج املراحل ( أو للتدويل Uppsala  "أبساال"منوذج   1.2

واق تعد عملية التدويل يف هذا النموذج عملية تدرجيية تؤدي إىل زيادة التنوع اجلغرايف وعدد األس
وطبقا هلذا  حجم املوارد املوجهة داخل السوق، اليت تعمل ا الشركة، مع زيادة حجم املعرفة وزيادة

زيادة األرباح طويلة األجل مع احلفاظ على أدىن مستوى من  الشركات متعددة اجلنسيةالنموذج تستهدف 
  .القرارات الدولية داخل الشركة املخاطر يف ظل ثبات العناصر االقتصادية والعملية احمليطة بعملية اختاذ

  :فروض منوذج املراحل 1.1.2

  : من عدة فرضيات ميكن ذكرها  Uppsalaيتأسس منوذج املراحل 

تبدأ الشركات العمل يف السوق احمللي أوال، نظرا لعدم توفر املعرفة عن األسواق الدولية مث تتجه للتوسع  -
  اكمة؛دوليا باالعتماد على سلسلة من القرارات املتر

     احملرك األساسي للتدويل هو عملية التعلم من خالل املمارسة واخلربات املتراكمة لألفراد، مع األخذ  -
 يف االعتبار صعوبة نقل املعرفة واخلربة اخلاصة بكل سوق إىل األفراد اآلخرين، أو األسواق األخرى للشركة؛

الشبيهة ا، وذلك بسبب تأثرها بالعوامل الثقافية  تبدأ الشركات بالعمل داخل األسواق القريبة أوال أو -
بني األسواق، ومع زيادة اكتساب  *"احلاجز النفسي"ختيار األسواق، فيما يعرف باسم واجلغرافية يف ا

  .2اخلربات تبدأ الشركة يف التوسع يف األسواق البعيدة أو املختلفة عنها

  

 

                                                        
  .18املرجع السابق، ص  - 1
  .سي واملستوى التعليمي والتطور الصناعياللغة والثقافة والنظام السيا: خيتلف احلاجز النفسي عن املسافة اجلغرافية حيث يشمل أيضا -*
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  : Uppsala العوامل املؤثرة على التدويل داخل منوذج  2.1.2

االلتزامات (تنقسم العوامل املؤثرة على التدويل داخل هذا النموذج إىل جوانب ثابتة أو مستقرة 
حبيث أن التغيري يف الوضع ) األنشطة احلالية، وقرارات االلتزام( ، وأخرى متغرية )السوقية، واملعرفة السوقية

  ). 2.2(احلايل يشكل املدخالت للوضع التايل للتدويل، حسب الشكل 

 Uppsalaداخل منوذج متغريات التدويل ) 2-2(الشكل                     

  

  

  

  

  

  .20ليلى جاد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر                      

  :كال من االلتزامات السوقية، واملعرفة السوقية تشملو :اجلوانب الثابتة -

اليت توجهها الشركة إىل السوق، ) املادية والبشرية(حجم املوارد ا يقصد  ،االلتزامات السوقية  
ودرجة االلتزام ا أو صعوبة توجيهها إىل األسواق األخرى، وبالتايل كلما ارتفع حجم املوارد املخصصة 

  .لسوق معني زادت درجة االلتزام داخل هذه السوق

وتشمل معرفة ظروف السوق، والقدرة تندرج ضمن املوارد البشرية للشركة، ، و املعرفة السوقية  
على حتديد الفرص واملشكالت اخلاصة به، وتقييم البدائل املتاحة، وميكن للشركة االستعانة باخلرباء 

 .واالستشاريني دف زيادة خربا السوقية

  :تشمل اجلوانب املتغرية كال من أنشطة العمل احلالية وقرارات االلتزامو :اجلوانب املتغرية  -

تعد املصدر األساسي للمعرفة السوقية، ويظهر أثر تلك األنشطة على حجم و، نشطة العمل احلاليةأ  
  .املعرفة بعد فترة طويلة من التعلم

 االلتزامات السوقیة

 المعرفة السوقیة

 األنشطة الحالیة

 قرارات االلتزام

 الجوانب المتغیرة الجوانب الثابتة

  متغیرات التدویل داخل نموذج 
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      حجم املوارد داخل السوق يف خطوات صغرية متتابعةيتم اختاذها من خالل  قرارات االلتزام،  
    بني البدائل املتاحة، خاصة مع زيادة مقدرة الشركة  وكيفية االختيار -على عامل اخلربة اتتحدد بناء -

 .على حتمل حجم املخاطر

  :أمناط دخول األسواق داخل النموذج  3.1.2

 : 1الدولية األسواق تتشكل األربع األمناط الرئيسية التالية أمناط اقتحام

  األنشطة التصديرية غري املنتظمة؛ -

 اخل األسواق الدولية؛التصدير من خالل الوكالء التجاريني د -

  عن طريق امتالك الوكيل السابق أو الشركات (إنشاء فروع للبيع أو شركات مشتركة داخل الدولة  -
 ؛)اليت تعامل معها الوكيل، أو منح تراخيص تنفيذ بعض العمليات داخل السوق 

يتطور اإلنتاج تدرجييا ( ة اإلنتاج  داخل األسواق األخرى سواء للسوق احمللي للدولة أو لألسواق ااور -
 ).من األنشطة التصنيعية غري املعقدة إىل األنشطة التصنيعية املعقدة

  :  Uppsalaانتقادات منوذج  4.1.2 

  :2وجهت عدة انتقادات هلذا النموذج، أمهها  

هناك أساليب أخرى للحصول على املعرفة السوقية خبالف اخلربة، مثل القيام بأحباث سوقية متخصصة  -
جلمع املعلومات الالزمة، أو الدمج واالستحواذ مع الشركات العاملة داخل السوق، أو من خالل بناء 

  األخرى؛ الشركات متعددة اجلنسيةالعالقات مع 

ميكن أن تبدأ الشركة يف العمل على املستوى الدويل نتيجة سهولة احلصول على املعرفة السوقية واخنفاض  -
  ناعات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات؛عنصر التكلفة، خاصة يف الص

   اخنفاض احلواجز النفسية بني الدول مع زيادة نظم االتصاالت والتجارة، مما يسمح بالدخول مباشرة  -
 إىل األسواق البعيدة وغري متشاة، دف البحث عن أسواق جديدة؛

                                                        
1 - Hammu Vitamen, Internationalization Process and theories , Swedish School of Economies and Business  
Administration. HANKEN, 2002, www.Shh.fi/-polsa/inteory.30July 2005 
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الشركات الكربى ذات املوارد ميكن أن تقوم الشركات بقفزات مفاجئة بني مراحل التدويل خاصة يف  -
 واإلمكانات املتوافرة؛

فهناك بعض الشركات ميكنها حتمل املخاطرة (ركات اختالف مفهوم عنصر املخاطرة فيما بني الش -
حد األسواق مع املخاطرة املنخفضة يف أسواق أخرى، وتسعى لتحمل نفس القدر من املخاطرة املرتفعة يف أ

 ).املخاطر حبسب حجم املوارد داخل السوقيف كل األسواق، أو حتدد حجم 

 : I-model(Innovation-Related Models(النماذج ذات الصلة باالبتكار  2.2

تتشابه تلك النماذج مع منوذج املراحل السابقة، حيث يتم النظر إىل عملية التدويل داخل تلك 
شة حول اآلراء املختلفة داخل خمتلف النماذج على أا ابتكار يتم التوصل إليه من خالل اجلدل أو املناق

املستويات اإلدارية بالشركة، ومما يترتب على ذلك من الوصول إىل آراء توفيقية، فيما يعرف بـاسم       
Thesis – Antithesis –Synthesis Process.  

ة حيث تبدأ عملية التدويل باهتمام الشركة بالسوق احمللي، ومع زيادة الطلب على منتجات الشرك
       هو االستمرار ) Thesis(يف األسواق الدولية، حيدث جدل داخل الشركة حيث يكون الرأي األول 

هو توجيه األولوية لتلبية ) Antithesis(يف التركيز على تلبية طلبات السوق احمللي، بينما يكون الرأي الثاين 
باجتاه إعادة ) Synthesis(آراء توافقية طلبات السوق الدويل، وبعد فترة تتجه اإلدارة العليا إىل تكوين 
  1.ترتيب موارد الشركة وأولويات العمل مبا يعزز التوجه حنو التدويل

  : فروض النموذج 1.2.2

ويتم االنتقال بني املراحل  تتم عملية التدويل على مراحل وتعد املعرفة هي احملرك األساسي للتدويل،
تاحة عن األسواق الدولية، وعنصر املخاطرة املرتبطة بعملية التدويل على حتليل املعلومات والبيانات امل بناًء

  .وما يترتب على ذلك من تغيري يف توجهات الشركة على املستوى الدويل

تبدأ عملية التدويل باألسواق القريبة أوال مث االنتقال إىل األسواق البعيدة، وتتوقف درجة التدويل   
  .ن التركيز على السوق احمللي إىل التركيز على األسواق الدوليةعلى حجم التغري يف توجهات الشركة م

                                                        
   .23ص  السابق ، املرجع - 1
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  : أهم النماذج ذات الصلة باالبتكار  2.2.2

لقد ركزت النماذج ذات الصلة باالبتكار على منط التصدير يف الدخول إىل األسواق الدولية وذلك 
        بينها ماذج فيما تلك الن ، وختتلف)1-2( من خالل أربع مناذج أساسية كما هو موضح باجلدول

  .العوامل املؤثرة على العمل داخل تلك األسواق الدوليةالشركة، وعدد املراحل اليت متر ا : من حيث

، تنقسم  )Bilkey and Tesar 1977بيلكي وتوزر  (و) Cezinkota 1982 كزنكوتا (يف منوذجي 
مث ترتفع  ة بالتصدير يف املراحل األوىل،شركمراحل التدويل إىل ستة مراحل، حيث تنخفض درجة اهتمام ال

درجة االهتمام مع بدء البحث عن الفرص التصديرية، والتصدير بصورة جتريبية، مث يتم االنتقال إىل اكتساب 
ن على العوامل الدافعة على التصدير إىل األسواق البعيدة، وركز هذان النموذجااخلربة التصديرية، مث العمل 

لتدويل كأساس لالنتقال إىل املراحل التالية، واليت تتضمن استقبال طلبات التصدير املؤثرة على عملية ا
  .1املختلفة، واستخدام املراحل التصديرية املتاحة أمام الشركة يف الدول األخرى

فهناك مخسة مراحل للتدويل، حيث   )Cavusgil 1980وكافوزجيل Ried 1989ريد (أما منوذج 
دير املتعمدة  ىل اخلارج يف مراحل مبكرة عن النماذج السابقة، وتبدأ عملية التصتبدأ الشركة يف التصدير إ

بينما تبدأ يف املرحلة الرابعة يف النماذج السابقة، ويركز النموذجان على العوامل اجلاذبة  يف املرحلة الثالثة،
وعي التصديري لإلدارة العليا املؤثرة يف عملية التدويل لتفسري انتقال الشركة إىل املراحل التالية، وتشمل ال

وهو ما يشري إىل دور املنظم داخل الشركة، وكذلك توافر القدرة على مجع املعلومات املطلوبة حول 
          األسواق اخلارجية، كما ترتبط املخاطر املرتبطة باخلربات والتوقعات اخلاصة بالتصدير وبالقدرة 

  .على االختيار بني البدائل

  :مراحل تدويل الشركات يف ضوء النماذج ذات الصلة باالبتكار) 1- 2( اجلدول

 Bilkey and Teres  ملرحلةا
1977 Czinkota 1982  Cavusgil 1980  Reid 1981  

  ال يوجد االهتمام بالتصدير  ال يوجد االهتمام بالتصدير  األوىل
البيع داخل السوق احمللي 

  فقط

ظهور : الوعي االقتصادي 
احلاجة للتصدير، مع 

ود مشكلة التعرف وج
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  على الفرص التصديرية

  الثانية
االستجابة لطلبات التصدير مع 

عدم البحث عن فرص 
  التصدير

  االهتمام اجلزئي بالتصدير
  :مرحلة ما قبل التصدير

مجع املعلومات املطلوبة 
  تقييم فرص التصدير

وجود : احلافز للتصدير
الدوافع والتوقعات حول 

  .التصدير

  البحث عن الفرص التصديرية  الفرص التصديريةالبحث عن   الثالثة
التصدير : املرحلة التجريبية

بصورة حمدودة إىل 
  األسواق القريبة

اخلربة : حماولة التصدير
الشخصية من التصدير 

  احملدود

  الرابعة
التصدير إىل الدول القريبة 

  بصورة جتريبية
  التصدير بصورة جتريبية

التصدير النشط إىل أسواق 
ة مباشرة جديدة بصور

  وزيادة حجم املبيعات

تقييم نتائج : تقييم التصدير
  القيام بالتصدير

  امتالك اخلربة التصديرية  اخلامسة
اكتساب اخلربة كمصدر 

  صغري

االختيار : التزام الشركة
بني بدائل توزيع املوارد 

املتاحة احملدودة بني 
  األسواق احمللية واخلارجية

حتديد : قبول التصدير
رفض  مدى قبول أو

  االستمرار يف التصدير

  السادسة
البحث عن الفرص التصديرية 

  يف األسواق البعيدة
اكتساب اخلربة كمصدر 

  كبري
/  /  

 : Otto Andersen, On the internationalization Process of the Firm:ليلى جاد وآخرون نقال عن :املصدر

Critical Review, Agder State College, 1992, p 213. 

  : انتقادات النماذج ذات الصلة باالبتكار  3.2.2

تركيز تلك النماذج على املراحل األولية للشركة يف عملية التدويل، وعدم تقدمي صورة كاملة ملختلف  -
  .املراحل األخرى، باإلضافة إىل إغفال إمكانية قيام الشركات بالقفز بني مراحل التدويل

دارة العليا حنو التدويل، مع عدم حتديد احلافز املتاح لدى اإلدارة صعوبة قياس وعي الشركة وتوجه اإل -
  .العليا لالنتقال بني املراحل املختلفة للتدويل

  :Network Modelمنوذج الشبكة   3.2

الفنية واإلدارية (يركز هذا النموذج على حتليل شبكة العالقات التبادلية والروابط األمامية واخللفية 
تربط بني الشركات املختلفة على املستوى الدويل، وذلك باعـتبار أن حجم وموارد  اليت) االقتصاديةو
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غري كافية وحدها للقيام بعملية التدويل، ويعتمد النموذج على التفاعل داخل شبكة من العمالء  الشركة
ميكن زيادة  واملنافسني واملوردين، ومع العائالت واألصدقاء ووكاالت الدعم املختلفة اخلاصة والعامة، حىت

  .1درجة معرفة الشركة باألسواق الدولية، وزيادة درجة االلتزام بداخلها

  :فروض منوذج الشبكة 1.3.2

  :2أسس منوذج الشبكة على عدة فروض نذكرها

تعتمد الشركة على كل من املوارد الالزمة لإلنتاج واخلدمات التسويقية اليت تقدمها الشركات األخرى،  -
   تكثيف معرفتها ذه الشركات لتحقيق أقصى استفادة منها؛وبالتايل حتتاج إىل

ختتلف الفترات الزمنية والقدرة على بناء العالقات بني األفراد يف الشبكة، واكتساب الثقة املتبادلة فيما  -
 ة؛بني الشركات املختلف

داخل  *التبادليةتعد العالقات الشخصية والعوامل االجتماعية احملرك األساسي لبناء عالقات العمل  -
  الشبكات املختلفة، وهي تتوقف على دور املنظم يف بناء وحتسني تلك العالقات؛

ترتبط الشركة يف البداية بشبكات حملية مث تبدأ عملية التدويل من خالل تطوير عالقات الشركات  -
عالقات القائمة،        أو حتسني ال قات جديدة داخل األسواق الدولية،إنشاء عال: بالشبكات الدولية عن طريق

  .العاملة دوليا ركات متعددة اجلنسيةأو التكامل الدويل مع الش

  : العوامل املؤثرة على التدويل داخل منوذج الشبكات  2.3.2

تتأثر عملية التدويل باختالف موقع الشركة داخل الشبكة، والذي خيتلف باختالف حجم 
     داخل تلك الشبكات، فيكون للشركة موقعا كليا،  رىمع الشركات األخ العالقات التبادلية للشركة

ويتم حتديد النمط املالئم لدخول السوق من خالل حتديد  ،يف حالة وجود عالقات تبادلية مع الشبكة ككل
موقع الشركة يف خمتلف الشبكات، ذلك باالعتماد على كل من درجة تدويل الشركة، ودرجة تدويل 

                                                        
  .25مرجع سبق ذكره، ص  جاد،ليلى  - 1
  .26 نفس املرجع،ص - 2
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كما هو موضح  ،1وميكن حتديد أربع حاالت ملوقع الشركة داخل الشبكات ،السوق الذي تعمل به الشركة
  ).2-2( اجلدوليف 

  

  .داخل الشبكات موقع الشركة) :2-2( جدول

                                    
  السوق

  الشركة

 (A)درجة تدويل السوق

  مرتفع  منخفض

  درجة تدويل
  (B)الشركة

  البداية املتأخرة  البداية املبكرة  منخفض
  التدويل ضمن آخرين  التدويل املنفرد  مرتفع

)A (تشري إىل عدد الشركات الدولية اليت تعمل داخل السوق: درجة تدويل السوق.  
)B (تعكس حجم املوارد اليت توجهها الشركة حنو السوق اخلارجي: درجة تدويل الشركة.  

 Hannu Viitannon , Internationalization Process and théories ,Swedish school of economics and :املصدر

Business administration.HANKEN .2 arr.www.shh.fi/-polsa/inteoryl.30July 2005.  
  

  :2وميكن حتديد خصائص كل موقع للشركة بداخل الشبكات كالتايل

تميز كل من الشركة وباقي الشركات داخل الشبكة بوجود ت:  The early starterالبداية املبكرة _ 
عالقات دولية ضعيفة، حيث تتركز األمهية على حجم وموارد الشركة، وتتجه الشركة إىل األسواق القريبة 
      يف البداية، وتعتمد على التصدير من خالل الوكالء دف ختفيض حجم املخاطرة، وتسعى الشركة 

  الفرص واإلمكانيات املتاحة دوليا؛املوارد الداخلية و إىل حتقيق التوازن بني

                                                        
تتم بني شركتني مباشرة، وعالقات غري مباشرة تتم بني شركة وأخرى من خالل طرف  تنقسم العالقات داخل الشبكات إىل عالقات مباشرة: العالقات التبادلية )*(

  .يكل الضعيفوترتفع درجة االعتماد املتبادل بني الشركات ذات اهليكل املتماسك، بينما تكون هذه الروابط والعالقات ضعيفة يف حالة الشبكات ذات اهل.ثالث
  .26املرجع السابق، ص  - 1
  .27بق ذكره، ص اسالرجع امل - 2
  .و هو ما خيتلف عن األصول امللموسة للشركة، مثل املوارد اليت تستخدم يف اإلنتاج و التسويق و ما إىل ذلك - *

http://www.shh.fi/-polsa/inteoryl.30July
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يف هذه احلالة تتمتع الشركة بعالقات دولية ضعيفة، بينما تكون : The lute starterالبداية املتأخرة  -
باقي الشركات على درجة مرتفعة من التدويل، وتتميز الشركة يف هذه احلالة بارتفاع استثماراا احمللية، 

وتنتشر منتجاا من خالل الشركات األخرى، وتواجه   مباشرة مع الشبكات األجنبية،قات غريوإقامة عال
  اخل الشبكات ذات اهليكل املتماسك؛أيضا صعوبات يف إنشاء عالقات جديدة د

يف هذه احلالة تتمتع الشركة بارتفاع درجة تدويلها، : The lomely internationalالتدويل املنفرد  -
تدويل السوق، حيث متتلك الشركة اخلربة الالزمة لبناء العالقات، والقدرة على جتميع وتنخفض درجة 

املوارد يف األسواق املختلفة، وتواجهها صعوبات قليلة يف الدخول إىل الشبكات ذات اهليكل املتماسك، 
  كائها حق الدخول إىل تلك الشبكات؛كما يتاح هلا أن تعطي شر

يف هذه احلالة تكون الشركة وباقي : The international among othersالتدويل ضمن آخرين  -
الشركات على درجة عالية من التدويل، وتستطيع الشركة حتقيق التكامالت الدولية، من خالل 
االستثمارات املباشرة وحتسني عالقاا القائمة، وتتحقق فوائد التنسيق يف جماالت البحث والتطوير، وتدبري 

  ؛تاج  بني الشركاتاالحتياجات واإلن

ترتبط خماطر التدويل بإنشاء العالقات التراكمية مع الشركات األخرى داخل الشبكات الدولية 
 .*واحلفاظ عليها وتطويرها أو هدمها، وهو ما يطلق عليه اسم األصول السوقية غري امللموسة للشركة

  :انتقادات منوذج الشبكة  3.3.2

  ملراحل، وليس بديال له؛النموذج يعد هذا النموذج مكمال  -

حيتاج تكوين عالقات تشابكية قوية إىل بذل الكثري من الوقت واهود، مع ارتفاع خماطر عدم استمرار  -
  تلك العالقات يف األجل الطويل؛

       ارتفاع نسبة املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة يف حالة الدخول إىل األسواق اخلارجية باالعتماد  -
 .ات التشابكية فقطعلى العالق
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  :Born Global رية الشركات ذات البداية الدوليةنظ 4.2

تعتمد الشركات ذات البداية الدولية على االستفادة من التكنولوجيا احلديثة خاصة تكنولوجيا 
املعلومات لتطوير منتجات مبكرة متكنها من اكتساب ميزة نسبية من استخدام املوارد املتاحة، وتوزيع 

    ا يف األسواق الدولية املختلفة، وتبدأ الشركات ذات البداية الدولية العمل على املستوى الدويل إنتاجه
، تعريف الشركات )Knight and Cavusgil 1996(من بدء نشاطها بصورة مباشرة وسريعة، وقد حدد 

ون دوالر سنويا، وتزيد ملي 100ذات البداية الدولية بأا الشركات الصغرية نسبيا، اليت تقل عائداا عن 
 من إمجايل مبيعات الشركة، وتبدأ هذه الشركات يف العمل على املستوى الدويل25% نسب صادراا عن 

  1.نشاط الشركة بعد عامني إىل مخسة أعوام من بدء

  :أسباب تدويل الشركات ذات البداية الدولية 1.4.2

  :2شركات ذات البداية الدوليةوتعد األسباب التالية هي األسباب الرئيسية لتدويل ال

التطور التكنولوجي السريع يف ااالت اإلنتاجية ووسائل النقل واالتصاالت، مما أدى إىل إمكانية قيام  -
  تسويق على املستوى الدويل مباشرة؛باإلنتاج وال -نسبيا -الشركات الصغرية

حلرة الثنائية واجلماعية، واخنفاض القيود التغري يف ظروف األسواق الدولية خاصة مع اتفاقيات التجارة ا -
ة املنافسة داخل األسواق واحلوافز اجلمركية، وما ترتب على ذلك من سهولة دخول األسواق الدولية، وشد

  احمللية؛

زيادة االهتمام بدور املنظمني وارتفاع قدرم على ختطيط وإدارة أنشطة الشركة يف األسواق الدولية،  -
    مال، واملشروعات املشتركة، مع االهتمام برفع مستوى اجلودة ودرجة الكفاءة وتأسيس شبكات األع
  وم ا الشركة؛يف كافة األنشطة اليت تق

  :أنواع الشركات ذات البداية الدولية  2.4.2

  :3تنقسم الشركات ذات البداية الدولية إىل ثالثة أنواع حبسب األسواق اليت تعمل ا
                                                        

  .30ليلى جاد، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 Andre Richelieu, Institutional Piggybacking Accelerating the Internationalization of the: نقال عن   ،31ص نفس املرجع، -2

firm in the telecommunication Industry, University laval, Quebec, 2002, PP 6-8.  
3 -Ibid, P10. 
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وهي  :New International Market Markersالدولية اجلديدة  الشركات صانعة األسواق -
على مستوى العامل، حيث تعتمد على معرفتها بتكاليف  دالشركات اليت تعمل يف أنشطة التصدير واالستريا

النقل، والتفاوت بني تكاليف اإلنتاج وأسعار املنتجات داخل الدول املختلفة، يف النفاذ ألسواق جديدة، 
  .نشطتها من خالل تأسيس شبكات من العالقات متتد لتشمل عددا كبريا من الدولوهي متارس أ

تقوم هذه  :Geographically Focused START- VPالشركات ذات البداية املتخصصة جغرافيا  -
الشركات باكتساب ميزة تنافسية خبدمة جمموعة حمددة من املستهلكني يف مناطق حمددة، عن طريق إنشاء 

ة ذات املستوى املرتفع من التقدم التكنولوجي واملعرفة، وتكون على درجة كبرية من التعقيد سالسل القيم
  .حبيث يصعب تقليدها

 تعد هذه الشركات هي األكثر تطورا حيث  :Global START- VPالشركات ذات البداية العاملية  -
جديدة من خالل إنشاء شبكات ال تقتصر على املوارد املتاحة لديها، بل تسعى للبحث عن موارد وأسواق 

  .األعمال على املستوى العاملي

وتتأثر عملية تدويل الشركات ذات البداية الدولية بكل من العوامل الداخلية للشركة ويقصد ا 
كفاءة الشركة يف التخطيط لألنشطة الدولية وحجم املوارد املتاحة لديها واستجابة اإلدارة العليا للتغريات 

   ضافة إىل العوامل اخلارجية مثل قوة املنافسة داخل الصناعة، وتغيري احتياجات املستهلكني الدولية، باإل
       ويالحظ أن األنواع الثالثة للشركات ذات البداية الدولية خيتلف منط دخوهلا العاملي، على املستوى 

  .إىل األسواق باختالف درجة التقدم التكنولوجي واملعريف داخل كل شركة

  :املخاطر املرتبطة بالتدويل حسب نظرية الشركات ذات بداية الدولة 3.4.2

ختتلف املخاطر املرتبطة بالتدويل باختالف نوع الشركة ذات البداية الدولية وذلك الختالف 
العناصر التالية داخل كل شركة وهي عمق أنشطة الشركة، أو عدد أنشطة القيمة املضافة اليت تقوم ا هذه 

املسافة ويقصد ا  -األسواق الدولية، ويرتبط ذلك حبجم اخلربة واملعرفة املتاحة لدى الشركةالشركات يف 
البعد اجلغرايف والبعد النفسي لألسواق اليت تعمل ا الشركة، وأخريا تنوع أساليب العمل ويشري إىل عدد 

 .1األمناط اليت تستخدمها الشركة يف الدخول إىل األسواق الدولية

                                                        
  .32ليلى جاد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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  .حنو اخلارج االستثمار األجنيب املباشرلتوجيه قرار  النظريات املفسرة: ايناملبحث الث

املداخل اخلاصة حملددات االستثمار يف هذا اخلصوص، يتناول العرض التايل حتليال لبعض النظريات و
 وقبل التطرق هلذهلتثمري رؤوس أمواهلا يف اخلارج،  الشركات متعددة اجلنسية، ودوافع األجنيب املباشر

  :ب اإلشارة إىل أمرينالنظريات جي

هو أن االقتصار على عرض بعض النظريات دون األخرى يرجع يف أساسه إىل مدى توافر : األمر األول -
   رباهني العملية اخلاصة بكل نظرية؛األدلة وال

ود أنه برغم تعدد النظريات إىل أن التحليل الدقيق جلوهر وأساس كل نظرية أظهر وج :األمر الثاين -
دات والدوافع اخلاصة عوامل مشتركة أو شبه اتفاق بني معظم الكتاب والباحثني واملمارسني على بعض احملد

سواء يف الدول املتقدمة أو النامية على حد سواء، ومن مث فإن تناول كل  باالستثمار األجنيب املباشر
        ف الذي يسعى هذا البحثربره اهلدالنظريات يعترب ضربا من ضروب اإلسهاب والتكرار الذي ال ي

الوقوف على أمر ال يقل أمهية يف هذا اإلطار،  ، وجبهذه النظرياتإىل بلوغه، وبناًء على هذا وقبل ذكر 
ن طرف ، فكما مت تأكيده م1والتجارة الدولية العالقة القائمة بني االستثمار األجنيب املباشرأال وهو 

هو نتاج لظروف غري طبيعية متيزت بوجود عراقيل وحمددات  املباشرفإن االستثمار األجنيب "االقتصاديني، 
وقفت يف وجه التبادل احلر للسلع واخلدمات وعوامل اإلنتاج املختلفة بني الدول عن طريق عمليات التجارة 

جنبية الدولية الدولية، األمر الذي استوجب انتقال رؤوس األموال وعوامل اإلنتاج األخرى إىل األسواق األ
  .2"ن طريق هذا النوع من االستثماراتع

التجارة الدولية  ًء على هذا ميكن تناول نظريات االستثمار األجنيب املباشر من واقع عرض نظريةوبنا
، ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر وعالقتها ذا األخري، ومن مث التطرق إىل أكثر النظريات شيوعا خبصوص

  :على النحو التايل يكي إىل النيوكالسيكي، مث احلديث،الكالس التفسري من تدرجالمعتمدين على 

  

  
                                                        

  .392مرجع سبق ذكره، ص  ،االستثمار الدويلاقتصاديات األعمال و ،أبو قحف عبد السالم - 1
  .152كره، ص كمال مرداوي، مرجع سبق ذ - 2
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  :نظرية التجارة الدولية واالستثمار األجنيب املباشر.   1

إن البدايات األوىل لنظريات التجارة الدولية تعود إىل النظرية االقتصادية األوىل التقليدية، فقد 
س فقط بالظواهر االقتصادية حيث مت حبثها ووضع كانت مسامهات االقتصاديني التقليديني ذات عالقة لي

املبادئ األساسية هلا، وإمنا أيضا ذات عالقة واضحة مبسائل التجارة ونشاطاا املختلفة على املستويني احمللي 
  .والدويل

مزايا تقسيم العمل على مستوى األسواق احمللية وأيضا العاملية وبني أمهية " آدم مسيث"لقد أوضح 
 لتجاري احلر للسلع واخلدمات على أساس التباين يف التكاليف املطلقة إلنتاج هذه السلع التبادل ا

    .واخلدمات

من خالل منوذجه العملي املبسط حول التبادل التجاري " ريكاردو"إال أنه ومن جهة أخرى بني   
ود بالفائدة على كل يعية نسبملنتج معني بني بريطانيا والربتغال، أوضح بأن التبادل على أساس املزايا ال

املزايا النسبية لكل بلد انطالقا من االختالفات اجلوهرية يف إنتاجية " ريكاردو"التبادل، وقد حدد أطراف 
العمل على مستوى دويل، هذه اإلنتاجية اليت حتكمها على وجه اخلصوص أساليب اإلنتاج املستعملة ودرجة 

      مل يوضح يف منوذجه األسباب الباعثة على االختالف  "ريكاردو"تطور التكنولوجيا املدجمة، رغم أن 
يف التطور التكنولوجي املؤدي إىل االختالف يف إنتاجية العمل بني الدول، واكتفى بتوضيح األسباب املنشئة 
حبصول التدفقات التجارية من حيث حجمها وتركيبتها، فإن مسامهته تعد أيضا ذات أمهية نسبية يف تفسري 

  .ملكونة لالستثمار الدويلاألسباب ا

  إن من بني أهم فرضيات النظرية التقليدية هي فرضية عدم انتقال عوامل اإلنتاج بني الدول، فإذا 
   يف تغيري التجارة على مستوى دويل، فإن االختالف " ريكاردو"ما مت إلغاء هذا االفتراض واعتماد حتليل 

  .1ىن يف حدوث االستثمار الدويليف تطور التكنولوجيا يف الدول قد يكون ذا مع

إن التباين يف التطور التكنولوجي، وما يترتب عنه من تفاوت يف إنتاجية كل من العمل ورأس املال 
النامجني عن ذلك قد يترتب عنه ليس فقط حركة يف السلع واخلدمات بني الدول املختلفة، بل أيضا انتقال 

 حدوث االستثمار الدويل، من جهة ما يفسح اال واسعا أماموتبادل ملموس لعوامل اإلنتاج فيما بينها، ك

                                                        
  .154ص فس املرجع السابق، ن - 1
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تقدمي  H.O :، ومن خالل نظريتهما املعروفة بـHeckscher and Ohlinحاول كل من هكشار وأوهلن 
تفسريات مقنعة حول أسباب حصول الدول على مزايا نسبية من خالل تصديرها وتبادهلا ملنتج ما، فتورط 

بعوامل اإلنتاج، من عمالة ورؤوس  H.Oرة الدولية هو مرهون حسب نظرية أي بلد يف عمليات التجا
أموال، املتوفرة لديه، فيكتسب البلد مزايا نسبية يف عمليات التجارة الدولية بتصديره لتلك السلع اليت ينتجها 

  .إنتاج مفقودةستراده لتلك اليت تتطلب عملية إنتاجها عوامل إباستخدامه املكثف لعوامل اإلنتاج املتوفرة، و

معه، يكتسب   فالبلد الذي يستحوذ على رؤوس أموال كبرية تفوق تلك اليت حبوزة البلد املتاجر
، )العمالة تكون عالية/ نسبة رأس املال(ميزة نسبية يف تصدير أي منتج يتطلب كثافة يف رأس مال املستعمل 

ستعمل يؤدي إىل اخنفاض سعر املنتج والسبب يف ذلك حسب النظرية، بسيط فاخنفاض تكلفة رأس املال امل
  .املصدر واملبادل به

، تعترب أساليب اإلنتاج H.O، فإن نظرية "ريكاردو"على خالف ما هو عليه احلال يف منوذج 
املستخدمة ومستوى التكنولوجيا املدجمة هي نفسها يف كل دول العامل، فالتكنولوجيا ميكن اكتساا، 

وعلى اعتبار أن عوامل اإلنتاج ميكن انتقاهلا حمليا وليس دوليا، فإن نظرية  وأساليب اإلنتاج ميكن تطويرها،
H.O لقد مت تطوير نظرية. ثمار الدويل بوجه عامبصفتها التقليدية ال تفسح جماال لالستH.O   بكيفية

  .الدويل انطالقا من نظرية التجارة الدولية وإىل حد ما يف تفسري ظاهرة االستثمار أصبحت صاحلة

اليت أضافت  Leontief "لونتيف"مسامهة  H.Oمن بني أهم التعديالت اليت أحلقت على نظرية إن 
بعدا إجيابيا لنظرية التجارة الدولية من خالل حتليله لبيانات االقتصاد األمريكي عن طريق استخدام نظام 

    .املدخالت واملخرجات

لعوامل أخرى كي تصبح أكثر  H.O لفتت االنتباه إىل ضرورة إدماج نظرية" لونتيف"إن مسامهة   
واقعية يف حتليل طبيعة التجارة الدولية، وتفسري توجهاا اخلاصة ولذلك فقد مت إضافة عنصر جديد حاول 

، ولقد جتلت أبرز هذه اإلضافات يف مسامهة H.Oوغريه إعطاء أبعاد واقعية لنموذج " لونتيف"من خالله 
  .تكنولوجيا احملدثة يف التجارةكل من نظرية العوامل احملدثة ونظرية ال
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حيث أضافت نظرية العوامل احملدثة يف التجارة عاملني أساسيني اثنني يف تفسري اجتاهات التجارة   
الدولية، هي رأس املال البشري واملواد األولية، فرأس املال املادي ال يكفي لوحده يف توضيح املبادالت 

  .شري يف شكل تسيري كفء وعمالة ماهرة وفنيةالتجارية دون أن يتم دجمه برأس املال الب

عامل املوارد الطبيعية، فهذه األخرية ال ميكن حسب  ة العوامل احملدثة يف التجارة، أضافتأما نظري  
النظرية إغفاهلا فهي عامل من عوامل اإلنتاج األساسية اليت جيب إدماجها بعاملي رأس املال والعمالة كي 

رأس : ةمن عوامل اإلنتاج الثالث اد للتصدير حممال مبزيج من املزايا النسبية مكونيتحقق املنتج يف شكله املع
  .  املال، العمالة، املوارد األولية

إن ما ميز كثريا من هذه اإلسهامات التنظريية هو حماولة دجمها بني أهم نشاطني يف جمال األعمال،   
ر مدى االرتباط بينهما ويوضح جماالت نشاط التجارة ونشاط االستثمار ضمن طرح نظري متكامل يفس

    وحدود كل منهما، السيما وأن املؤسسات االقتصادية على اختالف درجة تطورها وطبيعة صناعتها، 
           قد يفسح أمامها وعلى نطاق دويل، اخليار بني النشاطني، فأي قرار سيتم اختاذه؟ التجارة الدولية 

  1.أم االستثمار األجنيب؟

مسامهة كل  كما تناوهلا كمال مرداوي العرض يف هذا االببني أهم اإلسهامات اجلديرة  إن من  
يف  "كوردون"، لقد حبث  Duningودونينغ  Vernon ، وفرنون،Hirsh، وهريش Cordonمن كوردون 

ة بعدما اعتمادا على التأسيس الفكري للنظرية التقليدية للتجارة الدوليظاهرة االستثمار األجنيب املباشر 
 "كوردون"املطور، إن التعديالت اليت أحلقت مسحت لـ  H.Oأضيفت وعدلت فرضياا من خالل منوذج 
  :والتجارة الدولية كما يليمبناقشة موضوع االستثمار األجنيب املباشر 

لة تتخصص الدول يف اإلنتاج تبعا إلمكانياا ومواردها وعوامل اإلنتاج املتاحة فيها، فبالنسبة للعما -
   بأن  الدول الغنية ذه العوامل تتخصص ) كوردون(ودرجة تأهيلها والتكنولوجيا ومدى تطورها، رأى 

      يف إنتاج املنتجات الرفيعة املستوى التقين، الكثيفة التأهيل البشري، لتقوم بتصديرها وبأسعار منافسة 
أهيلي ضعيف وعلى افتراض أن عوامل إىل دول أخرى تتميز العمالة والتكنولوجيا فيها مبستوى فين وت

ة واقتصادية، حتقق اإلنتاج ميكن انتقاهلا وحتويلها، فحيثما توفرت عوامل التحفيز من ظروف بيئية سياسي

                                                        
  .152.151 :، مرجع سبق ذكره، ص صكمال مرداوي - 1
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، لتتحول هذه الدول املستوردة اليت استقطبت هذا االستثمار إىل دول وجود االستثمار األجنيب املباشر
  .مصدرة لتلك املنتجات

ل الطبيعية واحلكومية، الظروف املناسبة لنشوء وظهور نشاطات األعمال الدولية، من جتارة توفر العوام -
واستثمار، فتكاليف النقل اخلاصة بالعمليات، وحوافز الدخول من رسوم وتعريفات، كلها عوامل تتخذ من 

تحقق االستثمار وي خالهلا أمناط وأشكال هذه النشاطات، فيحصل التصدير بانعدامها أو اخنفاض مستوياا
  .، بوجودها وارتفاع حدة تأثرياااألجنيب املباشر

، من خالل منوذجه املفاضلة بني البدائل املتاحة، أن يعتمد Hirsh" هريش "من ناحية ثانية حاول   
، وذلك توضيحا منه حلقيقتهما، االستثمار األجنيب املباشر نة بني نشاطني التجارة وأسلوبا كميا يف املقار

يها لالختيار األنسب فيما لو فسح اال للمفاضلة بينهما كبديلني خمتلفني يف اختراق األسواق وتوج
  .األجنبية

، إذ ما أخفق يف تزويد "هريش"ال معىن هلما وفق  إن نشاطي التصدير واالستثمار األجنيب املباشر  
قين وتغطية تكاليف البحث املؤسسة صاحبة النشاط بعائدات تضمن هلا قدرا مقبوال لتعويض تفوقها الت

     باإلضافة إىل نفقات عمليات االختراق ذاا، لذلك  - نظرية التكنولوجيا احملدثة يف التجارة -والتطوير
تعويض ذلك، كما قد يكون قد يكون قرار التصدير صائبا يف حالة ما إذا كانت إيرادات أنشطته كافية يف 

  .غطت عائداته تلك التكاليف وكانت نتائجه أفضل مفضال إذا مااالستثمار األجنيب املباشر 

من جهته كان أكثر واقعية يف توضيح دور التفوق التكنولوجي وأمهيته يف تفسري  Vernon" فرنون"  
ظاهريت التجارة واالستثمار الدوليني، فباعتماده هو اآلخر على نظرية التكنولوجيا املطورة يف التجارة، قام 

  .بنموذج دورة حياة املنتج للتجارة واالستثمار الدوليني الذين سيذكران فيما بعدبتطوير منوذجه املعروف 

فقد صاغ نظريته حول االستثمار األجنيب انطالقا من نظرية التجارة  Dunning" دونينغ"أما   
ية، ونظرية الدولية، حيث اعتمد على نظرية العوامل احملدثة اليت تقابل يف نظريته ما عرب عنه مبزايا املوقع النوع

وعية، يف مناقشة وحتليل ظاهرة االستثمار األجنيب التكنولوجيا احملدثة اليت تقابل ما وصفه باملزايا اخلاصة الن
، فإن التجارة بني الدول تتحقق باستحواذ بلد على عوامل خاصة نوعية، من "دونينغ"لـ  بالنسبةاملباشر 

رف والتكنولوجيا، ليكون هذا البلد مصدرا، وبافتقار آخر عمالة ورؤوس أموال ومواد أولية إضافة إىل املعا
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هلذه العوامل ليكون هذا البلد مستوردا، فالتجارة بني الدول املتقدمة واملتخلفة، واملبادالت املختلفة احلاصلة 
د  رغري أن التجارة بني البلد املصدر والبلد املستوتقدمة كلها قائمة على هذا األساس، بني خمتلف الدول امل

       إذا ما توفرت يف البلد املستورد مزايا االستقطاب  قد تتوقف ليحل حملها االستثمار األجنيب املباشر،
من عوامل املوقع النوعية، اليت حتفز املؤسسات املصدرة ذات املزايا اخلاصة النوعية على إنشاء وإقامة 

ق الدولة األجنبية املستوردة، نتيجة لذلك تتحول مشروعاا اإلنتاجية ليس يف أسواقها احمللية وإمنا يف أسوا
تتحول الدولة صاحبة السبق يف التصدير،  "فرنون"الدولة املستوردة إىل مصدرة، حيث وكما أكد ذلك 

  .بفعل اخنفاض تكاليف اإلنتاج يف األسواق األجنبية إىل دولة مستوردة

  دل التجاري قائما بني مؤسساته املتعددة ، يبقى التعامل والتبابعد حتقق االستثمار األجنيب املباشر
  .1يف خمتلف مواقع إقامتها، وخباصة فيما بني الفروع من جهة، وبينها وبني املؤسسات األم من جهة أخرى

  :La théorie des marchés imparfaitsنظرية عدم كمال السوق  .2

، تقوم 19602نة ، سS.Hymer" س.هيمر"هذه النظرية قد اقترحت من طرف اقتصادي كندي   
هذه النظرية على افتراض غياب املنافسة الكاملة يف أسواق الدول النامية، باإلضافة إىل نقص العرض من 
السلع فيها، كما أن الشركات الوطنية يف الدول املضيفة ال تستطيع منافسة الشركات األجنبية يف جماالت 

ما خيتص مبتطلبات ممارسة أي نشاط وظيفي آخر األنشطة االقتصادية أو اإلنتاجية املختلفة أو حىت في
توافر ( لقدرات أو جوانب القوة لدى الشركات متعددة اجلنسيةملنظمات األعمال، أي أن توافر بعض ا

، باملقارنة بالشركات الوطنية يف الدول املضيفة يعترب )إخل...املوارد املالية، التكنولوجية، املهارات اإلدارية
، أو مبعىن آخر أن إميان هذه الشركات حنو االستثمار األجنيب املباشرية اليت تدفع هذه أحد العوامل الرئيس

       الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول املضيفة على منافستها تكنولوجيا أو إنتاجيا أو ماليا 
   ت اخلاصة باالستثمار إخل، سيمثل أحد احملفزات األساسية اليت تكمن وراء قرار هذه الشركا...أو إداريا

أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية يف الدول النامية، كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية 
فضال عن أن التملك املطلق ملشروعات االستثمار هي الشكل املفضل  املباشر االت االستثمار األجنيب

  .يةالستغالل جوانب القوة لدى الشركات متعددة اجلنس

                                                        
  .155- 151 :ص -نفس املرجع السابق، ص - 1

2 - Josette Peyrard ,Gestion financière internationale.5eéd, Vuibert.Parise, 1992.P 190. 
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، أنه يف حالة سيادة املنافسة الكاملة يف أحد األسواق األجنبية، فإن "هودوينج"ويف هذا الشأن يرى   
على التأثري أو التحكم يف السوق، حيث توجد احلرية  قدرة الشركات متعددة اجلنسية هذا يعين اخنفاض

   وكذلك مدخالت ) النواتج( اخلدمات املقدمة/ الكاملة أمام مستثمر للدخول يف السوق، كما أن السلع
قد ال توجد مزايا تنافسية للشركات متعددة  أو عناصر اإلنتاج املستخدمة تتصف بالتجانس ومن مث فإنه

  1.يف مثل هذا النوع من مناذج السوق اجلنسية

 حيث يؤكدان على وجود ارتباط وثيق Caves "كيفز"و  Parry "باري"ويتفق يف ذلك كل من   
وبني توافر أو امتالك بعض  ق االستثمار األجنيب املباشر بواسطة الشركات متعددة اجلنسية،دفبني كال من ت

الشركات  املزايا النسبية لتلك الشركات باملقارنة بالشركات الوطنية يف الدول املضيفة، فالدافع إىل اجتاه
  2.هاإىل االستثمارات اخلارجية هو وجود ميزة تستطيع االستفادة من متعددة اجلنسية

إىل  -حسب نظرية عدم كمال السوق -االستثمار األجنيب املباشر مما سبق ميكن القول أن تدفق   
  :3الدول املضيفة يعتمد على وجود عامل على األقل من العوامل التالية

باملقارنة بالشركات  اختالفات جوهرية يف منتجات الشركات متعددة اجلنسيةحالة وجود فروق أو  -
  ؛بالدول املضيفة) األجنبية األخرىأو (الوطنية 

ا ريعن نظ إخل، متميزة لدى الشركات متعددة اجلنسية...نتاجيةحالة توافر مهارات إدارية وتسويقية وإ -
  بالدول املضيفة؛

وقدرا على اإلنتاج حبجم كبري تستطيع يف هذه احلالة حتقيق  كرب حجم الشركات متعددة اجلنسية -
  وفرات احلجم؛

  تكنولوجيا؛ الشركات متعددة اجلنسيةتفوق  -

                                                        
  .393، مرجع سبق ذكره، ص االستثمار الدويلل واقتصاديات األعما،  أبو قحف عبد السالم - 1
رسالة  دور االستثمارات األجنبية وأثرها على التنمية االقتصادية يف العامل النامي مع اإلشارة إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة،علي حممد بومنر املزروعي،  - 2

  .30، ص 2000ماجستري يف االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عني مشس، 
  .394.393، مرجع سبق ذكره،  ص ص  االستثمار الدويلاقتصاديات األعمال و ،عبد السالمأبو قحف  - 3
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ه والذي قد ينشأ عنها صعوبة التصدير هلذ ،تشدد إجراءات وسياسات احلماية اجلمركية يف الدول املضيفة -
، األسلوب )يف شكل تراخيص اإلنتاج مثال(أو غري املباشرة الدول، ومن مث تصبح االستثمار األجنيب املباشر 

  سواق؛املتاح واألفضل لغزو هذه األ

ت مجركية وضريبية ومالية للشركات متعددة قيام حكومات الدول املضيفة مبنح امتيازات وتسهيال -
  كوسيلة جلذب رؤوس األموال األجنبية؛ اجلنسية

كما )  3 - 2(واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول  صائص االحتكارية املختلفة للشركات متعددة اجلنسيةاخل -
كن االت عدم كمال السوق يف الدول املضيفة، ومن واقع هذا الشكل ميترتبط بشكل أو بآخر حبسنرى 

  :يف أربع جمموعات رئيسية على النحو التايل تصنيف اخلصائص االحتكارية هلذه الشركات

، وتتمثل يف مقدرة هذه الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع اخلصائص التكنولوجية -
جراء بعض التحسينات أو التغيريات يف املنتجات احلالية أو القدمية من واملنتجات، وتنويع املنتجات أو إ
إخل، فضال عن هذا فإن هذه الشركات تتميز بالقدرة على ختصيص ...حيث الشكل أو التغليف أو اللون

مبالغ ضخمة للبحوث والتطوير يف كافة ااالت واألنشطة اإلنتاجية والتسويقية وإدارة املوارد البشرية، 
  .لك توافر املعرفة واخلربات وأساليب اإلدارة احلديثةوكذ

  .متعددة اجلنسية مصادر التميز االحتكاري للشركات) 3- 2(اجلدول

 )A(من الدول املتقدمة  الشركات متعددة اجلنسية )B(من الدول النامية  الشركات متعددة اجلنسية

الناتج عن االندماج مع شركات  كرب حجم الشركة -1
  .أخرى نسيةمتغددة اجل

مستوى تكنولوجي يتوائم مع متطلبات وخصائص  -2
  .الدول النامية

  .توافر املهارات التسويقية -3
  .اختالف املنتج يف بعض األحيان أو احلاالت -4
  .تكيف اإلدارة مع خصائص الدول النامية -5
اخنفاض تكاليف مدخالت اإلنتاج وبصفة خاصة  -6

  .تكاليف اإلدارة والفنيني

  ).حجم الشركة(كرب احلجم  -1
سهولة الدخول يف أسواق املال واحلصول على األموال  -2

  .املطلوبة من العديد من املصادر
  .توافر التكنولوجيا وتقدم البحوث وجهود التنمية والتطوير -3
  .اختالف املنتجات ومتيزها -4
  .ملهارات اإلداريةتوافر ا -5
  .توافر املهارات التسويقية -6
إمكانية احلصول على خدمات عناصر اإلنتاج بتكلفة  -7

  .منخفضة
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  .مل ثقافية واجتماعيةعوا -7
  .رغبة حكومة الدولة املضيفة -8

  .التحكم يف العمليات اإلنتاجية والتسويقية -8
  .التكامل يف األنشطة يف الكثري من احلاالت -9

 .رغبة حكومة الدولة املضيفة/ تفضيالت -10

  .396، مرجع سبق ذكره ص اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، السالمعبد  أبو قحف : املصدر  

وتشمل االستخدام املكثف للتجهيزات الرأمسالية واآلالت، توافر رؤوس األموال  ،اخلصائص التمويلية -
            الالزمة لالستثمارات اإلضافية والتوسعات وإجراء البحوث وتوفري كافة التسهيالت اإلنتاجية 

  إخل الالزمة، القدرة على حتمل ومواجهة األخطار التجارية عن طريق تنويع االستثمارات؛...والتسويقية 

، وتتمثل ليس فقط يف توافر اخلربات واملهارات التنظيمية واإلدارية يف كافة اخلصائص التنظيمية واإلدارية -
       املعرفة واخلربات يف هذه ااالت ااالت، وميكن أن تتمثل أيضا يف إمكانية هذه الشركات يف نقل 

  إىل الدول املضيفة، باإلضافة إىل عقد برامج التدريب الالزمة لتنمية املوارد البشرية يف الدول املضيفة وغريها؛

يف جماالت األنشطة الوظيفية للشركات بصفة عامة، مثل التكامل الرأسي األمامي  اخلصائص التكاملية -
والتكامل األفقي، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن ) حنو املواد اخلام واألولية(امل الرأسي اخللفي والتك) منو السوق(

ستخراجية صة يف جمال الصناعات اإلهذه الشركات تستطيع احلصول على املواد اخلام واملواد األولية خا
ة لدى هذه الشركات، صحيح نظرا لإلمكانيات البحثية واالستكشافية الفنية والبشرية املتوافر،كالبترول مثال

غري أنه مبجرد دخول هذه  ،أن توافر املواد اخلام قد تكون يف األصل من خصائص الدول النامية املضيفة
إما عن طريق حتكمها يف إنتاج  ،فإن هذه اخلاصية تتحول لصاحل الشركات العاملة ،الشركات يف هذه الدول

      ، ويساعدها يف ذلك اخلصائص املذكورة ...تسويقهانع جديدة لتصنيعها وهذه املواد، أو إنشاء مصا
  .باملقارنة بنظريا من الشركات الوطنية يف الدول املضيفةيف النقاط السابقة 

  :االنتقادات املوجهة للنظرية  1.2

  :أن "سيموندس"و "روبوك"خبصوص االنتقادات املوجهة لنظرية عدم كمال السوق يرى   
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جلميع فرص وقيود االستثمار جلميع دول العامل، ويعترب  ركات متعددة اجلنسيةافتراض إدراك ووعي الش -
  ؛1ةهذا االفتراض غري واقعي من الناحية العملي

للتملك املطلق  تفسري مقبول حول تفضيل الشركات متعددة اجلنسية أن هذه النظرية مل تقدم أي -
وة أو املزايا االحتكارية هلذه الشركات يف ملشروعات االستثمار اإلنتاجية كوسيلة الستغالل جوانب الق

      الوقت الذي ميكنها حتقيق ذلك من خالل أشكال أخرى لالستثمار أو العمليات اخلارجية كالتصدير 
  .إخل...أو عقود التراخيص اخلاصة باإلنتاج أو التسويق

يف حتقيق أهداف  مال السوقسبق ميكن القول بأن مدى إمكانية أو واقعية نظرية عدم ك فضال عما  
سواء كانت هذه األهداف ترتبط باالستثمار املباشر أو غري املباشر، مشروط  الشركات متعددة اجلنسية

 مبدى مرونة وتعدد الشروط واإلجراءات اجلمركية والضوابط اليت تقدمها حكومات الدول املضيفة النامية 
ت اإلنتاجية والتجارية، ومن مث فإن قدرة الشركة أو املتقدمة واخلاصة بتنظيم مثل هذه األنشطة أو العمليا

سوف  ،على استغالل جوانب القوة فيها أو املزايا االحتكارية اليت متيزها عن غريها من الشركات الوطنية
  .تتأثر هي األخرى نتيجة لنفس السبب

  : املنتج الدويل/ نظرية دورة حياة املنتج .  3

 Raymond "فرنون.ر"مريكي األقتصادي االمن طرف نظرية دورة حياة املنتج مت تأسيسها  

Vernon  ويرجع الفضل يف تقدمي وتنمية هذه النظرية لغرض تفسري مربرات التجارة الدولية،  1966.2سنة
وال شك أن تناول نظرية دورة حياة املنتج الدويل ميكن أيضا أن يقدم لنا تفسريا ألسباب انتشار ظاهرة 

ا تلقي الضوء على الدول النامية بصفة خاصة والدول املتقدمة بصفة عامة، كما أاالستثمارات األجنبية يف 
، ومن ناحية أخرى فإا توضح ء االستثمارات األجنبية من ناحيةمن ورا دوافع الشركات متعددة اجلنسية

تنطوي كيفية أو أسباب انتشار االبتكارات واالختراعات اجلديدة خارج حدود الدولة األم وبصفة عامة، 
، مع التطبيق ) 3 -2(دورة حياة املنتج الدويل على ثالثة مراحل أساسية ميكن إبرازها من خالل الشكل 

  :على الواليات املتحدة األمريكية كمثال على ذلك على النحو التايل

  
                                                        

  . 32علي حممد بومنر املرزوي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
2 - Josette Peyrard, OP.Cit, p 108. 
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  .دورة حياة املنتج الدويل )3- 2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  .401مرجع سبق ذكره، ص . واالستثمار الدويلاقتصاديات األعمال حف عبد السالم، قأبو  :املصدر

  

منحنيات ملراحل دورة حياة منتج دويل واحد، أي أن كل منحىن ميثل  هذا الشكل يوضح ثالث: مالحظة 
  .دورة حياة منتج لنفس املُنتج

    :"فرنون"املنتج الدويل حسب  مراحل دورة حياة 1.3

  :1ة التسميات التاليةعلى هذه املراحل الثالث" فرنون " قد أطلق و  

  مرحلة املنتج اجلديد؛ -

  مرحلة املنتج الناضج؛ -

 .مرحلة املنتج النمطي -

                                                        
  :، نقال عن61.60حممد قويدري، مرجع سبق ذكره، ص ص،  - 1

Vernon.R, International investment and international trade in the product cycle, Quarterly journal of Economics, May 
1966. 
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واستهالك، إنتاج، : هيللمنتج ختتلف باختالف املراحل و بني أربعة أمناط سلوكية كلية كما مييز 
  .وتبادل، واستثمار

  ":فرنون" يف ما يلي حتليل للمراحل الثالثة، كما أشار إليها و  

  .مرحلة املنتج اجلديد: املرحلة األوىل -

نتج يكون املعل السوق يف وضع شبه احتكاري، وحيث يكون عدد املؤسسات حمدودا، مما جي  
ال ميكن تسويته إال يف السوق احمللي، كما أن مرونة الطلب ع السعر ومرتفاجلديد كثيف التكنولوجيا، و

كون كبرية، نظرا حلداثة املنتج وعدم وجود بدائل، خلية تدالسعرية تكون ضعيفة يف حني أن مرونة الطلب ال
رحلة أي ال يوجد يف هذه املستكشافية حنو البالد املتقدمة، وقد تظهر يف هذه املرحلة بعض الصادرات االو

  .استثمار أجنيب مباشر

  . مرحلة املنتج الناضج: املرحلة الثانية -

         يف طرق اإلنتاج، -نسبيا –تشبع املبتكر، و واالستهالك يف البلدحيث يزيد حجم اإلنتاج    
   ينخفض السعر، د املنافسني، وتظهر بعض البدائل، ويزيد عدوتنخفض كثافة عنصر البحث العلمي و

تتحول املؤسسات الحتكاري إىل وضع احتكار القلة ويتحول السوق من وضعه االحتكاري أو الشبه او
رى، وبذلك تربز أوىل ة، نظرا لعدم  االنتشار التكنولوجي يف البالد األخاألكثر تقدما إىل األسواق اخلارجي

حيدث هذا را الرتفاع كثافة رأس املال فيها، وإىل الدول املتقدمة األخرى نظ االستثمارات األجنبية املباشرة
حدة عندما تكون التكلفة احلدية للوحدة املنتجة للتصدير يف الواليات املت" فرنون"االستثمار حسب 

  .أكرب من التكلفة املتوسطة ألول وحدة منتجة يف اخلارج) مضافا إليها تكلفة النقل (األمريكية 

  ).النمطي(مرحلة املنتج املعياري : الثالثةاملرحلة  -

    يف هذه املرحلة يصل السوق إىل مرحلة التشبع، و يصبح املنتج منطيا، وذو أسلوب أكثر كثافة   
أما على ملؤسسات، وتتجه املنافسة عن طريق السعر، وتزداد مرونة الطلب السعرية، ويرتفع عدد ايف العمل، 

مستوى األسواق اخلارجية فتبدأ املؤسسات األجنبية يف تقليد املنتج اجلديد، كما ميكن أن يقوم البلد املبتكر 
ري املاهرة يف مالة غنتيجة وفرة الع ،للتكنولوجيا باسترياد كمية من املنتج نظرا الخنفاض سعره يف اخلارج

  .يف البالد املتقدمة ذات األجور األقل اخنفاضا عن البلد األصلي املبتكرالبالد املقلدة، و
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عمل غري أكثر كثافة يف استخدام عنصر الة حيث يكون املنتج أكثر منطية ومع اشتداد املنافسو  
     اليت تعرف وفرة كبرية يف هذا العنصر  إىل الدول األقل منوا، املاهر، تتجه االستثمارات األجنبية املباشرة

  .بالتايل تتمتع باخنفاض كبري يف األجور و

الثالثة للمنتج، ال يتم إال يف املرحلة الثانية و أن االستثمار األجنيب املباشر" فرنون"وبذلك وجد   
  .حيث تكون هناك سوق خارجية مهمة

  :االنتقادات املوجهة للنظرية  2.3

  :زها فيما يليالنظرية العديد من االنتقادات، ميكن إجيا لقد وجهت هلذه  

اليت تعترب مسؤولة عن قيام    بامليزة التكنولوجية كأساس لتحديد امليزة االحتكارية " فرنون"رغم اهتمام  -
 اليت تعطي الواليات املتحدة األمريكية ميزة نسبية عن غريها، إال أن هذه امليزةاالستثمار األجنيب املباشر، و

       املنتج، ذلك  اخلارجي من خالل حتليل دورة حياة التكنولوجية ليست هي اليت تدفع البلد لالستثمار
      الثالثة، أي بعد أن يفقد البلد ميزته النسبية التكنولوجية رحلة الثانية وأن االستثمار ال يكون إال يف امل

  منتشرة عامليا؛ح التكنولوجيا املستخدمة منطية وتصبو

يف الواليات املتحدة األمريكية إىل أوروبا  ة حياة املنتج بتفسري االستثمار األجنيب املباشراهتمت نظرية دور -
الستينات، حيث كانت هناك التفسريات حمصورة يف اخلمسينات ومث إىل الدول األقل منوا، حبيث تصبح هذه 

ألمريكية، بني أوروبا و الواليات املتحدة ااختالفات واضحة يف مستوى التقدم التكنولوجي و تكلفة اإلنتاج 
   وتكلفة األجور والطلب احمللي،مع التقارب الشديد يف مستوى التقدم التكنولوجي أما يف الوقت الراهن و

    يكون هناك أي أساس وراء قيام االستثمارات املتشابكة فيما بني الدول األوروبية إىل الواليات ال
باالستثمار األجنيب  النظرية عاجزة عن تفسري أسباب قيام الدول النامية نفسهابذلك تصبح هذه و املتحدة،
  1؛املباشر

ويف نفس الوقت جتدر اإلشارة إىل أن هذه النظرية بالرغم من إمكانية تطبيقها على بعض املنتجات إال أن _ 
ثلة ذلك عليها، ومن أم هناك أنواعا أخرى من السلع أو املنتجات قد يصعب تطبيق النظرية بفروضها السباقة

                                                        
  :، نقال عن61.60حممد قويدري، مرجع سبق ذكره، ص ص،  -  1 

Vernon.R, International investment and international trade in the product cycle, Quarterly journal of Economics, May 
1966. 
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أو السلع اليت  "الرولز رويس"، مثل سيارة Prestigious Goods" سلع التفاخر"السلع اليت يطلق عليها اسم 
  تقليدها أو إنتاجها بسهولة؛ –غري الدول صاحبة االبتكار  -يصعب على دول أخرى

  يام الشركات متعددة اجلنسيةحا ألسباب قأن نظرية دورة حياة املنتج الدويل مل تقدم تفسريا واض -
باالستثمار املباشر بدال من عقود التراخيص يف الدول املضيفة مثال، كما أن هذه النظرية تقدم فقط تفسريا 
للسلوك االحتكاري للشركة واجتاهها إىل اإلنتاج يف دول أجنبية لالستفادة والتمتع بفروق التكاليف 

يالت املمنوحة من قبل الدول املضيفة وكسر حدة إجراءات احلماية اإلنتاجية أو األسعار أو استغالل التسه
   1اخل؛...رادليت تفرضها هذه الدولة على اإلستاجلمركية ا

ول النامية جلذب وتوطني هذه النظرية هو تأكيدها على أمهية املزايا املكانية اليت تتمتع ا الدإن أهم ما مييز  -
لوجي كدافع رئيسي لتحركات ا أا تؤكد أمهية االبتكار والتفوق التكنوفيها، كم االستثمار األجنيب املباشر

وامتداد نشاطها االستثماري يف اخلارج، إال أا من ناحية أخرى تغفل الدوافع  الشركات متعددة اجلنسية
  2.سياسية أو اجتماعيةهذه الدوافع قد تكون اقتصادية واألخرى املؤثرة يف القرار االستثماري للشركات، و

  : قع نظرية املو .4

على العديد  امة ينطوي قرار االستثمار األجنيب املباشر اخلاص بأي شركة متعددة اجلنسيةبصفة ع  
، ويف هذا )على مستوى الدولة األم(من العوامل، بعضها دويل أما اآلخر فيمثل عوامل على الصعيد احمللي 

   اختيار الدولة املضيفة اليت ستكون مقرا لالستثمار  الشأن جند أن حمور اهتمام نظرية املوقع يرتبط بقضية
، أو مبعىن آخر أا تركز اخل اخلاصة بالشركات متعددة اجلنسية...أو التسويقيةأو ممارسة األنشطة اإلنتاجية 

  ، يف الدول املضيفة، ملؤثرة على قرارات استثمار هذه الشركاتعلى احملددات والعوامل املوقعية أو البيئية ا
إن هذه النظرية تم باملتغريات البيئية يف الدول املضيفة اليت ترتبط بالعرض والطلب، " باري" أو كما يرى 

تلك العوامل اليت تؤثر على األنشطة اإلنتاجية أو التسويقية، والبحوث والتطوير ونظم اإلدارة وغريها، 
تبطة بتكاليف اإلنتاج والتسويق أن هذه النظرية تم بكل العوامل املر Dunning" غنينود" ويضيف
  .باإلضافة إىل العوامل التسويقية والعوامل املرتبطة بالسوق ،اخل...واإلدارة

                                                        
  .402، مرجع سبق ذكره ، ص االستثمار الدويلاقتصاديات األعمال وأبو قحف عبد السالم،  -  1
  .30ص  ،2003، الدار اجلامعية، األسكندرية، حمددات االستثمار األجنيب املباشر و غري املباشرأمرية حسب اهللا حممد، -  2
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من احملتمل إذن من واقع النظرية السابقة وما أشارت إليه الكثري من الدراسات امليدانية، أن العوامل   
املتعلق باالستثمار األجنيب املباشر    دة اجلنسيةتؤثر على كل من قرار الشركة متعد املوقعية اآلتية فيما بعد،
وكذلك على قرارها اخلاص باملفاضلة بني هذا النوع من االستثمار وبني التصدير  ،يف إحدى الدول املضيفة

  : وذلك على النحو التايل 1.هلذه الدولة أو غريها من الدول األخرى املضيفة

افسة،  منافذ التوزيع، وكاالت اإلعالن، حجم السوق، معدل درجة املن: العوامل التسويقية والسوق مثل -
منو السوق، درجة التقدم التكنولوجي ،الرغبة يف احملافظة على العمالء السابقني، احتماالت التصدير لدول 

  ؛...أخرى

لة، القرب من املواد اخلام واملواد األولية، مدى توافر األيدي العام: العوامل املرتبطة بالتكاليف مثل -
اخنفاض مستويات األجور، مدى توافر رؤوس األموال، مدى اخنفاض تكاليف نقل املواد اخلام والسلع 

 اخل؛...الوسيطة، والتسهيالت اإلنتاجية األخرى 

التعريفة اجلمركية، نظام احلصص، القيود األخرى : مثل) ضوابط التجارة اخلارجية(اإلجراءات احلمائية  -
  االسترياد؛املفروضة على التصدير و

أو مدى قبول االستثمارات األجنبية       / االجتاه العام حنو: العوامل املرتبطة مبناخ االستثمار األجنيب مثل -
، مدى لكية األجانب ملشروعات االستثمارأو الوجود األجنيب، االستقرار السياسي، القيود املفروضة على م

  مع بيئة الدولة املضيفة بصفة عامة؛ يفب، ومدى التكثبات أسعار الصرف، نظام الضرائ

  احلوافز واالمتيازات اليت متنحها احلكومة املضيفة للمستثمرين األجانب؛ -

عوامل أخرى، مثل األرباح املتوقعة، املبيعات املتوقعة، املوقع اجلغرايف، مدى توافر الثروات الطبيعية  -
  .اخل ...جتنب التهرب الضرييب ارج، إمكانية ورؤوس األموال للخوالقيود املفروضة على حتويل األرباح 

  :النظرية االنتقائية. 5

 ،االستثمار األجنيب املباشرنظرية شاملة يف تفسري ظاهرة  ،Dunning"ونينغلد"تعد النظرية االنتقائية   
 واحدة شاملةفهي جتمع وتربط العناصر األساسية للتفسريات املختلفة واليت تعد تفسريات جزئية يف نظرية 

                                                        
  :نقال عن. 403- 402 :و قحف عبد السالم ، ص صبأ  -  1

O E C D, Investment Incentives and disincentives and the International Investment process, Paris, 1983, PP. 36 – 63. 
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 حيث قام صاحب هذه النظرية بتطوير  تخدام الداخلي ملزايا االحتكارية،االس/املوقع/عرفت بنموذج امللكية
   .Caves 1" كفيس" املعنوية اليت أشار إليها ) املزايا(فكرة األصول  تفضيلو

       ختاذ قرار بالدخول   أنه ال بد من توافر ثالثة شروط أساسية حىت يتم ا" ينغدن"لقد افترض    
  2:، وتتمثل هذه الشروط يفيف االستثمار األجنيب املباشر

  : امللكية مزايا  1.5

    املزايا االحتكارية اليت حتوزها الشركة املستثمرة يف اخلارج باملقارنة بالشركات احمللية  لهي أو  
سويق، التمويل، املعرفة يف االقتصاد املضيف، وتتمثل هذه املزايا يف متلك الشركة أصوال غري منظورة مثل الت

     الفنية والتكنولوجيا املتقدمة، باإلضافة إىل مزايا احلجم مثل القدرة على تنويع املنتج، سهولة الوصول 
  .ق اإلنتاج اقتصاديات احلجمإىل أسوا

  :مزايا االستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية  2.5

وحبيث  عن طريق االستثمار األجنيب املباشر، ريةميكن للشركة املستثمرة أن تستغل مزاياها االحتكا  
يكون االستخدام الداخلي للميزة االحتكارية يف صورة استثمار مباشر أفضل وأنفع للشركة من االستخدام 

وتقوم الشركة املستثمرة باالستخدام الداخلي  ،الداخلي للميزة عن طريق البيع أو التأجري أو الترخيص
ت، التغلب على عدم تيقن لب على التدخل احلكومي، ختفيض تكلفة املعامالللمزايا االحتكارية للتغ

     عن غياب األسواق املستقبلية، جتنب تكاليف تنفيذ حقوق امللكية الفكرية التحكم  املشتري، التعويض
  .اخل...يف منافذ البيع

  :مزايا املوقع  3.5

شركات الدولة األم مثل اتساع حجم  مزايا أو املزايا املكانية للدولة املضيفة واليت جيب أن تفوق  
  .السوق، بنية أساسية مناسبة، استقرار سياسي، اخنفاض تكلفة العمالة، حوافز استثمار خمتلفة

                                                        
ة االختراع، و التصميمات تفسري االستثمار أ م من خالل امتالك الشركة املستثمرة مجلة من املزايا االحتكارية تشمل على املعرفة الفنية، و براء" كفيس" حاول  - 1

  . و العالمات التجارية، و هذه املزايا يف رأيه مسؤولة عن جناح الشركة و حتقيق األرباح
 . 33، ص بق ذكرهأمرية حسب اهللا حممد، مرجع س   2
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لبلد ما يف فترة زمنية معينة يعتمد على مزايا  يتضح مما سبق أن تدفق االستثمار األجنيب املباشر     
الحتكارية للشركات املستثمرة يف هذه الدولة، وعلى املزايا املكانية امللكية واالستخدام الداخلي للمزايا ا

للدولة املضيفة، كما أن هذه املزايا ديناميكية وميكن أن تتغري عرب الزمن، فمزايا التوطن أو املوقع واختالفها 
خدام بني الدول قد تدفع إىل االستخدام الداخلي للميزة االحتكارية، ويف نفس الوقت قد خيلق االست

لفة    يف دمج ثالثة مداخل جزئية خمت" ينغنود"الداخلي للميزة االحتكارية مزيدا من مزايا امللكية، لقد جنح 
  .، وذلك من أهم مميزات هذه النظريةاالستثمار األجنيب املباشر ظاهرة كبرييف نظرية واحدة فسرت إىل حد 

  :نظرية املدرسة اليابانية. 6

  :عرض النظرية 1.6

تفسري  Tsurumi, Osawa, Kojima: موعة من االقتصاديني اليابان، من أشهرهمحاول جم  
االستثمار األجنيب املباشر استنادا إىل جتربة الشركات اليابانية، و ما تتمتع به من ميزات و خصائص تسيريية 

وير منوذج ميزج و تنظيمية، ختتلف عن النماذج األوروبية واألمريكية، و لقد استطاعت املدرسة اليابانية تط
  .1بني األدوات الكلية و اجلزئية

، تؤكد تلك املدرسة على أن 1945و اعتمادا على الدروس املستفادة من التجربة اليابانية منذ   
السوق وحده غري قادر على التعامل مع التطورات و االبتكارات التكنولوجية املتزايدة، مع االستبدال اجلزئي 

ابانية بالتدخل احلكومي خللق نوع من التكيف الفعال، من خالل السياسات للسوق، توصي املدرسة الي
تدمج النظريات التجارية مع نظريات االستثمار األجنيب املباشر، كما برهن              " كوجيما"فنظرية . التجارية

تشجع على خلق أن االستثمارات األمريكية ما هي إال بديل للتجارة، يف حني أن االستثمارات اليابانية 
أن معظم االستثمارات األجنبية املباشرة اليابانية تتم من قبل مؤسسات " كوجيما" قاعدة جتارية، كما يعترب 

  .صغرية و متوسطة، و تتركز يف البلدان األسيوية

تفسري مدى فعالية تسيري الشركات اليابانية مقارنة بالنموذج " تسورميي"ولقد حاول االقتصادي   
حيث توصل إىل أن املسريين األمريكيني ينفردون بعملية اختاذ القرارات اإلستراتيجية، يف حني   األمريكي، 

                                                        
         دوات الكلية فتمثل يف السياسات التجارية تشمل األدوات اجلزئية على القدرات االقتصادية و األصول املعنوية للشركة مثل التميز التكنولوجي، أما األ - 1

  .و الصناعية للحكومة، لتحديد عوامل امليزة النسبية للدولة
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أن النموذج الياباين يركز على اشتراك مجيع األطر املتوسطة والعليا يف اختاذ القرار؛ كما يهتم مجيع املوظفني 
رف التجارة، حيث تعمل هذه باألهداف طويلة األجل، فضال عن وجود عالقات دقيقة بني املوردين وغ

األخرية على تزويد الشركات االستثمارية باملعلومات الضرورية عن االستثمار األجنيب املباشر وإمكانية 
  .1التوطن باخلارج

وعلى العموم، فإن اهليكل الصناعي لالستثمار األجنيب املباشر الذي تقوده اليابان، خيتلف           
ة األخرى، حيث يربز ذلك من خالل ما تتمتع به اليابان من حزمة املهارات عن نظريه يف الدول الصناعي

املتخصصة واملواصفات املتعلقة باملوقع، ولقد استطاعت الشركات اليابانية ترقية مهاراا استجابة لبيئة معينة 
  . يف الدول املضيفة

  :تقييم النظرية 2.6

  2:ها فيما يليلقد وجهت للنظرية عدة انتقادات، ميكن إجياز أمه  

يعد حتليل املدرسة اليابانية غري كاف لتفسري ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر، لكونه منوذجا كالسيكيا،  -
  غري قادر على تقييم آثار أنواع االستثمار األجنيب على مستوى الرفاهية؛

إال أن الواقع يربز تعاظم دور اعتربت النظرية أن االستثمار األجنيب املباشر يتركز يف املنطقة األسيوية،  -
  االستثمارات اليابانية يف أوروبا، و أمريكا، و حىت يف إفريقيا، بفعل عوامل اجلذب يف هذه املناطق؛

ترى النظرية أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليابانية هي اليت متارس عمليات االستثمار باخلارج، إال أن  -
الشركات اليابانية توطن أنشطتها يف البيئات العاملية األكثر مالءمة ذلك غري صحيح دائما، إذ أن كربى 

  .لإلنتاج والتسويق

  .ستثمار األجنيب املباشر االحترك قرار لوجه ملا يف الواقع العملي احملددات املكانية: املبحث الثالث

حيث  لداخل،احلديثة على عوامل دفع االستثمار األجنيب املباشر إىل ا لقد ركزت معظم الدراسات  
   ،املواد اخلام ، ووفرةأولت اهتمامها باملزايا الطبيعية اليت تتمتع ا الدولة املضيفة من جغرافيا متميزة

ية حجم السوق واحتماالت وعوامل اإلنتاج السيما العمالة الرفيعة، كما أوضحت الدراسات العملية أمه
                                                        

  .29، ص 2001، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر، تقييم مناخ االستثمار و دوره يف جذب االستثمار األجنيب املباشرسامية دمحاين،  - 1
  .80رجع سبق ذكره، ص حممد قويدري، م - 2
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، غري أن منو االستثمارات واستمرار ر األجنيب املباشرقرار توجيه االستثماذ العناصر املؤثرة على النمو كأخ
تدفقها إىل الدول النامية بصفة عامة يتوقف يف املقام األول على مدى مالئمة املناخ االستثماري السائد 
والذي ميكن تعريفه بوصفه مفهوما شامال مل األوضاع والظروف املؤثرة يف اجتاه تدفق رأس املال 

هذه الظروف األبعاد السياسية، واالقتصادية وكفاءة وفاعلية التنظيمات اإلدارية اليت  وتوظيفه، حيث تشمل
  .1جيب أن تكون مالئمة، و مناسبة جلذب وتشجيع االستثمارات احمللية واألجنبية

سياسية والقانونية جلذب أهم احملددات االقتصادية وال إىل من خالل هذا املبحث يتم التطرقوس  
باإلضافة إىل حمددات أخرى كشفت الدراسات احلديثة عن مدى تأثريها على  يب املباشر،االستثمار األجن

  :على النحو التايل ،توجيه تدفقات هذا األخري

  :احملددات االقتصادية. 1

لتوجيه عليه صانع قرار االستثمار األجنيب املباشر  تعترب احملددات االقتصادية أهم مدخل يعتمد  
هلا من جوانب تأثريية مهمة على سري املشروع االستثماري على مستوى  ج، ملارؤوس أمواله حنو اخلار

بناء املناخ اجلاذب االقتصادية اليت تلعب دورا هاما يف احملددات عرض أهم الدول املضيفة، وفيما يلي سيتم 
  .لالستثمار األجنيب املباشر

  :حجم السوق واحتماالت النمو 1.1

وجيه االستثمار األجنيب مو من العوامل اهلامة املؤثرة على قرار تيعد حجم السوق واحتماالت الن  
، ومن املقاييس هذه االستثماراتتدفق  ايدزت، فكرب حجم السوق احلايل أو املتوقع يؤدي إىل املباشر

املستخدمة لقياس حجم السوق احمللية متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، وعدد السكان، 
ول ميكن اعتباره مؤشرا للطلب اجلاري، أما املقياس الثاين فيعد مؤشرا للحجم املطلق للسوق فاملقياس األ

  . لالحتماالت املستقبليةيلوبالتا

لقد وجدت الدراسات العملية أن هناك عالقة ارتباط قوية بني معدل منو الناتج كمقياس أيضا   
، حيث أن ارتفاع هذه املعدالت يعين ارتفاع روق الدولة املضيفة وبني االستثمار األجنيب املباشحلجم س

                                                        
  .1988، ورقة مقدمة ملؤمتر العلوم املالية واملصرفية، جامعة الريموك، واقع مناخ االستثمار يف الوطن العريبحريب عريقات، - 1
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فرص التقدم والتحسن يف االقتصاد الوطين وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية إلشباع الرغبات اجلديدة 
  1.اليت سوف تتولد مع كل منو يف هذه املعدالت

  :سياسات اقتصادية كلية مستقرة  2.1

باالستثمار األجنيب  ستقرار تكون حافزا على القيامتتمتع باالإن وجود سياسة اقتصادية واضحة   
ويكون ذلك يف خمتلف ااالت سواء السياسة النقدية، املالية، الضرائب، التشريع االجتماعي اخلاص  املباشر،

ة وواضحة هي أفضل من اليت متارس نشاطها يف شروط مستقر فاحلكومة. اخل... بشروط الشغل والتأمني
  .ز بالتذبذب والتغيري يف سياساا االقتصاديةاحلكومات اليت متتا

أي مبعىن آخر معرفة  ،فهدف املستثمر هو معرفة املناخ واحمليط االقتصادي الذي ميارس فيه نشاطه  
صول الثابتة عملية طويلة األجل قد العمليات السابقة لعملية االستثمار والالحقة، وهذا ألن االستثمار يف األ

تدفق االستثمار األجنيب مصداقية احلكومات املتعاقبة يعد عامال أساسيا يف تشجيع وإىل مخسني سنة،  صلت
    وهذا  ،، ألن االختالف والتراجع عن السياسات االقتصادية السابقة للدولة يؤثر على مصداقيتهااملباشر

املستقبلية على  ما جيعل املستثمر يكون يف وضعية متذبذبة وغري مستقرة يف حالة ختوفه من تراجع احلكومات
  2.االتفاقيات املتفق عليها والقوانني

فمثال يف جمال اخلوصصة فإن عدم وجود معلومات واضحة وقوانني تشجع على ذلك جتعل املستثمر   
حيجم على الدخول يف هذا النشاط، كما أن تغيري القوانني بشكل عشوائي وبدون مربر يعد مؤشرا على 

  .يف املعامالت املالية يعد حافزا على االستثمار 3كما أن وجود الشفافيةعدم استقرر النظام االقتصادي، 

  :الناتج احمللي اإلمجايل 3.1

    اليت تسعى إىل حتقيق النمو  ركات متعددة اجلنسيةلي اإلمجايل حمددا أساسيا للشيعترب الناتج احمل  
ضيفة، ويف هذا اإلطار جند أن الدول أو النفاذ إىل األسواق اجلديدة أو زيادة نصيبها من أسواق الدول امل

                                                        
  .36-35. أمرية حسب اهللا حممد، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
  .11بدون تاريخ، ص . ، مقال، جامعة قسنطينةاشرةتأثري الشفافية على جذب االستثمارات األجنبية املببعلوج بولعيد،  - 2
التام  وحهو مصطلح حديث خاص باملعامالت االقتصادية أصبح موضوع الساعة  بالنسبة لرجال األعمال ومتخذي القرار، ويقصد ا الوض: تعريف الشفافية - 3

صادي بالنسبة للدولة املضيفة لضمان استعمال األصول الثابتة يف العملية اإلنتاجية، يف بالنسبة لعملية اختاذ القرار االستثماري من جهة، وذلك بالنسبة للمحيط االقت
  .حميط معروف مسبقا
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اليت تتميز بناتج حملي كبري تكون مالئمة جدا لكثري من املؤسسات احمللية و األجنبية، خاصة تلك اليت تعمل 
، ذلك ألن الطريقة الوحيدة لتقدميها إىل أسواق الدول املضيفة تتم من خالل لالجتاريف اخلدمات غري القابلة 

باإلضافة إىل ذلك فإن كرب حجم الناتج احمللي اإلمجايل يساعد  ، تلك الدولقامة فروع خاصة ا يفإ
  .على حتقيق اقتصاديات احلجم  لالجتاراملؤسسات اليت تعمل يف املنتجات القابلة 

ولقد بينت بعض الدراسات التطبيقية أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني حجم الناتج الكلي باألرقام   
عن   Pearceو Papamastassionحيث أوضحت دراسة كل من  مار األجنيب املباشر،االستثوبني  املطلقة

وكذلك دراسة    Greanو  Cunninghamkيف بريطانيا، ودراسة كل من  االستثمار األجنيب املباشر
Dunning  ني الناتج احمللي اإلمجايل بة أن هناك عالقة ارتباط موجبة يلواليات املتحدة األمريكيف ا

  1.مار األجنيب املباشرواالستث

االستثمار األجنيب ات تدفق دحول حمد 1998سنة  Unctad "األنكتاد"ويف الدراسة اليت أجرا   
، 2هذا النوع من االستثمارات ايل أمهية كبرية يف جذبدولة نامية، تبني أن للناتج احمللي اإلمج 42لـ املباشر

تناقصت بعد ذلك نتيجة لزيادة األمهية النسبية للعوامل ، مث 1985وقد بلغت أمهية هذا احملدد أقصاها سنة 
، عند  Torris"ريستو"  ونفس النتيجة توصل إليها. االستثمار األجنيب املباشرلتدفق  األخرى احملددة

، واعتمد )1980-1958(، خالل الفترة و أمريكا لكولومبيا االستثمار األجنيب املباشرحملددات  اتهدراس
اإلمجايل للداللة على حجم السوق، حيث توصل يف األخري إىل وجود عالقة موجبة بني  على الناتج احمللي

  3.االستثمار األجنيب املباشر و تدفق الناتج احمللي اإلمجايل

  :سعر الصرف  4.1

تتفاعل بردود عكسية مع  ض الدراسات التطبيقية أن الشركات متعددة اجلنسيةكما أوضحت بع  
     ب إىل الدول بعد حدوث ختفيض نجذإىل أن هذه الشركات تتوصلت  تقلبات أسعار الصرف، حيث

يف قيمة العملة، أو عندما تتوقع تضخم يف الدول املضيفة كما أوضحت هذه الدراسات إىل أن الشركات 
ألن تقلبات  ،األجنبية تأخذ يف احلسبان التوقعات املستقبلية ألسعار الصرف لتحديد التدفقات االستثمارية

                                                        
  .51، ص  2000 ، مصر،، الدار اجلامعية، العوملة وقضايا معاصرةعمر صقر - 1
   UNCTAD, World Investment Report 1998 ,pp 135-140. :أنظر  - 2
  .51، ص هبق ذكرعمر صقر،مرجع س - 3
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ار الصرف تؤدي إىل تغريات سريعة يف الرحبية النسبية للعوائد االستثمارية يف الدول املضيفة مقارنة أسع
  .بالبدائل األخرى املتمثلة يف حتويلها للخارج أو إعادة توزيعها

، وصل إىل وجود ارتباط سليب بني معدل Caves" كفيس" أجراها  1996ويف دراسة أخرى سنة   
  كما أن التقلبات املفاجئة ألسعار الصرف هلا  ،ي وتدفق االستثمار األجنيب إىل أمريكاالصرف االمسي واحلقيق

سري عمل دراسات اجلدوى عتأثري سليب على املناخ االستثماري، حيث أن مثل هذه التقلبات جتعل من ال
ن للمستثمر ستثمار، كما قد يعرف املستثمر خسارة باهظة غري متوقعة وال سلطااالقتصادية و املالية لال

  1.عليها

  :معدل التضخم 5.1

بالتايل التأثري على األرباح، وحجم ريا مباشرا على سياسات التسعري وإن ملعدالت التضخم تأث  
ركات متعددة توىل بأمهية كبرية من طرف الشؤثر على تكاليف اإلنتاج اليت يحركة رأس املال، كما 

       ضافة باإل، 2فاع معدالت التضخم يف الدول املضيفة، كما جند تأثر رحبية السوق نتيجة الرتاجلنسية
يقصد باملعدالت سعري، و استقرارومن هنا يكون املستثمر األجنيب حباجة إىل  ،إىل فساد املناخ االستثماري
    إذا حدث ذلك تكون منطقة اخلطر سواء لالستثمارات الوطنية سنويا، و %3العالية للتضخم ما جياوز 

و نضيف على ذلك أن التضخم يشوه النمط االستثماري، حيث يتجه املستثمرون إىل األنشطة  األجنبية،أو 
  .3قصرية األجل، وينفرون من االستثمارات طويلة األجل

منذ  %20، اليت متكنت من ختفيض معدل التضخم إىل أقل من *أمريكا الالتينية ونشري إىل أن دول  
  .االستثمار األجنيب املباشر حوظا يف جذب، قد حققت جناحا مل1984عام 

  :تكلفة اليد العاملة 6.1

تعترب تكلفية اليد العاملة من بني أهم تكاليف النشاط اإلنتاجي للمؤسسة االقتصادية، لذلك تسعى   
  .املؤسسة جاهدة خلفض تكلفة العمالة من أجل تعظيم أرباحها يف خمتلف أسواق تعامالا

                                                        
  .52ص  مرجع سبق ذكره،، عمر صقر - 1
  76، ص 1998، الطبعة الرابعة،مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، مقدمة يف إدارة األعمال الدوليةأبو قحف عبد السالم ،  - 2
  .66ص   ،1992، احتاد املصارف العربية،  القاهرة، آفاق االستثمار يف الوطن العريبسعيد النجار،   - 3
  .الشيلي ، كولومبيا و كوستاريكا: هذه الدول هي  -  *
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متيز معظم األسواق العاملية، والتحكم اإلرادي يف سوق اليد  إن ظروف املنافسة االحتكارية اليت  
العاملة من قبل احلكومات يف خمتلف األسواق العاملية، كفرض القيود على تنقل العمالة، من شأنه أن يؤدي 

مما يفسح اال واسعا أمام انتقال  ،إىل اختالل يف األجور احلقيقية اليت تتقاضاها العمالة بني بلد وآخر
     قصد تقليص تكلفة اإلنتاج اإلمجالية إىل أدىن حدود  ،عمليات اإلنتاجية إىل حيث األجور املنخفضةال

  .ممكنة هلا

إن توجيه بعض النشاطات اإلنتاجية املتعلقة بعمليات التحويل أو التجميع أو غريها إىل بعض املواقع   
املتأثر بعامل اخنفاض تكلفة اليد  نيب املباشر،لنوع من االستثمار األجكمثال حي عن هذا االنامية يف الدول 

العاملة يف هذه املناطق من األسواق العاملية، إن أسواق دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول اإلفريقية تعد 
اليت تستدعي  ةلكثري من الشركات العاملة يف احلقول اإلنتاجيواقع خصبة  لالستثمار األجنيب املباشر م

      انطالقا  ،معقدة، وذلك سعيا منها لتخفيض التكلفة اإلمجالية لتصنيع منتجاا تكنولوجيا بسيطة وغري
  1.من اخنفاض تكلفة اليد العاملة

  :بنية أساسية مناسبة 7.1

إن حالة ووضعية البنية األساسية، تأثر تأثريا كبريا على قرار االستثمار لدى العديد من املستثمرين،   
الطرق، (الكهرباء املتميزة بالكفاءة، وشبكات النقل املصممة تصميما جيدا وتشمل هذه اخلدمات إمدادات 

، وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وخطوط أنابيب النفط )املوانئ، املطارات والسكك احلديدة
وتلعب الدولة دورا هاما يف توفري أو حتسني نوعية هذه اخلدمات أو زيادة اتساقها مع املعايري . والغاز

املواصفات الدولية، فمن جهة فإن سوء نوعية اخلدمات سيؤثر يف تكاليف اإلنتاج وقدرة املؤسسات على و
وهناك العديد من التحاليل اليت . املنافسة، ومن جهة أخرى فإن التجهيز مكلف جدا و له أمهية إستراتيجية

ويات االستثمار يف البنية األساسية، تربط بني النمو السريع يف الناتج احمللي اإلمجايل لشرق آسيا، وبني مست
من الناتج احمللي اإلمجايل سنويا يف البنية األساسية، ويف املقابل،  %4فالبلد النامي املتوسط يستثمر حوايل 

، حيث يتجاور        %8إىل  %6فإن اقتصاديات شرق آسيا ذات األداء املرتفع تستثمر يف ذلك ما بني 
  .انيف بعض األحي %10يف تايوان 

                                                        
  .116كمال مرداوي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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ولقد أظهرت استطالعات رأي املستثمرين قام ا البنك العاملي، عددا من نقاط الضعف يف بيئة    
األعمال يف العديد من اقتصاديات العامل، و من بني هذه النقاط حتتل البنية األساسية الترتيب الثالث بني أكرب 

            1.القيود املعيقة لتدفق االستثمار األجنيب املباشر 

  :توفر املناطق احلرة  8.1

نشأت فكرة املناطق احلرة منذ زمن بعيد يرجع إىل عصر اإلمرباطورية الرومانية، حيث أقيمت هذه   
    املناطق جلذب التجارة الدولية العابرة، لذلك كانت تقام يف املراكز الرئيسية خلطوط التجارة الدولية، 

: ملخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة، ومن أهم األمثلةويف الغالب كانت تم بتموين السفن وإقامة ا
، ومن ذلك الوقت 1819عام  ة، ومنطقة سنغافور1704ت عام جبل طارق أنشئ املنطقة احلرة يف

     كبريا يف عوملة اقتصاديات الدول انتشرت يف معظم دول العامل، هذه املناطق احلرة سوف تلعب دورا
، هذه املناطق احلرة يف جلب االستثمار األجنيب املباشرتطورا، وقبل التطرق ملنافع اليت تشهد اقتصادا حرا م

  .للمناطق احلرة خمتصر سنعطي تعريف

جزء من أرض الدولة يقع يف الغالب على أحد منافذها "على أا  2ميكن تعريف املناطق احلرة  
   سوار وعزله عن باقي أجزاء الدولة، وخيضع البحرية أو الربية أو اجلوية أو بالقرب منها، ويتم حتديده باأل

   3."يف الغالب لقوانني خاصة معينة يف ظل السيادة الكاملة للدولة

                                                        
، 2003متوسط و االستثمار األجنيب املباشر، مداخلة يف املؤمتر الدويل العاملي الثاين، جامعة سكيكدة، مارس - بلقاسم زايري، منطقة التبادل احلر األورو - 1
  .14ص
ذلك جيب التأكيد على ال الكثري خيلطون بني هذه املناطق وبني غريها من املفاهيم األخرى قريبة الشبه منها، مثل األسواق احلرة أو مناطق التجارة احلرة، ولما ز - 2

  :أن هناك فرقا بني هذه املفاهيم الثالث، حيث أن
الصنع لألفراد العابرين للمطارات واملوانئ يف الدول املختلفة، سواء كانت سلع حملية أو  هي األماكن اليت تباع فيها السلع االستهالكية تامة: األسواق احلرة - 

فرين، دف امتصاص أجنبية، دون إجراء أي عمليات حتويلية على هذه لسلع يف تلك األسواق احلرة، ويتم البيع فيها يف حدود االستهالك الشخصي لألفراد املسا
  .العمالت األجنبية

فهي منط دويل خمتلف عن املناطق احلرة، حيث تنشأ منطقة التجارة احلرة بني دولتني أو أكثر لتحرير مجيع السلع املتبادلة بينها أو : التجارة احلرة أما مناطق - 
  .بعضها، وذلك لتنشيط التجارة البينية للدول األعضاء يف هذه املنطقة

 .www. Islamonline. Net، 04/04/2001بتاريخ  ، مقال، عرضاملناطق احلرة فوائد وأضرارمغاوري شليب، - 3
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وتتميز املناطق احلرة لكوا أا تعزل عن باقي أقاليم الدولة من خالل إقامة أسوار العازلة حوهلا،   
سياسية للدولة من الناحية اجلمركية، وتقوم تعامل املشروعات اليت تقام ا كما لو كانت خارج احلدود ال
 .عادة الدولة بإصدار قوانني خاصة باالستثمار يف هذه املناطق

حتقق املنطقة احلرة العديد من األهداف والفوائد لكل من الدولة نفسها واملستثمرين الوطنيني   
  :املستثمر يف اليت يستفيد منهاواألجانب وميكن حصر هذه الفوائد 

رؤوس األموال واملشروعات العاملة فوائد كبرية من اإلعفاءات واملزايا، خاصة اإلعفاءات حتقيق  -
  اجلمركية، وإعفاءات الضرائب اليت ال تتوافر للمشروعات اليت تعمل خارج هذه املناطق احلرة؛

  تسويق إنتاج املشروعات يف أسواق الدول ااورة؛ -

ات اإلنتاج الرخيصة يف بعض الدول، مبا حيقق خفضا لتكاليف مستلزماالستفادة من األيدي العاملة أو  -
  وأسعار املنتجات ويرفع القدرة التنافسية هلذه املشروعات؛

االستفادة من البنية األساسية اليت تقوم الدولة بتوفريها هلذه املشروعات يف املناطق احلرة، مبا يساعد على  -
  ... .تقليل تكاليف اإلنتاج وزيادة األرباح

  :احملددات السياسية.  2

مبدى االستقرار السياسي يف الدول  بعض الدراسات إىل تأثر االستثمار األجنيب املباشر تذهب  
األمريكية، أن االستقرار السياسي يعترب  Kant، من جامعة  1963سنة  Basi" بازي" املضيفة فقد أوضح

  1.املضيفة ىل الدولإ ألول أو الثاين لتدفق االستثمار األجنيب املباشراحملدد ا

، رئيس فريق مؤلفي تقرير عن التنمية عام  Worrick Smith" وريك مسيث: "ويف هذا الصدد قال  
من الشركات عن وجود فجوات بني السياسات  % 90يفيد أكثر من " ،الصادر عن البنك الدويل 2005

  ل ما يزيد على نصف اإلنتاج وبني ما جيري على أرض الواقع العملي، كما أن االقتصاد غري الرمسي يشك
يف العديد من البلدان النامية، وينبغي على احلكومات أن تقوم بسد تلك الفجوات، ومواجهة املصادر األكثر 

  2."عمقا من بني مصادر إخفاق السياسات واليت ميكنها بتعكري مناخ االستثمار
                                                        

  .54ص . عمر صقر، مرجع سبق ذكره - 1
  .econ.worldbank.org/wdr/wdr2005 ، 2005خمتصر تقرير عن التنمية يف العامل البنك العاملي،  - 2



 
 

128 

الكامنة وراء املخاطر السياسية إن التحدث عن احملددات السياسية يقودنا إىل ذكر أهم األسباب  
  .بالدولة املضيفة الشركات متعددة اجلنسية اليت ميكن أن تواجهها

  :طبيعة املخاطر املؤثرة على احملددات السياسية  1.2

الشركات متعددة يتنوع اخلطر السياسي بتنوع أسبابه ومستوياته، ويف إطار عالقة هذا اخلطر ب  
  :ال منها، فإنه قد يأخذ عدة أشكاجلنسية

املصادرة، أي مصادرة احلكومة واستيالئها على املشروعات اخلاصة باألجانب، أو مصادرة بعض أو كل  -
  ؛نافع العامة بدون تعويض ماديممتلكات الغري ألغراض امل

التصفية، وهي عملية االستيالء بال مقابل مادي أو تعويض على املشروعات األجنبية بواسطة احلكومة  -
  املضيفة؛

التأميم، حيث يتم حتويل امللكية اخلاصة ملشروعات األعمال األجنبية، إىل ملكية عامة للدولة مثلما حدث  -
  يف تأميم الشركة العاملية لقناة السويس؛

كقرار أو سياسة تصنعها احلكومات املضيفة حيث ال تسمح  -عدم حتويل العمالت األجنبية للخارج -
 م أو أرباحهم بالعملة األجنبية إىل اخلارج، أو حتدد نسبة من املرتباتللشركات أو األفراد بتحويل دخوهل

  والدخول واألرباح قابلة للتحويل فقط مثلما حيدث اآلن يف اجلماهريية الليبية؛

  1.، أو عدم الوفاء ا ألسباب سياسيةوالشركة متعددة اجلنسيةإلغاء العقود واالتفاقيات املربمة بني الدولة  -

خلصوص جتدر اإلشارة إىل أن حتليل احملددات السياسية من مدخل اخلطر السياسي بأنواعه ويف هذا ا  
  :رئيسني املختلفة ميكن تقسيمه إىل مستويني

  :   مستويات اخلطر السياسي 2.2

  2:مها املستوى الكلي واملستوى اجلزئي  

  :Macro-Levelاملستوى الكلي  1.2.2

                                                        
  .258 ،257 :ص، ص ، مرجع سبق ذكرهأساسيات إدارة األعمال الدوليةأبو قحف عبد السالم ،  - 1
  .259،260 :ص ص نفس املرجع - 2
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السياسية الناجتة عن القرارات اإلستراتيجية أو اجلوهرية حيث حيتوي هذا املستوى على األخطار   
مثل حالة فوز أحد األحزاب (حلكومات الدول املضيفة، أو األحداث اجلوهرية اليت متر ا هذه البالد 

.... اليسارية بشكل غري متوقع يف انتخابات الرئاسة بإحدى الدول، أو االنقالب السياسي أو العسكري
ن حيث مت اإلطاحة بعرش شاه إيران حممد رضا، وسيطرة اخلميين على احلكم وما ترتب مثلما حدث يف إيرا

خاصة منها الشركات متعددة اجلنسية ثارا سلبية متعددة على ى ذلك من تغريات جوهرية كان هلا آعل
  .األمريكية

  :Micro-Levelاملستوى اجلزئي   2.2.2

أثر السياسات احلكومية للدول املضيفة أو تغيري هذه على هذا املستوى يتم توجيه عملية التحليل إىل   
  نوع معني من االستثمارات  بالنشاط االقتصادي، أو تأثريها علىالسياسات على بعض القطاعات اخلاصة 

      أو قيام حكومة الدولة املضيفة بفرض ضرائب على نوع معني  ،أو املشروعات األجنبية يف هذا البلد
دية دون غريه من النشاطات األخرى، أو قيامها برفع الرسوم اجلمركية على الواردات النشاطات االقتصامن 

  .وهكذا... من سلع معينة

وإذا تساءلنا عن مصادر اخلطر السياسي، سنحصل على إجابة تفيد أن هناك مصادر عدة هلذا اخلطر   
  .ددة اجلنسيةآلثار اليت قد تتركها على الشركات متعوا). 4-2(كما هي مبينة يف اجلدول 

  . ركات متعددة اجلنسيةأسباب وآثار اخلطر السياسي على الش) 4-2(جدول  

 مصادر اخلطر
األيديولوجية السياسية، الصراع الديين، عدم االستقرار االجتماعي، التأميم، 

 .الصرعات املسلحة، االنقالب العسكري، احلقد والعداء لألجانب

اآلثار على أعمال الشركات 
 ةجلنسيمتعددة ا

  التجريد من امللكية أو املصادرة؛ ³
  قيود عملياتية؛ ³

  .        .قيود التحويل*    
  .قيود على العمالة*    
  .ملكية حملية*    

  متطلبات إنتاجية* 
  .نكث الوعد وفسخ العقد ³
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  :قيود متايزية ³
  .ضرائب مقصودة، رسوم مجركية*   
  .تعليمات التوظيف والعمالة*  
  .نوع امللكيةاألجور و*  
  .متطلبات خبصوص اإلنتاج*  
 .   أضرار مادية وديدات لألجانب وممتلكام  ³

  .114، ص 2001شوقي ناجي جواد، إدارة األعمال الدولية، األهلية للنشر والتوزيع، األردن،  :املصدر

  :التنظيميةاحملددات القانونية و. 3

يف الدول  أساسية ملناخ االستثمار األجنيب املباشر التنظيمية حمسناتتعترب احملددات القانونية و  
املضيفة، وهذا النوع من احملددات يعتمد على قدرة الدولة املضيفة يف بناء أسس قانونية متتاز باالستقرار 

عطي ضمانات للمستثمر األجنيب عن خمتلف األخطار اليت ميكن أن وافق مع التشريعات الدولية، مما يوالت
أجهزا اإلدارية اهلادفة إىل تبسيط اإلجراءات من خالل قدرة الدولة املضيفة مدى  لك عنيتعرض هلا، وكذ

  :من احملددات عرب النقاط التالية اإلدارية لدخول املستثمرات األجنبية، وميكن تناول هذا النوع

  :توفر إطار تشريعي وتنظيمي لالستثمار األجنيب املباشر 1.3

من العوامل اهلامة املؤثرة  ي حيكم أنشطة االستثمار األجنيب املباشريعي وتنظيمإن وجود إطار تشر  
االستثمارات األجنبية، ألن اإلطار التشريعي ميثل الكيان احلاكم لكافة أوجه النشاط هذه على اجتاهات 

ة االقتصادي، حيث تلتزم كافة األنشطة بالعمل يف قوانني حاكمة ومنظمة لسري هذه األنشطة مبا يعظم املنفع
  1.ويضمن احلقوق املتبادلة ألطراف النشاط االقتصادي

عادة ما حتدد توجهات  ،ختتلف تشريعات االستثمار من دولة إىل أخرى باختالف عدة عوامل  
  2:املشرع يف هذه الدولة أو تلك يف صياغة التشريع، ومن أهم هذه العوامل

                                                        
  .13، ، ص 2004، جملس الوزراء، مصر، أكتوبر جتارب دولية لتحسني مناخ االستثمارمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  - 1
، الكويت ، العامل األخرىتقرير مقارن عن تشريعات تشجيع االستثمار يف الدول العربية وما يقابلها يف بعض دول املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 2

  .2ص 2002
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للقطاع األجنيب أو للتكنولوجيا ومدى  الظروف االقتصادية السائدة مثل مدى احتياج الدول املضيفة -
  حاجتها للموارد الطبيعية؛

  ؛لعاملة الوطنية وحاجتها لتشغيلهامدى توفر اليد ا -

  حجم السوق احمللي ومدى استجابته ملنتجات املشاريع االستثمارية؛ -

السياسية القدرة الفنية واملالية و اللوجيستية لتصدير تلك املنتجات، يضاف إىل ذلك كل الظروف  -
السائدة يف الدولة واليت عادة ما حتدد السياسات االقتصادية اليت تنعكس بالضرورة على ما يتبناه املشرع 

  .منها يف تلك التشريعات

ضوئها إن تشريعات االستثمار بشكل عام تشترك فيما بينها يف قواعد عامة أساسية، ميكن على   
  1:عد فيما يليإجراء املقارنة، وميكن تلخيص أهم هذه القوا

  ؛انفراداملعاجلة التشريعية اخلاصة لالستثمار ككل أو لكل قطاع على  -

  املخاطبون بالتشريع؛ -

  جماالت االستثمار؛ -

  شروط االستثمار وقيوده؛ -

  لتحقيقها؛ شرعاألهداف اليت يسعى امل -

  اجلهة املشرفة على االستثمار وصالحيتها واختصاصاا؛ -

  ر؛الترخيص باالستثما -

  التزامات املستثمر والدولة؛ -

  الرقابة احلكومية؛ -

  طرق فض الرتاعات؛ -

  اجلزاءات؛ -

                                                        
  .4. 3 :نفس املرجع، ص ص - 1
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  تأسيس املشروع االستثماري؛ -

  الضمانات األساسية لالستثمار؛ -

  ... .حوافز االستثمار من مزايا وإعفاءات والتسهيالت املمنوحة للمستثمر -

عامة ال تتوفر مجيعها يف كل تشريع من تشريعات إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن هذه القواعد ال   
االستثمار، وإمنا قد يتوفر بعضها أو مجيعها هنا وقد ال يتوفر بعضها اآلخر هناك حسب الظروف واملعطيات 

  .اخلاصة بكل دولة

      ولكي يكون اإلطار التشريعي جذابا لالستثمار األجنيب املباشر البد من توافر عدة مقومات   
  1 :من أمهها

وجود قانون موحد لالستثمار يتسم بالوضوح واالستقرار والشفافية، وعدم التعارض مع التشريعات  -
  األخرى ذات االرتباط، وأن يكون متوافقا مع القواعد والتنظيمات الدولية الصادرة حلكم ومحاية االستثمار؛

ثل التأميم، املصادرة، فرص وجود ضمانات كافية حلماية املستثمر من أنواع معينة من املخاطر م  -
  احلراسة، نزع امللكية، وتكفل له حرية حتويل األرباح للخارج وحرية دخول رأس املال وخروجه، فضال 

  عن أمهية وجود نظام يكفل محاية حقوق امللكية الفكرية؛

تثمر والدولة اليت تنشأ بني املس قوانني والتعاقدات، وحل الرتاعاتوجود نظام قضائي قادر على تنفيذ ال -
  املضيفة بكفاءة عالية؛

  تفعيل قوانني منع االحتكار ودعم املنافسة؛ -

إلغاء تعدد القوانني املنظمة لالستثمار من خالل توحيد هذه القوانني وذلك دف وضوح اإلطار  -
االجتاهات التشريعي، األمر الذي يؤدي إىل تسيري اإلجراءات القانونية املتعلقة باالستثمار وبالتايل دعم 

  االستثمارية؛

وجود تشريعات قوية ملواجهة الفساد اإلداري، األمر الذي خيفض من قيم التكاليف اليت يتحملها  -
  .1...املستثمرين عند إقامة االستثمار

                                                        
  .120أمرية حسب اهللا، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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  :توفر أنظمة ضريبية ومالية فعالة  2.3

اإلعفاءات واحلوافز أشارت جتارب الدول إىل أمهية تطوير النظام الضرييب، وكذلك ترشيد استخدام   
الضريبية، وكذلك ربط احلوافز املالية بقضايا التشغيل والتحديث التكنولوجي وتنمية الكوادر البشرية، 

  2:، وفيما يلي عرض ألبرز احلوافز الضريبية واملاليةطاراتواإل

طها يعد وضوح النظام الضرييب وكذلك استخدام اإلعفاءات الضريبية وربوضوح النظام الضرييب،  -
  باألولويات االقتصادية يف خطط التنمية االقتصادية من العوامل احليوية جلذب مزيد من االستثمارات؛

، وذلك بنسب كبرية على السلع الرأمسالية واملواد اخلام والوسيطة، حبيث خفض التعريفة اجلمركية -
م والضرائب اجلمركية بنسب خمتلفة تتدرج تلك احلوافز من اإلعفاء التام لألصول الثابتة املستوردة من الرسو

  تبعا للتوجهات االستثمارية؛

، وتقدم للشركات اليت تقوم بتطوير املنتجات القائمة أو ابتكار منتجات جديدة، منح البحوث والتطوير -
مث استرداد هذه املنح يف شكل إتاوات عند جناح املنتج اجلديد، وذلك على غرار املنح اليت تقدمها إسرائيل 

من تكلفة البحث والتطوير بالنسبة   %30ستثمرين واملتمثلة يف منح البحث والتطوير وتتراوح ما بني للم
للمنتجات اجلديدة، كما قامت فنلندا بتخصيص منح البحث والتطوير  %66للمنتجات القائمة وحىت 

األسواق اخلارجية،  لتمويل أنشطة البحث والتطوير اليت من شأا حتسني قدرة املشروعات على املنافسة يف
مليون يورو  390وهو ما ساهم يف ارتفاع حجم املنح املقدمة لتمويل البحث والتطوير يف فنلندا ليصل إىل 

  ؛2003عام 

، وتعين تقدمي منح نقدية كبرية للشركات اليت تقوم خبلق وظائف جديدة، وهو ما يشجع منح التوظيف -
  توسع يف االستثمارات القائمة؛املستثمرين على إنشاء استثمارات جديدة وال

وهي اليت يقل (، تقدم هذه املنح بصفة خاصة للمشروعات الصغرية واملتوسطة عالوات االستثمارات -
، ولكي حتصل املشروعات على هذه املنح جيب أن تكون هذه )موظف مثال 250عدد العاملني فيها عن 

                                                                                                                                                                         
  .13،14 :مرجع سبق ذكره، ص ص جتارب دولية لتحسني مناخ االستثمار، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، - 1
  .11.10نفس املرجع، ص ص،  - 2
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تلك كذلك القدرة على حتقيق رحبية مالئمة، على املشروعات يف مرحلة توسع يف الطاقات اإلنتاجية وأن مت
  أن يراعي وضع حدود قصوى هلذه املنح تبعا خلطط التنمية املرسومة يف الدولة املضيفة؛

، تقدم هذه املنح ملساعدة األفراد على تأسيس املشروعات الصغرية حبيث ال تتجاوز هذه منح التأسيس -
   املقترح عملهم يف املشروع؛املنح نسبة معينة من إمجايل أجور العاملني

، تقدم هذه املنح ملساعدة املشروعات على حتسني قدرا على املنافسة يف األجل الطويل من منح التنمية -
خالل تشجيعها على استخدام التقنيات احلديثة، ويشترط أيضا أن تكون الشركة احلاصلة على الدعم قادرة 

حجم املنحة على طبيعة املشروع ونوع املنطقة اليت ميارس فيها  على حتقيق األرباح يف املستقبل، ويتوقف
  نشاطه؛

  ، حتصل املشروعات الصغرية على منح النقل على تسويق منتجاا إىل املناطق املختلفة؛منح النقل -

يقدم هذا الدعم إىل املشروعات اليت تعمل يف جمال الطاقة مبا يساعد على زيادة موارد  دعم الطاقة، -
  ة املتاحة وخفض أسعارها؛الطاق

، دعم املستثمرين وتشجيعهم يف بداية النشاط عن طريق منحهم توفري األراضي جمانا أو بأسعار خمتلفة -
  ... .أراضي جمانا يف بعض املناطق املستهدف االستثمار فيها تبعا خلريطة التنمية االقتصادية

تها االستثمارية أكثر مواتاة بيئقوانني ولوائح جديدة بقصد جعل مازالت البلدان تعتمد   
 2004خذ ا يف عام أُ ا يف هذا القبيل تتصل باالستثمار األجنيب املباشرتغيري 281للمستثمرين، فمن بني 

، أما خالل سنة لفتح جماالت جديدة أمام االستثمار األجنيب املباشرتغيريا على اختاذ خطوات  235ينطوي 
على اختاذ  اتغيري 164تغيريا حيث ينطوي  205 اجلديدة إىل اخنفض حجم اللوائح والقوانني 2005

   ، بالتوازي مع اختاذ تدابري تروجيية جديدة هذا النوع من االستثماراتخطوات جديدة لتحفيز 
   بلدا قام بتخفيض ضرائب إيرادات الشركات به  20إلضافة إىل ذلك، فإن أكثر من ، با)5-2(اجلدول

، بيد أن عددا من تغيريات السياسات ن الجتذاب مزيد من االستثمار األجنيب املباشرلبلدايف حماولة من هذه ا
      ، و السيما لالستثمار األجنيب املباشريف أمريكا الالتينية وإفريقيا، قد اجته إىل جعل اللوائح أقل مواتاة 

  1.يف جمال املوارد الطبيعية

                                                        
1 - UNCTAD, World Investment Report 2005, New Y, UN, 2005, P 14. 
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  .2005 -1998لقوانني الوطنية التغريات التنظيمية يف اللوائح وا): 5-2(جدول 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998  البند

عدد البلدان اليت أخذت بتغيريات نظمها 
 املتعلقة باالستثمار

60 63 69 71 70 82 102 93 

  205  270  242  246  207  150  139  145  عدد التغيريات يف اللوائح التنظيمية
  164  234  218  234  193  147  130  136  ألجنيب املباشرتغريات أكثر مواتاة لالستثمار ا

  41  36  24  12  14  3  9  9  تغريات أقل مواتاة لالستثمار األجنيب املباشر

االستثمار األجنيب املباشر الوارد من االقتصاديات النامية واالنتقالية وأثاره على  2006تقرير االستثمار العاملياألوتكتاد، : املصدر

  .13، ص 2006جنيف، -، نيويوركالتنمية
  

  :توفر إطار قانوين حلماية حقوق امللكية الفكرية 3.3

تشكل امللكية الفكرية عنصرا مهما من رأس املال الفكري، وهي تتعلق بأمسى صور امللكية ملا يتصل   
باإلنسان ونتاج إبداعه وفكره، وتكمن أمهية محاية حقوق امللكية الفكرية يف احلفاظ على احلق املعنوي 
لصاحب اإلبداع واحلق االقتصادي يف املكافأة على جهده، ومما الشك فيه أن لتحقيق النمو االقتصادي 

، وتوظيف التكنولوجيا ة املوارد الوطنية وجذب االستثمار األجنيب املباشراملستدام الذي يستند إىل تعبئ
ق تطبيق مفهوم حقوق امللكية ومتكني رأس املال البشري واالندماج يف االقتصاد العاملي، البد من تعمي

الفكرية وتعزيز االنسجام مع األحكام املترتبة عليها وإصدار التشريعات اخلاصة ا، وتتمثل محاية حقوق 
  1.امللكية الفكرية يف توفري بيئة تشريعية مواتية للتجارة واالستثمار األجنيب

  :تعريف حقوق امللكية الفكرية 1.3.3

) وايبو(ية، وفقا التفاقية تأسيس املنظمة العاملية للملكية الفكرية تعرف حقوق امللكية الفكر  
WIPOاكافة أنواع احلقوق املرتبطة بامللكية الفكرية من حقوق العمل األديب والعلمي واالختراعات       "، بأ

علمية، واإلبداعات البشرية والتصميمات الصناعية، وتشمل أنواع امللكية الفكرية املصنفات األدبية وال

                                                        
  .1، ص 2002، الكويت،حقوق امللكية الفكريةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار،   - 1
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وحتميها قوانني حقوق املؤلف، وأداء الفنانني والتسجيالت الصوتية والبث اإلذاعي، وحتميها قوانني احلقوق 
ااورة، واالختراعات واالكتشافات العلمية، وحتميها قوانني براءات االختراع، والتصاميم الصناعية، 

مات اخلدمات واألمساء التجارية، وحتميها قوانني وحتميها قوانني امللكية الصناعية، والعالمات التجارية وعال
  ".العالمات التجارية ومحاية مصادر األصول، وأخريا احلماية ضد املنافسة غري املشروعة

  

  :مزايا محاية حقوق امللكية الفكرية 2.3.3

   فادة من مزايا نظم وتشريعات محاية حقوق امللكية الفكرية، خاصةستتستطيع الدول املضيفة، اال  
  :يف ااالت التالية

  تشجيع ومحاية اإلبداع الوطين واألجنيب واالبتكار؛ -

  ؛وخاصة الشركات متعددة اجلنسية تشجيع جذب االستثمار األجنيب املباشر -

  ؛التطوير من طرف الشركات متعددة اجلنسيةتشجيع اإلنفاق على البحوث و -

  وتوطينها يف الدول املضيفة؛ يةتشجيع نقل التقنية من طرف الشركات متعددة اجلنس -

  .1...محاية املستهلك من الغش والتقليد التجاري -

  :إنشاء هيئات وأجهزة االستثمار األجنيب 4.3

تقوم الدول املضيفة بصفة عامة بإنشاء أجهزة وهيئات حكومية تكون مهمتها األساسية هي ختطيط   
 مشروعات االستثمار والتعريف بالسوق  وترويج، فضال عن تسويق وتنظيم وتوجيه االستثمارات األجنبية

يف الداخل واخلارج، كما تقوم بعض الوحدات التابعة هلذه اهليئات باختيار مستوى ونوع التكنولوجيا اليت 
تتواءم ومتطلبات التنمية واملتغريات الثقافية واالجتماعية بالدولة، وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه يف بعض الدول 

هو اهليئة الدولية  ،ملسؤول عن اختيار مستوى التكنولوجيا ونوعه ومدى مالئمته مستقبالًيكون اجلهاز ا
 لالستثمارات األجنبية، ويف مثل هذه احلاالت قد يستلزم األمر مشاركة بعض األجهزة احلكومية األخرى 

                                                        
  .2، مرجع سبق ذكره ، ص حقوق امللكية الفكريةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 1
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يف بعض دول  يف اختاذ القرارات اخلاصة باختيار التكنولوجيا، وتسجيلها وذلك على النحو املعمول به
  .أمريكا الالتينية واالحتاد األورويب وغريها

ميكن تلخيص األنشطة الرئيسية واألدوار العامة للهيئات واألجهزة الدولية لالستثمارات وهلذا   
  :  كما يلي 1األجنبية يف الدول املضيفة

  ختطيط االستثمار األجنيب يف ضوء اخلطة العامة للدولة؛ -

  ت االستثمار األجنيب يف ااالت االقتصادية املختلفة؛تنظيم وتوجيه مشروعا -

  ؛بة على اجنازات وممارسات الشركات متعددة اجلنسيةاملتابعة والرقا -

  تقدمي املساعدات الالزمة إلجراء دراسات اجلدوى التمهيدية والنهائية للمشروعات؛ -

يث تتالءم مع متطلبات وظروف التنمية اختيار مستويات التكنولوجيا وأنواعها ووضع الضوابط الالزمة حب -
  الشاملة وخصائص الدولة؛

للمستثمرين ....) التسويقية والثقافيةاالجتماعية، واالقتصادية و(توفري املعلومات والبيانات املختلفة  -
وإجراء البحوث وتقدمي دراسات  ،األجانب، وكذلك إعداد القوائم اخلاصة مبشروعات االستثمار املطلوبة

  ى التمهيدية هلذه املشروعات جمانا أو املسامهة يف إعدادها؛اجلدو

القيام مبنح املوافقات على املقترحات اخلاصة مبشروعات االستثمار بعد دراستها يف ضوء األهداف العامة  -
  للدولة؛

  ، وتروجيها يف الداخل واخلارج؛)املتاحة واملرتقبة(حصر وتسويق فرص االستثمار املختلفة  -

ق بني الوزارات واهليئات احلكومية وبني املستثمرين األجانب فيما خيتص باملشروعات املقترح التنسي -
  إقامتها؛

ل العامل للترويج لغرض إنشاء وكاالت لترويج االستثمار وإقامة مكاتب خارجية هلا تنتشر يف خمتلف دو -
  االستثمار؛

                                                        
  .344 ،343 :، ص ص2003رات احلليب احلقوقية، بريوت، ، منشوأساسيات إدارة األعمال الدولية، ف عبد السالمحأبو ق - 1
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ارات املوجودة يف الدولة، يتم فيها تقسيم تطوير خريطة استثمارية، وقاعدة بيانات فعلية عن االستثم -
  االستثمارات نوعيا وجغرافيا؛

إتاحة احلرية أمام املستثمرين األجانب للجوء إىل التحكيم الدويل يف حالة فشل تسوية املنازعات، كما  -
مرين ، وذلك دف منح املستث)ICSID(ميكن العمل على االنضمام لعضوية املركز الدويل لتسوية املنازعات 

  ... .مزيد من الثقة

ومن أجل إعطاء أمثلة عن أهم هيئات االستثمار األجنيب اليت أقامتها بعض الدول يف العامل لتحسني   
ناجحة  دولية على جتارب ، بناًء)6-2(  رية، وأهم املهام اليت أوكلت هلا نستعرض اجلدولبيئتها االستثما

  .أكدا الدراسات العلمية

  .الدولات االستثمار األجنيب لبعض يئات ومؤسسبعض ه) 6-2(اجلدول 

 املهام املوكلة هلا إسم اهليئة الدولة

 وكالة االستثمار األجنيب بلغاريا
للمستثمرين وتوفري كافة   one stop shopخدمة الشباك الواحد

  .البيانات اليت حيتاج إليها املستثمرين األجانب

 Danishالس الدمناركي للتجارة   دمنارك
trade council 

بإصدار كافة التصاريح والتراخيص اليت حيتاج إليها املستثمر وهو  - : يقوم
  ما يعرف خبدمة الشباك الواحد

  
  أندونيسيا

  
املكتب األندونيسي لتشجيع وتنمية 

 Indonesian board ofاملشروعات 
Investment and Enterprises 

Dovelopment 

ثل توفري بيانات ومعلومات عن مناخ تقدمي خدمات ما قبل االستثمار م - 
االستثمار يف أندونيسيا وفرض االستثمار املتاحة وكذلك احلوافز املقدمة 

  .للمستثمرين واإلطار التنظيمي اخلاص باالستثمار
  .عالج املشاكل اليت تواجه املستثمرين - 

  اليابان
املنظمة اليابانية للتجارة اخلارجية  - 

)JETRO(  

مكتب متثيل  76ات املتوافرة يف اليابان من خالل ترويج االستثمار - 
  .تنتشر يف خمتلف أحناء العامل

توفري البيانات عن مناخ االستثمار يف اليابان مثل مستوى األجور والبنية  - 
األساسية والنقل وكذلك تقوم بتوضيح اإلجراءات والقوانني املتعلقة 

  .باالستثمار يف اليابان

  .ة جلذب االستثمار األجنيبالوكالة الفرنسي -   فرنسا
توفر الوكالة معلومات عن فرص االستثمار املتاحة يف فرنسا وقوانني  - 

  .االستثمار واحلوافز املقدمة للمشروعات
  .التنسيق بني مكاتب االستثمار اإلقليمية، املنتشرة يف خمتلف أحناء فرنسا - 
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  مؤسسة تشجيع االستثمار   األردن

  سهيل تراخيص مشاريع االستثمارحتديد فرص االستثمار، ت - 
تقدمي معلومات فنية حول االجراءات والبيانات يف القطاعات  - 

  .االستثمارية وتوفريها للمستثمرين املهتمني
  .مساعدة املستثمر يف العثور على موقع تنفيذ املشروع - 

  هيئة تنمية الصناعات املاليزية  ماليزيا
  .الصناعات والقطاعات اخلدميةحتفيز االستثمار األجنيب واحمللي يف  - 
  .املسامهة يف السياسات اليت ترمسها وزارة التجارة الدولية والصناعة - 

 ،جتارب دولية لتحسني مناخ االستثمارمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، : إعداد الباحث اعتمادا علىمن : املصدر
  . 67 -23 :ص -مرجع سبق ذكره، ص

  :اإللكتروين اعتماد أسلوب الترويج 5.3

 االستثمار األجنيب املباشراإللكتروين يف استقطاب  ميكن للدول النامية االستفادة من أسلوب الترويج  
إىل املستثمرين احملتملني  خاصة وأا تواجه منافسة صعبة، حيث يتيح هذا األسلوب وسائل عديدة للوصول

أصبح وجود موقع احلصول عليها، وجيدون صعوبة يف اليت عادة ما يانات واملعلومات املطلوبة ويوفر هلم البو
  هيئات تشجيع االستثمار أمرا مألوفا لتزويد املستثمر مباشرة باملعلوماتشبكي على اإلنترنت ملؤسسات و

  :البيانات االستثمارية اليت حيتاجها حول الدولة، مثال ذلكو

  حتليل شامل لبيئة األعمال؛ -

  اجتاهات االستثمارات الواردة؛ -

  ؛)...، معدل دخل الفرد، معدل التضخم( املؤشرات االقتصادية  -

  حوافز االستثمار؛البيئة التشريعية و -

  اإلجراءات الضابطة لألعمال التجارية؛القوانني و -

  كلفة أداء األعمال؛حتليل القطاعات املستهدفة و -

  ... .اخلدمات اليت تقدم للمستثمر -
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مؤسسة  140ستثمار لديها مواقع على اإلنترنت باإلضافة إىل هيئة تشجيع اال 125يوجد حوايل    
. 1)اإليبانت( وفق إحصاءات الشبكة العاملية للمعلومات االستثمارية ، 2001إقليمية وحملية حىت سنة 
       مستخدمي مواقعهم على شبكة اإلنترنت،من هذه اجلهات بتزايد عدد زوار ووتفيد التقارير الواردة 

  .ؤشرا على تعاظم أمهية هذه املواقع يف اختاذ القرارات االستثمارية املستنريةويعترب ذلك م

ئم صياغة وتنفيذ استراتيجيات استقطاب إن استخدام اإلنترنت كبنك معلومات يعترب أحد أهم دعا  
 صول إىل ثروة من املعلوماتلدى هيئات تشجيع االستثمار، كما ميكنها من الو االستثمار األجنيب املباشر

تالت منافسة، تكاألداء االقتصادي مقارنة بأقطار و يساعد ذلك يف تقومياشتراكات رمزية، وأو مقابل جمانا 
البحث الدقيق عن املستثمرين احملتملني، كما أن توافر مصادر الترشيد ويف  هذه و تساعد بنوك املعلومات

ليلية شاملة حول وضع االقتصاد املعلومات يساعد هيئات تشجيع االستثمار يف احلصول على تقارير حت
مثال وجود قوى عاملة (إجياد امليزة التنافسية للدول قطاعات االقتصاد ذات األولوية، والعاملي وديناميكية 

بالتايل ميكن هلم إيصال رسالة تسويقية أكثر ة قوية، توافر مدخالت اإلنتاج، و، بنية حتتيومؤهلة متعلمة
    2.فاعلية للمستثمرين احملتملني

الشركات متعددة اجلنسية انطالقا من العرض السابق ألهم احملددات املكانية املؤثرة على قرارات و   
ول اختصار هذه احملددات من خالل الشكل سأحاحنو الدول املضيفة،  االستثمار األجنيب املباشروجيه يف ت

  :التايل) 2-3(

  

  

  

  

  

                                                        
، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، النموذج اجلديد لتشجيع االستثمار، تقنيات ترويج االستثمار يف الدول العربية: الترويج اإللكتروينجون ويلي،  -  1

  .61، ص 2001
  .68، ص نفس املرجع - 2
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  .ار االستثمار األجنيب املباشرأهم احملددات املكانية املوجهة لقر): 3- 2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث، معتمدا على مضمون هذا املبحث: املصدر

  

  

أھم المحددات المكانیة الموجھة لقرار االستثمار 

 محددات أخرىمحددات قانونیة  محددات سیاسیةمحددات اقتصادیة 

حجم السوق  -
  .واحتماالت النمو

سياسات اقتصادية  -
  .كلية

  .بنية أساسية مناسبة -
  .سعر الصرف -
  .لتضخممعدل ا -

  .الناتج احمللي اإلمجايل -
  .تكلفة اليد العاملة -
  .إنشاء مناطق حرة -

  املوقع اجلغرايف -

  
  
  
  
  

توفري مناخ سياسيي     -
  .و أمين مالئمني

توفري إطار تشريعي  -
وتنظيمي لالستثمار 

  األجنيب
توفیر أنظمة ضریبیة  -

.ومالیة فعالة  

إطار قانوني لحمایة  -

.كریةحقوق الملكیة الف  

إنشاء ھیئات وأجھزة  -

،االستثمار األجنبي  

اعتماد أسلوب الترویج -

  .إبرام اتفاقيات ثنائية -
االنضمام إىل  -

املعاهدات الدولية لضمان 
  .االستثمار األجنيب املباشر
هذين احملددين سيتم 

من خالل  إليهماالتطرق 
  املبحث املوايل بالتفصيل
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  .جنيب املباشرلقة بضمان االستثمار األاالتفاقيات الدولية املتع:املبحث الرابع

انونية تنظم إقرار أطر قنظرا لرتايد أمهية االستثمار األجنيب املباشر، ظهرت احلاجة إىل صياغة و  
ت أنشطة االستثمارات األجنبية، وذلك من خالل إقرار العالقات بني األطراف املختلفة يف عمليا

ومن أجل  ، حيثاملستثمر األجنيبتوفري بيئة مواتية، إال أن ذلك ال يعد كافيا من وجهة نظر التشريعات، و
متعددة باإلضافة إىل اتفاقيات إقليمية و، ةاملضيفث على عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول محاية استثماراته حي

  .األطراف

إن إبرام مثل هذه االتفاقيات جيعل أنشطة االستثمارات حممية بالنظامني القانونيني الدويل والداخلي   
على حد سواء، حيث تلتزم األطراف املعنية بتحمل املسؤولية القانونية الدولية يف حال اإلخالل به، إضافة 

  تنفيذية اذ ما يلزم من تدابري تشريعية ورتباط الدولة بأحكام االتفاق الدويل يفرض عليها اختإىل ذلك فإن ا
   1.قضائية داخلية لتنفيذ ما ارتبطت به دولياوإدارية و

املتعددة األطراف املتعلقة باالستثمار اقيات الثنائية ويف هذا السياق، فقد مت عقد العديد من االتفو   
  :يتأبرزها اآل. األجنيب

  :شأن معاملة االستثمارات األجنبيةالقواعد اإلرشادية للبنك الدويل ب. 1

هناك مجلة من القواعد اإلرشادية للبنك الدويل بشأن معاملة االستثمارات األجنبية، مت إعدادها عام   
تثمارات املعاهدات الثنائية لالس، باالستناد إىل )MIGA(من قبل الوكالة الدولية لضمان االستثمار  1991

املتحدة،  قرارات األممضافة إىل االتفاقيات اجلماعية ووكذا تشريعات االستثمار يف الدول املختلفة، باإل
  .2قرارات حماكم التحكيم الدويل، وكتابات فقهاء القانون الدويلو

مخس مواد متثل يف بعضها  ،ويشمل نص القواعد اإلرشادية بشأن معاملة االستثمارات األجنبية  
ت يقصد منها متثل يف بعضها اآلخر إضافامة من القانون الدويل املعاصر، وا ما هو مقبول بصفة عانصوص

        .    ا يستجيب للحاجة إىل محاية أفضل للمستثمرين األجانبتطوير هذا القانون مب

  :تلك القواعد اإلرشادية، هناك ثالث نقاط هامة نشري إليهاالتطرق لوقبل   

                                                        
  .34، ص 2003، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، الكويت، اقيات الدولية يف جمال االستثماراالتفإبراهيم حممد العنايب،  - 1
  .23، مرجع سبق ذكره، ص قويدريحممد  - 2
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ليست منوذجا ائيا، وإمنا هي خطوة مهمة يف تطوير معايري دولية مقبولة بصفة عامة، إن هذه القواعد  -
  تكمل معاهدات االستثمار الثنائية وال حتل حملها؛

إن تلك القواعد تعترب إرشادية ومتثل إطارا عاما مرغوبا فيه، حيتوي على مبادئ أساسية، يقصد منها  -
  األعضاء مجيعا؛تشجيع االستثمار األجنيب لصاحل الدول 

   يتعني على الدول األعضاء أن تنظر لتلك القواعد كمعايري مقيدة يف السماح باالستثمارات األجنبية  -
  .ويف معاملتها يف أقاليمها، دون اإلخالل بالقواعد امللزمة للقانون الدويل

الحظات املرتبطة وفيما يلي عرض خمتصر ملضمون املواد اخلمس اليت تتكون منها القواعد، وبعض امل  
  .1ا

ميكن تطبيق هذه "تتضمن هذه املادة تعريفا واسعا بنطاق تطبيقها، حيث تشري إىل أنه  املادة األوىل، -
القواعد اإلرشادية من جانب أعضاء جمموعة البنك الدويل بشأن االستثمارات األجنبية اخلاصة يف إقليم كل 

أا قواعد  "غري اإللزامية لتلك القواعد، حيث أشارت إىل ، كما تؤكد هذه املادة صفة التكميلية و"منها
  ،"ماعية واألدوات الدولية األخرىمكملة للمعاهدات الثنائية واجل

تعاجل هذه املادة مسألة االستثمارات األجنبية أو السماح بالبدء فيها يف الدولة املضيفة،  املادة الثانية، -
  :حيث تشمل على

  بتسهيل وتشجيع تلك االستثمارات؛مطالبة الدول األعضاء  .

أشارت املادة إىل حق كل دولة يف تنظيم قبول تلك االستثمارات على أراضيها، كما نصت على . 
بعض االستثناءات، كحق الدولة املضيفة يف رفض االستثمار، إذا كان ذلك ال يتفق ومتطلبات األمن 

دولة ملواطنيها، وذلك اتساقا مع أهداف الوطين، أو إذا كان ينتمي لقطاعات حيتفظ ا قانون ال
  التنمية االقتصادية؛

أشارت املادة إىل أن القيود الواردة على االستثمارات الوطنية واملتعلقة بالنظام العام، والصحة العامة . 
  .ومحاية البيئة جيب أن تطبق بصورة مماثلة على االستثمارات األجنبية

                                                        
   :ص، ص 1997، 2، مركز البحوث، مصر، العدد االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان النامية، نظرة حتليلية للمكاسب و املخاطربنك مصر، قضايا  - 1

41، 42 .  
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  :ستثمار األجنيب، و تتضمن أساساأساليب معاملة اال املادة الثالثة، -

    السماح حبرية حتويل األرباح الناجتة عن االستثمار، وكذا إعادة رأس املال يف حاالت التصفية . 
  أو البيع، وكذا السماح حبرية التحويل الدوري جلزء معقول من مرتبات وأجور العاملني األجانب؛

  ذلك امللكية الفكرية؛ أمهية محاية املستثمرين وممتلكام، مبا يف. 

أمهية مرونة سوق العمل، وكذا حرية املستثمر يف اختيار القائمني باإلدارة العليا ملشروعه ولو كان  -
  أجنبيا؛

مطالبة الدول األعضاء باختاذ اإلجراءات املناسبة ملنع ممارسات الفساد يف التعامل مع املستثمرين  -
  األجانب؛

الفوائض املالية بعدم إعاقة تدفق االستثمارات إىل الدول النامية، مطالبة الدول املتقدمة ذات  -
وتشجيعها على اختاذ اإلجراءات اليت تسري ذلك التدفق من خالل ضمان االستثمار واملساعدات 

  .الفنية، وتقدمي املعلومات

نيب يف حالة تتضمن معاجلة مفصلة ملسألة حتديد التعويض الذي يستحقه املستثمر األج املادة الرابعة، -
  ة، أو التأميم، أو عند فسخ العقد؛املصادر

وتوضع السبل املمكنة هلذه  ،تتناول مسألة تسوية املنازعات بني املستثمر والدولة املضيفة ،املادة اخلامسة -
تباع، ويف حال فشل أسلوب املفاوضات، ينبغي باالالتسوية، وتؤكد املادة أن املفاوضات هي الطريقة األوىل 

ام اختصاص احملاكم الوطنية إال إذا قبلت الدولة اللجوء إىل التحكم أو التوفيق، مث توصي املادة الدول احتر
   اليت تقبل التحكيم باللجوء إىل املراكز الدولية لتسوية منازعات االستثمار، نظرا ملا يتمتع به من ختصص، 

  .حيادية دوليةو

  :  les traités bilatéraux d 'investissementاالتفاقيات الثنائية.  2

جتسد يف ازدياد ملحوظ  كومات يف تسهيل تدفقات االستثمار األجنيب املباشرإن رغبة احل  
لالتفاقيات الثنائية، مما يسفر إىل حترير التدفقات االستثمارية وتنظيمها وتعظيمها ومحايتها، وتكمن أمهية 

والدولة ) األم(االتفاقية واملمثلني بدولة األصل هذه االتفاقيات يف حتديد التزامات كل من أطراف هذه 
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عرض أهم مواضيع البنود اليت تضمنها عادة كل اتفاقية ثنائية،  ، وسيتم1األجنبية املستضيفة لالستثمارات
  :2واليت من خالهلا تتحدد مسؤولية كل طرف اجتاه اآلخر

ع األنشطة اليت يسمح للمستثمر ، من خالهلا يتم حتديد أنوادخول وتأسيس املشروعات االستثمارية -
  األجنيب أن يقوم ا يف الدولة املضيفة لالستثمار؛

  احلوافز، وتعكس هذه البنود التزام سياسة الدولة جتاه تشجيع االستثمارات األجنبية؛ -

عاملة املعاملة الوطنية ومعاملة الدولة األوىل بالرعاية، وفيها تلتزم الدولة املضيفة ضمن االتفاقية على م -
الدولة األوىل بالرعاية، االستثمارات األجنبية نفس معاملتها لالستثمار احمللي أو أية دولة ثالثة تتمتع مبيزات 

  ألي مظهر من مظاهر التفرقة على أساس جنسية املستثمر؛ وذلك جتنبا

ثمار نصوصا محاية وضمان كاملني، تتضمن اتفاقيات االست املعاملة العامة، معاملة منصفة وعادلة أو -
، وتتلخص ألصحاب االستثمارات األجنبية ضيفةواضحة حتدد حدا أدىن من املعاملة اليت تقدمها الدولة امل

أو محاية وضمان كاملني من أي توغل أو تعدي  ،إما معاملة منصفة وعادلة: مريناألهذه املعاملة يف أحد 
  سواء من جانب الدولة ذاا أو من اجلهات األخرى اخلاصة؛

       املصادرة أو التأميم، تضع اتفاقيات االستثمار كثريا من القيود على حق الدولة املضيفة لالستثمار  -
مبا يف ذلك وعلى وجه اخلصوص االلتزام بدفع تعويضات عادلة يف حالة  ،يف مصادرة أو تأميم االستثمار

  املصادرة أو التأميم؛

ستثمار الثنائي حق التحويل احلر إلراداا املتأتية من املشروع تضمن كثري من اتفاقيات اال حتويل األموال، -
  االستثماري، أو وضع قائمة باملدفوعات اليت ميكن حتويلها من العملة الصعبة؛

تسوية املنازعات، هناك نوعان من اآلليات اليت تتطرق هلما اتفاقية االستثمار فيما يتعلق بتسوية املنازعات  -
آليات وإجراءات تسوية املنازعات اليت تنشب بني الدول األطراف يف االتفاقية، وتلك االستثمارية، أوهلما 

  .اليت تعاجل املنازعات اليت تنشأ بني املستثمر والدولة املضيفة لالستثمار

                                                        
  .1، ص 2003، الكويت،  اتفاقيات االستثمار الدولية، التعريف واملدىاملؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 1
  .12،13، ص ص، نفس املرجع  - 2
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خاصة خالل سنوات  دولية املتصلة باالستثمار األجنيب املباشروقد استمر توسع شبكة االتفاقيات ال  
    440دولة، مقابل  162اتفاقا ثنائية جيمع  1330، مت تسجيل 1997طلع جانفي التسعينات، ففي م
اتفاقا ثنائيا بشأن مسائل  2181تسجيل حوايلفقد مت  2002أما يف اية سنة  ،1يف بداية التسعينات

وصل عدد معاهدات  2004أما خالل سنة  أن االزدواج الضرييب،اتفاقا بش 2256وحنو  ،االستثمار
 معاهدة على التوايل، حيث عقدت 2559و  2392ر الثنائية ومعاهدات االزدواج الضرييب إىل االستثما

 .2نظريا من الدول النامية األخرىبلدان نامية مزيدا من هذه املعاهدات مع  فيها

حيث حبلول  تصلة باالستثمار األجنيب املباشروقد استمر توسع شبكة االتفاقيات الدولية الثنائية امل 
معاهدة، بينما وصل عدد  2495، وصل العدد الكلي ملعاهدات االستثمار الثنائية إىل 2005سنة  يةا

اتفاقية دولية أخرى تنص على أحكام  232معاهدة، إضافة إىل  2708معاهدات االزدواج الضرييب إىل 
  . 3تتعلق باالستثمار

املربمة فاقيات االزدواج الضرييب، االتفاقيات الثنائية واتعدد ، )7-2(من خالل اجلدول  وسينم عرض
  :2005-1997خالل الفترة 

  . 2005 _ 97تطور حجم االتفاقيات الثنائية ومعاهدات االزدواج الضرييب من ) 7-2(جدول 

 1997  2002 2004 2005 

 اتفاقیات ثنائیة
1330 2181 2392 2495 

  2708  2559  2256  -  معاهدات االزدواج الضرييب

  .لوماتعدم توفر املع) -(
  . UNACTAD et OMC: أعاله باالعتماد على معلومات التقريرينمن إعداد الباحث، : املصدر

  *:االتفاقيات متعددة األطراف يف إطار املنظمة العاملية للتجارة.  3

                                                        
1 - OMC, Rapport  annuel, Mondialisation et commerce international, Vol 1, dossier special, 1998. 
2 - Unctad, world Investment Rapport 2004.Newyork.UN, 2005.p14. 
3 - Unctad, world Investment Rapport 2005.Newyork. UN, 2006.p11. 
*- Les accords Multilatérale sur l'investissement dans le cadre de l'OMC. 
**- Agreement on the trade-related investment measures. 

     - Accord sur les mesures concernant les investissement et liées au commerce (MIC).   
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يف الواقع، ال يوجد اآلن يف نطاق املنظمة العاملية للتجارة اتفاق متعدد األطراف يتعلق مبسائل   
، وألول Uruguay roundذ األمر ال يزال قيد النقاش واالختيار، إال أن جولة األورغواي االستثمار، إ

  : مرة يف تاريخ املفاوضات التجارية قد أقرت نصوصا هامة تتعلق باالستثمار األجنيب املباشر أمهها
  اتفاق تدابري االستثمار املتصلة بالتجارة؛ -

  االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات؛ -

  .اتفاقية اجلوانب التجارية املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية -

  :وفيما يلي إشارة خمتصرة هلذه االتفاقيات  

   ** ):Trims(اتفاق تدابري االستثمار املتصلة بالتجارة  1.3

عندما بدأت املفاوضات يف جولة أورغواي، قدمت الواليات املتحدة اقتراحا بضرورة وضع ضوابط   
سية اليت تؤثر على مار اليت تشوه التجارة، كما اقترحت كذلك أن تتناول املفاوضات السيالتدابري االستث

 وقد أدى اعتراض البلدان النامية على حبث القضايا االستثمارية ضمن نطاق  تدفق االستثمار األجنيب املباشر
الستثمار املتصلة ابري ايف النهاية، إىل اقتصار املفاوضات على موضوع حمدد، وهو تد) GATT(الغات 
هناك احلوافز  كومات الستقطاب وتنظيم االستثمار األجنيب املباشرإن من بني التدابري اليت تبنتها احل. بالتجارة

املالية، واخلصم الضرييب، وتوفري مساحة من األرض واخلدمات األخرى على أسس تفضيلية، فضال عن 
  1.لزام باستخدامه طبقا لبعض األولويات الوطنيةذلك، تضع احلكومات شروطا لتشجيع االستثمار أو اإل

لبلدان استخدام مخسة تدابري متصلة بالتجارة، حيث أا إىل أن هذا االتفاق يسمح ل وجتدر اإلشارة  
   تعطي أفضلية املنتجات احمللية على الواردات، ومن مث فإا ختالف مبدأ املعاملة الوطنية، ) أي هذه التدابري(

  :2لتدابري ما يليتشمل هذه او 

االلتزام بشراء منتجات من منشأ حملي، أو أي مصدر حملي، أي ضرورة استخدام قدر من املدخالت  -
  احمللية يف اإلنتاج؛

                                                        
  .206، ص 1995، أمانة الكومنولث، مركز التجارة الدولية، دليل األعمال إىل اتفاقيات منظمة التجارة العامليةهيئة األمم املتحدة للتجارة و التنمية،  - 1
  .27 حممد قويدري، مرجع سبق ذكره، ص - 2

*- The General Agreement of trade in services (GATS). 

   - Accord général sur le commerce des services (AGGS) أو 
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أن يكون شراء أو استخدام منتجات مستوردة من جانب مؤسسة ما مرتبطا حبجم أو قيمة املنتجات  -
متطلبات (الواردات مساوية لنسبة معينة من الصادرات  احمللية اليت تقوم بتصديرها، أي تشترط أن تكون

  ؛)التوازن التجاري

إلزام الشركة األجنبية باسترياد منتجات تستخدم يف إنتاجها احمللي أو ترتبط به عموما، بكمية تتناسب مع  -
  حجم أو قيمة اإلنتاج احمللي الذي تصدره؛

أو ترتبط به بتقييد حصوهلا على العملة األجنبية، على  إلزام الشركة األجنبية ملنتجات تستخدم يف إنتاجها -
      شرط توازن العملة األجنبية، " مبلغ يتناسب مع تدفقات العملة اليت ترجع لتلك الشركة، ويطلق عليه

  ؛"أو متطلبات التحويل األجنيب املؤدية إىل قيود على الواردات

تصدير، حيث تشترط بعض الدول املضيفة على املستثمر قيام الشركة األجنبية بتصدير منتجات أو بيعها لل -
األجنيب أن يصدر كمية معينة من إنتاجه ال تقل عن نسبة معينة من إنتاجه احمللي الكلي، ويطلق عليه شرط 

  ".حدود التصدير"

  :*GATS "الغات" االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 2.3

  قسمت أمانة منظمة  صادية، وقد ـاالقت نشاطات ال من  على جمال واسع " خدمات"تشمل كلمة   

  :1التالية 12التجارة العاملية هذه النشاطات املتنوعة إىل القطاعات 

  ؛)مبا يف ذلك اخلدمات املهنية وخدمات احلاسوب(خدمات األعمال التجارية  -

  ؛)ملصرفيةالتأمني واخلدمات ا(اخلدمات املالية  -                      خدمات التوزيع؛      -
  خدمات السياحة والسفر؛ -                  خدمات االتصاالت؛ -

  اخلدمات الترفيهية والثقافية، الرياضية؛ -      خدمات التسديد واخلدمات اهلندسية؛   -

  خدمات النقل؛ -          اخلدمات التعليمية؛ -

  اخلدمات الصحية؛ -          اخلدمات البيئية؛ -

                                                        
  .257، مرجع سبق ذكره،ص دليل األعمال إىل اتفاقيات منظمة التجارة العامليةهيئة األمم املتحدة للتجارة و التنمية،  - 1



 
 

149 

  .ملشمولة يف مكان آخراخلدمات األخرى غري ا -

  .قطاعا فرعيا 155إىل  السابقة الذكر 12كما قسمت هذه القطاعات   

إىل تعزيز النمو االقتصادي جلميع الشركاء التجاريني ولتطوير البلدان النامية،  "الغات"دف اتفاقية   
تقدمي اخلدمات  ومن خالل تطوير جتارة اخلدمات، وبذلك فهي تقدم جمموعة شاملة من القواعد املتضمنة

، وجتدر اإلشارة إىل أن لوجود التجاري، املماثل لالستثمار األجنيب املباشرالدولية بكل أنواعها، مبا يف ذلك ا
  :يتألف من إطار يبني ما يلي "الغات"هيكل اتفاق جتارة اخلدمات 

واملالحق اليت حتدد املبادئ التدابري اليت تؤثر على جتارة اخلدمات،  اهيم العامة والقواعد املطبقة علىاملف -
  والقواعد للقطاعات النوعية اليت تكمل نص االتفاق؛

التعهدات احملددة بتحرير التجارة يف قطاعات اخلدمات والقطاعات النوعية املدرجة يف اجلداول الوطنية  -
  .للبلدان األعضاء

  :1تنص على ما يلي من مخسة وثالثني مادة، ومالحق، حيث "الغات"هذا وتقع اتفاقية اخلدمات   

أي عدم التمييز بني األطراف يف تبادل ( تنص االتفاقية على العمل مببدأ معاملة الدولة األوىل بالرعاية  -
  ، ومعاملة كل دولة للشركات املقدمة للخدمات سواء كانت حملية أو أجنبية على قدم املساواة؛)املزايا

الدولية من خالل تيسري وصول اخلدمات اليت مصدرها الدول مساندة زيادة دور الدول النامية يف التجارة  -
  النامية إىل أسواق الدول املتقدمة؛

  التعهد بتقدمي معلومات حول القوانني واللوائح الوطنية واملمارسات اليت حتكم اخلدمات؛ -

االتفاقية،  تها لتطبيق أحكام هذهومالءماختاذ األطراف إجراءات لتسيري القوانني واللوائح الداخلية،  -
  راع يف البث يف أي شكوى متعلقة بإجراءات تطبيق قانون أو الئحة؛سوالعمل على اإل

أن يضمن أن تتصرف تلك الشركات طبقا لسلوك  ،يتعني على الطرف الذي لديه شركات احتكارية -
  جتاري، ال يتناقض مع التزاماته لألطراف األخرى؛

                                                        
، بنك جملة املال و الصناعةاالتفاق العام لتجارة اخلدمات عربيا و دوليا على قطاع النقب الربي العريب مع اإلشارة للسكك احلديدية،  صربي عبد الرمحان، أثر -  1

  . 115،116، ص ص 2003، 21الكويت الصناعي، العدد 
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لى التحويالت وتسديد املعامالت التجارية امللزمة مبقتضى هذه ينبغي على األطراف أن ال تطبق قيودا ع -
  االتفاقية؛

يسمح باستخدام إجراءات الوقاية، والقيود على الواردات ألغراض ميزان املدفوعات يف حالة مواجهة  -
  صعوبات يف ميزان املدفوعات؛

سواق واملعاملة الوطنية تنص االتفاقية على أحكام خاصة وملزمة لألطراف يف جمال الوصول إىل األ -
، "جداول االلتزامات"والتحرير التدرجيي لتجارة اخلدمات على أساس قطاعي، وستدرج هذه التعهدات يف 

  .ويضاف إليها جدول زمين لتنفيذ هذه التعهدات

  : *TRIPS "تريبس" اتفاقية اجلوانب التجارية املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية 3.3

مة إىل وضع االتفاقيات واملواثيق املنظمة حلقوق امللكية الفكرية، وإقامة حيث سعت الدول املتقد  
لإلشراف على تطبيق تلك االتفاقيات واملواثيق، وقد أدرجت الدول املتقدمة موضوع   WIPO"وايبو"منظمة

 حقوق امللكية الفكرية يف جوالت مفاوضات التجارة اليت أسفرت على إنشاء منظمة التجارة العاملية عام
دخلت حيز التنفيذ    اليت "تربس"قوق امللكية الفكرية املرتبطة حبة يالتجاراجلوانب ، وإقرار اتفاقية 1995

انتهاء الفترة االنتقالية األساسية احملددة للدول النامية األعضاء وبينها  2000، وشهد مطلع عام يف العام ذاته
، مما يعين أصبحت مطالبة اعتبارا من ذلك )يماويةمن غري قطاعات األدوية واملنتجات الك(الدول العربية 

  1 .التاريخ بااللتزام بأحكام االتفاقية وتوفري التشريعات الوطنية اليت تتسق مع أحكامها

حلماية حقوق امللكية الفكرية وتتبىن هذه  وسعتعترب االتفاقية األحدث واأل ،"تربس"إن اتفاقية   
فاقيات منظمة التجارة العاملية، واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات االتفاقية تطبيق املبادئ األساسية الت
     بأحكام عامة وأحكام تفصيلية،  اثيقمادة، وقد جاءت هذه املو 43الصلة حبقوق امللكية الفكرية عرب 

       مع األخذ يف االعتبار ضرورة إقامة نظام محاية فعال حلقوق امللكية الفكرية، ويف الوقت ذاته ضمان 
  حواجز يف حد ذاا أمام حركة التجارة كحقوق امللكية الفكرية حلماية ال تصبح التدابري واإلجراءات ن أ

  

                                                        
  .2.1، ص ص مرجع سبق ذكره، 2002، الكويت،حقوق امللكية الفكريةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 1
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  .1الدولية

اصة حبماية حقوق امللكية اخلجتدر اإلشارة أن هناك جمموعة من املعاهدات الدولية واإلقليمية،   
  :، نذكر منها"وايبو"املية للملكية الفكرية ، تدار من خالل املنظمة الع"تريبس"الفكرية سبقت اتفاقية 

  الرباءات واملاركات التجارية؛ مياليت حت 1883معاهدة باريس  -

  حول املؤلف؛ 1886معاهدة برن  -

  ؛UPOV (1961(االحتاد الدويل حلماية األصناف احلديثة للنباتات  -

  ؛)معاهدة إقليمية( 1973معاهدة الرباءة األوروبية  -

  ؛1989ية تصميمات النموذج اخلاص باألشياء الدقيقة اتفاقية محا -

  : أما بالنسبة للدول النامية، يوجد مكتبني إقليمني يف إفريقيا مها  

 .؛)APRIPO(منظمة امللكية الفكرية اإلقليمية اإلفريقية  -

  ).OAPI(املنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية  -

       ت الدولية الرئيسية يف جمال امللكية الفكرية ، أحكام االتفاقيا"تريبس"وهكذا مجعت اتفاقية   
يف وثيقة واحدة، فحققت الترابط فيما بينها، بعد أن كانت هذه األحكام متفرقة ومبعثرة يف االتفاقيات 
الدولية املختلفة، وألزمت مجيع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بتطبيق أحكامها بغض النظر عن 

  .2هذه االتفاقيات الدولية أو عدم االنضمام إليهاانضمامها إىل 

  

  

  
                                                        

* -Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 

  - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce(ADPIC).   
  .7، 6ص.،مرجع سبق ذكره صحقوق امللكية الفكريةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار، - 1

** -  Multilatéral agreement in investement (MAI) 

       - Accord Multilatéral sur l'investissement.             
  .32، 31قويدري حممد، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
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  :** MAI "ماي" مشروع االتفاق متعدد األطراف حول االستثمار . 4

      مفاوضات دف  1995،خالل ماي  OCDE 1فتحت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   
     نظمة منذ بداية املفاوضات، إىل إنشاء اتفاق متعدد األطراف حول االستثمارات، ولقد أشارت هذه امل

    إىل أن الدول غري األعضاء، وإن كان ال حيق هلا الدخول كطرف يف املفاوضات إال أنه ميكن أن تنظم 
  ."ماي"إىل اتفاقية 

إىل السماح للمستثمرين حبماية أفضل ضد املصادرة، وضد إجراءات  OCDEيهدف مشروع   
الرتاعات وإىل خلق جمموعة قواعد موحدة، تقوم على محاية  تعسفية أخرى، وإىل إنشاء آليات تسوية

  .املستثمرين، وعلى دخوهلم السوق، واليت ليست متضمنة يف املعاهدات الثنائية حول االستثمار

،   OCDE، واملشجعة من طرفني القواعد اليت حتكم االستثمار األجنيب املباشرإن خلق التوافق ب  
بصورة  ومات اجتاه الشركات متعددة اجلنسيةتصرفات التمييزية لبعض احلكيستهدف القضاء تدرجييا على ال

  .املؤسسات التجارية األجنبية األسواق يف نفس ظروف املؤسسات  التجارية الوطنية يتم معها دخول

هو حترير االستثمارات أكثر من خلق إطار حقيقي لتنظيم هذه  "ماي"اتفاقية ذا املعىن فإن هدف   
  . 2االستثمارات

  :رئيسية هي على حماور ثالثة "ماي"هذا وتركز اتفاقية 

  حتقيق مستويات عالية حلماية املستثمر؛ -

  حتقيق مستويات عالية لتحرير االستثمار؛ -

  .توفري نظم لتسوية وفحص املنازعات -

     

         

  

                                                        
 .من التدفقات الواردة  65%شر حنو اخلارج، وحنو من تدفقات االستثمار األجنيب املبا 85%  أكثر ثراءا يف العامل حيث متثل حنو 29الدول ) OCDE(يظم   - 1

2 - WWW. Unesco.org/ Mostsdarabe/ fiche6b. ht ml. Page consultée le 20/03/2004. 
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  :خالصة

مفهوم ومنـاذج  : هيأربعة أساسية مباحث التحليل، ، بالبحث والدراسة والثاينلقد تناول الفصل   
من خـالل حتويـل    انتقال االستثمار األجنيب املباشردوافع النظريات املفسرة حملددات و ،تدويل الشركات

يف الواقـع العملـي،     ستثمار األجنيب املباشروال إىل اخلارج، احملددات املكانية لتوجيه قرار االألمرؤوس ا
   .اتفاقيات االستثمار الدولية

التوسع اليت تقـوم ـا   عملية التطور واألول املبحث ل عرض خمتلف مكونات لقد تبين من خال  
        حتقيـق التنـوع اجلغـرايف    : الشركات، يف سبيل زيادة أنشطتها على املستوى الدويل، عن طريق كل من

عن كذلك أو ختفيض تكلفة عوامل اإلنتاج، ويف األسواق اليت تعمل ا الشركة سواء دف زيادة األرباح 
الثالث و أما عند عرض مكونات املبحث الثاين ،طريق تعميق عمليات الشركة داخل السوق الدويل الواحد

سـتثمار األجـنيب املباشـر،            اليت حاولت تفسري ظاهرة اال واحملددات النظريات وتعددت تبني أنه توالت
ددات يف الواقع العملي جعل هذه احملتلك االستثمارات، الشيء الذي  قرارات تدفق باب الكامنة وراءواألس

 مـن  عرضتأما املبحث الرابع  والقانونية يف العامل،السياسية وع بتطور املتغريات االقتصادية وتتنتتزايد و
هاما يف توجيه ومحايـة االسـتثمارات األجنبيـة     اإلقليمية اليت لعبت دوراخالله أهم االتفاقيات الدولية و

  .  التدابري اليت يلتزم أطراف هذه االتفاقيات بتنفيذهااملباشرة، عن طريق مجلة من 

س أكثر ما يتطلبه املستثمر األجنيب اليوم هو مقياحقيقة  .ملنافسة اليوم جتعل ذلك غري كافلكن ا  
هلذا ظهرت يف اآلونة األخرية مؤشرات رقمية سامهت يف الكشف عن مدى مصداقية وموضوعية وشفافية، و

يف الدول، مما أدى إىل حتسني قرارات املستثمرين األجانب يف املفاضلة بني الدول، سالمة مناخ االستثمار 
لدراسة أهم املؤشرات العاملية املعتمد عليها يف حتسني الفصل الثالث واملشاريع اليت سيقيموا، وهلذا خصص 

ل أيضا عرض أهم قرارات رجال األعمال األجانب يف توجيه استثمارام املباشرة، ويف نفس الفصل سنحاو
املعايري املعتمد عليها من طرف املستثمرين األجانب يف دراسة سالمة وجدوى مشاريعهم االستثمارية 
املوجهة حنو اخلارج، ويف األخري نعطي حملة عامة حول حجم وجغرافية االستثمار األجنيب املباشر يف العامل 

   . بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة
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  :ثالثالفصل ال
حمسنات قرار االستثمار األجنيب املباشر،    

  .وحجمه و جغرافيته يف العامل
  :متهيد

  املؤشرات الدولية واإلقليمية احملسنة لقرار:املبحث األول

  .االستثمار األجنيب املباشر                

  معايري دراسة جدوى مشاريع االستثمارات:املبحث الثاين

  .األجنبية               

  حتليل حجم وجغرافية االستثمار األجنيب:املبحث الثالث

  .املباشر عامليا وعربيا               

  :خالصة
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  .جغرافيته يف العاملحجمه واالستثمار األجنيب املباشر، و حمسنات قرار: الفصل الثالث
  :متهيد

ال األعمال عل رجالقرار يف كل دولة إىل معرفة املرجحات اليت جت يف الوقت احلايل يسعى صانعو  
ة        حقيق .مأو يتوسعون يف مشروع قائـ يفضلون بلد على آخر، وهم ينفذون مشروعا جديدا يف بلد

أو قد يتخذون  ذلك يقيمون املشروع يف ذلك البلدمث بعد  ،تقييم البلد ككل وه ما يقوم به رجال األعمال
بني املشروعات هناك أساليب دراسة  باملفاضلةوفيما خيتص  االثنني متداخالن،جمتمعني حيث أن  القرارين

قة هنالك الطري ني الدول فهي األصعب،أما املفاضلة ب ، وسبل ختصيص رأس املال الشائعة،اجلدوى املعروفة
  املكانية  دداتاحملالسهلة اليت تعتمد على االنطباعات والتصورات املسبقة واألحكام الوضعية املنصبة على 

ذا أسلوب رجال رمبا كان ه ،ومن مث يوضعون أو يصدرون أمواهلم فيه مار السالفة الذكر،أو املوقعية لالستث
ما يتطلبه رجال األعمال اليوم هو مقياس أكثر  ،لكن املنافسة جتعل ذلك غري كاف األعمال يف السابق،

  . مصداقية وموضوعية وشفافية

ملتعلقة مبوضوع ما والدقة تغريات املهمة احقيقة التقدم البشري يف جوهره ليس إال السري حنو قياس امل  
ومعرفة عالقة املتغريات مع بعضها وتوصيف تلك العالقة رياضيا ورقميا، ورجال أعمال  يف ذلك،

    ولذا يبدي املستثمر اهتمام بالتفاصيل ودقة  ،فهي سائرة يف هذا االجتاه اليوم ليست استثناء،وشركات 
رقم " إذا املطلوب هو اختصار وضع البلد يف  الدول واختاذ قراره، املفاضلة بنيليتمكن من  يف القياس

مات تعمل على مد أت يف العقود األخرية مؤسسات ومنظ، وكاستجابة لذلك نش"ةكلمة وحد"أو " واحد
وقامت بتطوير مؤشرات لغرض  ت رقمية تساعدهم يف اختاذ القرار،رجال األعمال يف الدول مبعلوما

وما ينقص جلذب رجال  فة وضع بلدهم بني الدول املختلفة،يف تلك الدول ملعر مساعدة صانعي القرار
  .  األعمال والشركات األجنبية

  : هذا الفصل لدراسة وهلذا سيخصص        
احملسنة لقرار الشركات متعددة اجلنسية يف توجيه تدفقات استثماراا املباشرة حنو أهم املؤشرات العاملية  -

  ؛ةضيفامل انالبلدخمتلف 
  .يف البلد املضيف  جدوى مشاريع االستثمار األجنيب املباشر هم املعاير املعتمدة يف دراسةمث أل -
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   .املؤشرات الدولية واإلقليمية احملسنة لقرار االستثمار األجنيب املباشر: املبحث األول 
عدد كبريا من هذه  نالكحيث يالحظ املتتبع أن ه الدولية واإلقليمية،لقد تناما دور املؤشرات   

من األخطاء لكنها حتما من  ومل تصل مرحلة الدقة الكاملة والثبات وال ختلاملؤشرات، واليت هي باعترافها 
     وقد أثبتت عدة دراسات أن هنالك صلة إحصائية قوية بني ترتيب البلد أو درجته  ،"حمسنات القرار"

قوية  كما يالحظ وجود عالقة إحصائية ،تثمار أجنيبيف بعض هذه املؤشرات وبني مقدار ما جيتذبه من اس
متقدم     فالدولة اليت تنخفض فيها املخاطر وفق أحد املؤشرات حتظى مبوقع  بني الدول يف هذه املؤشرات،
عالية  ةكما أن البلد الذي يتميز بقيمة مقدرة يف جمال التنمية البشرية حيرز درج يف مؤشر احلرية االقتصادية،

 وهذا يعين أن التصنيفات هذه أو مكوناا أو معايري مماثلة هلا البد أن تدخل  روة األمم وهكذا،يف مؤشر ث
  .ا التأثريية اهلامة يف حسابات رجال األعمال وصانعي القرار لالستفادة من مدلوال

، لندرك كيف تعمل هذه املؤشرات الدولية واإلقليمية،ويف هذا اإلطار بالذات سنحاول عرض أهم    
من خالل هذه  وضاع يف دولة ما كموقع لالستثمار،وماذا تعين، وما نظرة رجل األعمال األجنيب إىل األ

  . املؤشرات

     : index of economic freedomمؤشر احلرية االقتصادية .  1
 1995منذ عام " وال ستريت جورنال" بالتعاون مع صحيفة "  Herrtageهريتاج "يصدر معهد   

يف مواجهة احلرية ) احلكومة(ق اليت متارسها السلطة ية االقتصادية لغرض قياس درجة التضييمؤشر احلر
بينهما  2006دولة يف مؤشر عام  157دولة وتدخل  161ويغطي املؤشر  ،1االقتصادية ألفراد اتمع 

ا عرب السنني وقد تصاعد مؤخرا اهتمام الدول مبوقعها يف هذا املؤشر وقياس درجة حتسنه ،دولة عربية 22
  . 2يف جمال احلرية االقتصادية

      :مكونات املؤشر  1.1
  : عوامل تشمل 10يستند مؤشر احلرية االقتصادية إىل   

  ؛ )معدل التعريفة اجلمركية ووجود حواجز غري مجركية(السياسة التجارية  - 
 ؛)اتلألفراد والشركاهليكل الضرييب ( وضع اإلدارة املالية ملوازنات الدولة   -

 حجم مسامهة القطاع العام يف االقتصاد؛   -

                                                        
 .18ص ، 2006، الكويت، 2006، العدد الفصلي الثالث نشرة ضمان االستثماراملؤسسة العربية لضمان االستثمار،   -1 

  . www.heritage.org: اإلنترنيتموقع املؤشر على شبكة  - 2
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  ؛ )مؤشر التضخم( السياسة النقدية   -

   تدفق االستثمارات اخلاصة واالستثمار األجنيب املباشر؛  -
 وضع القطاع املصريف والتحويل،   -

 مستوى األجور واألسعار؛  -

 حقوق امللكية الفردية؛   -

 ؛  ةوالبريوقراطيالتشريعات واإلجراءات اإلدارية   -

 .أنشطة السوق السوداء  -

  .وحيسب املؤشر بأخذ متوسط هذه املؤشرات الفرعية نح هذه املكونات أوزانا متساوية،ومت  

  :  دليل املؤشر  2.1

  يدل على حرية اقتصادية كاملة؛  ) 1.95  - 1 (_ 
  يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة؛  )  2.95 - 2( _ 

  على ضعف احلرية االقتصادية؛  يدل   ) 3.9   - 3( _ 

  . يدل على انعدام احلرية االقتصادية)   5      - 4 (_ 

  1: دروس مستفادة من املؤشر  3.1
محاية حقوق امللكية اخلاصة لألصول وتوفري جماالت حلرية  ،تعين احلرية االقتصادية يف مفهومها العريض  -

   كما تعين غياب اإلكراه القسري للحكومة  ،اإلبداعوتعزيز روح املبادرة و ،ألفرادلاالختيار االقتصادي 
  يف عمليات اإلنتاج والتوزيع واالستهالك للسلع واخلدمات من غري مستلزمات محاية املصلحة العامة؛

يف إعطاء صورة عامة حول مناخ االستثمار يف البلد، لكونه يأخذ  احلرية االقتصادية، يساهم مؤشر  -
القانون ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة  ،ةلقة باملعوقات اإلدارية والبريوقراطيباالعتبار التطورات املتع

  ؛وقوانني العمالة
ازدادت أمهية مؤشر احلرية االقتصادية وتتبعه من قبل املستثمرين بالدرجة األوىل وكذلك أصحاب القرار   -

  اب حصة ـتثمار الستقطــج لالسواملسؤولني جلهة خلق انطباع اجيايب عن البلد، و يدعم عمليات التروي

                                                        
 . 82، ص 2003، الكويت، 2002ية بمناخ االستثمار يف الدول العراملؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 1
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  .باشراألجنيب امل متزايدة من االستثمار

  :  وضع الدول يف املؤشر 4.1
  : 20061وفق مؤشر احلرية االقتصادية لعام   

  ؛اتتصدرها كل من هونغ كونغ وسنغافورة وايرلند رية اقتصادية كاملة،دولة تتمتع حب 20فإن   -
  دولة؛ 52حسب املؤشر عددها  اقتصادية شبه كاملة، تتمتع حبرية أما فيما خيص الدول اليت  -

  دولة؛ 73أما عدد الدول اليت حرية االقتصادية ضعيفة عددها _ 
  . دولة 12أما الدول اليت حريتها االقتصادية معدومة عددها _ 

الذي يعرض ترتيب دول  ،)1ق رقم امللح(من خالل  ن االطالع على تفاصيل هذا املؤشر،وميك  
  .2006-1995فترة الاركة يف هذا املؤشر، و يعرض أيضا تغريات هذا املؤشر خالل العامل املش

  : وضع الدول العربية 5.1

       شهدت هذا العام أيضا تراجعا  ،من املؤشر أن الدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا يتضح  
حتسنا  دول 7حيث سجلت  ،2005واستمر خالل  2004دايته عام يف احلريات االقتصادية كانت ب

ومازالت مملكة  ،دول عربية 10مقابل تراجعا يف احلريات االقتصادية يف  ،نسبيا يف حريتها االقتصادية
ى الرغم     أما ليبيا وعل نشاطها، البحرين حمتفظة بصدارة املؤشر عربيا على الرغم من التراجع الطفيف يف

  .ية االقتصادية املعدومة يف العامل ذات احلر 12 من تسجيلها حتسنا نسبيا، فإا بقية ضمن الدول
األوائل     تلتها يف املراكز العشرة ،عامليا 25املركز على تتصدر البحرين الدول العربية حبصوهلا   

، 74سلطنة عمان  ،73، لبنان 65، اإلمارات 62السعودية  ،57األردن  ،50 كل من الكويت يف املركز
  . 1212مصر  ،119، اجلزائر  99تونس 

  :ووفق املؤشر صنفت الدول العربية كالتايل        
  دول حبرية اقتصادية شبه كاملة؛ 5تتمتع   -
  دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة؛ 11 -

التايل ) 1-3(واجلدول. ودولة واحدة الزالت ضمن الدول ذات احلرية االقتصادية املعدومة وهي ليبيا _ 
  .يبني ترتيب الدول العربية يف هذا املؤشر 

                                                        
1 - Marc A. Miles, Index of Economic Freedom 2006, The Heritage Foundation/ WallStreet Journal, 2006, P P 13-14. 
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  .2006مؤشر احلرية االقتصادية ) 1- 3(دول اجل

  
  .www.heritage.org: املؤسسة العربية لضمان االستثمار نقال عن موقع: املصدر

 

  :  corruption perception indexمؤشر الشفافية .  2
نظمة غري حكومية مقرها فينا، مؤشر كم 1993اليت تأسست عام  تصدر منظمة الشفافية الدولية،  
ممارسة اإلدارة كمؤشر مركب يعكس درجة حتسن يف  1995منذ عام ) أو مؤشر النظرة للفساد(الشفافية 

لغرض تأطري جهودها يف حماربة الفساد وتعزيز الشفافية يف هذه  احلكومية والشركات متعددة اجلنسية،
وقد أظهر املؤشر حتسنا طفيفا عرب السنوات  ،1دولة عربية 16دولة منها  163ويغطي املؤشر  ات،املمارس

مر وجاذبية البلد كموقع املاضية رغم تصاعد االهتمام الدويل مبشكلة تفشي الفساد وتأثريها على قرار املستث
شوة لكوا من أسوأ وتصدر منظمة الشفافية الدولية أيضا مؤشر الرشوة الذي يعنى برصد الر استثماري،

                                                        
1 - Transparency international ، Transparency International Indice de Perceptions de la Corruption 2006, Berlin 
Allemagne,2006, P P 6-9. 
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أصدرت منظمة  2001 سنة ومع اية ،املتحولة ودول االقتصادياتخاصة يف الدول النامية  فساد،مظاهر ال
  ".التقرير العاملي حول الفساد " الشفافية الدولية ألول مرة 

  :  مكونات املؤشر 1.2
مؤسسات دولية مستقلة ترصد أراء املستثمرين  7قامت به  ،مسحا ميدانيا 14يستند املؤشر إىل    

ليني واألجانب واملتعاملني مع اإلدارات احلكومية املعنية واخلرباء واحملللني حول اإلجراءات املتبعة ودرجة احمل
 ،، و متزج  آراءهم حول نظرم يف مدى تفشي الفساد والرشوةمشاريعهم املعاناة اليت تعترضهم يف تنفيذ

والبد لقبول الدولة يف املؤشر من أن  ،ألول مرة  الضبابية ومؤشر ،كما أدخلت مؤشر بيئة أداء األعمال
  . مسحات للرأي حول النظرة للفساد على األقل 3يكون قد مت فيها إجراء 

  : دليل املؤشر 2.2
  يعين درجة فساد عالية؛ ) 0(صفر   -
  يعين درجة شفافية عالية؛  10  -
     .)النظرة للفساد(مستويات متدرجة من الشفافية  10-5مابني   -

   1:ادة من املؤشر دروس مستف  3.2
 الشفافية من ضرورة احلذر عند مقارنة البيانات من سنة ألخرى بسبب كون املؤشر يستند تنبه منظمة  -

  إحصائية لألداء؛ سإىل مسحات رأي ترسل إىل عينات خمتارة وخمتلفة وليس إىل مقايي
   سياسة النفس الطويلة للوصول منظمة الشفافية الدولية إىل تكثيف اجلهود حملاربة الفساد وتبين  اتدعو -

ما ال يتوقع أن يتم بلد إذ تبني أن تغري الفكرة السائدة عن الفساد يف  ،إىل بيئة أكثر شفافية يف أداء األعمال
تعكس معاجلة  ،وحىت العامة من الشعب ،بسرعة من دون بذل جهود ملموسة يف أوساط رجال األعمال

                                                    حقيقية ملشكلة الفساد؛              
ر من دولة مثل القوانني اليت صدرت يف أكث ،تتابع منظمة الشفافية العاملية واجلهود الدولية حملاربة الفساد -

  .إىل كبار املوظفني يف الدولة واليت حترم دفع الرشاوى، من قبل الشركات متعددة اجلنسية

  :ر وضع الدول يف املؤش  4.2
  رك ـوزيلندا والدامنـتليها اسالندا وني فان أكثر الدول شفافية هي فنلندا، 2006وفق مؤشر عام   

                                                        
  .90، مرجع سبق ذكره ص 2002مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 1
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وقد جاء املؤشر لعام  . ر وهاييتأما أقل الدول شفافية فهي السودان وكينيا والعراق وميامن ،مث سنغافورة
ع على املؤشر كامال لالطال(.  20061-1999كمتوسط للمسحات  اليت أجريت خالل الفترة  2006

  . )2أنظر امللحق

  :                     وضع الدول العربية   5.2
على التوايل عام  40. 39. 36. 32لقد احتلت كل من قطر والبحرين وعمان واألردن الترتيب   
فيما تأثرت تونس يف ترتيبها مقارنة بالسنوات السابقة، أين كانت حتتل املرتبة األوىل عربيا ،  2006

عامليا، واجلدول  51يف الترتيب السادس عربيا و 2006لتتمركز سنه  ، 2001يف العامل سنة 33ملرتبة وا
  . 2006 املشاركة يف مؤشر سنة 13ترتيب الدول العربية  التايل يستعرض  )3-2(

  .2006وضع الدول العربية يف مؤشر الشفافية لسنة ) 2- 3(اجلدول 

  املؤشر  املسوحات عدد  البلد  عربيا ترتيب  عامليا ترتيب

  6.0  5  رقط  1  32
  5.7  5  نالبحري  2  36
  5.4  3  انعم  3  39
  5.3  7  األردن  4  40
  4.8  5  الكويت  5  46
  4.6  5  تونس  6  51
  3.6  3  انلبن  7  63
  3.3  6  رمص  8  70
  3.3  5  ةالسعودي  9  70
  3.2  6  رباملغ  10  79
  3.1  5  راجلزائ  11  84
  2.9  3  اسوري  12  93

  2.6  4  اليمـن  13  111
     www.trasparenting.org:2006من إعداد الباحث باالعتماد على مؤشر الشفافية  لسنة : املصدر            

  

  
                                                        

1  -  Transparency international, Op.cit, P P 5-7. 
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  :  the opacity Index   مؤشر الضبابية.  3

 2001منذ عام ) عدم الوضوحأو (مؤشر الضبابية  "برايس ووترهاوس كويرز" تصدر شركة   
واملتعارف عليها يف الدول وتأثريها على كلفة  يف املمارسات السائدة،ضوح والدقة لغرض قياس درجة الو

سياسية والثقافية دون اخلوض يف االعتبارات األخالقية وال يث الكلفة االقتصادية لرأس املال،رأس املال من ح
ياسات التغري يف الساسة متكاملة قامت ا حول تأثري وجاء إطالقها للمؤشر يف إطار در هلذه املمارسات،
دول من  10دولة تتوزع بني  35وقد غطى املسح  على النمو االقتصادي واالستثمار، ودرجة الشفافية

دول من أوروبا، والواليات املتحدة  9و يقيا،دول من أفر 3دولة من آسيا، و  12أمريكا الالتينية، و
دولة من بينها  48غطاة إىل فارتفع عدد الدول امل 2004أما خالل سنة  ،1األمريكية يف أمريكا الشمالية

   2) . ولبنان السعودية، مصر،( ثالث دول عربية هي 

  : مكونات املؤشر  1.3
  : يستند مؤشر الضبابية إىل مخس جماالت تشمل  

  الفساد؛    -
 النظام القضائي؛    -

 ؛)ضمنها السياسة املالية للحكومة (السياسة االقتصادية الكلية    -

 ؛ )ضمنها سالمة ممارسة الشركات وتوافر املعلومات  (معاير احملاسبة    -

 .  اإلطار املؤسسايت   -

وقد  ليل من كبار اخلرباء االقتصاديني،تستند املعلومات املستقاة إىل مسوح ميدانية موجهة، وحت           
الذي ) النظرة للفسادأو (سامهة منظمة الشفافية الدولية إىل دعم هذا املؤشر الذي يتأثر مبعيار معدل الشفافية 

  .و السالف الذكر تصدره هذه املنظمة سنويا
االستثمار مؤشر الشفافية نسب التأثري على حجم  نح هذه املكونات أوزانا متساوية، ويضمومت       

  . حلد األدىن وسيناريو احلد األعلىالذي ختسره الدول سنويا وفق سيناريو ااألجنيب املباشر 

  : دليل املؤشر 2.3
  نسبة منخفضة من املؤشر تدل على ارتفاع درجة الوضوح والشفافية وصالح احلكم واإلدارة؛   -

                                                        
 .95، مرجع سبق ذكره ، ص  2002مناخ االستثمار يف الدول العربة مؤسسة العربية لضمان االستثمار ،  - 1

2 - Joel Kurtzman, Glenn Yago, The Global Costs of Opacity Measuring business and investment risk worldwide, 
MIT Sloan Management Review .October 2004, P 13. 
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  .نسبة مرتفعة للمؤشر تدل على خطورة حالة الضبابية وعدم الوضوح يف الدولة  -

    1 :دروس مستفادة من املؤشر 3.3
معوقات االستثمار األجنيب  مات لتحديد أبرزيعترب مؤشر الضبابية أداة حتليلية مهمة يف خدمة احلكو -

وحتسني البيئة التشريعية واملؤسسية  ،ويفيد أنه كلما ركزت الدولة على الشفافية وحماربة الفساد املباشر،
وأفضل املمارسات احملاسبية واملالية زادت قدرا على استقطاب التدفقات االستثمارية  ،واالقتصادية

  زز االزدهار؛ اخلارجية اليت تدعم النمو االقتصادي وتع

تفيد التحاليل الواردة بأن جلوء الدول النامية إىل إصالح اإلطار التشريعي واملؤسسي له فعالية مماثلة    -
يف معدل مؤشر الضبابية  %1، وأن زيادة االستثمار األجنيب املباشرفز الضريبية يف استقطاب لتقدمي احلوا

  إصدار سندات الدولة؛كأنه مبرتلة رفع ربع درجة يف سعر الفائدة على 
وتفيد  ، االستثمار األجنيب املباشردرة الدولة على استقطاب حيدد مؤشر الضبابية أثر عدم الوضوح يف ق  -

مل جتد طريقها للدول مليار دوالر من هذه االستثمارات  178إىل  129قيمته  البيانات املنشورة بأن ما
يار دوالر خالل مل160كلفة تزيد على  ، قد أضافتسيادة حالة عدم الوضوح املدرجة يف املؤشر بسبب

ويل من اإلقراض دولة توافرت عنها البيانات يف احلصول على مصادر التم 20يف 1999-1998عامي 
  . اخلارجي

  :وضع الدول يف املؤشر   4.3  
 األكثر وضوحا وفق اعتبارات املؤشر كافة، الدولة فنلندا تعترب 2006وفق مؤشر الضبابية لسنة   

، مث تليها اململكة املتحدة والدامنرك والسويد )أو عدم الوضوح (يف مؤشر الضبابية  %13فهي سجلت 
اندونيسيا وكذلك كل من لبنان و، %51أما أعلى نسبة ضبابية قد جاءت يف فرتويال نسبة ، % 19بنسبة 
        ط للمراتب األوىل أخذ عينة فقب( 2 ،ترتيب الدول ضمن هذا املؤشر يوضح) 3-3(واجلدول ، %59مبعدل 

، أما من أجل اإلطالع على املكونات الفرعية للمؤشر، وترتيب الدول املشاركة فيه يكون من )األخريةو
  .)3امللحق رقم (خالل 

  :وضع الدول العربية يف مؤشر  5.3
 السعودية كما يلي، 2006أن ثالثة دول عربية دخلت يف ترتيب مؤشر سنة  كما سبق وأن ذكر       
  ، حمتلني يف ذلك الترتيب العاملي %59مث تليها لبنان  % 48مث مصر  %46 لت على رصيدحص

                                                        
 .97 ،96، مرجع سبق ذكره ، ص ص  2002مناخ االستثمار يف الدول العربة املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 1

2- Joel Kurtzman, Glenn Yago, OP.Cit, P 13. 
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  .1على التوايل  48، 42، 40: التايل) بالنسبة للدول املشاركة يف املؤشر فقط(

  .2006مؤشر الضبابية لسنة ) : 3- 3(اجلدول 
  الترتيب  املؤشر  البلد

  1  13  لندافن
  2  19  اململكة املتحدة

  3  19   الدمنرك
  4  19  السويد

  5  20  هونغ كونغ
...      

  6  21  الواليات املتحدة األمريكية
  40  46  السعودية

  42  48  مصر
  48  59  لبنان

  49  59  أندنيسيا

 http://www.opacity-index.com ،2006 :إعداد الباحث باالعتماد على بيانات:املصدر
  

 the ease of doing business index:مؤشر سهولة أداء األعمال   .4

ضمن تقرير بيئة أداء ، 2005فرعي جديد سنة  رستحدث مؤشر سهولة أداء األعمال وهو مؤشأ 
ومؤسسة   World Bank Groupعن جمموعة البنك الدويل، 2004ال الذي يصدر سنويا منذ عام األعم
ؤشرات الفرعية ، هو مؤشر مركب يتكون من املfinance corporation  Internationalويل الدوليةالتم

يقيس املؤشر مدى تأثري القوانني واإلجراءات  يانات بيئة أداء األعمال،العشر اليت تتكون منها قاعدة ب
دف  اع املؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم،احلكومية على األوضاع االقتصادية، مع التركيز على قط

غطى  ملتقدمة ويف الدول النامية، حيثدول اوضع أسس للقياس واملقارنة بني أوضاع بيئة األعمال يف ال
هذه  جيبويت املؤشر ألول مرةو بدخول دولة عربية ) 17(منها سبع عشر ،2006دولة سنة  175املؤشر 

  .20052دولة عربية سنة  16 منها ست عشرةدولة، 155السنة، مقارنة مع 

  
                                                        

1 - Idem. 
  .11، مرجع سبق ذكره ص 2006نشرة ضمان االستثمار العدد الفصلي الثالث املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 2
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  :  مكونات املؤشر 1.4

قاعدة  ن يف جمملهامؤشرات فرعية، تكو 10مؤشر سهولة أداء األعمال مؤشر مركب يتكون من    
  :  1بيانات بيئة أداء األعمال

   ؛مؤشر استخراج الترخيص -                ؛مؤشر تأسيس املشروع -
   ؛مؤشر تسجيل املمتلكات -                ؛مؤشر توظيف العاملني -
   ؛مؤشر محاية املستثمر -          ؛مؤشر احلصول على االئتمان -

  مؤشر التجارة عرب احلدود؛ -                   ؛مؤشر دفع الضرائب -
 .مؤشر إغالق املشروع -؛                     مؤشر إنفاذ العقود -

  .كما يتكون كل مؤشر فرعي من عدة مكونات     

واحلد  )نسبة من الدخل الوطين للفرد(التكلفة  املدة الزمنية، عدد اإلجراءات ،: مؤشر تأسيس املشروع -
 ؛ )نسبة من الدخل الوطين للفرد ( املشروع  ءاألدىن من رأس املال لبد

 ؛)نسبة من الدخل الوطين للفرد( والتكلفة عدد اإلجراءات، املدة الزمنية، :مؤشر استخراج التراخيص -

ل مؤشر صعوبة الفص ،مؤشر صرامة ساعات العمل مؤشر صعوبة التوظيف، :مؤشر توظيف العاملني -
مؤشر كلفة الفصل من العمل  ،)من الراتبنسبة (مؤشر كلفة التعيني  عمل، مؤشر صعوبة التوظيف،من ال

 ؛)أسابيع من األجر( 

من قيمة 100ـ ب(والكلفة ، )يوم العمل( د اإلجراءات، املدة الزمنية عد :تمؤشر تسجيل املمتلكا -
  ؛) املمتلكات 

مؤشر معلومات االئتمان تغطية السجالت نية، قانومؤشر احلقوق ال: مؤشر احلصول على االئتمان -
 وتغطية املكاتب اخلاصة؛) نسبة من البالغني (العامة 

  مؤشر مدى املسؤولية املباشرة، ومؤشر قضايا املسامهني  ،حمؤشر مدى اإلفصا: مؤشر محاية املستثمر -
 ؛ )مع املديرين واملوظفني بسبب سوء اإلدارة (

وجمموع الضرائب كنسبة من األرباح  ، املدة املستغرقة،رائب املدفوعةعدد الض: مؤشر دفع الضرائب -
 التجارية؛ 

                                                        
  .11السابق، ص  املرجع - 1
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 دمدة االستريا ،دمستندات االستريا ة التصدير،تكلف مستندات التصدير،: مؤشر التجارة عرب احلدود -
 ؛ دوتكلفة االستريا

 وتكلفة حل الرتاعات التجارية؛ دة،امل اإلجراءات،: مؤشر إنفاذ العقود  -

سنت  على (ونسبة االسترداد  ،)من األموال بعد اإلفالسنسبة (التكلفة  مدة: مؤشر إغالق املشروع  -
 ).الدوالر

           :   دليل املؤشر  2.4
ة أعمال مالئمة وجاذبة على مدى متتعها ببيئ دولة يف مؤشر سهولة أداء األعمال،يدل تصنيف ال  

وقد منحت املؤشرات الفرعية  يئة أعمال أفضل والعكس صحيح،على بتدل القيمة األدىن  لالستثمار، حيث
حيث مت احتساب القيم املذكورة يف املؤشر من متوسط النسب  ون املؤشر املركب أوزانا متساوية،اليت تك

    1.املؤوية اليت سجلتها الدول يف كل مؤشر فرعي 

  : وضع الدول يف مؤشر  3.4
كز العشر يف املرا على التوايل ، و تلتها2006سنة  مالتصدرت سنغافورة مؤشر سهولة أداء األع  

اليا، النرويج، استر ،الدمنرك األوىل كل من نيوزيلندا، الواليات املتحدة، كندا، هونغ كونغ، اململكة املتحدة،
وبري  ،ساوت ومي يف حني حلت كل من بوروندي، مجهورية إفريقيا الوسطى، سرياليون، وايرلندا،

تيمور الشرقية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية يف املراكز  ،تشاد غينيا مجهورية الكونغو،، اريتريا ،نسييب
  2.العشر األخرية

  : وضع الدول العربية يف مؤشر  4.4
يف املراكز  على الترتيب تلتها عامليا، 38املؤشر عربيا بالترتيب لقد حافظة السعودية على تصدرها   

، تـونس  78، األردن 77، االمارات55عامليا، سلطنة عمان 46تيب بتر الكويت كل من العشرة األوىل
ودخلت املؤشر للمرة األوىل هذا العام مجهورية  ،116، اجلزائر115، املغرب 98، اليمن 86، لبنان 80

الكويت، لبنان، : (هي دول عربية حتسنا بدرجات متفاوتة 3سجلت  ،2006 جيبويت، وباملقارنة مع سنة
، األردن ،اإلمـارات  سلطنة عمـان، ( دولة عربية تراجعا بدرجات متفاوتة12سجلت يف حني  ،)اجلزائر

                                                        
 . 11،12، مرجع سبق ذكره، ص ص، 2006الثالث  نشرة ضمان االستثمار العدد الفصلي. املؤسسة العربية لضمان االستثمار  -1
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بينما حافظت السعودية على ،)مصر السودان، ، موريتانيا،العراق فلسطني، سوريا، اليمن، املغرب، تونس،
     

أما  ؤشر،تيب الدول العربية يف هذا املالذي يظهر تر) 4- 3(كما هو مبني يف اجلدول  عربيا، املركز األول
  .لسهولة أداء األعمال ركبفيعرض تفصيل املؤشرات الفرعية العشرة للمؤشر امل) 5-3(اجلدول 

  
  2006سهولة أداء األعمال لاملؤشر املركب ) 4- 3(اجلدول 

  
  www.doingbusiness.org: املؤسسة العربية لضمان االستثمار نقال عن: املصدر 

  
  
  

  

http://www.doingbusiness.org
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  2006عشرة للمؤشر املركب سهولة أداء األعمال املؤشرات الفرعية ال) 5- 3(اجلدول 

  
  www.doingbusiness.org :املؤسسة العربية لضمان االستثمار نقال عن: املصدر

 : kof , index of globalisation   "كوف" مؤشر العوملة. 5

السويسري املتخصص بدراسات الدورة االقتصادية، مؤشر يعنى  kof" كوف" صدر عن معهدقد     
وملة ويغطي املؤشر الكلي للع سياسية، –اجتماعية  –اقتصادية : أبعاد رئيسيةقياس العوملة من خالل ثالثة ب

وقد تصدرت املؤشر  ،2003اىل 1971ىل سلسلة بيانات من ويستند إ دولة عربية، 12دولة منها 123
تلتها السويد ) من عشرة ( 5.41الدول الصناعية املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية، برصيد

أما يف املواقع اخلمس األخرية واليت  ،4.4 0، ولكسمبورج 4.48،اململكة املتحدة 4.95، كندا 4.99
 ا،تعكس أقل درجة عوملة، فقد جاءت جمموعة الدول األفريقية اليت تصنف ضمن جمموعة الدول األقل منو

 1.01توغو ،0.99، تليها تشاد 0.83 هورية إفريقيا الوسطى برصيدمج 122وتشمل يف الترتيب 
  . 1.151غينيا بيساو  ،1.07،النيجر

  :  مكونات املؤشر 1.5
العوملة  :شرات فرعية تقيس األبعاد الثالثةيتم احتساب املؤشر الكلي للعوملة من خالل ثالثة مؤ    

  : )6-3(حها اجلدول كما يوض تتكون من العناصر التالية العوملة االجتماعية، العوملة السياسية، االقتصادية،
  

                                                        
 .16، صمرجع سبق ذكره،  2006العدد الفصلي األول نشرة ضمان االستثمار، املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  -1
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  .مكونات املؤشرات الفرعية الثالثة ملؤشر العوملة) 6- 3(اجلدول 

  املؤشر عناصر  املؤشر

  ةالفرعي للعومل رمكونات املؤش
  

  )عناصر  8(االقتصادية 
  
  % 34الوزن النسيب 

  .حصة التجارة للناتج احمللي اإلمجايل -1
  .ي اإلمجايلحصة االستثمار األجنيب املباشر للناتج احملل -2
  .حصة االستثمار احمللي للناتج احمللي اإلمجايل -3
  .دخول الرعايا األجانب -4
  .عوائق على اإلرادات -5
  .معدل التعريفة اجلمركية -6
  . نسبة الضرائب  على التجارة الدولية لإليرادات اجلارية  -7
  .قيود على حساب الرأمسايل -8

  مكونات املؤشر الفرعي للعوملة
  

  )عنصر  11(تماعية االج
  

  %37الوزن النسيب 

نسبة التحويالت للناتج  -2. حجم املكاملات مع العامل اخلارجي -1
كلفة املكاملات اهلاتفية  -4. احلصة من السياحة الدولية – 3. اإلمجايل

. نسبة األجانب من إمجايل السكان -5. للواليات  املتحدة األمريكية
 -8. عدد مزودي خدمة االنترانت -7. عدد خطوط اهلاتف الثابت -6

عدد  -10. عدد مشتركي خدمة الكبل -9. عدد مستخدمي االنترانت
  .نسبة االستماع لإلذاعة  -11. الصحف اليومية

  مكونات املؤشر الفرعي للعوملة
  

  )عناصر3(السياسية 
  
   %28الوزن النسيب 

  . عدد السفارات يف البلد -1
 .مات الدولية عضوية املنظ  -2
  .ركة يف بعثات جملس األمن الدويلاملشا -3

  .16ص ، مرجع سبق ذكره،2006نشرة ضمان االستثمار العدد الفصلي األولاملؤسسة العربية لضمان االستثمار،:املصدر

  : دليل املؤشر   3.5
 هي القيمة) 10(حيث عشرة  ها تدرجا قياسيا من صفر إىل عشرة،مسحت التغريات اليت مت قياس    

  .وتدل القيم األعلى على درجة عوملة أكرب هي القيمة األدىن،) 0(األعلى، وصفر 
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  : وضع الدول العربية يف مؤشر   4.5
 ،دولة عربية، خيتلف ترتيبها يف املؤشرات الفرعية الثالثة حبسب توافر البيانات 11يغطي املؤشر     

عامليا لعدم توافر  21رتيبواحتلت الت ة الكلي على صعيد الدول العربية،صدر اإلمارات مؤشر العوملتت
مليا عا 123فيما حلت السعودية يف الترتيب  عامليا، 34عامليا، مث البحرين32املعلومات، تلتها الكويت 
يث ح بعادها الثالثة يف الدول العربية،وقد رصد املؤشر تفاوت العوملة بأ لعدم توفر البيانات الكافية،

فيما تصدرت الكويت  تلتها سلطنة عمان مث الكويت، تصاديةلعوملة االقتصدرت البحرين املؤشر الفرعي ل
بينما تصدرت مصر املؤشر الفرعي الثالث  البحرين مث اإلمارات،لعوملة االجتماعية تلتها ل املؤشر الفرعي

التايل ينب ترتيب الدول العربية ضمن هذا املؤشر ) 7- 3(واجلدول  مث تونس،تلتها األردن العوملة السياسية، 
  .    1وعربيا  عامليا

  2006مؤشر العوملة ) : 7-3( اجلدول 

  
  . www.globalitation-index.org :املصدر

  : the possibility of emerging markets index مؤشر إمكانية األسواق الناهضة.  6
 " ميتشيغان"اسات االقتصاد الدويل، من جامعة والية لقد صدر هذا املؤشر عن مركز تعليم و در  

دولة  24، يف "إمكانية األسواق"تصنيف ويركز هذا املؤشر على قياس و يف الواليات املتحدة األمريكية،

                                                        
1- www.globalization.index.org.2006 
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من التقييس املقارن ألداء هذه األسواق مع بعضها البعض، ناهضة، دف متكني الشركات متعددة اجلنسية 
حتتل حصة كبرية من الناتج اإلمجايل عن نصف تعداد سكان العامل، ويف املؤشر ما يزيد تغطي الدول الداخلة 

يتم االستناد عند إعداد  .عة، وحتريرا متناميا يف أسواقهاالعاملي، و قد شهدت اقتصادياا معدالت منو مرتف
لدويل، ملواصالت االبنك الدويل، إحتاد ا: املؤشر على أحدث بيانات مت استقصاؤها من عدة مصادر منها

  1.جملة الريموينمعهد هريتيج فارينديشن، ومنظمة فريدوم هاوس، و

  :مكونات املؤشر 1.6
 يتكون مؤشر إمكانية األسواق الناهضة، من مثانية مؤشرات فرعية منحت أوزانا متباينة، دخلت   

  :التايل) 8-3( يف احتساب املؤشر الكلي إلمكانيات السوق، و هذه املؤشرات هي مبينة يف اجلدول

  .مكونات و أوزان املؤشرات الفرعية ملؤشر إمكانية األسواق الناهضة): 8- 3(اجلدول 

  عناصر املؤشر  الوزن  املؤشر الفرعي
  معدل استهالك الكهرباء -. عدد السكان يف املدن -   %20  حجم السوق  -

   %12  معدل منو السوق  -
معدل = سلسة زمنية، معدل استهالك مصادر الطاقة التجارية عرب  -

  .منو الناتج احمللي اإلمجايل

   %14  كثافة السوق  -
حصة االستهالك اخلاص للناتج احمللي  -.معدل دخل الفرد -

  .اإلمجايل
  الدخل/ حصة الطبقة املتوسطة يف الدولة يف االستهالك -   %10  .قابلية السوق االستهالكية -

   %14  .البنية التحتية التجارية للسوق -

     .عدد مشتركي اهلاتف احملمول -عدد خطوط اهلاتف الثابت  -
عدد مزودي  -مساحة الطرق املعبدة  -عدد أجهزة احلاسوب -

            عدد حمالت التجزئة بالنسبة للسكان  -خدمت اإلنترنت 
  . عدد أجهزة التلفاز -

   %10  .احلرية االقتصادية -
مؤشر احلرية  -معهد هوريتج مؤشر احلرية االقتصادية الصادر من  -

  .فريدوم هاوس" السياسية الصادر عن 

   %02  .مدى انفتاح السوق -
حصة التجارة من  -نسبة الواردات من الواليات املتحدة للفرد  -

  .الناتج احمللي اإلمجايل
  .تقومي املخاطر القطرية للدولة وفق املؤشر الريموين -   %08  .املخاطر القطرية -

  .17، ص 2006، العدد الفصلي األول نشرة ضمان االستثمارملؤسسة العربية لضمان االستثمار، ا: املصدر
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  :دليل املؤشر 2.6
ذلك  كلما ارتفع الرصيد دلّ، و%100 -1تسجل الدول الداخلة يف املؤشر رصيدا يتراوح ما بني   

  .على إمكانية أكرب للدولة املضيفة ضمن جمموعة االقتصاديات الناهضة

  :وضع الدول يف املؤشر 3.6
، كوريا %80، الصني %81، سنغافورة %100هونغ كونغ  ،2005لسنة املؤشر  تتصدر  
   ،%40، املكسيك %55، اهلند %56، بولندا %69، مجهورية التشيك %71، هنغاريا %75اجلنوبية 

نها بيانات وافية رغم أا الدول اليت مل تتوافر عيا يف املراكز العشرة األوائل، وقد استبعدت من املؤشر روسو
   ني يف اجلدول ، مثل تايوان، وترتيب الدول ضمن هذا املؤشر مب1تعترب ضمن األسواق الناهضة املهمة

  .2005-2001خالل الفترة من ) 3-9(

  :وضع الدول العربية يف املؤشر 4.6
لى دولة منها دولة عربية واحدة هي مصر، حيث حصلت ع 24، 2005غطى املؤشر لسنة   
  .2004، وقد حافظت مصر على ترتيبها مقارنة بسنة %28برصيد  16الترتيب 

  .مؤشر إمكانية األسواق الناهضة) 9- 3(اجلدول 
  2005  2004  2003  2002  2001  الترتيب/ الدولة 

  1  1  1  1  3  هونغ كونغ
  2  2  2  2  1  سنغفورة
  3  4  5  5  4  الصني

  4  3  3  3  2  كوريا اجلنوبية
  6  6  6  6  8  هنغاريا

  7  7  7  7  5  مجهورية التشيك
  8  9  8  8  7  بولندا
  9  8  9  10  8  اهلند

  10  11  10  11  12  املكسيك
  11  12  15  13  17  روسيا
  12  13  12  12  10  تايلندا
  13  14  13  17  13  ماليزيا

                                                        
  ،18ص . املرجع السابق  - 1

 http : globaledge.msu.edu/ibrd/marketpot.asp:و ملزيد من املعلومات، يوجد املوقع التايل      
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  14  10  11  9  14  تشيلي
  15  15  14  14  18  تركيا
  16  16  19  21  -  مصر
  17  21  18  18  -  بريو

  18  20  17  16  16  الربازيل
  19  17  16  22  19  أندونيسيا
  20  18  20  19  15  الفلبني
  21  19  23  15  11  األرجنتني

  22  22  21  20  20  جنوب إفريقيا
  23  24  22  23  21  فرتويال
  24  23  24  24  -  كولومبيا

  .18، ص 2006العدد الفصلي األول نشرة ضمان االستثمار، املؤسسة العربية لضمان االستثمار، : املصدر
  

  :Networked Readiress Indexمؤشر جاهزية البنية الرقمية . 7
 Clobal information Technology Reportمنذ بدأ صدور التقرير الدويل لتكنولوجيا املعلومات   

ميزة يف حتديد نقاط قوة ، برزت أمهيته كأداة تقيس قيمة و، عن املنتدى االقتصادي العاملي2001عام 
كذلك يف تقييم تقدمها يف هذا اال، إضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملتعلقة بوضعف الدول 

تنمية تكنولوجيا املعلومات يف اال االقتصادي، على األمهية املتزايدة لتطبيق و إىل ذلك سلط التقرير الضوء
      مهة يف تطوير جاهزية الدولة للمسا ية البنية الرقمية الذي يقيس مدىيشتمل التقرير على مؤشر جاهز

تنمية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت، ومدى استفادا يف التطور املستمر يف هذا القطاع، ويهدف و
لتحقيق  املؤشر بشكل رئيسي إىل مساعدة صانعي القرار على فهم العوامل املركبة املتنوعة الواجب توفرها

متد الغطاء اجلغرايف ق أهداف التنمية املرجوة، حيث ايف حتقي بالتايل مساعدمالتقدم يف هذا اال، و
 دولة 115، ليغطي )قطر و الكويت( دولة جديدة منها دولتني عربيتني  11بدخول  2005للمؤشر سنة 

   1.، منها سبع دول عربية2004دولة عام  104مقارنة مع 
  

     

                                                        
  .18، ص2006، الكويت، 2006نشرة ضمان االستثمار، العدد الفصلي الثاين ، عربية لضمان االستثماراملؤسسة ال - 1
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  :مكونات املؤشر 1.7
واستخدام دراسة حتليلية حول انتشار  عن ، وهو عبارةاملؤشر أحد ثالثة أجزاء يتكون منها التقرير  

ستنادا إىل بيانات             ذلك ا، وتقييم ملستوى تطورها عامليا، واالتصاالت يف الدولتكنولوجيا املعلومات و
يل، واملنتدى معلومات مت مجعها عن مصادر دولية بارزة منها البنك الدويل، احتاد االتصاالت الدوو

  :1يتكون املؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية هياالقتصادي العاملي، و

  االتصاالت؛بيئة تكنولوجيا املعلومات و -
األفراد، رجال : تاليةمن الشرائح الرئيسية ال ةاالتصاالت املؤلفزية جمتمع تكنولوجيا املعلومات ومدى جاه -

  احلكومات؛األعمال، و

  .التصاالت من قبل أفراد هذه الشرحيةاى استخدام تكنولوجيا املعلومات ومد -

  : وضع الدول يف املؤشر 2.7
تتصدر الواليات املتحدة األمريكية املؤشر، بتراجع سنغافورة من املركز األول إىل املركز الثاين،   

تلتها الدامنرك، إسالندا، فنلندا، كندا، تايوان، السويد، سويسرا، اململكة املتحدة، يف املراكز العشرة على 
يف املراكز ، ، بوليفيا، بنغالديش، غويانا، باراغواي، تشاد، أثيوبياما جاء كل من أملانيا، األكوادورالتوايل، في

  .على التوايل 115إىل  106العشرة األخرية يف الترتيب من 

  :وضع الدول العربية يف املؤشر 3.7
 ألول مرةيت املؤشر دخول كل من قطر و الكوتسع دول عربية ب 2005لقد غطى املؤشر لعام   

، قطر 36عامليا، تلتها تونس  28، حيث حافظت اإلمارات على تصدرها الدول العربية بالترتيب هذه السنة
بيانات اجلدول ، و87، اجلزائر 77، املغرب 63، مصر 49، البحرين47، األردن 46، الكويت 39

عربيا خالل من خالل ترتيبها عامليا ولرقمية تبني وضع الدول العربية يف مؤشر جاهزية البيئة ا) 3-10(
  .2005و 2004السنتني 

  

  
  

                                                        
   .18املرجع السابق، ص  - 1
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  .2005ترتيب الدول العربية يف مؤشر جاهزية البيئة الرقمية ) 10- 3(اجلدول 

  الرصيد  الترتيب عامليا  الدولة   الترتيب عربيا
2005  2004  2005  2004  

  0.84  0.54  23  28  اإلمارات  1
  0.39  0.33  31  36  تونس  2
  -  0.25  -  39  قطر  3
  -  0.06  -  46  الكويت  4
  0.10  0.03  44  47  األردن  5
  0.37  0.00  33  49  البحرين  6
  0.24-  0.29-  57  63  مصر  7
  0.17-  0.51-  54  77  املغرب  8
  0.66-  0.72-  80  87  اجلزائر  9

  .www.weforum.org :إعداد الباحث باالعتماد على بيانات :املصدر      
  

   :The Composite Contry Risk Indexاملؤشر املركب للمخاطر القطرية . 8
، 1980شهريا الدليل الدويل للمخاطر القطرية، منذ عام ) PRS( يصدر عن جمموعة يب آر أس   

لتعامل أول اقياس املخاطر املتعلقة باالستثمار يف  هغرضر املركب للمخاطر القطرية واملؤش :ويتضمن الدليل
كما يصدر مؤشر مركب مستقبلي  ابلة التزاماته املالية وسدادها،قدرته على مقجتاريا مع البلد املضيف و

ناريوهات تغطي حاالت ند على أساس ثالثة سيتيس ،باستخدام النهج ذاته الحتساب املخاطر القطرية
  .الوضع األفضلالوضع األسوأ والوضع املعقول و

  :مكونات املؤشر 1.8
  :1يستند املؤشر املركب إىل ثالثة مؤشرات فرعية تشمل  

  ؛)من املؤشر املركب %50يشكل نسبة ( مؤشر تقومي املخاطر السياسية  -

  ؛)من املؤشر املركب %26( مؤشر تقومي املخاطر املالية -
  ).من املؤشر املركب %24( مؤشر تقومي املخاطر االقتصادية  -

                                                        
  . 64، ص مرجع سبق ذكره ،  2005مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 1

http://www.weforum.org
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  .شر تقومي املخاطر السياسيةمؤ: املؤشر الفرعي األول 1.1.8
  ):11-3(اجلدول  كما هي مبينة يف يهتم هذا املؤشر مبحددات املخاطر السياسيةو   

  نقطة 100احلد األقصى 
  النقاط  املكون  تسلسل

  12  درجة استقرار احلكومة  1
  12  األوضاع االقتصادية و االجتماعية  2
  12  خريطة االستثمار  3
  12  وجود نزاعات داخلية  4
  12  وجود نزاعات خارجية  5
  6  الفساد  6
  6  دور اجليش يف السياسة  7
  6  دور الدين يف السياسة  8
  6  النظامسيادة القانون و  9

  6  االضطرابات العرقية  10
  6  مصداقية املمارسات الدميقراطية   11
  4  نوعية البريوقراطية  12

  
  .اليةمؤشر تقومي املخاطر امل: املؤشر الفرعي الثاين  2.1.8
  ):12-3(اجلدول :يهتم هذا املؤشر مبكونات املخاطر املالية، بأوزاا التاليةو  

  نقطة 50احلد األقصى 
  النقاط  املكون  تسلسل

  10  نسبة الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي  1

2  
ارجي إىل إمجايل نسبة خدمة الدين اخل

  10  اخلدمات صادرات السلع و

3  
إىل إمجايل  جلارينسبة ميزان احلساب ا

  15  اخلدماتصادرات السلع و

4  
عدد األشهر من الواردات اليت تغطيها 

  5  احتياطات الدولة 

  10  استقرار أسعار الصرف  5
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  .تقومي املخاطر االقتصادية: املؤشر الفرعي الثالث 3.1.8
  ).13-3(اجلدول  :تصادية من خالل املكونات التاليةيقيس هذا املؤشر املخاطر االقو  

  نقطة 50د األقصى احل
  النقاط  املكون  تسلسل

  5  معدل دخل الفرد  1
  10  معدا النمو االقتصادي احلقيقي  2
  10  معدل التضخم  3

4  
فائض امليزانية احلكومية إىل / نسبة عجز

  15  الناتج احمللي اإلمجايل 

5  
نسبة وضع ميزان احلساب اجلاري إىل الناتج 

  10  احمللي اإلمجايل

  
  :ملؤشردليل ا   2.8

  درجة خماطر مرتفعة جدا؛: نقطة 49.5من صفر  إىل  _   

  درجة خماطر مرتفعة؛: نقطة 59.5إىل   50.0من  -  
  درجة خماطر معتدلة؛: نقطة 69.5إىل   60.0من  -  

  درجة خماطر منخفضة؛: نقطة 79.5إىل   70.0من  -  
  .درجة خماطر منخفضة جدا: نقطة 100إىل   80.0من  -  
  .نه كلما ارتفعت درجة املؤشر اخنفضت درجة املخاطر يف البلدأهذا يعين و  

  :وضع الدول يف املؤشر  3.8
سنة طيها هذا املؤشر، وحبسب املؤشر لدولة يغ 140دولة عربية من أصل  18يغطي املؤشر   
  :يتاءت الدول العربية يف املؤشر كاآل، فقد ج2005

 -البحرين -السعودية –سلطنة عمان  - اإلمارات –الكويت ): دول 6( درجة املخاطرة منخفضة جدا  -
  ليبيا؛

  تونس؛ -املغرب -األردن –اجلزائر  –قطر ) : دول 5( درجة املخاطرة منخفضة  -
  سوريا؛ –اليمن  –مصر ): دول  3( درجة املخاطرة معتدلة  -
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  السودان؛ -لبنان): دولتان( درجة املخاطرة مرتفعة  -

  . الصومال -العراق): ولتاند( درجة املخاطرة مرتفعة جدا  -
،  يتبني أن دولتني عربيتني قد تغري 2005ديسمرب و 2004رنة املؤشر ما بني ديسمرب مبقاو  

     ليبيا من جمموعة الدول ذات املخاطر املنخفضة رجات املخاطرة، فتقدمت البحرين وموقعهما ضمن د
نقطة  2.7يبيا ارتفاعا يف الرصيد مبقدار إىل جمموعة الدول ذات املخاطر املنخفضة جدا، بعدما سجلت ل

     ، 2004نقطة مؤوية عن سنة  1.2، يف حني سجلت البحرين ارتفاعا مبقدار 2004مؤوية عن سنة 
  ).14-3(و ميكن عرض وضع الدول العربية بالتفصيل ضمن هذا املؤشر من خالل اجلدول 

  .2005اطر القطرية وضع الدول العربية يف املؤشر املركب للمخ) 14- 3(اجلدول 
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  .135، مرجع سبق ذكره، ص  2005مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار، : املصدر 
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   :Human Development indexمؤشر التنمية البشرية . 9
شرية سنويا منذ عام الب يصدر هذا املؤشر من طرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقرير التنمية  
جمموعات تعكس مستويات  دولة يف إطار ثالثة 177ة الذي يرتب ضمنه مؤشر التنمية البشريتي، و1990
ناحية  وقد تطورت منهجية حساب هذا املؤشر وخاصة من ،)مرتفع ، متوسط ، ضعيف( لبشرية التنمية ا

يار متكني النوع االجتماعي الذي أضيفت إليه مؤشرات مساندة تشمل معاحتساب معدل الدخل الفردي، و
  حيتسب مؤشرات التنمية البشرية معدال على أساسه ألغراض قياس مدى مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

    االقتصادية، كما وضع مؤشر الفقر للدول النامية و مؤشر الفقر للدول املتقدمة جللب االنتباه مباشرة و
   1.بلدإىل مدى احلرمان و الفقر داخل ال

  :مكونات املؤشر 1.9
  :أساس متوسط ثالث مكونات هي يتم حسابه على   

   األقصى مابني وسط العمر املتوقع عند الوالدة ويتراوح يف حديه األدىن والذي يقاس مبت(طول العمر  -
  سنة؛ 85سنة إىل  25

     يتراوح التعليمية املختلفة ويف املراحل نسب االلتحاق مبعدل حمو األمية بني البالغني ويقاس ( املعرفة  -
  ؛) %100إىل   %0ما بني 

دوالر إىل  100يتراوح ما بني احلقيقي ويقاس مبعدل دخل الفرد للناتج احمللي اإلمجايل ( مستوى املعيشة  -
  ) .دوالر  40.000

  :دليل املؤشر 2.9
  ؛)فأكثر   %80( مؤشر تنمية بشري عايل  -

  ؛) %79ـ  %50( مؤشر تنمية بشرية متوسط  -
  . ) %50أقل من ( مؤشر تنمية بشرية ضعيف  -

  :الدروس املستفادة من املؤشر 3.9
قطاع اإلعالم غري حكومية، واملنظمات ة البشرية من قبل صانعي القرار ويستخدم مؤشر التنمي  

ملؤشرات كوسيلة لتحديد السياسات األكثر جدوى من حيث تعزيز التنمية املستندة إىل اإلنسان بعيدا عن ا
ليس فقط معدالت النمو سان هو أساس التنمية املستدامة واالقتصادية املتعارف عليها باعتبار أن اإلن

                                                        
   .10.9ص ص،  ،2005، الكويت،2005، السنة الثالثة و العشرون، العدد الفصلي الثالث مان االستثمارنشرة ض ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار -1
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       اموعات العرقية املختلفة يستفاد منه لتبيان الفوارق داخل الدولة وبني املناطق و االقتصادي، كما
  1.دل و شاملكي تتخذ السياسات الالزمة يف إطار نظام اقتصادي عاملي عا

  :وضع الدول يف املؤشر 4.9
، يليها يف املراكز العشرة 2005قد حلت النرويج يف مقدمة الدول اليت تدخل يف املؤشر عام   

 األوائل كل من أيسلندا، استراليا، لوكسمبورغ، كندا، السويد، سويسرا، ايرلندا، بلجيكا، الواليات
 املراكز العشر األخرية كل من موزنبيق، بوروندي، أثيوبيا، فيما حلت يف املتحدة األمريكية، على التوايل،

     2.أخريا النيجر، مايل، بوركينافاسو، سرياليون ومجهورية أفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، تشاد
  :وضع الدول العربية يف املؤشر 5.9

تلتها  ،عامليا 40و حلت يف الترتيب  ، تصدرت قطر الدول العربية2005بناءا على مؤشر سنة   
  ، سلطنة عمان 58، ليبيا يف املرتبة 44، الكويت يف املرتبة 43، البحرين يف املرتبة 41اإلمارات باملرتبة 

، هذا 90و األردن يف املرتبة  89، تونس يف املرتبة 81، لبنان املرتبة 77، السعودية يف املرتبة 71يف املرتبة 
يف اجلدول  ة داخل املؤشر حسب الفئات ، مبنييع الدول العربيأما توز نسبة للمراتب العشر األوىل عربيا،بال
)3-15.(  

  
  

  
  
  
  

  
  

  

                                                        
  .69، مرجع سبق ذكره، ص 2005 مناخ االستثمار يف الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار ،  - 1
  .9، مرجع سبق ذكره، ص 2005لثة و العشرون، العدد الفصلي الثالث ، السنة الثانشرة ضمان االستثمار، املؤسسة العربية لضمان االستثمار - 2
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  .2005مؤشر التنمية البشرية للدول العربية ): 15- 3(جدول

    
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  .9، مرجع سبق ذكره، ص 2005العشرون، العدد الفصلي الثالث ، السنة الثالثة ونشرة ضمان االستثمارم ع ض ا، : املصدر

  :خمتارة مؤشرات دولية أخرى. 10
إضافة ملا مت عرضه من مؤشرات دولية، ال تزال هناك مؤشرات ال تقل أمهية يف املشاركة يف حتسني   

  :بعضها يف النقاط التالية قرارات االستثمار األجنيب املباشر، ميكن أن تلخيص
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  : Entreprenneurship Benchmarkمقياس روح املبادرة  1.10
مقياسا سنويا مشترك  ،األوربية "جروث بلس"و مؤسسة  "آرثر أندرسون العاملية"ة تصدر شرك  
     لغرض قياس مدى تعمق روح املبادرة يف بيئة أداء األعمال يف أوروبا جلعلها أكثر تنافسية  2000منذ عام 

ومن جهة  استنادا إىل املبادرات إلنشاء شركات ناشئة سريعة النمو، ،و قدرة على خلق وظائف جديدة
أخرى لقياس مدى جناح اإلصالحات املؤسسية و التشريعية لدعم بيئة اإلبداع، وتعظيم الفائدة من قوة 

  1.روح املبادرة
  :عنصرا 19 على جماالت رئيسية تشمل ويستند املقياس إىل رصد ثالث   

  ؛)عناصر 3( توافر التمويل  -
  ؛)عناصر 6( درجة تنمية رأس املال البشري  -

  ).عناصر 10( واءمة بيئة أداء األعمال مدى م -
  :أما دليل املؤشر يقرأ على النحو التايل   

  نقطة تدل على أداء فوق العادة؛ -
  نقطتني تدل على أداء عادي؛ -
  .ثالثة نقاط تدل على أداء أقل من العادة -

  :املؤشر الثالثي املركب لقياس ثروة األمم لالقتصاديات الناهضة 2.10
 Weaith of nations triangle index of emerging economies.    

منذ عام "  وورلد بيرب"مؤسسة الشؤون املالية اليت أسستها جمموعة صحيفة العامل األمريكية  هتصدر   
لقياس مدى قدرة الدول الناهضة على حتقيق التنمية املتوازنة بني النمو  بشكل نصف سنوي، 1996
 بيئة استثمارية مستقرة       كذلك على مدى قدرا على توفريتماعية ودي وحتسني األوضاع االجاالقتصا

  2.جاذبةو
   :ويتكون املؤشر من ثالثة مؤشرات فرعية هي  

  عنصر؛ 21 مؤشر البيئة االقتصادية، -
  عنصر؛ 21يضم  مؤشر البيئة التحتية للمعلومات، -

                                                        
  .www.growthplus.org :موقع املؤشر على شبة اإلنترنيت، مؤسسة جروث بلس  - 1
  .  www.worldpaper.comصحيفة العامل األمريكية:  موقع املؤشر على شبكة اإلنترنيت - 2

http://www.growthplus.org
http://www.worldpaper.com
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  .عنصر 21يضم مؤشر البيئة االجتماعية، و -

هذا يعين وضعا  دلّ على مركز متقدم من املؤشر، الرصيد املسجل كلما ارتفعأما دليل املؤشر ف  
  .أفضل من حيث مكونات ثروة دول االقتصاديات الناهضة 

  :Country Risk Ratingمؤشر الريموين للمخاطر القطرية  3.10
        شهر سبتمرب لقياس قدرة البلد مرتني سنويا، يف شهر مارس و *"الريموين"يصدر عن جملة   

  .سداد قيمة الواردات أو السماح بتحويل األرباحملالية كخدمة الديون األجنبية، وعلى اإليفاء بالتزاماته ا
  ):الوزن النسيب( يستند املؤشر إىل املكونات الرئيسية التالية  

 ؛%25 السياسية  املخاطر -

  ؛%25 األداء االقتصادي -

  ؛%10 مؤشرات املديونية -
  ؛%10 تعثرةوضع الديون امل -

  ؛%10التقومي االئتماين للبلد  -
  ؛%5توافر التمويل من القطاع املصريف للمدى الطويل  -
  ؛%5توافر التمويل قصري املدى  -
  ؛%5توافر األسواق الرأمسالية  -

  .%5معدل اخلصم عند التنازل  -
، حيث %100ايل وية اليت تسجلها من اإلمجفإنه يرتب الدول وفق النسبة املئ أما دليل املؤشر،  

   1.اإليفاء بالتزامات البلد، ووية دل ذلك على اخنفاض خماطر عدم السدادكلما ارتفعت النسبة املئ

   :مؤشر التقومي االئتماين السيادي 4.10
عترب يالبلد على الوفاء بالتزاماته، و تنافسية و قدرةاالئتماين السيادي مدى استقرار ويعكس التقومي   

التقومي  التوقعات املستقبلية للبلد، كما يعتربالية والسياسية واالجتماعية واملقتصادية ومؤشرا لألوضاع اال
رفع ثقة املستثمرين يف جمال البيئة االستثمارية باإلضافة إىل تأهيل البلد للحصول السيادي من عوامل جذب و

                                                        
  . www.euromoney.com :موقع املؤشر على شبكة اإلنترنيت - *

  .78ص  ،2004، الكويت، 2003مناخ االستثمار يف الدول العربية  املؤسسة العربية لضمان االستثمار، - 1

http://www.euromoney.com
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در هذا املؤشر فصليا عن على التمويل الالزم للمشاريع التنموية من مصادر دولية بتكلفة تنافسية، يص
        التصنيف االئتماين العاملية،  باالستناد إىل التصنيف السيادي لوكالت، "الفايننشل تاميز"مؤسسة 

  :واملتمثلة يف 
  ؛1941ستاندرد أند بورز أنشئت سنة  -
  ؛1900موديز أنشئت سنة  -

  ؛2000جمموعة فيتش تكونت يف اية  -
  ؛1985نة كابتال أنتليجانس أنشئت س -

  .1998سنة  نفستمنت أنفورميشن اليبانية أنشئتوكالة ريتنغ أند أ -

  :تور للتقومي القطريسمؤشر األنستيتيوشنال أنف 5.10
 Credit Ratings Institutional Investor Country  

رتني سنويا، ويتم احتساب املؤشر م 1998منذ عام  *"ال أنفستوراألنستيتييوشن"يصدر عن جملة   
عليها من قبل كبار االقتصاديني نقطة مؤوية باالستناد على مسوح استقصائية يتم احلصول  100كون من امل
    1.الشركات املالية الكربىنوك العاملية، واحملللني يف البو

 :Country Ranking by Risk Categoryمؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية  6.10

الية للشركات يربز مدى تأثري االلتزامات املاد، وخماطر قدرة الدول على السد يقيس املؤشر  
  .تصنف إىل جمموعتني رئيسيتنيألوضاع السياسية واالقتصادية، وباباالقتصاد احمللي و

  ؛A4إىل  A1اليت بدورها تتفرع إىل أربع فروع من و Aجمموعة الدرجة االستثمارية  -

 163، 2005ي املؤشر حىت اية سنة يغطو، D C Bيشار إليها باألحرف جمموعة درجة املضاربة و -
      .دولة عربية 20دولة من ضمنها 

  

  
  

                                                        
  .www.undp.org : موقع املؤشر على شبكة اإلنترنيت  - *

  .90، مرجع سبق ذكره، ص 2003مناخ االستثمار يف الدول العربية ، املؤسسة العربية لضمان االستثمار - 1

http://www.undp.org
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  .معايري دراسة جدوى مشاريع االستثمارات األجنبية: املبحث الثاين
بعدما يتخذ املستثمر األجنيب قرار يفصل فيه البلد الذي يستثمر عنده أمواله، تأيت اآلن املرحلة الثانية   

  .ضيفذا االستثمار يف حدود البلد املاملالية واالقتصادية هل دوىاجلدراسة هي سلسلة هذه القرارات و من
 قياس القرارات اخلاصة باالستثمار األجنيب جيب حتديدها مبوضوعية وواقعية اقتصادية    أخد و إن  

فقات حتليل أشكال التد، وذلك يتم بوضع موازنات تقديرية لتحديد النتيجة املتوقعةومالية ألمهية املشروع، و
من  كاف وديةمردن هدف كل مستثمر أجنيب هو حتقيق معدل أل ا املشروع االستثماري،اليت يولدها هذ

ا االستثمار املخاطر اليت ميكن أن يواجهها هذ ذلك بعد أن يأخذ بعني االعتبار كافة، وخالل استثماراته
من التدفقات النقدية حماولة دمج هذه املخاطر على شكل تكاليف تدخل ضل الدولة املضيفة، وداخ

  .ه األخريةوتتحملها هذ

ا راجع أو احمللية، وهذ االستثمارات الداخلية ثمار األجنيب معقد مقارنة بقرارقرار االستإن سري   
ا ، ومن خالل هذاجتماعية للدولة املضيفةو إستراتيجيةألجنيب يتأثر باعتبارات ثقافية ولكون االستثمار ا

م معايري دراسة اجلدوى االقتصادية واملالية للمشاريع االستثمارية        أهالتطرق إىل  سيتم املبحث
  .األجنبية

  : األجنيب يشروع االستثماراملالتدفقات النقدية املتوقعة من . 1
املالية للمشاريع خاصة منها الكالسيكية، معايري دراسة اجلدوى االقتصادية ومن املتعارف عليه أن   

      على التدفقات النقدية املتوقع حدوثها أثناء تنفيذ هذا املشروع االستثماري مدخالاتعتمد أساسا يف 
قد تكون يرادات املتوقع حتصيلها دوريا، وتشمل أساسا اإلوقد تكون هذه التدفقات داخلة و ،يف اخلارج

بالنسبة للمشاريع ملها املشروع أثناء مدة حياته، وتكاليف يتحوتدفقات خارجة يف شكل مصاريف 
  1:جيب التمييز بينهما ،خالفا ملا سبق هناك شكالن من التدفقات النقدية االستثمارية األجنبية يوجد

  اخلارج؛خلاصة باملشروع على مستوى الفرع بالتدفقات النقدية ا -
  ."الشركة األم"صة باملشروع على مستوى الشركة املتعددة اجلنسية التدفقات النقدية اخلا -

  :االستثمار األجنيب من وجهة نظر الشركة األم جيب حساب ما يلي ومن أجل تقدير عائد  

  االستثمار األجنيب ؛ مشروع نفقات -
  التدفقات النقدية قبل الضريبة؛ -

                                                        
1 - Josette Peyrard, Gestion Financier Internationale, 5e édition, Paris, 1999, P 215. 
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  احملتمل أو املتوقع لألموال؛ أثار التوقف -

  طرق متويل املشروع االستثماري؛ -
  مدة حياة االستثمار؛ -
  رضها الدولة املضيفة؛عرض ملختلف أشكال الضرائب اليت تف -
  .على التدفقات النقدية معدالت التضخم للدولة املضيفةعار الصرف ومعدالت أس تأثري حتديد -

  .التحقق منها قبل الشروع يف عملية دراسة اجلدوى املالية للمشروعهذه النقاط جيب تأكيدها و  

  :االستثمار األجنيب يف اخلارج مشروع تقييم نفقات 1.1
هذا راجع لتنوع أشكال الفروع اليت تشكلها الشركة ، وتقييم هذه معقدة نوعا ماإن عملية ال  

أو فروع  ،أو فروع مالية ،التصنيع، أو فرع لإلنتاج واملتاجرةرع للبيع وف( يف اخلارج  متعددة اجلنسية
  :1حيث) اخل ...خدمية،

        ،املواد األوليةهدفه هو استخراج متعددة اجلنسية  إذا كان إنشاء الفرع من طرف الشركة  
 األميف هذه احلالة حتدد نفقات املشروع من خالل التحويالت اليت تقوم ا الشركة  ،أي نشاط استغاليل

  :للفرع، يف النقاط التالية
  حتديد املوارد املالية؛ -
  استغالل املناجم؛ة حلفر اآلبار وتزويد الفرع باملؤهالت التقني -

  الالزمة للعملية االستغاللية؛املعدات الوسائل و إرسال -
  املساعدات التقنية من أجل توفري املعلومات الكافية للعمال؛ -

  .توفري االحتياجات من رأس املال العامل -
يف هذه احلالة تسعى  ،أما إذا كان تأسيس الفرع من أجل أداء نشاط صناعي إنتاجي يف اخلارج  

  : الشركة األم إلجراء التحويالت التالية 
  حتويل رأس املال سواء من أجل تأسيس فرع أو من أجل شراء مؤسسة موجودة مسبقا؛  -
  ؛ ... براءات االختراع ،العالمات التجارية املخططات،تزويد الفرع بالتكنولوجيا مثل   -
  حتويل اليد العاملة املؤهلة؛   -

                                                        
1 -Ibid, P P 215. 216.  
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  .األدوات املتطورة الالزمة للعملية اإلنتاجيةتزويد الفرع باملعدات و  -

م بتحويل جتهيزات األشركة الحيث لو قامت  النفقات يطرح مجلة من الصعوبات، لكن تقييم هذه       
يف هذه احلالة جيب على الفرع يف اخلارج أن يظهر هذه  ،مت استعماهلا يف السابق ألحد فروعها يف اخلارج

  .يف البلد املضيف التجهيزات ضمن أصوله بقيمتها السوقية اليت ميكن أن حتققها هذه التجهيزات
  :حيث  .أما على مستوى الشركة األم تتحصل على نتائج خمتلفة وفق التصحيحات اليت عملتها  

االهتالكات  –القيمة اإلمجالية ( إذا كانت القيمة السوقية أكرب من القيمة احملاسبية الصافية لالستثمار  -
  :تجهيزات يف هذه احلالة على النحو التايلمعناه وجود قيمة زائدة، وبالتايل تتحدد قيمة ال ،)معة ا

  القيمة احملاسبية الصافية للتجهيزات؛ -

 ؛على القيمة الزائدةمضافا إليها الضريبة  -

 .مضافا إليها مصاريف نقل و تأمني التجهيزات إىل اخلارج  -

  الة ميكن أما إذا كانت القيمة السوقية للتجهيزات أقل من القيمة احملاسبية الصافية هلا، يف هذه احل 
بالتايل ميكن للشركة األم أن تعترب تلك القيمة الناقصة عبارة عن إعانات وأن نقول أنه توجد قيمة ناقصة، 

  .تقدمها لفرعها من أجل مزاولة نشاطه

  :حساب التدفقات النقدية قبل الضريبة للمشروع األجنيب 2.1
  :ويني مهاحساب و تقييم تدفقات املشروع األجنيب، جيب أن يتم على مست  

  أوال على مستوى الفرع األجنيب؛ -
  .أو متعددة اجلنسية ثانيا على مستوى الشركة األم -

  : التقييم على مستوى الفرع األجنيب 1.2.1
مة ن هذا الفرع له استقاللية تااس نقود البلد املضيف، ألاحلسابات على هذا املستوى تتم على أس  

تعترب  الناجتة عن القروض اليت متنحها الشركة األم لفرعها يف اخلارج، الفوائدعن الشركة األم، مثل الرسوم و
  :أن للشركة األم، إذا ميكن استنتاج كإرادات بالنسبةكمصاريف بالنسبة للفرع، و

  .اإلهتالكات+ النتيجة الصافية املتوقعة للمشروع =التدفقات النقدية للفرع األجنيب 

  : التقييم على مستوى الشركة األم  2.2.1
  ركة ـد ا الشـ، اليت متثل عملة الدولة اليت توجMB كل العمليات احلسابية تتم على أساس نقود القاعدة 



 
 

188 

  :1حتسب التدفقات النقدية للمشروع األجنيب املتوقعة على مستوى الشركة األم على النحو التايلاألم، و

  األرباح املتوقع حتصيلها من الفرع باخلارج؛ -
  ائد القروض املمنوحة للفرع؛مضافا إليها فو -
  مقابل اخلدمات املقدمة للفرع؛ -

  اإليرادات احملققة الستغالل الفرع األجنيب حلقوق امللكية و براءات االختراع؛_ 

اإليرادات املتوقع حتصيلها من الفرع األجنيب نتيجة املبيعات املوجهة خذ بعني االعتبار جيب األ -
   . هلذا األخري، خالل فترة نشاطه

  :يف اية حياة املشروع االستثماري، جيب ضم إىل التدفقات النقدية ما يلي -

  إضافة االحتياجات من رأس املال العامل املسترجعة يف اية حياة املشروع؛ .
  .إضافة القيمة املتبقية للمشروع. 

األم، يف هذه أما إذا كان املشروع غري مستقل عن املشاريع االستثمارية األخرى التابعة للشركة   
وبالتايل  احلالة جيب دراسة اآلثار السلبية اليت ميكن أن حيدثها هذا املشروع على عائدات املشاريع األخرى،

  .    جيب تقدير هذه اآلثار و اعتبارها تدفقات نقدية خارجة

  :اآلثار الضريبية على التدفقات النقدية للمشروع 3.1 
أجل األرباح اليت  مستقل بالنسبة لالستثمارات األجنبية منتباع نظام ضرييب إمعظم الدول تفضل    

، حيث جرت العادة أنه ال تفرض ضرائب على األرباح اليت تولدها حتققها الشركات متعددة اجلنسية
  .االستثمارات األجنبية إذا مت إعادة تثمريها يف الدولة املضيفة

  :أمام حالتني مبا أن للشركة األم فرع يف اخلارج ستجد نفسهاعموما، و  
   الفرع يدفع يف البلد املضيف ضرائب على األرباح وفق املعدالت املشرعة يف هذا األخري، حيث ميكن  -

  أن تكون هذه املعدالت خمفضة أو إعفاء كامل من الضريبة؛

الت باإلضافة إىل ذلك يتوقع الفرع األجنيب أن أرباحه احملققة احملولة للشركة األم، ستخضع أيضا ملعد -
  .ضريبية

    

                                                        
1 - Jacques D Et Anne Deysine, S’internationaliser stratégies et techniques, Dalloz, Paris, 1995,p 412 
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  :وميكن صياغة عالقة األرباح الصافية احملولة للشركة األم على النحو التايل  
BNT = BT (1-T) (1-R)  

  .الربح اإلمجايل الذي حققه الفرع=  BT. األرباح الصافية احملولة=  BNT: حيث

          T  =معدل الضريبة على أرباح الشركات يف الدولة املضيفة  .R  =لضريبة على األرباح معدل ا
 . احملولة إىل اخلارج

  :آثار تغري سعر الصرف و معدل التضخم على التدفقات النقدية للمشروع األجنيب 4.1
          إذا تغريت قيمة العملة اخلاصة بالدولة املضيفة للفرع األجنيب نتيجة تقلبات فجائية أدت   

تغريات من شأا أن تأثر على قيمة التدفقات  ه عدةاحلالة الفرع األجنيب سيواج إىل تدهورها، يف هذه
  :النقدية املتوقعة، و تتلخص هذه التغريات يف

  ع يف مستوى أسعار املواد األولية املستوردة؛اارتف_ 
  .يؤثر على قيمة التدفقات النقدية املتوقعة من املشروعس ملضيفةزيادة معدالت التضخم يف الدولة ا -

  :اح الفرع األجنيب إىل الشركة األمآثار منع حتويل أرب 5.1
األموال اليت ميكن أن حتتجز لفترة زمنية يف الدولة املضيفة، قبل أن حتول إىل الشركة األم هلا    

إبطاء سرعة  انعكاسات على عائدات املشروع، ألن حجز األرباح على مستوى الدولة املضيفة يؤدي إىل
، باإلضافة )للشركة لتشكل فرص ضائعة( يف العملية االستثمارية  بالتايل عدم استغالهلادوران هذه األموال و

فروعها بأن توظف هذه  للفرع األجنيب، وهلذا عادة توصي الشركات األم إىل تأثريها على البنية املالية
  . األموال لدى املؤسسات املالية خالل فترة االحتجاز

ساب التدفقات النقدية، من خالل املتعلقة بآلية حكن تلخيص النقاط السالفة الذكر وميو  
  ):1-3(الشكل

  .حساب التدفقات النقدية ملشروع استثماري أجنيب) 1- 3(الشكل 
  التدفقات النقدية اخلارجة               حساب التدفقات النقدية                                       

  

  
  

+       ستثمار اإلمجالية نفقات اال         1
 2                                    اإلهتالكات                        االحتياجات من رأس املال األجنيب

 3                    األرباح املتوقعة بعد الضرائب احمللية             
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  .Josette Peyrard, Op.Cit,P 219     :املصدر
  :معايري دراسة اجلدوى املالية لالستثمارات األجنبية. 2

            إذا كان اختاذ القرار للمفاضلة بني البدائل االستثمارية املتوفرة، أو دراسة اجلدوى املالية   
كالسيكية سنعتمد حتما على األساليب الستثماري معني على املستوى احمللي و االقتصادية ملشروع ا

البد  ذلك األجنبية، قبل اجلدوى املالية للمشاريع أما إذا تعلق األمر بدراسة يف هذا اال،املتعارف عليها 
من حتديد األساس الذي سيتم تقييم من خالله التدفقات النقدية، هل تقييمها يكون بواسطة عملة الشركة 

لة املضيفة للمشروع، و يف هذا اإلطار أجريت الل عملة الدو، أم ستتم من خ)MB نقود القاعدة( األم 
  :1يلي واليات املتحدة األمريكية تبني من خالهلا ماالدراسة يف 

  تعتمد على عملة البلد املضيف يف تقدير التدفقات النقدية؛من الشركات متعددة اجلنسية  42% -
                                                        

1 - Josette Peyrard, Op.Cit, P 220. 

 األرباح املرحلة للشركة األم بالنقود احمللية
4                    ئب من األرباح احملولة                طرح الضرا  

 

5                          األرباح املرحلة بنقود القاعدة                

6                إرادات عمليات التصدير  للفرع األجنيب        +   

 7                           حتويالت أخرى لألجور                + 

8                          القيمة املتبقية لالستثمار                 +    

                                     9.    ن االحتياجات من رأمسال العاملاملمكنة م اتاالسترجاع+   

:تكاليف جبائية           10  
). القروض( ضرائب عل النواتج املالية  -                 

:اخلسائر احملتملة           11  
. إخنفاض يف قيمة الصادرات-                 
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  تقوم بتقدير التدفقات النقدية على مستوى الشركة األم؛ 21% -

  .مد املقاربتنيتعت 37% -
املعايري اليت سيتم دراستها ستكون من وجهة نظر الشركة األم، يعين تقدير التدفقات النقدية   

  :الترتيب التايل عند دراسة املعايري ة عملة دولة الشركة األم، وسيعتمدسيكون بواسط

  معيار فترة االسترداد؛ -
  معيار معدل العائد احملاسيب؛ -
  لداخلي؛معيار معدل العائد ا -
  .معيار صايف القيمة احلالية -

  ):D R(معيار فترة االسترداد  1.2
من صايف  تثمار األجنيبيقصد بفترة االسترداد، الفترة الزمنية الالزمة السترداد التكلفة املبدئية لالس  

   1.املشروع االستثماريمن  ةالتدفقات املتوقع

إذا كانت مدة  ،بل االستثمار يف اخلارجتقحسب هذا املعيار فإن الشركات متعددة اجلنسية   
       على املخاطر من فترة مت حتديدها مسبقا بناًء فترة أقل خالل ذا املشروع املبدئية هل تكلفةالاسترجاع 
  ).املستثمر فيها(تواجه املشروع يف الدولة املضيفة  أن اليت ميكن
       الفترات اليت ميكن ير من أجل تقد 2،"وول ستريت جورنال" يف دراسة أجريت من طرف   

ة بني املشاريع أو قبول تنفيذها كأساس للمفاضلملستثمر األجنيب تكلفة االستثمار املبدئية أن يسترجع فيها ا
 :أهم نتائج هذه الدراسة ما يليكانت على أساس املناخ االستثماري للبلد املضيف، و

  سنوات؛ 4و  3يف أمريكا هذه الفترة حمصورة بني  -
  سنوات؛ 5 اموعة األوروبية فهي تقتضي يف -
  .سنوات 6أما اليابان فهي تفوق  -

  : ترة االسترداد انطالقا من النموذج التايليتم احتساب فو   
        

                                                        
  .240، ص 2001مصر، ، اإلسكندرية، الفكر احلديث يف جمال االستثمار، دار اإلشعاعنري إبراهيم اهلندي، م - 1

2 -  Josette Peyrard,Op.Cit, P 221. 

  )MB(تكلفة االستثمار املبدئي                              
  ـــــــــــــــــ= االسترداد  ترةف

 )MB(التدفق النقدي السنوي                               
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  .)عملة بلد الشركة األم(نقود القاعدة =  MB: حيث
  .متساوية هذه العالقة يتم تطبيقها يف حالة ما إذا كانت التدفقات النقدية املتوقعة  -
أما إذا التدفقات النقدية املتوقعة غري متساوية، يف هذه احلالة نعتمد على حساب التدفقات النقدية امعة  -

  .يبني ذلك) 2-3(لتحديد فترة االسترداد، و الشكل 

  .التدفقات النقدية للمشاريعحتديد فترة االسترداد يف حالة عدم تساوي ) 2-3(كلالش
  
  

  
  
  
  

  
   .Henri de Bodinat et Jean K,Gestion financiére internationale, 2e éd, DUNOD,Paris, 1980,P 176: املصدر

  .Bو Aلكال املشروعني  يةمساوالنقطة ، يف هذه ة لالستثماراملبدئي ةقيمة اإلمجاليالمتثل =  I -  :حيث
  .Bو  A ميثالن التدفقات النقدية امعة للمشروعني Bو  Aاملنحنيني   -        

  :من خالل الشكل السابق يتم املفاضلة بني البديلني، يف احلاالت التالية  
  كما هو مبني  باملسبة للبديلني "I"حالة ما إذا كان مبلغ االستثمار اإلمجايل املبدئي أقل من املستوى يف  -

  ؛ A مقارنة باملشروع Bيف الشكل، يف هذه احلالة نالحظ أن فترة استرداد هذا املبلغ قصرية يف املشروع 

فضل ي ، يف هذه احلالةلكال البديلني" I"أما حالة كون مبلغ االستثمار اإلمجايل املبدئي يعادل املستوى  -
  ؛Aالبديل  فترة استرداد أقل من هاستردادألن فترة  Bالبديل 

من ناحية  Bمن البديل أحسن  A، يكون البديل "§"أما إذا جتاوز مبلغ االستثمار اإلمجايل املبدئي النقطة  -
  .فترة االسترداد

§ 
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  :جماالت استخدام هذا املعيار 1.1.2
 1:معيار فترة االسترداد حيقق امتيازين كبريين مها  

      يعطي أمهية كبرية للنقود،       هلك القليل من الوقت، لكنه، يستوسهل هو معيار ظاهريا بسيط -
   الربهان على قاعدةواليت تقع يف إشكالية رى األكثر تعقيدا املخاطر مقارنة بالطرق األخ ويقوم على تقليل

بسهولة املفاضلة بني جمموعة من البدائل ، ويسمح لإلدارة و"الواجب تطبيقه ) التحنية(و معدل التأنية ما ه" 
  ؛يف فترة صغرية االستثمارية

   ما يقال يف ظل التأكد، يف حالة أكثر مناسبة يف سياق املخاطر املنعدمة نوعا ما، أو ك هذا املعيارأيضا  -
  .التوقع مبا سيحدث يف البلد املضيف يف املستقبلادرين على يف املؤسسة غري ق ما إذا كان املختصون

  :سلبيات هذا املعيار 2.1.2
  :أيضا من السلبيات أمهها ن هلذا املعيار إجيابيات ال خيلوكما أ  

  ة املتأتية بعد فترة االسترداد؛هذا املعيار ال يعطي أمهية للتدفقات النقدي -

  .للنقود هذا املعيار يتجاهل القيمة الزمنية -
  

  

  : Le taux de rentabilité comptableمعيار معدل العائد احملاسيب  2.2
معدل العائد احملاسيب هو نسبة التدفق النقدي السنوي لالستثمار على قيمة االستثمار اإلمجايل   

تقبل املشاريع ما دام معدل العائد ، وحسب هذا املعيار )لة دولة الشركة األمعم( مقدرة بعملة القاعدة 
     2.مسبقا عدل األدىن املثبت من طرف الشركة متعددة اجلنسيةاحملاسيب للمشروع أكرب من امل

  :التالية و يتم حساب معدل العائد احملاسيب بالعالقة 
  
  
  

                                                        
1 - Henri de Bodinat et Jean K,Gestion financiére internationale, 2e éd, DUNOD, Paris, 1980,P P 175. 176. 
2 - Idem. 

  )MB(قيمة التدفق النقدي السنوي                                                                         
  .ـــــــــــــــــــ       = TRC معدل العائد احملاسيب

 )MB(القيمة اإلمجالية لالستثمار                                                        
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املشروع خالل فترة حياته غري متساوية، يف هذه  حيققها اليتأما إذا كانت التدفقات النقدية السنوية   
  :احلالة جيب حساب املتوسط احلسايب هلذه التدفقات لتصبح العالقة على النحو التايل

  
  

  
  .مدة حياة املشروع÷ جمموع التدفقات النقدية السنوية = حيث متوسط التدفقات النقدية السنوية

  :سلبيات هذا املعيار 1.2.2
بالتايل ال ميكن تطبيقه على االستثمارات وتغري األرباح عرب الزمن،  عيار ال يأخذ يف حساباتههذا امل -

  ؛املرتفع فيها معدالت تضخماملوجهة للدول 

اإلشكال يكمن أيضا يف حتديد املعدل املعياري الذي يتم مقارنته مبعدل العائد احملاسيب للمشاريع من أجل  -
العملي يتم استعمال معدل العائد املتوقع من املشروع االستثماري مضافا إليه نسبة القيام باملفاضلة، يف الواقع 

    1. البلد املضيف يف اليت ميكن أن تواجهها الشركة متعددة اجلنسية تعكس املخاطر

 :Le taux de rondement interneمعيار معدل العائد الداخلي  3.2

ساوى عنده التكلفة املبدئية ملشروع االستثمار هو املعدل الذي تت TIR معدل العائد الداخلي 
حسب هذا املعيار فإن املشروع ت النقدية املتوقعة هلذا املشروع، واألجنيب مع القيمة احلالية للتدفقا

تة مثب قات النقدية أكرب من قيمة معينةتدفالاالستثماري مهم إذا كان معدل العائد الداخلي الذي حتققه 
لي الذي حتققه من األقل  املشاريع يتم ترتيبها حسب معدالت العائد الداخملال، ومسبقا، أو تكلفة رأس ا

   2.ما ميكنأكرب ، مث يتم إعطاء األولوية للمشاريع اليت تكون فيها معدالت العائد الداخلي إىل األكرب
  :بتحقق العالقة التالية TIRعدل العائد الداخلي مو يتم حساب  

  
  

  
  ؛iفق النقدي للسنة التد  = C Fi :    حيث 

                                                        
1 - Jack FORGET, Financement et rentabilité des investissements, Éditions d’Organisation,Paris, 2005, P40. 
2 - Josette Peyrard, Op.Cit, P223. 

  )MB(متوسط التدفقات النقدية السنوية                                                                   
  .ـــــــــــــــــ   = TRC معدل العائد احملاسيب

 )MB(القيمة اإلمجالية لالستثمار                                                                 

                                                N                      C Fi  

I 0  =   ــــــــــــــــــ      جمموع  
             i=1           i( 1 + T I R) 
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            I 0   =االستثمار املبدئي اإلمجايل؛  

                T I R    =معدل العائد الداخلي .  
نه املعدل الذي إذا خصمت عنده التدفقات النقدية اخلاصة باملشروع أعلى  TIRومنه ميكن تفسري   

      ة ميكن اليف هذه احلــاملبدئية للمشروع، وة اإلمجالية كان جمموعها مساوٍ للقيمل هتنفيذ حلظة بداية
  أكرب من املعدل املعمول به  TIRتسعى إىل تنفيذ املشروع إذا كان  متعددة اجلنسيةنقول أن الشركة  أن

، أما إذا تعلق األمر باملفاضلة بني عدة مشاريع بديلة يف هذه احلالة يتم اختيار املشروع الذي  *يف السوق
  .اخلي أكربمعدل عائده الد

  :حالة توقع وجود خطر يف الدولة املضيفة 1.3.2 
مبصادفة خطر سياسي أو اقتصادي يف البلد املضيف،  أو متعددة اجلنسية قد تتوقع الشركة األم  

، املتوقع على التدفقات النقديةهذا اخلطر تأثري ي يف ظل دراستها جلدوى املشروع االستثماروحىت جتعل 
  . ناسب وحجم اخلطر احملتمل إىل املعدل املعياري املثبت للمقارنةبإضافة نسبة تت تقوم

  1:سلبيات هذا املعيار  2.3.2
املعدل  امدة حياة املشروع، باإلضافة إىل وجود مشاكل تقنية يف احتساب هذ يةمر يفرض معلوهذا املعيا -

  يف حالة كون التدفقات النقدية غري متساوية؛
  . ديد قيمة معدل العائد األدىن املطلوب و املعتمد عليه يف املقارنةالصعوبة الثانية تكمل يف حت_ 

 :Valeur Actuelle Natteمعيار صايف القيمة احلالية  4.2

 ، تقوم على أساس إجياد القيمة احلالية للتدفقات النقدية        VANإن طريقة صايف القيمة احلالية   
 حتقيقه من املشروع  معدل العائد املطلوباس وفق توقيت حدوثها، على أس) واخلارجة الداخلة(

  :ميكن التعبري عن معيار صايف القيمة احلالية بالعالقة التاليةي، واالستثمار
    

    

  
  :حيث

                                                        
    .تواجه املستثمر أن املعدل املعمول به السوق هو معدل الفائدة املوظف من طرف البنوك مضافا له نسبة تعكس حجم املخاطر اليت ميكن -*

  .260منري إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

                              N              C Fi    

VAN   - = I0 +  Σ     ــــــــــــــــــ . 
                                i=1         ( 1 + a )i 
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VAN =صايف القيمة احلالية؛  
I0 =القيمة املبدئية لالستثمار األجنيب؛  

C Fi = التدفق النقدي للسنةi ؛  
a =معدل اخلصم.  

حالية  إذا حقق صايف قيمة بول تنفيذ املشروع االستثماري األجنيب،يار يتم قحسب هذا املعإذا و  
فيتم تنفيذ املشروع الذي حيقق أكرب  ،)مشاريع(ن القرار املفاضلة بني عدة بدائلأكرب من الصفر، أما إذا كا

  .صايف قيمة حالية ضمن هذه البدائل

  :حالة توقع حدوث خطر يف البلد املضيف 1.4.2
اسة أكثر تالءما مع املخاطر املتوقع حدوثها يف البلد املضيف، يتم رفع مستوى معدالت جلعل الدر  

  .اخلصم املعتمدة بنسبة تتالءم و حجم اخلطر املتوقع

  :سلبيات هذا املعيار 2.4.2
  :حساب صايف القيمة احلالية يطرح مجلة من املشاكل، أمهها  

وع االستثمار يف اخلارج متعددة و متنوعة، مما جيعلها ملشركره أن مكونات التدفقات النقدية كما سبق ذ_ 
أمرا من هنا فإن اعتماد معدل خصم ثابت على كل املكونات يعد نوعا ما ، وتتأثر مبستويات أخطار متفاوتة

اآلن يخضعون كل مكون للتدفق النقدي إىل معدل خصم مستقل  واقعي، و هلذا جند أن معظم الباحثنيغري 
  .يف املستقبل احتمال تأثري اخلطر على قيمة هذا املكون يقابل حجم و درجة

  :جغرافية االستثمار األجنيب املباشر عامليا وعربياحتليل حجم و: الثالث املبحث
أن منو اإلنتاج ومبيعات  يف االقتصاد العاملي، حيث تأكدت أمهية االستثمار األجنيب املباشرلقد           

منو اإلنتاج قد فاق معدالت  - هلذه االستثماراتتبارها أكرب حمرك باع –الشركات متعددة اجلنسية 
امية رغم ذلك هناك مفارقات جلية بني الدول املتقدمة والنامية من جهة، والدول الن والصادرات يف العامل،

 % 59 ذت الدول املتقدمة على حصة األسد قدرت بنحوحيث استحووالدول العربية من جهة أخرى، 
ونصيب  %36 تثمار األجنيب املباشر الوارد على نطاق العامل، و بلغ نصيب البلدان الناميةمن جمموع االس

  .     2005، حسب بيانات األنكتاد لسنة %4جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة حنو
دراسة حجم وجغرافية هذا املبحث لتحليل و براز هذا التباين يف احلصص، سيخصصو من أجل إ  

   .، ومن مث الدول العربية بصفة خاصةيف دول العامل بصفة عامةاألجنيب املباشر االستثمار 

  :يف العامل املباشر حجم وجغرافية االستثمار األجنيب .1
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فقد ارتفع  ، 2005الوارد على الصعيد العاملي كبريا يف عام االستثمار األجنيب املباشر كان حجم   
خالل هذه السنة  علما بأنه كان قد ارتفع ،2004رنة بسنة مقا مليار دوالر 916ليصل إىل  %29 بنسبة

ع املناطق دون الوارد يف مجيوازداد تدفق االستثمار األجنيب املباشر ، 2003مقارنة بسنة  %27بنحو 
اقتصاد يغطيها  200من أصل تويات غري مسبوقة مساقتصاد  126بلغ يف األقاليم الرئيسية، حيث 

املقدرة و ، 2000ن الذروة اليت بلغتها سنة املالية الواردة ظلت أدىن بكثري م االونكتاد، بيد أن التدفقات
رية اليت سجلت تعكس الزيادة الكب،حيث ) 3-3( الشكلكما هي مبينة يف تريليون دوالر  1.4بـحوايل 

   عينيات على حنو مماثل لالجتاهات اليت سجلت يف اية فترة التسمؤخرا يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر 
السيما بني البلدان املتقدمة، إضافة إىل األداء االقتصادي االندماج والشراء عرب احلدود، يف ازدياد عمليات

  .القوي يف العديد من االقتصاديات النامية واالنتقالية
مليار دوالر،  542إىل البلدان املتقدمة حوايل االستثمار األجنيب املباشر من  لغت التدفقاتلقد ب  

، يف حني زادت التدفقات إىل البلدان )16-3( اجلدول 2004مقارنة بعام  %37أي ما ميثل زيادة بنسبة 
  .2005مليار دوالر سنة  334 ليتجاوز هلا على اإلطالق فبلغت أعلى مستوى النامية

     حسب اموعات االقتصادية خالل الفترةاالستثمار األجنيب املباشر  تدفقات)3-3(الشكل
  )مليار دوالر( 1980-2005

  
  UNCTAD, based on its FDI/TNC database,www.unctad.org/fdi statistics,2006: املصدر    

              بلدان خمتارة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، حبسب املنطقة و) 16- 3(اجلدول
  )، نسبة مؤويةدوالر مليار(.1994-2005

http://www.unctad.org/fdi
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 : املصدر
- UNCTED,RAPPORT SUR L’INVESTISSEMENT DANS LE MONDE 2006 , L’IED en provenance des pays en 
développement ou en transition: incidences sur le développement, NEW Y, 2006, P2 

  

  :العاملإىل الواردة  حتليل التدفقات االستثمار األجنيب املباشر1.1
مليارات  108الوارد إىل اململكة املتحدة ارتفاعا حادا مبقدار ر االستثمار األجنيب املباشقد ارتفع   

   ، وعلى الرغم 2005مليار دوالر، مما جعلها أكرب متلقي يف عام  165دوالر، ليصل إىل جمموع قدره 
الوارد إليها فإن الواليات املتحدة األمريكية احتلت املرتبة االستثمار األجنيب املباشر من اخنفاض مستوى 

مستقرة مقارنة  ظلت قائمة أكرب البلدان املتلقية تلقية، ومن بني البلدان الناميةانية يف قائمة البلدان املالث
واملكسيك  ةا سنغافورمعلما بأن الصني وهونغ كونغ كانتا تتصدران القائمة، تليه بالسنوات املاضية،

رويب املقصد املفضل، إذ بلغت التدفقات يف االحتاد األو 25والربازيل، وعلى الصعيد اإلقليمي كان األعضاء 
وتلقت بلدان جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا  الر، أو حنو نصف اموع العاملي،مليار دو 422إليها 
هذا اموع، علما بأن نصيب شرق آسيا بلغ حنو ثالثة أرباع ) 5/1(مليار دوالر، أو حنو مخس 165

 االستثمار األجنيب املباشر عد هذه املنطقة حيث بلغرتبة التالية باحلصة اإلقليمية، واحتلت أمريكا الشمالية امل
الوارد إليها االستثمار األجنيب املباشر نوبية والوسطى حيث وصل مليار دوالر، مث أمريكا اجل 133فيها 
فقد  الوارد،االستثمار األجنيب املباشر معدل منو يف  وسجلت منطقة غرب آسيا أعلى مليار دوالر، 65إىل
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ار دوالر، وهو أكرب حجم       ملي 31مليار دوالر، وتلقت افريقيا 34ليبلغ  %85 رتفعت قيمته بنسبةا
  .يوضح ذلك التوزيع) 4-3(، و الشكل 1الوارد الذي سجلته هذه املنطقةمن االستثمار 

  :الصادرة من العامل تدفقات االستثمار األجنيب املباشرحتليل   2.1
وهو مبلغ ( مليار دوالر 779الصادرة على الصعيد العاملي ألجنيب املباشر االستثمار ابلغت تدفقات   

   الوارد وذلك بسبب االختالفات بني البلدان االستثمار األجنيب املباشر عما كان مقدرا لتدفقات  خيتلف
ظلت و ،)األنكتاد -يف اإلبالغ بالبيانات وأساليب مجعها حسب مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية 

أبلغت هولندا أن التدفقات  2005سنةففي  ر الرئيسي هلذه التدفقات الصادرة،البلدان املتقدمة املصد
        مليار دوالر، تليها فرنسا واململكة املتحدة، بيد أنه سجل ارتفاع شديد  119 الصادرة منها بلغت

 ،)4- 3(مليار دوالر الشكل 33بلغ يف االستثمار الصادر من االقتصاديات النامية، تقودها هونغ كونغ مب
آخذ يف الزيادة، فبعد أن مية واالنتقالية كمصادر لالستثمار األجنيب املباشر والواقع أن دور االقتصاديات النا

فقد بلغ جمموعها  ر أو ضئيلة حىت أواسط الثمانينات،كانت التدفقات من هذه االقتصاديات ال تكاد تذك
سيتم عرض يف النقاط ومن اموع العاملي،  %17اضية، أي ما يعادل حنومليار دوالر يف السنة امل133

  .املوالية بالتفصيل آثار هذا االجتاه
  

  ).باملليارات الدوالرات( 2005،2004.*اقتصادا 20أكرب: تدفقات االستثمار األجنيب املباشر)  4-3(الشكل

  
  .2005الترتيب حسب حجم االستثمار األجنيب املباشر يف عام  -*

                                                        
، األمم املتحدة، "يةمآثاره على التنالوارد من االقتصاديات النامية واالنتقالية واالستثمار األجنيب املباشر "  2006تقرير االستثمار العاملي  األنكتاد، -  1

  . 3، ص2006جنيف،  -نيويورك 
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آثاره الوارد من االقتصاديات النامية واالنتقالية واالستثمار األجنيب املباشر "  2006تقرير االستثمار العاملي األنكتاد،  :املصدر
  .5مرجع سبق ذكره، ص  ،"يةمعلى التن

  

  :يف العامل الستثمار األجنيب املباشرعمليات االندماج والشراء عرب احلدود كحافز لزيادة تدفق ا  3.1
سيما تلك اليت تشارك فيها شركات       لقد حفزت عمليات االندماج والشراء عرب احلدود، ال  

،           االستثمار األجنيب املباشرحجم تدفقات  الزيادات اليت سجلت مؤخرا يف تقدمة يفالبلدان امل من
والر، وارتفع عدد مليار د 716فبلغت  2004مقارنة بعام  %88قد ارتفعت قيمة تلك العمليات بنسبة 

صفقة، وتقترب هذه املستويات من تلك اليت سجلت يف السنة األوىل  6134بلغ لت %20الصفقات بنسبة 
     ، وتشمل الزيادة األخرية 2001-1999والشراء عرب احلدود يف الفترة  جمن طفرة عمليات االندما

زها جزئيا انتعاش البورصات يف عام يف نشاط االندماج والشراء العديد من الصفقات الرئيسية اليت حفّ
وهي قريبة من الذروة اليت  -ليار دوالر جتاوزت قيمة الواحدة امل صفقة ضخمة 141فقد عقدت 2005

مليار  454 وبلغت قيمة الصفقات الضخمة صفقة ضخمة، 175 عندما أبرمت 2000سجلت يف عام 
من القيمة  %63وبلغت نسبتها  2004أي أكثر من ضعف ما سجل يف عام  -2005دوالر يف عام 

  .اإلمجالية لعمليات االندماج والشراء عرب احلدود يف العامل

ومثة مسة جديدة لطفرة عمليات االندماج والشراء يف اآلونة األخرية هي تزايد الصناديق االستثمارية   
  .  يوضح هذا )17-3(اجلدول و ،2005مليار دوالر سنة  135اجلماعية، وقدرة قيمة هذا االستثمار بـ 

  .2005-1987عمليات االندماج والشراء عرب احلدود خالل الفترة ) 17- 3(اجلدول 

  
  .6مرجع سبق ذكره، ص  ،2006تقرير االستثمار العاملي األنكتاد، : املصدر
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  :عمليات االندماج والشراء عرب احلدود حسب القطاع 1.3.1
، السيما يف جماالت املالية تثمار األجنيب املباشرتفيد من الزيادة القوية لالسكانت اخلدمات أكرب مس  

حمدودة، فقد ع القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر وملا كانت البيانات عن التوزي( والعقارات،واالتصال 
    استنتجت هذه املالحظات من البيانات املتعلقة بعمليات االندماج والشراء عرب احلدود اليت كان نصيبها 

 ، وهيمنة اخلدمات يف االستثمارات عرب احلدود ليست جديدة، بل إن اجلديد )الواردة كبريا يف التدفقات
أقل بأربع نقاط مئوية يف عمليات االندماج والشراء ( هو االخنفاض املتزايد واحلاد يف تغيب القطاع الصناعي

فقد (يف القطاع األويل، باشر ، واالرتفاع الشديد لالستثمار األجنيب امل)ضيةعرب احلدود مقارنة بالسنة املا
          الصناعة النفطية يف املقام األول،ارتفعت مبيعات عمليات االندماج والشراء عرب احلدود بستة أضعاف ويف 

  .يوضح ذلك) 5-3(  و الشكل

  .2005- 2004الشراء عرب احلدود حسب القطاع عمليات االندماج و) 5- 3(الشكل 

  

 
  .7، مرجع سبق ذكره، ص2006االستثمار العاملي  تقريراألنكتاد، : املصدر

  :حول العامل املتعددة اجلنسيةحتليل تطور الشركات   4.1
، كها القطاع اخلاص، نشاط االستثمار األجنيب املباشرومعظمها ميل متارس الشركات متعددة اجلنسية  

ويف بعض  ،)أساسا يف العامل النامي(غري أن بعض الشركات الرئيسية اليت متلكها الدولة يف بعض بلدان املنشأ 
و متزايد، ، قد أخذت تتوسع أيضا يف اخلارج على حن)السيما تلك اليت تتعلق باملوارد الطبيعية(الصناعات 

شركة أم وأكثر من  77000اليوم حنو  وحسب تقديرات األنكتاد يشمل عامل الشركات متعددة اجلنسية
تريليون دوالر  4.5حنو  2005سنة هلذه الفروع األجنبية فرع أجنيب وبلغت القيمة املضافة  770000
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وال زالت  تريليون دوالر، 4مليون شخص، وصدرت سلعا وخدمات بقيمة تتجاوز  62ووظفت حنو 
- والواليات املتحدة واليابان االحتاد األورويب -شركات الثالثي-  يمن على عامل الشركات متعددة اجلنسية

) 18-3(نظر اجلدول ا- ،2004سنة الرائدة يف العامل  ذه الشركاتشركة من ه 85اليت هي موطن 
أملانيا وفرنسا (هي  وهناك مخس بلدان -اخلمس والعشرين الرائدة لالطالع على الشركات متعددة اجلنسية

شركة  53شركة املائة الرائدة، يف حني أن 73موطن  متثل) واململكة املتحدة والواليات املتحدة واليابان
غري املالية املائة الرائدة يف العامل  ، ويتصدر قائمة الشركات متعددة اجلنسيةمن االحتاد األورويب منها هي

 Fordاململكة املتحدة، وفورد  Vodafone، وفودا فون Générale Electric الكتريكشركات جنرال 
 ه الشركات املائة،ن جمموع أصول هذم %19الواليات املتحدة األمريكية، اليت يبلغ نصيبها معا قرابة 

  .ويمن صناعة السيارات على هذه القائمة، تليها صناعة املستحضرات الصيدالنية مث االتصاالت
يل، فقد بلغ جمموع مبيعات شركات من البلدان األخرى أخذت تتقدم على الصعيد الدوالغري أن   

       ووظّفت ،  2005ر عام تريليون دوال 1.9 من البلدان النامية ما قدره الشركات متعددة اجلنسية
النامية يف قائمة  كانت هناك مخس شركات من االقتصاديات 2004ويف عام  ماليني شخص، 6حنو 

ا مجيعا يف آسيا، وثالثة منها متلكها الدولة وتصدرت هذه ااملائة الرائدة، ومقرالشركات متعددة اجلنسية 
  :الشركات اخلمس

 ؛) الصني -هونغ كونغ( (HUTCHISON WHAMPOA)هوتشرتن وامبوا  -

 ماليزيا؛  (Petronas)بتروناس - 

 سنغافورة؛  Singtel)( سنغتل  - 

 مجهورية كوريا ؛ Samsung electronics)( سامسونغ إلكترونيكس  - 

 .الصني Group citic)( جمموعة سيتيك - 

من البلدان  نيب املباشرقائمة أكرب مخس و عشرين شركة متعددة اجلنسية الرائدة يف االستثمار األج  
يتضمن قائمة الشركات  1995سنة وكان تقرير االستثمار العاملي منذ  ،)19-3( نظر اجلدولاالنامية، 

 100يف هذا التقرير ليصل إىل إرتفع اليت تشملها القائمة، اخلمسني الرائدة، لكن عدد هذه الشركات
ومقاطعة تايوان الصينية،  هونغ كونغ شركة من 40اشتملت هذه الشركات على 2004سنة شركة، ويف 

املائة الرائدة توجد يف آسيا، من هذه الشركات  77من الصني وكانت مقرات10 من سنغافورة و14و
  1.بينما توزع الباقي بالتساوي بني إفريقيا وأمريكا الالتينية

                                                        
  9صمرج سبق ذكره، ،االستثمار األجنيب املباشر الوارد من االقتصاديات النامية و االنتقالية و آثاره على التنمية، 2006عاملي تقرير االستثمار ال، األنكتاد - 1
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  ل األجنبيةغري مالية يف العامل، مرتبة حسب األصو شركة متعددة اجلنسية 25أكرب) 18- 3(اجلدول
 )باملاليني الدوالرات(      2004

  
  :املصدر

Unctad, World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: 
Implications for Development, New York and Geneva, 2006,P20. 

األصول األجنبية إىل جمموع : ، الذي حيسب على أساس متوسط النسب الثالثة التاليةهو اختصار للرقم القياسي لالنتشار عرب الوطين:  ر ق ع ب: حيث
مؤشر . على نطاق العامل شركة 100و يستند الترتيب إىل األصول، و املبيعات األجنبية إىل جمموع املبيعات، و العمالة األجنبية إىل جمموع العمالة، 

  ال تشري الشركات التابعة احملسوبة يف هذا اجلدول إال ( األجنبية مقسوما على عدد مجيع الشركات التابعة  حيسب على أساس عدد الشركات التابعة: التدويل
  .على نطاق العامل شركة متعددة اجلنسية 100ند الترتيب إىل أكرب و يست) إىل الشركات التابعة اململوكة ألغلبية أجنبية 

 

مرتبة حسب       . ناميةغري مالية من االقتصاديات ال شركة متعددة اجلنسية 25 أكرب):  19- 3(اجلدول
  )ماليني الدوالرات(                          .2004األصول األجنبية 
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  :املصدر

Unctad, World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for 
Development, New York and Geneva, 2006,P20. 

األصول األجنبية إىل جمموع : هو اختصار للرقم القياسي لالنتشار عرب الوطين، الذي حيسب على أساس متوسط النسب الثالثة التالية:  ر ق ع ب: حيث
  .على نطاق العامل شركة 100و يستند الترتيب إىل األصول، و املبيعات األجنبية إىل جمموع املبيعات، و العمالة األجنبية إىل جمموع العمالة، 

ال تشري الشركات التابعة احملسوبة يف هذا ( حيسب على أساس عدد الشركات التابعة األجنبية مقسوما على عدد مجيع الشركات التابعة : مؤشر التدويل
  .على نطاق العامل ة اجلنسيةشركة متعدد 100ند الترتيب إىل أكرب و يست) اجلدول إال إىل الشركات التابعة اململوكة ألغلبية أجنبية 

 

 
 

  :2005لسنة ) الوارد والصادر( توزيع االستثمار األجنيب املباشر حول اقتصاديات العامل  5.1
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، سواء كانت الصادرة أم الواردة القتصاديات الدول ستثمار األجنيب املباشرلقد تنوعت تدفقات اال  
لالستثمار العاملي  "األنكتاد"و التنمية  املتحدة للتجارة، وقد بني تقرير مؤمتر األمم 2005 النامية خالل سنة

  1:، حجم ونوعية هذه التدفقات كما يلي 2006لسنة 

  :حصة إفريقيا 1.5.1
 2004سنة مليار دوالر أمريكي  17يف إفريقيا ارتفاعا حادا من ارتفع االستثمار األجنيب املباشر  

     له مثيل، ومع ذلك ظل نصيب هذه املنطقة ، وهو مستوى مل يسبق 2005سنة مليار دوالر  31إىل
  إال بقليل، وكانت جنوب إفريقيا متلقية أكرب حصيلة على  %3العاملي منخفضا إذ مل يتجاوز االستثمار من 
من جمموع التدفقات الواردة إىل املنطقة، األمر الذي يرجع أساسا إىل ) مليارات دوالر 6.4( %21 حنو

، وكانت )جنوب إفريقيا ABSA(لشركة أبسا ) اململكة املتحدة BARC LAYS( شراء مصرف باركليس
جود استثناءات قليلة مثل تليها نيجرييا، وكما كان األمر يف املاضي، مع و مصر ثاين أكرب متلقي،

دولة سوى القليل جدا من االستثمار  34مل تتلق معظم أقل البلدان منوا يف هذه املنطقة وعددها السودان،
، وظلت الواليات املتحدة األمريكية و اململكة املتحدة أهم بلدان املَصدر، تليها فرنسا وأملانيا ملباشراألجنيب ا

  .معظم االستثمارات املصدرة يف شكل استثمارات تأسيسية يف جماالت جديدة تبفارق كبري، وكان
حنو املوارد الطبيعية  2005سنة الوارد إىل إفريقيا  ات االستثمار األجنيب املباشروقد اجتهت تدفق  

نصيب كبري، وأفضى ارتفاع أسعار ) مثل األعمال املصرفية( أساسا، السيما النفط، وان كان للخدمات
دان اإلفريقية،      السلع األساسية والطلب الكبري على النفط إىل زيادة يف أنشطة التنقيب يف عدد من البل

لكن  موريتانيا ونيجرييا،، والسودان، وغينيا االستوائية، ومصر و واجلماهريية العربية الليبيةمن بينها اجلزائر 
 بيتروناس (من الصني و  )CNOOLكنول  (من البلدان النامية مثل عددا من الشركات متعددة اجلنسية

PETRONAS( من ماليزيا و )ONGC Videsh (،لغ جمموع وب. قد أخذت تتوسع يف إفريقيا من اهلند
وهي تشاد واجلزائر وغينيا االستوائية والسودان -يف ستة بلدان إفريقية منتجة للنفط باشراالستثمار األجنيب امل

  .من التدفقات الواردة إىل املنطقة %48مليار دوالر، أي ما ميثل 15 - ومصر ونيجرييا
د ، فإن العدي2005سنة الصادر من إفريقيا قد اخنفض  ما تعلق باالستثمار األجنيب املباشر أما يف  

يات االندماج والشراء عرب اإلفريقية قد عززت تدويل عملياا، من خالل عمل لشركات متعددة اجلنسيةمن ا
ويند ( شركة  )ORASCOM(ترت شركة أوراس كوم ـاش ،ثالـل املـفعلى سبي احلدود،
 Weatherويذر إنفستمنت( عرب شركة  ةاإليطالي )Telecominacazion WIND وين ـنيكازيـتليكوم

                                                        
 ج سبق ذكره،مر ،و االنتقالية و آثاره على التنميةاالستثمار األجنيب املباشر الوارد من االقتصاديات النامية  ، 2006تقرير االستثمار العاملي  األنكتاد،  -  1
  .30- 13: ص-ص
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investments (  الصادر من جنوب إفريقيا اليت هي رائد  االستثمار األجنيب املباشراملصرية، ويوجد معظم
  . االستثمار يف إفريقيا

  :حصة جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا 2.5.1
مليار  165الوارد إىل جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا  بلغ حجم االستثمار األجنيب املباشر  

وتوجه حنو ثلثي هذه ات االستثمار العاملي الواردة، من جمموع تدفق% 18 ، أي ما ميثل2005سنة دوالر 
و تلقت  ،)مليار دوالر 36(وهونغ كونغ  ،)مليار دوالر 72( التدفقات إىل اقتصادين اثنني، مها الصني

         ، تليها اندونيسيا )مليار دوالر 20(مليار دوالر، تقودها سنغافورة  37منطقة جنوب شرق آسيا 
، وإذ كانت قد ارتفعت كثريا يف عدة بلدان، )مليارات دوالر 4(، مث ماليزيا و تايالند )مليارات دوالر 5(

  ).مليارات دوالر 7(وسجل أعلى مستوى هلا على اإلطالق يف اهلند 

البلدان النامية، ومعظمها من  وأتى أكثر من نصف التدفقات الواردة إىل املنطقة من اقتصاديات  
ه دث منو كبري يف نصيب هذقد أحالوارد   اإلحصاءات عن رصيد االستثمار األجنيب املباشراملنطقة، وتبني

ويقابله اخنفاض  ،2004سنة % 65إىل حنو  1995سنة % 44من حنو  املصادر مقارنة بالعقد املنصرم،
  .يف نصيب مصادر البلدان املتقدمة

ادرة عن مناطق جنوب وشرق وجنوب الص ما يف ما يتعلق بتدفقات االستثمار األجنيب املباشرأ  
، وعلى الرغم من أن هذا املبلغ يعين اخنفاضا 2005سنة مليار دوالر  68شرق آسيا فقد بلغت 

  ، فإن التدفقات الصادرة من الصني زادت ويبدو أا ستواصل االرتفاع 2004سنة مقارنة ب% 11بنسبة
اليت عقدت مؤخرا واليت شاركت فيها  الستثماردمة، ومن بني أهم صفقات هذا ايف السنوات القليلة القا

من أسهم شركة % 11.5سنغافورة بشراء  ) Temasekتيماسيك(قيام شركة  ،شركات من هذه املنطقة
) CPNC(وقيام شركة  2005سنة  اململكة املتحدة  -)Standard Chartered  ستاندارد تشارترد(

همة مب، وواصلت الصني واهلند نفس السنةيف ) Petrokazakhstabبترو كزاخستان (الصينية بشراء شركة 
ا تعاونتا يف بعض العروضمشراء األصول النفطية بل إ.  

  :حصة غرب آسيا  3.5.1
واليت تشمل  غري مسبوقة، ب آسيا تدفقات واردة من االستثمار األجنيب املباشرسجلت منطقة غر  

، ليبلغ حنو 2005سنة بة يف البلدان النامية ، وهي أعلى نس%85ارتفاعا شديدا بنسبة  ،اقتصادا 14على 
مليار دوالر، وكان االرتفاع يف أسعار النفط وما ترتب عليه من منو قوي للناتج احمللي اإلمجايل من بني  34

مليار 12وتلقت اإلمارات العربية املتحدة تدفقات بلغ جمموعها  وامل اليت أفضت إىل هذا االرتفاع،أهم الع
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   ألسباب منها  ا،، وتليها تركي2005سنة ك أكرب متلقي لالستثمار يف غرب آسيا دوالر فأصبحت بذل
اخلدمات، وتوجهت تدفقات يف املقام األول عمليات االندماج والشراء الضخمة عرب احلدود يف قطاع 

لسياحة الواردة إىل غرب آسيا حنو قطاع اخلدمات أساسا، مبا يف ذلك العقارات وا االستثمار األجنيب املباشر
  .2005سنة واخلدمات املالية، حيث تلقت اململكة العربية السعودية وحدها حوايل ملياري دوالر 

لغرب آسيا يف اخلارج تتزايد، فقد جرت العادة على  وقد بدأت االستثمارات األجنبية املباشرة  
         ارج، السيما إيداع معظم دوالرات نفط املنطقة يف املصارف وشراء أسهم احلافظات املالية يف اخل

يف الواليات املتحدة، وبدأ هذا االجتاه يتغري من حيث الشكل واملوقع، فبخالف الفترات السابقة اليت 
ريا يف اخلارج متثل يف قطاع كب ة الراهنة استثمار أجنيب مباشراتسمت بعائدات نفطية كبرية، تشهد املرحل

يت أبرمت يف إطار هذا التوسع   لسواء، ومن أهم الصفقات الالبلدان النامية واملتقدمة على ا اخلدمات لدى
  :ما يلي

  ؛)O&P(شراء شركة موانئ ديب العاملية لشركة يب أند أو  - 
سيلتيل (لشركة ) Kuwait’s Mobile Telecommunications( شراء شركة اتصاالت الكويت املتنقلة- 

  ....اهلولندية) Celtel Internationalانترناسيونال 

  :حصة منطقة أمريكا الالتينية والكارييب 4.5.1 
مليارات دوالر، أي ما ميثل ارتفاعا ضئيال  104 بلغت التدفقات إىل أمريكا الالتينية والكارييب  
، زادت التدفقات )غري اخلاضعة للقوانني الوطنية( ، و باستثناء املراكز املالية اخلارجية2004 سنةمقارنة ب

، وقد ساهم ذلك يف النمو االقتصادي وارتفاع 2005سنة مليار دوالر  67إىللتصل % 12الواردة بنسبة 
       أسعار السلع األساسية، وسجلت املنطقة معدالت منو استثنائية للناتج احمللي اإلمجايل يف الفترة

عاما، وساهم الطلب القوي على السلع  25جتاوزت املتوسط العاملي للمرة األوىل يف 2004-2005
ت نسبة كبرية من تدفقات االستثمار األجنيب ة يف التحسن امللحوظ يف ميزان املنطقة التجاري، ومتثلاألساسي
الواردة يف إعادة استثمار اإليرادات، مما يعكس زيادة ملحوظة يف أرباح الشركات، وتباينت  املباشر

     ، %)3-( سيك، واملك%)17- ( االجتاهات حسب البلدان، ففي حني اخنفضت التدفقات يف الربازيل
وتضاعفت  أكثر من ثالثة أضعاف يف كولومبيا،، وبلغت %)81( جندها قد ارتفعت كثريا يف أورغوايو

  .يف إكوادور وبريو على التوايل% 61و% 65 يف فرتويال وزادت بنسبة
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% 19 الصادرة من أمريكا الالتينية والكارييب بنسبة وقد ازدادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  
   يف املنطقة اشترت أصوال  ، علما بأن الشركات متعددة اجلنسية2005سنة مليار دوالر  33لتصل إىل 

  .يف جمال االتصاالت والصناعات الثقيلة أساسا

  :نصيب كل من جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة  5.5.1
بطة الدول املستقلة مرتفعة إىل جنوب شرق أوروبا ورا ظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  

وكانت مركزة نوعا  ،ومل تزد إالّ قليال مقارنة بالعام السابق ،مليون دوالر 40 وايلحب  2005سنة نسبيا 
  .ما، فقد وجهت ثالثة أرباع تقريبا إىل ثالثة بلدان هي االحتاد الروسي وأوكرانيا ورومانيا، ذا الترتيب

. مليار دوالر 15 ر من املنطقة للسنة الرابعة على التوايل، حيث بلغالصاداملباشر و زاد االستثمار   
ولبلدان املنطقة  من اموع،% 87وحده شكلت ما نسبةعلما بأن التدفقات الصادرة من االحتاد الروسي 

مما يعكس تفاوت هيكلها  الوارد والصادر، لسياسات العامة يف جمال االستثمارأولويات خمتلفة على صعيد ا
  .قتصادي وبيئتها املؤسسيةاال

يوضح لنا التدفقات داخل املناطق وفيما بينها يف البلدان النامية، ) 6- 3(الشكل  يو فيما يل  
  .                  2004- 2002باستثناء املراكز املالية اخلارجية، متوسط الفترة 

استثناء املراكز املالية اخلارجية، متوسط الفترة ب و فيما بينها يف البلدان الناميةالتدفقات داخل املناطق ) 6- 3(الشكل 
2002-2004.  

  
  :املصدر

Unctad, World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for 
Development, OP.Cit,P20  

  
   



 
 

209 

        :                     مةحصة االستثمار األجنيب املباشر املوجه حنو الدول املتقد 6.5.1
             لتصل % 37 إىل البلدان املتقدمة بنسبة لقد زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  

بلغ إىل بلدان مليار دوالر من ذلك امل 422 من اموع العاملي، ووجه% 59مليار دوالر أو 542 إىل
مليار  165 -يف العاملهلذه االستثمارات هي أكرب متلقي و - ، وتلقت اململكة املتحدةاالحتاد األورويب

اململكة  Shell Transport and Trading( دوالر، وأهم العوامل اليت سامهت يف هذا االجتاه، اندماج شركة
مليار  74وايل وهي صفقة قدرت قيمتها حب) هولوندا Royal Dutch Petroleumمع شركة ) املتحدة
مليار دوالر، مما ميثل  34مليار دوالر، وكندا  44وهولندا  مليار دوالر 64نحو بمث تليها فرنسا  ،دوالر

مليار  99، وبلغت التدفقات إىل الواليات املتحدة 2004سنة مقارنة ب% 19: ـارتفاعا غري مسبوق ب
، وعلى الرغم من أن نسبة أكرب بكثري 2004سنة دوالر، مسجلة اخنفاضا كبريا عن املستوى الذي بلغته 

من مجيع التدفقات إىل البلدان املتقدمة قد وردت من بلدان متقدمة أخرى، ومن بني أهم % 90 نم
  :ارات اليت حدثت يف هذا الشأناالستثم

  ؛)IBM(لشعبة احلواسيب الشخصية يف شركة) الصينيةLenovo  لينوفو(شراء شركة  -
 Weatherعرب شركة  Italian Wind Telecomunicazioni شراء شركة أوراسكوم املصرية لشركة  -

Investments كما تقدم.  
بوصفها املصدر الرائد     املشار إليها آنفا، برزت هولندا SHELL )شل(ونتيجة الندماج شركة   

مليار  106اململكة املتحدة مليار دوالر، مث  116، تليها فرنسا 2005يف عام  لالستثمار األجنيب املباشر
مليار دوالر  686 ة من البلدان املتقدمة سجلت عموما بعض االخنفاض منولكن التدفقات الصادر دوالر،
  .مليار دوالر، وذلك أساسا بسبب اخنفاض التدفقات الصادرة من الواليات املتحدة األمريكية 646إىل

  .واقع االستثمارات العربية البينية واالستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية . 2
  :رات العربية البينيةمفهوم االستثما 1.2

تلك التدفقات الرأمسالية اليت يكون مصدرها : ميكن تعريف االستثمارات العربية البينية بأا  
مواطنون عرب طبيعيون أو مؤسسات عربية معنوية من خارج الدول العربية املضيفة، توظف يف مشاريع 

  .استثمارية خاصة أو عامة أو خمتلطة، تدار على أسس جتارية
العربية البينية أمهية خاصة بوصفها إحدى ركائز التشابك والتالحم الستثمارات كتسب اوت  

قدرات االقتصادية للدول العربية من موارد وخامات، ويد ادي العريب، وليس من شك يف أن الاالقتص
ل تدعو إىل ضرورة التسريع لتعبئة رؤوس األموا ،عاملة، ورؤوس أموال وأراضي زراعية، وسوق معتربة
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العربية وتوظيفها يف املنطقة، فضال عن ذلك فإن الظروف اإلقليمية والدولية وما ترتب عنها من إعادة رسم 
اخلارطة السياسية واالقتصادية واألمنية يف العامل، تدفع الدول العربية إىل استغالل فرص التكتل ملواجهة 

  1.التحديات وتعزيز مواقفها التفاوضية مع األطراف الدولية

  :جغرافية وحجم االستثمارات العربية البينية الواردة  2.2
من طرف املؤسسة العربية الصادر  ،2005ثمار يف الدول العربية لسنة حسب تقرير مناخ االست  

،بلغ إمجايل االستثمارات العربية البينية اخلاصة يف املشاريع اليت مت الترخيص هلا خالل عام  2لضمان االستثمار
ر دولة عربية مضيفة لالستثمار توافرت عنها بيانات من مصادر حملية للدولة وأخرى الثنيت عش 2005

بزيادة نسبتها  2004عام ) بعد التعديل(مليار دوالر  5.958مليار دوالر مقابل  38خارجية حوايل 
ملكة العربية الكبرية اليت شاهدا االستثمارات البينية يف امل الطفرة، وتعزى هذه الزيادة الكبرية إىل % 683

مليار  28.797السعودية واليت جاءت على رأس قائمة الدول املضيفة لالستثمارات البينية، حيث بلغت 
من إمجايل التراخيص الصادرة لالستثمارات العربية البينية خالل العام، تلتها % 75.8دوالر مبا نسبته 

        مجايل، مث لبنان حبوايلمن اإل %6.2مليار دوالر وحصة  2.341السودان باستثمارات بلغت 
وايل ، ومصر حب%3مليار دوالر وحصة  1.673، وسوريا حبوايل %4.7مليار دوالر وحصة  1.780

من إمجايل % 96.3على حنو  ، وقد استحوذت هذه الدول الست%2.2مليون دوالر وحصة  827
         ت العربية البينية خالل عاميو مبقارنة االستثماراالواردة، التدفقات االستثمارية العربية البينية

السعودية، السودان، سوريا، لبنان، ليبيا، (دولة عربية  11سجلت االستثمارات زيادة يف 2005 -2004
تراجعا        ) اجلزائر(، فيما شهدت دولة عربية واحدة )مصر، األردن، اليمن، تونس، املغرب، فلسطني

حجم و الذي يصور الدول العربية املضيفة) 7-3(يف الشكل  كما هو مبني يف االستثمارات البينية،
  .2005االستثمارات البينية فيها خالل سنة 

       .2005الدول املضيفة لالستثمارات العربية البينية يف ) 7- 3(الشكل 
  

  

  

  .33، مرجع سبق ذكره، ص 2005مناخ االستثمار يف الدول العربية ع ض إ ،  ؤسسةامل: املصدر

                                                        
  .114حممد قويدري، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .37-33 :ص-، ص2006، الكويت، 2006مناخ االستثمار يف الدول العربية املؤسسة العربية لضمان االستثمار،  - 2
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 هدته االستثمارات العربية املرخصة يف السعودية ايف هذا الصدد االرتفاع الكبري الذي شويالحظ   
، ويف  2005مليار دوالر عام  28.797إىل حوايل  2004مليون دوالر عام  958إذ ارتفعت من 

مليون دوالر  427، ويف سوريا من 2005مليار دوالر سنة  2.341مليون دوالر إىل  657السودان من 
يبني لنا االستثمارات  العربية ) 20-3(واجلدول . مليار دوالر على التوايل خالل الفترة ذاا 1.673إىل 
  .2005و  2004املضيف خالل عامي  نية اخلاصة واملرخص هلا وفق البلدالبي

االستثمارات العربية البينية اخلاصة و املرخص هلا وفق البلد املضيف خالل عامي ) 20- 3(اجلدول
  )مليون دوالر(          .   2005-  2004

                                                                           )                                                                                                            

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  .114، مرجع سبق ذكره، ص2005مناخ االستثمار يف الدول العربية ، م ع ض إ: املصدر   

  

  :التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية البينية 1.2.2  
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أما على املستوى القطاعي استمر قطاع اخلدمات يف االستحواذ على النسبة األكرب من االستثمارات   
من هذه االستثمارات ويتمثل أساسا يف املشاريع % 84.5ى نسبة يف املشاريع الكربى، إذ استحوذ عل

  الكربى لتطوير البنى التحتية وعلى وجه اخلصوص مشاريع تطوير املدن الصناعية، إضافة إىل االستثمارات 
يف قطاع االتصاالت واخلدمات املالية والسياحية والقطاع العقاري، أما قطاع الصناعة فقد استحوذ على 

، واحتلت قطاعات أخرى مل حتدد % 1يف احلني استحوذ القطاع الزراعي على نسبة أقل من % 6.1نسبة 
  ).8-3(الشكل  مارات كما هو مبني يفمن هذه االستث% 9.4من املصدر نسبة 

  .2005التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية البينية ) 8- 3(الشكل 
  

  
  
  
  

  
  .34، مرجع سبق ذكره، ص2005االستثمار يف الدول العربية  مناخم ع ض إ ، : املصدر               

  

  :االستثمارات العربية البينية الصادرة من الدول العربية و جغرافية حجم  3.2  
، فقد تصدرت 2005أما فيما يتعلق بالدول العربية املصدرة لالستثمارات البينية خالل عام   

من إمجايل االستثمارات العربية البينية  %78.8ر ما نسبته مليار دوال 29.941اإلمارات اموعة حبوايل 
إىل تسع % 6.5مليار دوالر وحصة  2.458املصدرة إىل تسع دول عربية، جاءت بعدها السعودية حبوايل 

إىل عشر دول عربية، وقطر حبوايل % 3.9مليار دوالر وحصة  1.499دول عربية، والكويت حبوايل 
، مث البحرين %1.7مليون دوالر وحصة  646، ومصر حبوايل %1.74مليون دوالر وحصة  660

إىل تسع دول عربية، وقد شكلت هذه الدول الست ما نسبته % 1.6مليون دوالر وحصة  607حبوايل 
  ).21-3(كما هو مبني يف اجلدول .من إمجايل االستمارات العربية البينية املصدرة% 94.2

ة البينية وفق البلد العريب املصدر و البلد املضيف لعام توزيع االستثمارات العربي) 21- 3( اجلدول
  )مليون دوالر(. 2005
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  .116، مرجع سبق ذكره، ص2005مناخ االستثمار يف الدول العربية م ع ض إ ، : املصدر

ومبقارنة التدفقات االستثمارية العربية البينية اخلاصة املرخص هلا وفق البلد املضيف خالل الفترة من   
 1995مليار دوالر عام  1.43االستثمارات قد ارتفعت من  ، فإن هذه2005حىت اية عام و 1995
، وهو أعلى مستوى تصل إليه هذه االستثمارات منذ البدء  برصدها، 2005مليار دوالر عام  38إىل حنو 

مجالية بلغت ستثمارات إاألول للدول املضيفة لالستثمار باوخالل هذه الفترة تقدمت السعودية إىل املركز 
، %10مليار دوالر وحصة  6.5من اإلمجايل، تليها لبنان حبوايل % 49مليار دوالر وحصة  31.8حوايل 

من إمجايل % 80.5وشكلت هذه الدول اخلمس حوايل % 5.6مليار دوالر حصة  3.6والسودان حبوايل 
دوالر كما يبينه اجلدول مليار  64.8البالغة حنو ) 2005 – 1995(االستثمارات البينية خالل الفترة 

)3-22.(  
  
  

  

املرخص هلا وفق البلد املضيف خالل الفترة       ثمارات العربية البينية اخلاصة واالست) 22- 3( اجلدول
1995-2005                                                                                                                     

  )مليون دوالر(
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  .116، مرجع سبق ذكره، ص2005مناخ االستثمار يف الدول العربية م ع ض إ ، : املصدر

  :جغرافية وحجم االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول العربية  4.2
ة تشري البيانات األولية املتوافرة من مصادر البلدان العربية واملصادر الدولية األخرى ألربع عشرة دول  

مليار دوالر مسجلة بذلك أعلى مستوى يتم  27.9حنو  2005عربية، إىل أا قد استقطبته خالل عام 
  .رصده لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل الدول العربية

واردة إىل الدول العربية إىل ال رتفاع الكبري يف قيمة االستثمارات األجنبية املباشرةويعزى هذا اال  
ي االستثمارات العربية البينية، بتأثري تزايد العوائد النفطية مع االرتفاع غري املسبوق ألسعار النفط اخلام امتن

وقطاعي  ،وفتح قطاعات جديدة لالستثمار وخصوصا قطاع اخلدمات مثل االتصاالت و النقل وتوليد الطاقة
العقارية الفخمة، ومشاريع البنية التحتية النفط والغاز والتوسع يف إطالق املشاريع الصناعية والسياحية و

ومواصلة برامج اخلصخصة يف الدول العربية، إىل جانب قيام العديد من الدول العربية بتبسيط وحتسني النظم 
لالستثمار وتعزيز الشفافية وتوفري قواعد البيانات  لترويجواإلجراءات املتعلقة بنظم االستثمار وتعزيز جهود ا

  .يثةواملعلومات احلد
بنحو  2005الوارد عام  ية قائمة الدول املضيفة لالستثمار األجنيب املباشروقد تصدرت السعود  

مليار دوالر  3.7من إمجايل االستثمارات الواردة تليها املغرب بـ % 16.5مليار دوالر أي حصة  4.6
  ).9- 3( ، أما باقي الدول العربية فكانت حصتها كما هي مبينة يف الشكل %13.4أي حصة 
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  .2005نصيب الدول العربية من االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة سنة ) 9- 3(الشكل 
  )مليون دوالر(

  
  .36، مرجع سبق ذكره، ص2005مناخ االستثمار يف الدول العربية م ع ض إ ،  :املصدر           

،  2005و 2004خالل سنيت  الواردة إىل الدول العربية ومبقارنة االستثمارات األجنبية املباشرة  
الشكل  من خالل ويتم توضيح هذه الزيادة . مبا فيها اجلزائردولة عربية ) 13(سجلت زيادة يف ثالثة عشر 

يف الدول العربية خالل سنيت  يبينان تطور االستثمار األجنيب املباشرالذين ) 23- 3(واجلدول ) 3-10(
  . 2005و 2004

  .2005و  2004جنيب املباشر يف الدول العربية لسنيت  تطور االستثمار األ) 10- 3(الشكل 

  
  .37، مرجع سبق ذكره، ص2005مناخ االستثمار يف الدول العربية م ع ض إ ، : املصدر       

 2004االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة حسب الدولة املضيفة خالل سنيت ) 23- 3(اجلدول 
  )مليون دوالر(              .                            2005و
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  .تشمل االستثمارات العربية املنفذة: مالحظة -*

  .37، مرجع سبق ذكره، ص2005مناخ االستثمار يف الدول العربية م ع ض إ ، : املصدر

الصادر من الدول العربية التراكمي  غ جممل تدفقات االستثمار األجنيب املباشرمن جهة أخرى بل  
من االستثمار األجنيب % 0.28ر دوالر بنسبة مليا 2.5ما قيمته  2004إىل  1995خالل الفترة من 

الصادر  من االستثمار األجنيب املباشر% 0.04الفترة وبنسبة الصادر من الدول النامية خالل هذه  املباشر
  .مليون دوالر سنوي  251ومبعدل تدفق سنوي بلغ حنو  على صعيد العامل،

  
  



 
 

217 

  
  :خالصة

حملسنات قرارات االستثمار األجنيب املباشر،  التحليل، بالبحث والدراسة والثالثصل لقد تناول الف  
تناول املبحث األول أهم : وردت كما يلي أساسية ثالثةباحث ن خالل مم، وحجمه وجغرافيته يف العامل

لقد  ا املبحث أنهاملؤشرات الدولية واإلقليمية احملسنة لقرارات االستثمار األجنيب املباشر، وتبني من خالل هذ
حمسنات قرار املفاضلة بني اقتصاديات الدول من  الدولية واإلقليمية، باعتبارهااملؤشرات  هذه تناما دور
وقد أثبتت عدة دراسات أن هنالك صلة إحصائية قوية بني ترتيب البلد أو درجته يف بعض هذه  املضيفة،

قوية بني  كما يالحظ وجود عالقة إحصائية اشر،وبني مقدار ما جيتذبه من استثمار أجنيب مب ،املؤشرات
البد أن تدخل يف حسابات رجال  وهذا يعين أن التصنيفات هذه أو مكوناا الدول يف هذه املؤشرات،

  .ا التأثريية اهلامةاألعمال وصانعي القرار لالستفادة من مدلوال

طرف الشركات متعددة اجلنسية  كما جاء املبحث الثاين لعرض املعايري الكالسيكية املعتمدة من   
لدراسة اجلدوى املالية واالقتصادية واملفاضلة بني املشاريع األجنبية، كخطوة ثانية بعد اختاذ قرار املفاضلة بني 

  .االقتصاديات املضيفة هلذه املشاريع
    أما املبحث الثالث واألخري جاء ختاما لكل املباحث ضمن هذا الفصل، ليتناول حتليل حجم       

وجغرافية االستثمار األجنيب املباشر الواردة والصادرة عامليا، على أساس نصيب خمتلف األقاليم االقتصادية 
العاملية من هذه االستثمارات، مث إىل ختصيص الدراسة حلجم وجغرافية االستثمارات العربية البينية          

  .العربيةواألجنبية املباشرة الصادرة والواردة من و إىل الدول 
وكختام هلذه الدراسة النظرية هذه جاء الفصل الرابع، يف حماولة منا إىل حتليل واقع وآفاق االستثمار   

األجنيب املباشر يف اجلزائر، من خالل تقييم مدى جناعة اإلجراءات املعتمدة اليت باشرت ا احلكومات 
ناخ استثماري جاذب ومؤثر على قرارات رجال املتعاقبة منذ مطلع التسعينيات، يف حماولة منها إىل بناء م

  .       األعمال األجانب يف تصدير استثمارام املباشرة حنوها
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  :الفصل الرابع
مناخ وواقع االستثمار األجنيب املباشر       

  .يف اجلزائر
  :متهيد

  .خصائص البيئة االستثمارية يف اجلزائر:املبحث األول
  .ت االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرمعوقا:املبحث الثاين

  تطور اإلطار القانوين لترقية االستثمار :املبحث الثالث

  .يف اجلزائر               

  تقييم وحتليل حجم تدفقات االستثمار :املبحث الرابع

  .  األجنيب املباشر يف اجلزائر               

  :خالصة
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   .األجنيب املباشر يف اجلزائرواقع االستثمار مناخ و: الرابع الفصل

      :متهيد

     لعبه يمن أهم اهتمامات الدول بالنظر إىل الدور الذي يعترب جذب االستثمار األجنيب املباشر   
إيرادات الدولة يف القطاع اجلبائي، فاهية االجتماعية برفع اإلنتاج ويف التنمية االقتصادية، وكذا حتقيق الر

هذا إذا متكنت الدولة من و ،1اليت سبق ذكرها ىل جانب األدوار األخرى العديدةوكذا امتصاصها للبطالة إ
لتعديالت هذا ما يفسر االسوق احمللية، وتوجيه هذه االستثمارات إىل القطاعات احليوية، حسب متطلبات 

أنه على جعلها أكثر مرونة لتشجيع هذه االستثمارات، إال اليت تقوم ا باستمرار يف األنظمة املختلفة و
  .، إال أن ذلك ال يعين سهولة جذبهنمو املتزايد يف تدفق االستثمار األجنيب املباشرالرغم من ال

تعترب اجلزائر إحدى هذه الدول اليت أبدت رغبتها يف االندماج يف االقتصاد العاملي خاصة بعد تعثر و
و بلوغ حجم الديون  ،1986تراكي واألزمة النفطية سنة مسرية التنمية املطبقة يف ظل النظام االش

ات إىل تبين مستويات أثقلت كاهل االقتصاد اجلزائري، مما ألزم السلطات اجلزائرية يف مطلع التسعيني
املايل  املتمثل يف إصالح النظامبتطبيق برنامج اإلصالح اهليكلي وهذا إصالحات اقتصادية ومالية شاملة، و

  .الئم جللب واستقطاب االستثمار األجنيب املباشرة يئة املناخ امل، وهذا بغي..جلبائي، واملنظومة القانونيةاو

توجه حنو ترقية وتشجيع    الوقوف على خمتلف دوافع اجلزائر إىل ال يفتكمن أمهية هذا الفصل و
، وهذا من حنوها قرارات رجال األعمال األجانب االستثمار األجنيب املباشر، لتكون موقع جذب وتوجيه

  :أساسية ثالثةاور التعرض حملخالل 

  ؛األجنيب املباشر خصائص بيئة االستثمار -

  ؛األجنيب املباشر التنظيمي لترقية االستثمارالقانوين واإلطار  -

  . يف اجلزائر واقع االستثمار األجنيب املباشرمث حجم و -

  

  
                                                        

.املبحث الرابع من الفصل األول: أنظر - 1  
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  .خصائص البيئة االستثمارية يف اجلزائر: املبحث األول

لعل من بني أهم هذه العوامل مزايا بتوفر عوامل حتققه، وإال  املباشر ال يتحقق االستثمار األجنيب  
حيث ، وحمددات قرارات االستثمار األجنيب املباشر نظريات يت مت ذكرها من خالل عرضاملوقع النوعية ال

ر ، األمهذه االستثماراتتتميز معظم الدول املضيفة خبصائص بيئية، أو مزايا موقعيه غري مواتية الستقطاب 
ملوقع نوعان، على اعتبار أن مزايا اهذه األخري إليها، والذي يفسر ضعف حصة هذه الدول من تدفقات 

 التنظيمية جللبومنها ما هو تنظيمي، هلذا تسعى اجلزائر حاليا إىل يئة بيئتها الطبيعية منها ما هو طبيعي و
  .هذا النوع من االستثمارات واستقطاا حنوها

اليت تعززت حديثا بتوجه  ،ى كثري من مزايا املوقع النوعية ذات الطابع الطبيعيتتوفر اجلزائر عل  
ية احملفزة على استقدام اإلصالحات اهليكلجراءات التنظيمية و التشريعية وملحوظ حنو تدعيمها جبملة من اإل

حاصل يف بعض  ، غري أن تلك اجلهود تبقى غري مكتملة النضج إذا قورنت مبا هواالستثمار األجنيب املباشر
  .الدول النامية اليت خطت خطوات ملموسة يف يئة بيئتها احمللية يئة مواتية

  تقييم مزايا املوقع اليت متتلكها اجلزائر، وما مدى مسامهتها من خالل هذا املبحث سيتم عرض وو  
واملباشرة منها  حتسني االنطباع احلسن لدى صانعي قرارات االستثمارات األجنبية بصفة عامة،و يف بناء

  :خاصة، وسيتم ذلك على النحو التايل

  :التطورات االقتصادية. 1

إىل حافة االختناق املايل، نتيجة اإلفراط يف االقتراض قصري  1994بعد أن وصلت اجلزائر يف بداية   
م يف إبرا 1994، شرعت اجلزائر يف أفريل 1986األجل، الذي تبع االخنفاض احلاد يف سعر البترول سنة 

سنوات، مرفقتني باتفاقيات إعادة جدولة ) 4(اتفاقيتني مع صندوق النقد الدويل، مدما اإلمجالية أربع 
فيما ( لدى نادي لندن ، و)بالديون اخلارجية العمومية  فيما يتعلق( الديون اخلارجية لدى نادي باريس 

  ).يتعلق بالديون املصرفية

من نوعهما مع صندوق النقد  مها األولني 1994متني سنة ني املربنشري إىل أنه مل تكن االتفاقيتو  
، 1991والثانية سنة  1989سنة  الدويل، بل قد سبقتا باتفاقيتني مدعمتني من هذه املؤسسة املالية، األوىل

  .إن كانت هذه األخرية مل يتم مواصلة تنفيذها حىت النهايةو



 
 

221 

  : 1اسا إىلالتعديل اهليكلي كان يهدف أسإن برنامج االستقرار و  

  تأمني استمرارية ميزان املدفوعات؛ -

  تشجيع العودة إىل النمو االقتصادي؛ -

 إن جمموع .لدان الشريكة اقتصادياالتحكم يف التضخم ليتقارب مستواه من مستوياته السائدة يف الب -
قد مشلت مجيع العاملي املراقبة من قبل صندوق النقد الدويل أو البنك اإلجراءات والتدابري املدعومة و

ار االقتصادي، بذلك فقد حتققت أهداف االستقرتغريات األساسية يف االقتصاد، وامتدت على املالقطاعات و
  :ويربز ذلك من خالل

  :تطورات حجم النشاط االقتصادي 1.1

خالل السنوات األخرية شهد النشاط االقتصادي تطورا ملحوظا، و يبدو ذلك من خالل زيادة    
مليار دينار جزائري، أي ما يعادل  7130ليصل إىل  2005، خالل سنة )PIB(ي اخلام الناتج الداخل

دوالر أمريكي كناتج حملي خام للفرد الواحد، و أعطت  3001مليار دوالر أمريكي، ليحقق معدل  101
سنة   %2.1و  2002سنة  % 4.1مقابل  2%4.8 تقدر بنحو نسبة منو للناتج احمللي اخلام  2005سنة 

20013  .  

األمطار، مستوى تساقط  عاملني أساسيني، أسعار النفط وميكن إرجاع هذا النمو االقتصادي إىلو  
إىل بداية الثمانيات، ارتفع الناتج ة املمتدة من منتصف السبعينيات وخالل الفتر فمع ارتفاع أسعار النفط

يات األسعار منتصف ، يف حني أدى اخنفاض مستو%17احمللي اإلمجايل وفق معدالت معتربة بلغت 
د اخذ النمو يتذبذب قحيث استمر حىت بداية التسعينيات، و الثمانيات إىل التقلص يف الناتج احمللي اإلمجايل

ملختلق القطاعات  التطرقميكن ترة التسعينيات نظرا لتلك الظروف، وهلذا اخنفاض طول فبني ارتفاع و
  :لنحو التايلاالقتصادية اليت سامهت يف بناء هذا التحسن، على ا

  

                                                        
  .2.1ص، . ، ص2000نوفمرب  06، مداخلة أمام الس الشعيب الوطين، النقدي يف اجلزائرصادي والتطور االقت، )حمافظ بنك اجلزائر(لوهابكرمان عبد ا- 1

  .21/03/2006، جريدة اخلرب،  2005رئيس احلكومة، الوضعية االقتصادية للجزائر سنة  - 2
3 - UNCTAD, Examen de la Politique de L’Investissement Algérie, New Y- Genève , 2004, P4. 
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         .  قطاع البناء و األشغال العمومية  1.1.1

إىل أعلى مستوياا منذ  2005لقد وصلت القيمة املضافة لقطاع البناء و األشغال العمومية سنة    
قطع ، علما أن هذا القطاع يصنف يف املقام الرابع بعد كل من 1%7.4عدة سنوات، مسجلة بذلك نسبة 

ناتج الداخلي اخلام لسنة يف بناء ال القطاع الزراعي، من حيث مسامهتهع اخلدمات، واحملروقات، وقطا
 7847حوايل  2005قد بلغ عدد املؤسسات اخلاصة يف هذا القطاع املنشأة خالل سنة ، و2005

مؤسسة حىت اية هذه السنة بعد استبعاد  80716مؤسسة، ليعطي نسيج إمجايل هلذا القطاع يقدر بـ 
           خالل نفس السنة عملت احلكومة بوضع خمطط تكميلي لدعم التنميةاليت مت شطبها، واملؤسسات 

) Complémentai de Soutien à la Croissance (PCSC le Plan  باإلضافة إىل 2009- 2005لفترة ،
      در اجلنوب اجلزائري، من خالل ميزانية إمجالية تقني لكل من مناطق اهلضاب العليا وبرناجمني خاص

ة أساسا املتمثلاملبلغ لتطوير البنية التحتية و من هذا %70مليون دوالر، حيث خصصت نسبة  140 بقيمة
     ثقافية، س، هياكل رياضية وجامعات، مدار(التجهيزات العمومية يف السكنات االجتماعية و

   2... ) .مستشفيات، 

   : القطاع الصناعي 2.1.1

ن علنة من قبل السلطات العمومية ألجل إعادة تنشيط القطاع الصناعي معلى الرغم من اإلرادة امل  
تأهيل عناصره، وجعله على قدر من التنافسية إال أن االعتماد على أمناط خالل إزالة تشوهاته املالية، و

 تكن كافية لتحقيق األهداف املرسومة، حيث ال يزال هذا القطاع يعاين من مل تسيريية مبختلف منطلقاا
الوضعية املالية الصعبة اليت تعاين منها جل املؤسسات تدل النتائج املسجلة من قبله و زمة هيكلية، إذأ

ما توضحه اإلحصائيات الصناعية على استمرار التراجع الذي يعرفه القطاع منذ تسعينيات القرن املاضي، ك
ئيات، وهذا بالرغم من الديوان الوطين لإلحصاادرة عن كل من وزارة الصناعة، والصاخلاصة به و

تطهري مايل حيث بلغ إمجايل ما أنفقته ، من إعادة هيكلته واإلصالحات االقتصادية اليت مسته منذ سنوات
، يف حني 3مليار دينار جزائري 2000على القطاع حوايل  2003اجلزائر منذ مطلع الثمانيات إىل غاية 

                                                        
1- Keramane Abdelouahad, Evolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algérie, Juin 2006. P.17.  
2 - Ambassad de France en Algérie, le secteur du BTP en Algérie , Mission économique, 2007, P P. 2 .3 . 
3   -  Sadi Nacer-Eddine, La Privatisation des entreprises publiques en Algérie : Objectifs, modalités et enjeux, Office 

des Publications Universitaires, Alger, 2005,P198.  
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    مليار دينار جزائري،  1200لوحدها  2001-1991قدر إمجايل عمليات التطهري املايل خالل الفترة 
 .  1جناز نسيج صناعي جديدمليار دوالر أمريكي، وهو ما يكفي إل 17يعادل  ما

   لناتج احمللي اإلمجايل، من القيمة املضافة قي ا %40بالرغم من أن هذا القطاع يساهم بأكثر من  
       ، يف حني . ..)احملروقات، قطاع املناجم ( ة األوىل للصناعات االستخراجيةإال أن هذا يعود بالدرج

من الناتج احمللي اإلمجايل، حيث  %8فهي ال تتجاوز نسبة ) املصنعة(ن القيمة املضافة للصناعات التحويلية أ
 ). من النـاتج احمللي اإلمجايل % 7.18( أي جزائري مليار دينار  325,9ة بقيمـ 2002قدرت سنة 

مليار دينار  369.7، و)من الناتج احمللي اإلمجايل% 6.55(  2003سنة  ملـيار دينار 344.9و 
   %5.7فقد بلغت نسبة  2005، أما سنة 2)من الناتج احمللي اإلمجايل %6.05( 2004جزائري سنة 

ى الرغم من أن اخليارات ، لقد تراجعت قيمة الثروة الناجتة عن القطاع الصناعي عل3من الناتج احمللي اإلمجايل
  .السبعينيات من القرن املاضيزال قائمة منذ سنوات الستينيات وال تاعية الصن

الصناعة التحويلية ناجتة عن الصناعات العمومية، و حصة القطاع العام يف اإلنتاج الصناعي  إن أزمة  
من  %71، حيث كانت مسامهة القطاع الصناعي العمومي 1990 يتوقف عن التراجع منذ اخلام مل

 % 4.41، مث 2003سنة %47.1، و 2000سنة  %51.4، مقابل 1990عي سنة اإلنتاج الصنا
لقد  ة مل تتوقف هي األخرى عن التراجع،، أما مسامهة القطاع العام الصناعي يف القيمة املضاف2005سنة

سنة  %49، و2003سنة  %55.4، و2000سنة   %59.6، مقابل 1990سنة  %74كانت 
2005  4.  

ات ، فكانت كلها سالبة خالل السنو)املصنعة(و القطاعات التحويلية ق بنسب منأما يف ما يتعل  
سنة  %1.5، و2003سنة  %3.5، بعدما كانت %1.3 بنحو 2004األخرية، حيث قدرت سنة 

  .يبني ذلك بالتفصيل) 1- 4(، واجلدول 2002

                                                        
1 - Hadjseyd Mahrez, Développement industriel de L’Algérie : L’industrie, Pesanteurs et réformes, Communication 

au séminaire : Quelle Développement Pour L’Algérie, organisé par le Forum des chefs d’entreprises – FCE-, Alger le 19 
et 20 Janvier 2002, P7. 
2 - ONS, L’Activité Industrielle 1989-2004, Collections Statistiques N° 122, Office National des Statistiques, Alger, 
2005, PP 21.22 et P25. 

  . 07/03/2007، جريدة اخلرب، أزمة الصناعة اجلزائرية ،عبد ايد بوزيدي، ترمجت عبد الوهاب بوكروح -3
  .نفس املرجع- 4
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  .2004- 2002تطور مؤشر اإلنتاج اجلزائري خالل الفترة ) 1- 4(اجلدول 
  

  2002  2003  2004  

نسبة   املؤشر
 %النمو 

نسبة   املؤشر
 %النمو 

نسبة   املؤشر
 %النمو 

  5.8  211.6  6.6  200.0  4.3  187.7  املياه و الطاقة 
  1.1  145.2  7.4  143.7  4.1  133.8  احملروقات

  -1.0  82.7  0.6  83.6  7.4  83.0  املناجم و املقالع
  2.0  74.7  8.9  73.2  7.0  67.2  )*(ك .م.م.ح.ص

  -0.5  29.2  -6.1  29.3  0.9  31.2  الفلني و الورقصناعات اخلشب و 
  15.4  13.9  -7.7  12.0  -19.3  13.2  الصناعات اجللدية 

  10.3  106.7  -7.5  96.8  6.2  104.7  الزجاج –مواد البناء 
  -2.2  40.5  -10.6  48.0  -5.8  60.5  الصناعات الغذائية

  -14.4  24.7  -2.4  28.9  3.7  29.6  الصناعات النسيجية
  -2.2  77.7  -10.6  79.4  -5.8  88.8  األمسدة _ الصيدلة _ الكيمياء 

  0.9  87.7  1.1  87.0  1.1  86.0  املؤشر العام إلنتاج القطاع الصناعي
  -1.3  62  -3.5  62.9  -1.5  65.2  مؤشر إنتاج الصناعات املصنعة

   .  ونيةالصناعات احلديدية و املعدنية و امليكانيكية، و الكهربائية، و اإللكتر: ك .م.م.ح.ص) *(

، ص 2006، مداخلة يف امللتقى الدويل، جامعة فرحات عباس، االقتصاد اجلزائري و مسار برشلونةحممد براق، : املصدر
22.  

ء القطاعات الصناعية أنه باستثنا ف فروع القطاع الصناعي، فاملالحظأما يف ما يتعلق بنسب منو خمتل  
قطاع ( املواد املنجمية عات ارتفاع أسعار احملروقات وتب بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف اليت استفادت

اخلشب، ( املتعلقة بالصناعات التحويلية ، فإن باقي الفروع و) ة واملياهاملناجم، احملروقات، الصناعات الطاق
، سجلت كلها تقريبا خالل الفترة املدروسة معدالت منو سالبة باستثناء ...)الفلني، الصناعات الغذائية 

وىل الصناعات املرتبطة ك الذي سجل معدالت منو إجيابية، كان مصدرها بالدرجة األ.م.م.ح.قطاع ص
       الصلب، يف الوقت الذي سجلت فيه باقي الصناعات مثل الصناعات امليكانيكية معدالت باحلديد و
  .     منو سالبة
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  :القطاع الزراعي  3.1.1

اجلزائر من حيث مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل، تكمن األمهية االقتصادية للقطاع الزراعي يف و  
   ، %9.19 بنحو 2002ات، حيث قدرت مسامهته سنة اخلدمأيت بعد كل من قطاعي احملروقات وأين ي

إمجايل القيمة املضافة هلذا  ، وقدرت %9,18بـحوايل  2004، مث سنة %9.69حبوايل  2003سنة و
مليار دينار، ليصل سنة  510بـ  2003سنة ،  و2002سنة مليار دينار جزائري  417.7القطاع بـ 

مليار دينار، كما عرف القطاع يف السنوات األخرية تسجيل معدالت منو إجيابية، و هذا  561إىل  2004
اإلصالحات اليت مت إدخاهلا و كذا االستثماراتئمة مقارنة بالسنوات املاضية، وبسبب الظروف املناخية املال

، حيث )PNDA(هذا يف إطار الربنامج الوطين للتنمية الفالحية ، و2001ا منذ سنة لى القطاع خصوصع
فقد  2004، أما سنة 2003سنة  %22.2إىل  2002سنة %1.2قدر معدل النمو السنوي للقطاع من 

  1.%10بلغ 

غرض الفعالية، باع الفالحي مطالب برفع التحدي، واستهداف الكفاءات وعلى العموم  فإن القطو  
  .ضمان ميزان جتاري موايتمن التبعية الغذائية، و احلد

  :البنكيالقطاع املصريف و 2.1

نها منظمة التعاون و التنمية االقتصادية، أن القطاع املصريف و البنكي ياعتربت هيئات أوروبية من ب  
  .ة نقاهةيف اجلزائر ال يزال يعاين من نقائص، فيما وضعت اهليئة الفرنسية القطاع بأنه ال يزال يف حال

      تعترب اهليئات األوروبية على غرار املؤسسات املالية الدولية، بأن وترية اإلصالحات يف اجلزائر   
أنه يتعني على املؤسسات املالية أن تلعب دور احملرك بدل من التركيز على اإلنفاق العمومي و ال تزال بطيئة،

ر، فإن القطاع البنكي اهليئة االقتصادية باجلزائحسب نشرية إليه السلطات العمومية حاليا، و كما تعمد
إن عرف مسار اإلصالح، إال أنه يف حالة نقاهة، كما أن أول ميزة للقطاع أنه ال يزال بنسبة اجلزائري و

هذه البنوك بنكا خاصا حاليا يف الساحة، و 20بأيدي البنوك العمومية بينما يسجل وجود أكثر من  95%
وتعد عملية خصخصة القرض الشعيب اجلزائري  ،2006السوق املصرفية سنة من  %5ال متثل سوى نسبة 

ار خصخصة بنك من السوق إىل القطاع اخلاص، يف انتظ %13أول مرحلة، حيث ستتيح حتويل ما نسبته 

                                                        
  .25حممد براق، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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لسوق املصرفية حبلول   من ا %25بالتايل فإنه من املرتقب أن ميثل القطاع اخلاص حوايل التنمية احمللية، و
     1.هي نسبة ما تزال متواضعة حسب العديد من اخلرباء، و2008سنة 

حيث ال تزال وترية انتشار  ،تواجه البنوك اجلزائرية اليوم حتديني، األول خاص بوسائل الدفعو  
وسائل الدفع بطيئة، أما التحدي الثاين فيتعلق بالرقابة الداخلية خاصة بعد أن عرفت البنوك اجلزائرية العديد 

  .       املالية خالل السنوات األخرية حمن الفضائ

  :الوضعية االقتصادية اخلارجية 3.1

  :وضعية امليزان التجاري 1.3.1

مليار  46مليار دوالر أمريكي، مقابل  52.822حوايل  2006بلغت صادرات اجلزائر سنة   
وظ الذي يعزى ذلك إىل التحسن امللح، و %14.82ذلك بزيادة نسبتها ، و2005دوالر أمريكي سنة 

من إمجايل  %97.98(  2006مليار دوالر خالل سنة  51.75شاهدته صادرات النفط إذ بلغت 
، فيما بلغت الصادرات األخرى خالل سنة 2005مقارنة بسنة  %14.77ها ، بزيادة قدر)الصادرات

ترجع أسباب ، و 2005مليون دوالر سنة  907بل مليار دوالر أمريكي مقا 1.06ما يقارب  2006
و ميكن . )*(مقارنة بالسنوات األخرى 2006ه الزيادة إىل التحسن الكبري يف أسعار النفط خالل سنة هذ

الذي يعرض وضعية امليزان التجاري للجزائر خالل الفترة ) 7- 4(قراءة ذلك من خالل بيانات اجلدول 
2005-2006 .  

مليار دوالر مقابل  21.005حوايل  2006أما يف ما يتعلق بالواردات فقد بلغت خالل سنة  
تتكون أهم واردات اجلزائر من معدات ، و%3.18، بزيادة نسبتها 2005مليار دوالر سنة  20.357

قد بلغ ، و)2- 4(صناعية و مواد استهالكية، باإلضافة إىل مواد أولية زراعية، كما هو مبني يف اجلدول 
مليار دوالر سنة  25.644 بلمليار دوالر، مقا 31.817حوايل  2006فائض امليزان التجاري سنة 

  2005.2سنة %226مقابل  %251بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات حوايل ، و2005
                                                        

1 -  www.babdzair.com، Page consultée le 2/11/2006 
دوالر  49.89مقابل  2006دوالر أمريكي للربميل خالل الستة األشهر األوىل من سنة  66.07دولية إىل ارتفع معدل سعر البترول اخلام يف األسواق ال -(*)

 . 2005دوالر طوال سنة  54.64كان معدله ، و2005يل خالل نفس الفترة لسنة أمريكي للربم
2 - Centre National de L’information et des Statistiques, Rapport période Année 2006 du Commerce extérieur de 
L’Algérie, Ministre finances. Direction Générale des Douanes , P-P 1-10.   

http://www.babdzair.com
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                                                                                                      2006- 2005وضعية امليزان التجاري خالل الفترة ) 2- 4(اجلدول

  )الوحدة باملليون(

  

  2006سنة   2005سنة 

  دج   نسبة النمو
دوالر 
  دج   أمريكي

دوالر 
  أمريكي

 %3.18  21 005  1 526 179  20 357  1 493 643  الواردات
  %14.83  52 822  3 836 879  46 001  3 374 564  الصادرات

 %24.07  31 817  2 310 700  25 644  1 880 921  ميزان املدفوعات
   %251 %226  نتيجة التغطية

 CNIS, Rapport période Année 2006 du Commerce extérieur de L’Algérie, Ministre  :املصدر

finances. Direction Générale des Douanes, P2.  
    

 2006-2005الفترتني  الواردات يف اجلزائر خالليتعلق يكل أو طبيعة الصادرات وأما يف ما   
يوضح هيكل الصادرات، أما اجلدول ) 3-4( ميكن تلخيصهما من خالل اجلدولني التاليني، حيث اجلدول

  .يوضح هو اآلخر هيكل الواردات لنفس الفترة) 4-4(

  

  .2006-2005هيكل صادرات اجلزائر خالل فترة ) 3- 4(اجلدول

  )باملليون دوالر أمريكي(  

  

  لتطورا  2006سنة   2005سنة 

  %النسبة  القيمة   %النسبة  القيمة 
2005-
2006  

 %14.77  97.98  51 750  98.02  45 094  احملروقات
 %17.75  2.02  1 066  1.97  907  خارج املروقات

   100  52 822  100  46 001  اموع
  .  CNIS 2006من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات : املصدر
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  .2006-2005ائر خالل فترة هيكل واردات اجلز) 4- 4(اجلدول

  )باملليون دوالر أمريكي(  

  

  التطور  2006سنة   2005سنة 

  %النسبة  القيمة   %النسبة  القيمة 
2005-
2006  

 %2.59  17.52  3 680  17.62  3 587  السلع الغذائية 
  %17.52  28.26  5 936  24.81  5 051  التموين مبعدات اإلنتاج

 -%2.08  40.15  8 433  42.30  8 612  سلع التجهيز
 -%4.86  14.07  2 956  15.26  3 107  سلع االستهالك غري الغذائية

 %3.18  100  21 005  100  20 357  اموع
  .  CNIS 2006 من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات: املصدر

تأيت دول اإلحتاد األورويب يف املرتبة  2006أما يف ما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف للصادرات سنة  
، %37.40باستثناء اإلحتاد األورويب بنسبة  OCDE، مث تليها دول منطقة التعاون %51,92األوىل بنسبة 

، أما بلدان %0.98، تليها الدول العربية بـ %3.08، مث آسيا بنحو %5.52أمريكا الالتينية بنسبة و
  .على التوايل %0.07و  %0.95ول إفريقيا املغرب ود

تتصدر دول اإلحتاد ري التوزيع اجلغرايف للصادرات، ويشبه إىل حد كبأما توزيع الواردات فإنه   
    ، %17.76، مث تليها منظمة التعاون باستثناء اإلحتاد األورويب بنسبة %55.56األورويب القائمة بنسبة 

  الدول ، و% 13.26آسيا و %6.18ة بـ ـ، مث أمريكا الالتيني%3.34و الدول األخرى من أوروبا بـ 

     1. %0.65، مث إفريقيا بنسبة %1.11، دول املغرب %2.13 العربية

   :الديون اخلارجية 2.3.1

 2006ديونية اخلارجية، حيث بلغت سنة جلزائر من تسجيل أدىن مستوى من امللقد متكنت ا  
هي الوضعية اليت تسمح الديون التجارية للقطاع العام واخلاص، و مليار دوالر فقط، باحتساب 4.7حوايل 

، كما سجلت قيمة العملة الوطنية الدينار 2008زائر لالنتهاء ائيا من ملف املديونية بداية من سنة للج
  .األوروالدوالر واستقرارا مقابل 

                                                        
1 - Ibid. P 15. 
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يف احلصول على املوافقة باإلمجاع من نادي باريس للدائنني  2006حيث جنحت اجلزائر سنة   
       اليت كان يفترض تسديدها و 1995و1994يت ملعاد جدولتها سنالعموميني بالدفع املسبق للديون ا

ي مكن اجلزائر من وضع هو القرار الذ، و2011نوفمرب  30إىل  2001فمرب نو 30يف الفترة املمتدة من 
منهية الفترة الشديدة القتامة من جراء ثقل خدمات  2000اليت كانت سائدة قبل سنة  حد للمعاناة

            مبلغا مرتفعا جدا يقدر  2005و 1985الفترة ما بني خالل املديونية، حيث سددت اجلزائر 
مليار  34مليار منها لتسديد أصل الدين، يف حني كلفة الفوائد  84مليار دوالر، حوايل  117.9بـ 

 1996سنة  2006إىل  1994الديون اجلزائرية أقصى ذروا خالل الفترة  وقد بلغت  .1دوالر أمريكي
يوضح تطور حجم املديونية للجزائر خالل ) 5-4(، واجلدول 2مليار دوالر 33.65حيث بلغ حجمها 

  .2005إىل غاية  1995الفترة املمتدة من سنة 

                                            ،  2005 - 1995يوضح حجم الديون اخلارجية خالل الفترة ) 5- 4(اجلدول 
  )الوحدة مليار دوالر أمريكي( 

ات
سنو

ال
  

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  
*

2005  

ون 
لدي

م ا
حج

جية
خلار

ا
  31

.5
73

  33
.6

51
  31

.2
22

  30
.4

73
  28

.3
15

  25
.2

61
  22

.5
71

  22
.6

42
  23

.3
53

  21
.8

21
  

15
.6

  

  .املصدر وزارة الشؤون اخلارجية -*    

  Banque D’Algérie. Evaluation de la dette extérieure de L’Algérie. www.Bank-of-Algria.DZ :املصدر

  :وضعية التضخم 4.1

بعدما ارتفعت معدالت التضخم إىل حدودها القياسية اية التسعينيات، حيث بلغت معدالت   
، إىل أن هذه املعدالت )سنيت إلغاء الدعم احلكومي( 1995و  1994خالل سنيت  %30التضخم 

    2000، لتصل سنة 1999سنة  %2,6إىل  1996سنة  %18.7اخنفضت يف اية التسعينيات من 

                                                        
  . www.ELKHABAR.com، 31/03/2006يوم  ،جريدة اخلرب ،2005، الوضعية االقتصادية يف اجلزائر ندوة صحفية قدمها رئيس احلكومة - 1

2 - Banque D’Algérie. Evaluation de la dette extérieure de L’Algérie. www.Bank-of-Algria.DZ    

http://www.Bank-of-Algria.DZ
http://www.ELKHABAR.com
http://www.Bank-of-Algria.DZ
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) 6-4(، كما هو مبني يف اجلدول %3.5 يف 2005، لتستقر  سنة  2001سنة  %4.3، مث  %0.3إىل 
  .2005إىل  1995الذي يعكس تطورات معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفترة 

  .2005إىل  1995تطور معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفترة ) 6- 4(اجلدول

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  نواتالس

معدل 
 %التضخم 

30  18.7  5.73  4.95  2.6  0.3  4.3  1.5  2.6  3.6  3.5  

  .18حممد براق، مرجع سبق ذكره، ص  -     :  من إعداد الباحث، اعتمادا على: املصدر
- UNCTAD, Examen de la politique de L’investissement Algérie, OP.Cit, P 10. 

إذا كان هذا االخنفاض يف معدالت التضخم يعكس شيئا، فإا يعكس بأن األسعار بعد حتريرها، قد   
وصلت اية التسعينيات مستوياا احلقيقية، فلم يعد باإلمكان رفعها أكثر من تلك املستويات اليت بلغتها، 

يف التخفيض التدرجيي ملعدل  واإلجراءات املصاحبة سامهتأن التدابري املالية والنقدية ومن خالل هذا يتضح 
  .للسنة الثامنة على التوايل %5عند املستويات املرغوبة، إىل أقل من  االتضخم، بل اإلبقاء عليه

  :   أسعار الصرف  5.1

أثار تقرير بنك اجلزائر، إىل أن بنك اجلزائر واصل سياسة التذبذب املتحكم خبصوص قيمة الدينار   
هذا يف سياق تقلبات نسبة الصرف ألهم الصرف الفعلية للعملة الوطنية، ومن أجل استقرار نسبة  فيه

دينار  73,3027العمالت الصعبة على مستوى األسواق الدولية، حيث انتقلت قيمة الدوالر من متوسط 
ت ما بني ، يف حني أن العملة األوروبية تراوح2006دينار اية أوت من سنة  72,09إىل  2005سنة 

    1.لألورو الواحد 2005دينار اية سنة  87,01مقابل  2006دينار اية أوت  93,72

  

  

  

                                                        
1 - Banque D’Algérie. www.Bank-of-Algria.DZ, Page consultée a 2006. 

http://www.Bank-of-Algria.DZ
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  :احتياطي الصرف  6.1

، تبني أن اجلزائر حققت و سجلت 2006حسب تقرير بنك اجلزائر للسداسي األول من سنة   
 الزيادة بنحو      قدرت  2006ألول من سنة زيادة كبرية يف احتياطات الصرف، فخالل السداسي ا

بأكملها، مما جعل  2005مليار دوالر أمريكي خالل سنة  13.07مليار دوالر أمريكي مقابل  9.48
مليار دوالر اية  62.37إىل  2005مليار دوالر بنهاية سنة  56.18خمزون احتياطي الصرف ينتقل من 

حسب من نفس السنة، ووالر اية جوان مليار د 65.66، ليصل إىل 2006شهر مارس من سنة 
  .2006اية سنة  اما قياسيةرقأالتوقعات الواردة من الس الوزاري املشترك فإن احتياط الصرف سيأخذ 

  :املوارد و اهلياكل القاعدية. 2

    :املوارد الطبيعية 1.2

كلم مربع، وتتربع  2.381.741تعد اجلزائر ثاين أكرب الدول اإلفريقية سعة مبساحة تقدر بـ 
أنواع من التضاريس متباينة من الناحية  ةكذا على أربعكلم من السواحل، و 1200أكثر من  زائر علىاجل

على امتداد الساحل املتوسط، متتد سهول التل اليت تتابع من الشمال إىل اجلنوب، يف الشمال واالمتداد و 
راعية، يأيت بعدها حزام كلم، حتتوي على معظم األراضي الز 190إىل  80اجلزائري ذات عرض متباين من 

 –مرتفعات األوراس و –األطلس الصحراوي  –األطلس التلي ( جبلي حيتوي على عدة سالسل جبلية 
من املساحة الكلية  %80متتد  الصحراء اجلزائرية إذ متثل لوحدها أكثر من  ،)وجنوب األطلس الصحراوي

ومصادر الطاقة، وكثري من  املواد األولية طبيعية ومعتربة من املوارد ال ، تتسم بتوفرها عل احتياطات1للجزائر
  .غري املستغلة استغالل كامالاملعادن املهمة و

منفذا مهما ألوروبا، فساحلها املمتد على طول   مبوقعها اجلغرايف تعترب مدخال و كما أن اجلزائر
يستيكيا بني الضفتني جكلم جيعلها تبدو من بني الدول املتوسطة األكثر أمهية يف توطيد الصلة لو 1200

  .اجلنوبية للبحر األبيض املتوسطالشمالية و

  

  
                                                        

1 - WWW. BABEDZAIRE.COM, Page Consultée le 12.06.2006.  
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  :اهلياكل القاعدية  2.2

يت على سامهة أجنبية، دون توفري اهلياكل الال ميكن برجمة أي نشاط تنموي، سواء جبهد ذايت أو مب  
      االستثمار قد أوضح البنك العاملي ذلك حينما أكد بأن أساسها يقوم هذا النشاط وتتحقق أهدافه، و

، لذلك كان حرص اجلزائر  1يف القاعدة اهليكلية ألي بلد سيترتب عنه زيادة مماثلة يف ناجته اخلام %1يف 
ميكن عرض أهم هذه القاعدية وتطوير إمكانياا، و واضحا يف ترقية بيئة االستثمار من خالل حتسني هياكلها

  :اهلياكل اليت متتلكها اجلزائر على النحو التايل

  : الطرق و املواصالت 1.2.2

ال تزال شبكة الطرقات السريعة جد ضعيفة ببعض املئات من الكيلومترات، يف حني بلغت شبكة   
، 20062كلم سنة  107324 و هي األكثر كثافة يف إفريقيا إذ بلغت الطرقات املعبدة مستوى جد مرتفع

ياجات املستعملني النهائيني و املنتجني، و يبلغ كما أن العجز الواضح يف شبكة السكك احلديدة يف تلبية احت
  .3كلم، علما بأن جزء ضئيل منها مزود بالكهرباء 4200طول هذه الشبكة 

       التجارة منها للصيد و 11ميناء،  40حوايل متتلك فهي على امتداد طول ساحل اجلزائر و  
     ، غري أن عجز قدرات االستقبال )أرزيوميناء سكيكدة و ( يف احملروقات  خمتصني واحملروقات ، وميناءين

اإلجراءات فيها، اليت تؤدي إىل زيادة تكاليف النقل الناجتة ات اإلدارية وكثرة التعقيداملناولة هلذه املوانئ وو
  . 4عن تأخر تفريغ احلاويات عن فتراا

حيث متتلك اجلزائر  منوا،اجلزائر يتضح أا أكثر تطورا و أما يف ما يتعلق ياكل النقل اجلوي يف
لقد ، و، أما شبكة النقل اجلوي الداخلية فهي جد متطورة5منها ترقى للمقاييس الدولية 13 مطارا، 35

فتح جمال االستثمار فيه خلطوط اجلوية اجلزائرية للقطاع وتدعم النقل اجلوي بعد أن أزيل احتكار شركة ا
  . أمام القطاع اخلاص احمللي

  :االتصاالت  2.2.2
                                                        

  .354كمال مرداوي ، مرجع سابق، ص  - 1
2 -  Office National des Statistiques(ONS),www.ons.dz, Page consultée le 12/06/2006. 
3 -  Idem . 
4 -  Idem. 
5 -   www.babdzair.com، Page consultée le 05/01/2007.  

http://www.ons.dz
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ث هياكلها من أجل حتديقطاعات احليوية الواجب تطويرها وعترب قطاع االتصاالت من الا لقد  
  منذ اية الثمانينات و مبسامهة شركة نوكياجلب االستثمار األجنيب املباشر، لذلك عمدت اجلزائر و

Nokia ،رة التسعينيات د ذلك وخالل فتمث لتستعني بع الفنلندية إىل إدماج نظام اهلاتف النقال غري الرقمي
جنوب كوريا على إدماج األنظمة  Daewooدايو و السويدية، Ericssonبكل من شركيت إريكسون 

مليون دوالر للمسامهة  9الرقمية وخطوط األلياف البصرية، بعدما كان البنك العاملي قد منح قرضا بقيمة 
  .1يف ذلك

 Algérie زائر لالتصاالتشركة اجل 2000لقد أعيد هيكلة قطاع االتصاالت بتأسيس سنة   

Telecom et Mobilis  كمتعامل عمومي، اليت أوكلت إليها إدارة عمليات اخلطوط اهلاتفية الثابتة          
بفتحه أمام االستثمارات األجنبية،  2001خدمات اهلاتف النقال لتدعيم القطاع أكثر، و يف ذات السنة و

املصرية من ترخيصني باالستثمار  Orascom Telecom Algérie (OTA)، Djezzyاستفادت شركة حيث 
مليار دوالر،  1 تقدر بنحو بقيمة 2004، أما الثاين سنة  2001يف سوق اهلاتف النقال األول كان سنة 

الكويتية على الترخيص الثالث للهاتف النقال بداية سنة   Wataniya – Nadjmaكما حازت شركة 
طور قطاع اهلاتف النقال تطورا سريعا مع مشاركة ثالثة قد ت، ومليون دوالر  421بقيمة  2004

 3.1، أما اهلاتف الثابت فقدر عدد املشاركني حبوايل 2005ماليني مشترك سنة  7متعاملني، و أكثر من 
يف سنة  %5.28من ) احملمولالثابت و(اتف ، مما أدى إىل ارتفاع الكثافة اإلمجالية لله2مليون مشارك

  . 20053سنة  %51إىل  2000

حيوز  Djezzy أما حصة املتعاملني يف قطاع اهلاتف النقال يف السوق اجلزائرية، فإن املتعامل املصري  
ماليني مشترك مغطيا بذلك  5إىل حوايل  2005على حصة األسد من املشتركني ليصل عددهم حىت سنة 

       %13نسبة  بذلك غطيامMobilis من السوق اجلزائرية، مث يأيت املتعامل اجلزائري   %81ما نسبته 
       .  %6تقدر حصتها يف السوق بنسبة  Nadjmaمن حجم السوق، أما املتعامل الثالث الشركة الكويتية 

  :الغازالطاقة الكهربائية و  3.2.2

                                                        
  .357، ص رهبق ذككمال مرداوي، مرجع س - 1

2 - Ambassade de France en Algérie,Le secteur des télécommunications en Algérie, Mission économique , 2005, P P. 2 .3  
3 - www.babdzair.com، Page consultée le 12/06/2006. 

http://www.babdzair.com
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ات التموين بالطاقة متنوعة من حيث توفرها على مصادر و قدرومتتلك اجلزائر إمكانيات معتربة   
أهلتها كي تصنف من بني أحسن الدول اإلفريقية يف هذا اال بفضل إنتاج يتجاوز  الغاز،الكهربائية و

أن حوايل ، و%96، أين أصبحت التغطية الكهربائية تعادل نسبة 2005مليون وات سنة  7000
مسكنا جديدا يربط سنويا بشبكة الطاقة الكهربائية حسب تقديرات مؤسسة سونلغاز، كما  150000

إن نسبة التغطية الكهربائية يف اجلزائر  ،1مليون مرتل من التموين املباشر بالغاز الطبيعي 1.7يستفيد حوايل 
 .هي شبيهة بتلك املسجلة يف بعض بلدان منظمة التعاون و التنمية األوروبية

  :  التطورات االجتماعية. 3

ء حصامليون نسمة حسب إحصائيات الديوان الوطين لإل 33.8يزيد عدد سكان اجلزائر عن   
مليون  33.2 واملقدر حبوايل. 2006عن مستوى سنة  %1.8 ، بزيادة تقدر بنسبة2007بداية سنة 

  ،2نسمة
     ميثل العدد الكلي للسكان من هذا اموع، و %70حيث ميثل الشباب دون الثالثني سنة ما يقارب 

وميكن أن نعرض أهم  ية،ة ولتوجيه النشاطات االستثمارللعمالاجلزائر سوقا معتربة لالستهالك ويف 
  :التطورات االجتماعية يف اجلزائر من خالل املؤشرات التالية

  :التعليم 1.3

، و تقع أعباء التعليم و التكوين يف مجيع املستويات من 15يتمتع اجلزائري بإجبارية التعليم من سن   
     درون اليوم باملاليني فإنه االبتدائي إىل اجلامعي على عاتق الدولة، ومن حيث عدد املتمدرسني الذين يق

هو ما تطلب إقامة اهلياكل الضرورية يف خمتلف الواليات مبا ألوىل لالستقالل، وال ميكن مقارنتهم مع األيام ا
يف ذلك التعليم العايل، لكن ما هو مهم هو التركيز على اجلانب النوعي للتكوين ليستجيب حلاجيات سوق 

الت املتخرجني من مؤسسات التعليم اجلزائرية مع املناصب الشاغرة، بل العمل، إذ يالحظ عدم توافق مؤه
أن معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات تبني أن نسبة البطالة تزداد بارتفاع املستوى التعليمي من االبتدائي 

                                                        
1 - Idem. 
2-   Office National des Statistiques (ONS), 2007. 
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يم بالنسبة خلرجيي مؤسسات التعل، و%31,6) العام واملهين( ، إىل الثانوي  %29.9إىل املتوسط  25.8%
  . 1العايل فقد تزايد عدد البطالني منهم مع مرور الوقت

  :الصحة  2.3

أصبح معدل احلياة ، وفيما يتعلق بالصحة فقد حصل حتسن نسيب يف الوضع الصحي للسكان  
  .2006، حسب إحصائيات سنة )7-4(سنة، كما هو مبني يف اجلدول 70يتجاوز 

  2006متوسط معدل احلياة يف اجلزائر ) 7- 4(اجلدول 

  متوسط معدل احلياة  اجلنس
  سنة 74  الرجال
  سنة 76  النساء
  سنة  75  معا

  ONS,www.ons.dz,2006: املصدر                          

ارتفاع عدد لقيهم العناية الصحية املبكرة، وكما اخنفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لت  
عرض حجم تطور اجلهاز الطيب حسب سي) 8-4(ول األطباء بالنسبة لكل ألف ساكن، و من خالل اجلد

  . 2003- 2000اخلاص خالل الفترة م والقطاعني العا

  .تطور عدد أفراد اجلهاز الطيب حسب القطاعني العام و اخلاص) 8- 4(اجلدول 

  
2000  2001  2002  2003  

  خاص  عام  خاص  عام  خاص  عام  خاص  عام

  11464  24883  11401  23967  10776  22878  10325  22007  أطباء
جراحو 
  3804  4847  3747  4871  4580  4828  3346  4851  األسنان

  5502  203  4995  203  4778  198  4587  227  صيدليات

  20770  29933  20143  29041  19134  27904  18258  27085  اموع
                                                        

اجلزائر،  –كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري  -املؤمتر الدويل العلمي الثاين جامعة سكيكدةد زعباط، املناخ االستثماري يف اجلزائر، مداخلة يف عبد اي -  1
  . 5، ص 2003

http://www.ons.dz,2006


 
 

236 

  ONS,www.ons.dz,2006: املصدر

   ن األطباء وجراحو األسنان ، أن اجلهاز الطيب املكون م)8- 4(الحظ من خالل بيانات اجلدول ي  
بالنسبة للقطاع   %16مبعدل  2003إىل غاية سنة  1997الصيادلة، تزايد عدد أفراده خالل الفترة من و

الحظ أيضا أن معدل زيادة عدد و ي،  %42.5العام، أما بالنسبة للقطاع اخلاص فكانت الزيادة تقدر مبدل 
الحظ أن يع اخلاص، عكس ذلك جنده يف ميدان الصيادلة، إذ نظريه من القطا عن أطباء القطاع العام يفوق

عدد الصيدليات التابعة للقطاع العام تنخفض من سنة إىل أخرى، أما التابعة للقطاع اخلاص فهي يف تزايد 
عدد صيادلة  2003و  2002مستمر من سنة إىل أخرى و مبعدالت مرتفعة، كما هو احلال يف السنتني 

صيدلية خالل الفترتني، أما عدد الصيادلة يف القطاع اخلاص فزاد بنسبة  203ت بـ القطاع العام بقي ثاب
10%   .  

  :وضعية سوق العمل 3.3

انتشارها يف تدهور ظروف معيشة العائالت، وإن استمرارها وتشكل البطالة العامل األساسي   
  .حلماية االجتماعيةطات االجتماعية، بل يهدد يف نفس الوقت نظام اويسبب ليس فقط يف بروز الضغ

نت من استعادة التوازنات االقتصادية الكلية، فإن إن كانت برامج التصحيح االقتصادي مكّ  
نت نسبة البطالة األوضاع االجتماعية خاصة منها التشغيل حتسنت نوعا ما مقارنة بالسنوات السابقة، أين كا

  2005ض خالل السنتني ، لتنخف20031سنة  %23.7، مث اخنفضت إىل %29 تقارب 1997سنة 
  الذي يعرض مستويات ) 9-4(، كما هو مبني يف اجلدول 2على التوايل %12.3و  %15.3إىل  2006و

  .2006التشغيل و البطالة لسنة 

  

  

  

                                                        
1- Office National des Statistiques (ONS), 2004. 
2-Agence Nationale de L’Emploie, Note de conjoncture annuelle du marché National de l’emploie, Algérie,2006. 

http://www.ons.dz,2006


 
 

237 

  .2006وضعية التشغيل خالل سنة ) 9- 4(اجلدول 

  %النسبة    )فرد(العدد   
 %87.7  8868804  )املشتغلة(  األفراد العاملون

 %12,3  1240841  عن العمل العاطلوناألفراد 
 %100  10109645  اموع

 ,Agence Nationale de L’Emploie, Note de conjoncture annuelle du marché National de l’emploie :املصدر

OP.Cit,2006.   

فوق أن عدد أفراد اتمع اجلزائري املؤهلني للعمل ي يتبني ،)9- 4(بالنظر إىل بيانات اجلدول   
، استطاعت افرد 10109645إىل  2006من العدد اإلمجايل لسكان اجلزائر ليصل اية سنة  30%

ذا تكون قد استطاعت أن تغطي ومنصب عمل،  افرد 8868804 ملا يقارب الدولة اجلزائرية أن توفر
وزيع مناصب تعاين من البطالة، أما ت %12.3نسبة  ىمن حجم األفراد املؤهلة للعمل، لتبق %87.7نسبة 

  ).10-4(العمل على خمتلف قطاعات االقتصاد اجلزائري، كانت حسب بيانات اجلدول 

  .2006توزيع مناصب العمل حسب القطاعات االقتصادية حىت اية سنة ) 10- 4(اجلدول 

   %النسبة   عدد املناصب  القطاعات

  18.1  1 609 633  الفالحة 
  14.2  1 263 591  الصناعة

  14.2  1 257 703  لالبناء واألشغا
  53.4  4 737 877  اخلدمات واإلدارة 

 %100  8 868 804  اموع
 ,Agence Nationale de L’Emploie, Note de conjoncture annuelle du marché National de l’emploie: املصدر 

OP.Cit,2006  

ستطاع أن يستقطب اإلدارة قد او الحظ أن قطاع اخلدمات، ي)10- 4(من خالل بيانات اجلدول   
، مث يليه قطاع الفالحة بنسبة %53.4دي العاملة يف اجلزائر مغطيا بذلك ما نسبته أكثر من نصف األي

لو أردنا أخذ و،  %14.2 د حققا نفس املستوى من التشغيل مبعدلالبناء قو، أما قطاعي الصناعة 18.1%
من  دنا أن الفئة اليت تتراوح أعمارهالوج عامل السن كمعيار لتوزيع مناصب العمل يف االقتصاد اجلزائري
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        من إمجايل األيدي العاملة،  %15.35سنة هي الفئة األكثر نشاطا، إذ متثل ما نسبته  29إىل  25
، أما بقية الفئات موزعة حسب %14.71سنة بنسبة  40-30من  الفئة اليت تتراوح أعمارهامث تليها 
  ).11-4(اجلدول 

  .2006 راد املشتغلة حسب فئة األعماراألف) 11- 4(اجلدول 

  )منصب(العدد   فئات األعمار
 379 469 سنة 20
20-24 1 201 696 
25- 29 1 360 371 
30-34 1 305 236 
35-39 1 253 100 
40-44 1 205 074 
45-49 825 347 
50-54 622 754 
55-59 346 483 
 363 279 فما فوق 60

 804 868 8  اموع
  .      2006، بيانات املعهد الوطين لإلحصاء من إعداد الباحث باالعتماد على: املصدر                     

كذلك العمال ا املقبلني على العمل ألول مرة، واليت تشمل أساسوأمام تفاقم مشكلة البطالة، و  
يف ما الشباب، و ، خاصة يف أوساطاملسرحني عن عملهم ألسباب اقتصادية، مت إعداد جمموعة من الربامج

  : 1ملختلف هذه الربامجاإلشارة يلي 

  تعاونيات تشغيل الشباب؛ -

  املناصب املأجورة مببادرات حملية؛ -

  األشغال ذات املنفعة العامة بيد عاملة كثيفة؛_ 

                                                        
  .192حممد قويدري، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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  عقود ما قبل التشغيل؛ -

  ... .املؤسسات املصغرةالقرض و -

  .يف اجلزائرر وقات االستثمار األجنيب املباشمع: املبحث الثاين

       ، أعربت العديد 1993وقانون االستثمار سنة  1990النقد و القرض سنة  منذ صدور قانون  
حصلت عليها من قبل  دات اليتاعتممن الشركات األجنبية عن نيتها يف االستثمار باجلزائر بناء على اال

، هذا تطوير االستثمارو عيم، أو من خالل تسجيلها لدى وكالة تد)1990-1993( القرضجملس النقد و
تطورات اقتصادية كفيلة بتحقيق بأن اجلزائر مقبلة على حتوالت و التدفق اهلائل للمستثمرين أعطى انطباعا

بني ما مت اإلعراب عنه ، إال أنه وباملقارنة بتحسني وضعها املايل واالقتصادي معدالت منو إجيابية تسمح هلا
   ق ماهية العوائعن عدة تساؤالت  تطرحتثمارات ميثل مفارقة كبرية ما مت حتقيقه فعال من اسمن نيات و

  .؟حنو اجلزائر  ستثمار األجنيب املباشراليت حتول دون تدفق اال

 اليت أجنزت من طرف خرباء أوروبيني، الدراسةمن  ،سنحاول جعل منطلق دراستنا هلذه العوائقو  
 واجز اليت تعيق تدفق االستثمار األجنيب املباشراحلالعراقيل وإىل اليوم العديد من  واليت خلصت إىل أنه ال تزال

إىل اجلزائر، وقد جسدت هذه الدراسة من خالل استطالع أراء جمموعة من املستثمرين الذين انتهوا من 
ة على غري املشجعاألجانب أمام العوامل املشجعة و إىل بعض كبار املستثمرين ،إقامة مشاريعهم يف اجلزائر

دون أن ووفقا هلذه الدراسة، فإن املستثمرين األجانب يعتق،  اجلزائرار إقامة استثماراته املباشرة يفاختاذ قر
              –لألسف أن هذه األخرية أكرب من األوىل  –لكن واألخرى سلبية باجلزائر عوامل إجيابية و

تكلفة اليد وحجم السوق اجلزائري،  حمدودية: مهاائقني رئيسيني هلما تأثري كبري وأن هناك عويعتقدون أيضا 
  .العاملة الضعيفة

  1 :عامال سلبيا )12( إثين عشر أحصت الدراسة املنجزة من قبل اخلرباء األوروبينيو  

  ؛)السيئ( االستقرار السياسي   -؛                  )الضعيفة جدا( إنتاجية اليد العاملة -

  احلكم غري الراشد؛  -              الرشوة؛                                  -

                                                        
، 1689، العدد جريدة الشروق اليومي –مقال . عبد الوهاب بوكروح، ملاذا يعزف املستثمرون األجانب عن القدوم إىل اجلزائر؟ ةعبد ايد بوزيدي، ترمج - 1

  . 10، ص 2006ماي  18
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  ؛ )ثقيلة( اخلدمات اجلمركية   -البىن التحتية غري متطورة؛                              -

  انتشار اجلرمية؛  -؛                               )رديئة(خدمات بنكية  -

  ة القطاع املوازي؛منافس  -انتشار السرقة و غياب األمن العام؛                    -

  ).متدن(مستوى املعيشة   - ؛                   )صعب جدا(الوصول إىل التمويل  -

بالنسبة للمستثمرين األجانب الذين مشلتهم الدراسة فإن املطالبة و بصورة مستعجلة بالنهوض بثالثة   
  :قطاعات

  ؛)من اإلجابات %50( إصالح القطاع البنكي و مراقبة الصرف   -

  ؛)من اإلجابات %26(سني الوضع األمين يف البالد حت  -

، أما ختفيف اإلجراءات اإلدارية فجاء يف املرتبة الرابعة بنسبة ) %26(ختفيف اإلجراءات اجلمركية  -
  . من اإلجابات) 15%(

 ق االستثمار األجنيب املباشرالوقوف أمام أهم معوقات تدف الل الدراسة السالفة الذكر سيتمومن خ  
  :  بعد إصدار قانون االستثمار على النحو التايلو اجلزائر قبلإىل 

  :االستثمارقبل قانون .  1

، بينت أن موقف املستثمرين األجانب إزاء حترير 1992 سنةمن خالل دراسة قام ا البنك العاملي   
وهو ما يدل  ،يانتظار اكان موقف 1990النظام القانوين الذي حيكمهم من خالل قانون النقد والقرض لسنة 

املقدر  ستثمار األجنيب املباشراالموقف املستثمر األجنيب مل يكن سلبيا وذلك نظرا ملستوى نوايا  أنعلى 
  .أمريكي حتت ظل هذا القانون ادوالر امليار 1,33 بنحو

والسياسي  ،املؤسسيو إن تردد املستثمرين األجانب كان مرتبطا بالدرجة األوىل باملناخ القانوين،  
، فتخوفات املستثمرين األجانب من املناخ املايل كانت )1993 – 1990(ائد يف البالد أثناء تلك الفترة الس

حول اإلمكانية املالية لبنك  متعلقة أساسا بالشروط الفعلية إلعادة حتويل رؤوس األموال، حيث طرح تساؤال
نصوص عليه  ققة عن تصفية النشاط، املاجلزائر للوفاء بضمان حتويل رؤوس األموال الناجتة عن األرباح احمل

ل أن تطيل من فترة واليت حيتم ،إضافة إىل التخوف من إجراءات تطبيق هذا املبدأ يف قانون النقد والقرض،
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فاملشاكل املالية اليت كانت تعاين منها اجلزائر مل تكن سرا على املستثمرين األجانب مما  إعادة التحويل،
ية رؤوس األموال اليت ستستثمر إما يف الشركات املشتركة أو يف الشركة أمهبجعلهم حذرين فيما خيص 

  .األجنبية

فضال عن املخاطر املالية فإن العوائق الناجتة عن ضعف اهلياكل الصناعية، مل تغب عن تقييم   
 بالفعل فهذا الضعف جعل البحث عن شركاء صناعيني حمليني ناجعني ألجانب جلاذبية اجلزائر،املستثمرين ا

اليت تطلبها الشركات ) اآلجال  –النوعية  –التكاليف (ثالثية الومقاولني من الباطن قادرين على منح 
  .ااألجنبية شيئا صعب

 األجنبيةإن تغيري النموذج االقتصادي للجزائر مل يؤثر فقط على احلساب االقتصادي للشركات 
القتصاد املوجه إىل اقتصاد من ا الاالنتقكذلك إىل خلق نوع من الشك حول جناح عملية ولكنه أدى 

 األجانباملستثمرين  أعطىمما  ،االستقرارفغزارة القوانني املتتالية خلقت نوعا من اإلحساس بعدم  السوق،
  .آفاقا مستقرة على املدى املتوسط اليت تتطلب على األقل االستثماريةحجة إضافية لتأجيل عمليام 

  .)2003 – 1993( االستثماريف ظل قانون .  2

 األجنبية املصرح ا لدى وكالة ترقية  االستثماراتتقييم فيما إذا مت حتقيق الإنه ملن الصعب حماولة   
ستثمار االهلذا جيب التطرق إىل العوائق اليت تواجه حتقيق  بعد قانون النقد والقرض، و تدعيم االستثمار

  :وتتمثل فيما يلي ،ا تبقى مرتبطة فيما بينهاغري أ ،ةكل منها على حد األجنيب املباشر، واليت ميكن ذكر

  :عائق القانوين واإلداريال  1.2

جذب الرأمسال الرئيسية لتحسني مناخ األعمال و القانونية أحد الكوابحمتثل العراقيل اإلدارية و  
 جناز املعامالت،إالروتني يف اإلجراءات وية يف اجلزائر هو البريوقراطية واألجنيب، إن ما مييز اإلجراءات اإلدار

نقص اخلربات الفنية املتخصصة يف امليدان رغم توفرها يف سوق العمل، عدم وجود أنظمة معلومات متطورة 
  .غياب التنسيق بني هذه األجهزةاألجهزة املشرفة على االستثمار ودقة يف املعلومات، تعدد و

غموضها يف بعض ضارا وي األخرى تتميز بكثرة القوانني وتكما أن اإلجراءات القانونية ه  
األراضي، عدم استقرار قوانني االستثمار، إضافة إىل عدم يود الواردة على متلك العقارات واألحيان، الق

  .تناسب هذه القوانني مع التطورات واألوضاع و املستجدات العاملية
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جلزائر حسب ما تكشفه آخر دراسة يصدرها البنك العاملي بالتنسيق مع هيئات متخصصة، تظل ا  
دول احلوض املتوسط، ناخ األعمال متأخرة مقارنة بدول اجلوار املغاريب ووفق التقرير السنوي حول م

كما أا تتعدد فيها اإلجراءات  ،فاجلزائر هي أصعب منطقة ميكن أن تؤسس ا مؤسسة منتجة أو استثمارية
. ك غري املنقولةاألمالتسوية ملكية العقار و ستثماري أوتكثر فيها الوثائق اإلدارية املطلوبة للقيام مبشروع او
يكشف التقرير الصادر عن البنك الدويل، استمرار الوضع املعقد يف اجلزائر مما يشكل عامال كاحبا و

إجراء خمتلفا،  14للمستثمرين، ففي اجلزائر يتطلب إنشاء مؤسسة إنتاجية أو استثمارية يف قطاعات اعتماد 
مشايل املسجل يف منطقة الشرق األوسط و على معطيات واقعية تفوق املتوسط هذه احلصيلة املسجلة بناًءو

إجراءات إدارية  5واملقاول على  ، ففي املغرب مير املستثمر10ءات إفريقيا، اليت ال تتجاوز فيها عدد اإلجرا
بسبع      معترف ا، بينما تعادل تونس عدد اإلجراءات املتعددة يف فرنساو إلنشاء مؤسسة قائمة بذاا

احمللية   السلطاتات إدارية، اليت تشمل الضرائب والسجل التجاري وأمالك الدولة وخطومراحل و) 7(
  .قنوات أخرى مثل الغرف التجاريةوالوزارات، و

أخرى يتراوح استثماري يف اجلزائر بني مرحلة ويف ذلك السياق جند أن متوسط مدة معاجلة ملف   
إنشاء مشروع يف اجلزائر ينتظر ل الراغب يف االستثمار واملقاو أو املستثمريوما، أي أن  26و  20ما بني 

يوما مبتوسط  75لتجسيده، بينما املتوسط يف املغرب مثال أقل من  يوما 360و  350ما بني  مدة تتراوح
متوسط يف كل إجراء يوما، و 90يوما يف كل مرحلة أو إجراء، أما يف تونس فتقدر حبوايل  11إىل  10
ى األسبوع بالنسبة املغرب ال تتعدما يتعلق بتسوية امللكية والعقار، فإن املدة يف تونس وأما في أيام، 8دل يعا

          ذات األمر يف دول عربية أخرى، إال أن هذا اإلشكال مطروح حبدة منذ سنوات للمستثمرين، و
    ملنقولة اليت تتجاوز متوسط سنة واحدة، غري اويف اجلزائر، سواء تعلق األمر باحلصول على امللكية املنقولة 

  1.سنوات أو أكثر 3أو تسوية امللكية، أين متتد ما بني سنتني و 

على زيادة هذا تشار ظاهرة الرشوة يف اجلزائر، ويف الوقت الذي تشدد فيه اهليئات الدولية على انو  
نصف ر يدفع ضعفني واملستثمر يف اجلزائ العامل يف كلفة املشروع، يقدر تقرير البنك العاملي بأن املقاول أو

   يف فرنسا مثال تقدر كلفة تأسيس واملغريب يف عمليات تأسيس وترسيم املؤسسات، و أكثر من التونسي

                                                        
، جامعة فرحات امللتقى العلمي الدويل الثاين ، مداخلة يفمعوقات االستثمار األجنيب يف اجلزائر و سبل تفعيله يف اجلزائرعمار عماري و سعيدة بوسعدة،  -  1

  . 236،235ص،ص ،2005نوفمرب  عباس سطيف،
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من الناتج احمللي  %1.1غريها من اهليئات مؤسسة على مستوى السجل التجاري والضرائب وتسجيل و
  يف اجلزائر،  %27.5يف املغرب، لريتفع إىل قرابة  %12و  بتونس، %11اخلام للفرد الواحد، بينما يقدر 

انتشار الرشوة باخلصوص، خاصة جدا يف ظل التعقيدات اإلدارية و تبقى مهمة املستثمرين يف اجلزائر صعبةو
      تسوية األمالك العقارية و احلال بالنسبة ملقاييس تسجيل وأن اجلزائر حتقق مستويات قياسية مثل ما ه

 800يوما لكل مرحلة، أي أكثر من  52إجراء مبتوسط  16ك املنقولة و غري املنقولة، اليت تتطلب األمالو
               إجراءات يف املغرب، مراحل و 3ملكية، بينما ال تتعدى يوم يف اجلزائر للحصول على شهادة 

  .يف تونس 5و 

إذا ما أردنا أن جنعل من املناخ  ،ةانطالقا من هنا فإن اإلصالحات اإلدارية تعترب أكثر من ضرور  
خ مشابه لذلك ، أو على األقل خلق مناثر جاذبية واستقطابا لالستثمار األجنيب املباشراجلزائري يف أك

                 1.املوجود عند جرياا

  .عائـق العقـار 2.2

  ، غري أن احلصول االستثمارروط املسبقة لتحقيق ـيعترب احلصول على العقار الصناعي من بني الش  

  :2على العقار الصناعي تعترضه عدة مشاكل تتمثل أساسا يف

  طول مدة رد اهليئات املكلفة بتخصيص العقار الصناعي واليت تفوق السنة؛ -

، هيئات ختصيص العقار ومرة أخرى االستثمارنقل اإلجراءات وتقدمي نفس امللفات أمام هيئات ترقية  -
 أمام مسريي العقار؛

        يئة  ةتشمل تكاليف التهيئة دون خضوع هذه األراضي ألي ،اضي بتكاليف باهظةختصيص األر -
 نظرا لوجود نزاع حول ملكيتها؛ ،أو يف مناطق نشاط ومهية لعدم إنشائها بعد

 عدم توافق طبيعة األراضي الصناعية املخصصة ونوع النشاط؛ -

 .وأخريا أمن املنطقة الصناعية -

                                                        
  . السابق نفس املرجع - 1

  5,4،ص ص، 2002سات االقتصادية املغاربية، ، خمرب الدرامتوسطية -ائر يف ظل اتفاق الشراكة األورواملباشر يف اجلز األجنيبفاق االستثمار آعلي مهال،  -2
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ويتمثل االستثمارات، للمستثمرين يرجع يف كل والية إىل جلنة تنشيط  إن منح األراضي الصناعية  
 و تطوير دورها يف التنازل على أراضي األمالك العمومية للمستثمرين املعتمدين من قبل وكالة ترقية

  :إضافة إىل االستثمارات

عقد الصفقات  إضافة إىل طرق وإجراءات ،اإلعالم بالعقارات الصناعية املتاحة على مستوى كل والية -
  وحتقيقها؛

 .تسهيل اإلجراءات املرتبطة باحلصول على العقود والتصرحيات الواجبة التحضري -

حيث منحت نفسها مهام  ،األراضي الصناعية اقتناءغري أن هذه اللجان أصبحت عقبة إضافية أمام   
  . 1هض تسهيل حتقيقوليست من صالحيتها إذ أصبحت تقرر يف فرصة املشروع ع

ا يعترب هينا أمام غياب عقود امللكية لدى املستفيدين من األراضي الصناعية، فما يقدم هلم لكن هذ  
 .يعترف بقوته القانونية من قبل البنوك اليت ترفض بذلك قبوله كضمان ملنح القروضال  هو جمرد عقد إداري

   .مشكل املوانئ 3.2

التجارية، خاصة حركة السلع من وإىل  مةالفاعلة يف املنظواملوانئ إحدى احللقات األساسية وتعترب   
تعتمد أساسا على حركية ) حملي أو أجنيب (إذا كانت نتيجة االستثمار اخلاص بشكل عام داخل البلد و

التصدير،  فإن النشاط االقتصادي الذي جيب أن تلعبه املوانئ واد من خالل عمليات االسترياد والسلع و امل
عدم التوقف عن العمل، املداومة و: من بني هذه املقاييسترة احلالية، يفرض مقاييس دولية خصوصا يف الف

  .التسليم يف الوقت احملدد للحاويات، توفري البنية التحتية اليت تسهل عمل امليناء، التحكم يف إرساء السفن

     تتوقف على مدى احترام  االستثمار األجنيب املباشروإذا كانت إحدى عوامل جناح استقطاب   
حيث وجهت هلا  ،فري املوانئ للمقاييس الدولية، فإن املوانئ اجلزائـرية تعمل دون هذه املقاييستوو

 ،املوانئ اجلزائرية يف انتقادات من قبل املستثمرين تتعلق بنظام املداومة يف العمل الليلي الذي يتوقف ائيا
شديدة من قبل  انتقاداتف من واردات اجلزائر، وهو يعر% 80حوايل  اجلزائر يستقبل ميناءفمثال 

فضال عن توقفه  ،االستثماربصفة طبيعية من العوائق اليت حتول دون  اشتغالهاملستثمرين الذين يرون يف عدم 

                                                        
1 - journée d’étude sur " Le développement et la promotion des PME ", tenues au Club des Pins, le 27 – 28  décembre 

1997. 
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من خالل قانون املالية هلذه السنة هو إرساء نظام  1995إن من أهم ما متت مباشرته منذ  ، 1 عن العمل ليال
ن قبل مجركتها الحقا م انتظارح بإمكاا ختزين البضائع يف حمالا يف املخازن الصناعية للمؤسسات اليت أصب

 لكن هذا النظام يبقى مكلفا وغري ناجع نظرا لكون التشريع الساري حاليا  مجركي قاطن يف هذه املناطق،
  .ال يعطي تفسريا لكيفية إمتام هذه العمليات عندما يكون اجلمركي يف عطلة

  .العائق املايل 4.2

 ،مل يعد حصوهلا على العملة الصعبة 1993منذ  املؤسسات هواجهتعية املشكل املايل الذي إن نو  
فالبنوك ترجع السبب إىل كون املشاريع املقدمة ليست  ،استثمارااوإمنا حصوهلا على العملة احمللية لتمويل 

ولكن هذا .]  ..غياب دراسات جدوى جيدة، غياب أموال خاصة أو ضمانات كافية، [قابلة للتمويل، 
  .خيفي يف احلقيقة غياب الكفاءات البنكية القادرة على تقييم املشاريع وحتديد إمكانية البنك ألخذ املخاطرة

إن رفض القطاع اخلاص لتقدمي الضمانات املطلوبة من قبل مسريي البنوك بغرض تربير قرار منح   
خمتلف وعليه فإن متويل عمليات  ،قبل البنك واملخاطر املأخوذة من االقروض ناتج عن كونه ال يراه متوافق

تصبح غري قابلة للتمويل، فالتجهيزات املستوردة تصبح وحدها قابلة للتمويل  ستثمارياالملشروع أنشطة ا
حىت يرسل  االنتظاررهنا منقوال سهل التحقيق، إن مودع طلب التمويل يف وكالة ما جيب عليه  العتبارها

هو احلال لدى القرض  اليت تقوم بدورها بإرساله إىل املديرية العامة للبث فيه كما بطلبه إىل املديرية الفرعية
يرجع املستثمرون يف أغلب  ،اوهذا ما ميكن تفسريه من خالل كون قرار منح القروض ممركز الشعيب مثال،

بأن  بارهماعتتكاليفها إىل غياب التمويالت فضال عن  وارتفاع استثماراماألحيان أسباب تأخري حتقيق 
حتويل، مسك (فحىت العمليات اجلارية   قادر على التأقلم مع متطلبام،النظام املايل ال يتميز بالفعالية وغري
تعرف صعوبات، فتحويل صك بنكي مثال من وكالة إىل أخرى تابعني ) احلسابات، حترير األموال املودعة

  . لنفس البنك وتقعان يف نفس املدينة يستغرق شهرا كامال

ويل طويل األجل، فاحلاالت النادرة للتمويل على املدى ى متإن املؤسسة اخلاصة نادرا ما حتصل عل  
يتمثل  فاألصل يف التمويل كان البنك اجلزائري للتنمية،الطويل كانت مغطاة خبطوط قرض مسرية من قبل 

ضف إىل ذلك بعض اإلجراءات تكاليفها، وقصر مدة امتالكها، أ بارتفاعالقروض القصرية املدى املتميزة  يف

                                                        
1 -Agence de promotion et de suivi des investissements (APSI), Séminaire de présentation du Climat des investissements 
en Algérie, Organisation des Nations Unis pour le Développement Industriel,  p. 30. 
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ونقص املعلومات واملعطيات الكافية حول فرص التمويل املتاحة وغياب ، املصرفية املتسمة مبركزية القرار
  .1الشفافية يف منح القروض وضعف املنتجات املالية املقترحة على املستثمرين اخلواص

  :غياب االستقرار السياسي. 3

يف القطاعات خارج ستثمار األجنيب املباشر علي على توافد االي أثر فلغياب االستقرار السياس  
ن العالقة قوية بني غياب هذا إحيث  ،زايا املقارنة لالقتصاد اجلزائرياحملروقات خاصة، رغم وجود بعض امل

  .العامل يف بلد ما وحتفيز جلب االستثمارات يف هذا البلد

هم هيئات ضمان أزائر خالل التسعينيات، فإن واألمنية اليت عرفتها اجلالسياسية ونظرا للوضعية   
ني البلدان من خالل تقديرها  خلطر البلد، قامت بتصنيف اجلزائر من ب" الكوفاس " االستثمار وعلى رأسها 
وهلذا قامت برفع عالوات تأمني االستثمارات ضد املخاطر السياسية، إال أن هذه  ،ذات اخلطر اجلد مرتفع

عن اجلزائر، فالدور الذي لعبته وسائل  الستثمار األجنيب املباشراألساسي لغياب ااحملدد لزيادة مل تكن ا
  2.جعلت املستثمر األجنيب ال يفكر حىت يف زيارة اجلزائر ناهيك عن االستثمار فيها اإلعالم الوطنية واألجنبية

   ):البورصة( وضعية سوق األوراق املالية . 4 

يعود هذا  لقلة الشركات العمومية اليت صة يقلق الشركاء وي تواجهه البورلركود الذلقد أصبح ا  
مرد ذلك و ،إضافة إىل عدم جتاوب القطاع اخلاص ،)ل، صيدايرياض سطيف، فندق األوراس(دخلت فيها 

مليار  500 مناملوازنة، بل أن ديوا قدرت بأكثر من عجز يف اخلزينة وأن غالبية الشركات العمومية تعاين 
  .ختالالت املسجلة يف األصول ورقم األعمال أصوهلا فضال عن اال دينار بعد تطهري

ومع املقاييس  ،أما املؤسسات اخلاصة فهي من حيث بنيتها عبارة عن مؤسسات فردية أو عائلية  
التسيري تطالب كل شركة بأقصى شفافية رصة يف سجل احملاسبة التحليلية والدقيقة اليت تتطلبها البو والشروط

وشبكة ومؤشرات دقيقة لرأس املال ورقم األعمال  ،مي حصيلة سنوية للنشاط االقتصاديممكنة مع تقد
  .هو ما حتاول  معظم املؤسسات  أن تتحاشاه، و3األصولالرواتب  واألجور و

                                                        
  .5مرجع سبق ذكره، ص   علي مهال، - 1
  .6، صنفس املرجع  - 2
  .2000أكتوبر  7، 2985يومية اخلرب، العدد  - 3
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إن التنازالت واالمتيازات اليت قدمتها البورصة لتشجيع املؤسسات على الدخول يف البورصة    
رف البعض، هكذا يصرح رئيس جلنة التنظيم ومراقبة البورصة الذي أكد وصلت إىل حد التنديدات من ط

إن بقاء سوق ، ال مستقبل هلا) سياصيدال، رياض سطيف، األور( ري بثالث مؤسساتن مؤسسة مالية تسأ
ذلك أن اهلدف من إنشاء البورصة هو  ،األوراق املالية على هذه احلالة لن يساعد على إنعاش االدخار احمللي

املدخرين اخلواص على توفري أموهلم يف البورصة، مما ميكن احلصول على األموال الالزمة لتمويل  تشجيع
  .املؤسسات العمومية بعد انسحاب الدولة من تسيري االقتصاد

إذ كانت عملية اخلوصصة عن طريق البورصة مل حيصل بشأا أي تقدم، باإلضافة إىل رفض و  
سيادة ظاهرة و" الريعية"، فإن سيادة الذهنية ة لوجود الشفافية التامةاملؤسسات اخلاصة االنضمام للبورص

حىت اليوم سامهتا إىل حد ما يف ختوف الشركاء األجانب من السوق املالية  ني بقيتا سائدتنياالكتناز اللت
  . 1اجلزائرية

  :واضحة ومستمرةبرامج خوصصة سياسة و غياب.  5

ستثمار األجنيب تدفق االوة وطيدة بني عمليات اخلوصصة أظهرت جتارب الدول النامية وجود عالق  
من إيرادات اخلوصصة اليت جنتها الدول النامية  % 27.8حيث تشري تقديرات البنك العاملي إىل أن ، املباشر

      ففي دول أوروبا الوسطى والشرقية مثال سجل ، استثمار أجنيب مباشركانت  1996و   1990ما بني 
حيث  ،يف إطار برامج اخلوصصة 1993و  1989بني  ستثمار األجنيب املباشرن تدفق االم % 60ما يقارب 

برنامج  الناجتة عن هذه االستثماراتكرب تدفق من أا يف هذا اال البلد الذي استقبل يارهنغتعترب 
  .1اخلوصصة

يف ظل التعهدات  أما بالنسبة للجزائر فإن عملية اخلوصصة عرفت إرساء القاعدة القانونية واملؤسسية  
  : مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي على مرحلتني مها  االدولية املتعاقد عليه

                                                        
  .7علي مهال، مرجع سبق ذكره، ص - 1

1- F.M.I,  " Perspective de l’économie mondiale  "  ,1995.P.66. 
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 1994من قانون املالية التكميلي لسنة  25و  24من خالل املواد  1994باشرت اجلزائر خوصصة أولية يف  -
ص اللمتعاملني اخلو % 49د فتح رأمساهلا يف حدوو الذي مسح للمؤسسات العمومية بالتنازل عن األصول

  ؛هذا ما مسي باخلوصصة اجلزئية ،الوطنني واألجانب

 املتعلق خبوصصة املؤسسات 1995الصادر يف أوت  22- 95فتحت املصادقة على األمر  1995 يف أما -
 ،دف إدراج حتفيزات 1997الذي عرف قبل دخوله حيز التنفيذ تعديال يف مارس و ،)لكليةااخلوصصة (

الذي أرسى القاعدة  رؤوس األموال املتداولة للدولة وملتعلق با 25 - 95يف نفس السنة إصدار األمر كما مت 
حيث منحه حق إصدار اقتناء أو التنازل على كل القيم املنقولة وفق للقانون   ،نونية للشركات القابضةاالق

   1998خالل الفترتني زائر ميكن عرض نتائج اخلوصصة يف اجل) 12-4( ، و من خالل اجلدولالتجاري
  .1999و 

  1999و  1998نتائج اخلوصصة يف اجلزائر خالل الفترتني ) 12- 4(اجلدول

تاريخ فتح 
  املظاريف

  طبيعة العارضني  العروض املستقبلة  الوحدات
العروض 
  املرفوضة

  9 خــواص وطنني  15  فندق 11  1998-11-22

  ألجورلمصنع  11  1998-11-29
دفتر أعباء  86 ( 19

  )ب مسحو
 15: خواص وطنني

  4: وجمموعات عمال 
--  

1998-12-03  
نفسها بتاريخ (فندق 11

22 - 11 -1998 (  
دفتر أعباء 46 ( 26

  )مسحوب 
  12: خواص وطنني

  --  5: أجانب 

1998-12-06  
مصنع للماء املعدين و  12

  املشروبات
دفتر أعباء  115( 17

  )مسحوب 
  1  خواص وطنني

1998-12-20  
عدنية مصانع للمياه امل 4

  واملشروبات
دفتر أعباء 31 ( 11

  )مسحوب 
  11: خواص وطنني
  

1  

  مصنع اآلجور 12  1998-12-21
دفتر أعباء  52(  12

  )مسحوب 
  10: خواص وطنني

  2: وجمموعات عمال 
--  

  وحدة تسويق مواد أولية  1999-02-08
دفتر أعباء  46( 26

  )مسحوب 
  14: خواص وطنني

  8: وجمموعات عمال 
1  
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  فنادق  10  1999-02-17
دفتر أعباء  30(  10

  )مسحوب 
  10: خواص وطنني
  

--  

  :املصدر
- Ministère de l’industrie et de la Restructuration, Colloque sur, la Restructuration Industrielle :point de 
situation et   perspective , El Aurassi,le 2et 3 mars,1999,p.36 

    
  :جلدول ميكن استنتاج أن هناكا من خالل هذاو  

  العروض املقدمة؛تر األعباء املسحوبة وافرق شاسع بني عدد دف  -
إذ مل يقدموا بالنسبة هلذه  ،بالفنادقر ووجنع اَألااهتمام املستثمرين األجانب مبصوعدم الغياب املطلق  -

  األخرية إال عرضا واحدا فقط؛

يعود ضعف النتائج احملققة  ،)من العروض  % 29و %  41(روبات املشهتمام مبصانع املياه املعدنية واال -
الس الوطين ملسامهة الدولة، (كثرة املتدخلني يف عملية اخلوصصة  على مستوى عملية اخلوصصة إىل

      ، تداخل قانوين يف الصالحيات فضال عن اإلطار القانوين الذي )ات القابضة وجملس اخلوصصةالشرك
لصالحية يف طلب التعهدات لعملية اخلوصصة حتضري الصفقة، التصريح بعقد العملية، ال يوضح من له ا

  .1 التوقيع على العقود ومتابعة تطبيقها

حيث أن هدفها هو احملافظة على السلطة، حيث  ،تعترب الشركات القابضة عائقا لعملية اخلوصصة  
بعرض مؤسسات املياه املعدنية للخوصصة قامت هذه األخرية على سبيل املثال بعد أن قام جملس اخلوصصة 

غياب عقود امللكية لبعض الوحدات اليت هي ، بتوزيع جممل دينها على هذه الوحدات بغرض إفشال بيعها
املقالع اليت بدوا ال يصبح لوحدة املياه أو ملصنع غياب حق االمتياز لبعض اآلبار و و ،أصل للخوصصة

  .2 اسي باملادة األولية ألجور أي فائدة لكوا املورد األسا

عن املستثمرين األجانب املهتمني باقتناء بعض الوحدات يف إطار  ىإن كل هذه املشاكل ال ختف 
  .هذه املشاكل تعطي صورة واضحة عن اخلالفات املوجودة يف عملية اخلوصصة أنإذ ، عملية اخلوصصة

  
                                                        

1  - El watan, 17-12-1999.P.7. 
2 - Ibid.P.5. 
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  :مشكلة احلصول عليهاو عدم توفري املعلومة. 6

القتصادية على درجة عالية من األمهية بالنسبة للمستثمرين، ذلك أن كسبها يساعد اتعد املعلومة   
إال أن الوضع يف اجلزائر مغاير  اختاذ القرارات على أسس موضوعية،على رسم االستراتيجيات املستقبلية، و

ضال عن متاما ملا جيب أن يكون، ذلك أنه ليس يف مقدور املستثمرين تقدير احتياجات السوق بدقة، ف
جهلهم بعدد املنافسني، إذ أن قرارات االستثمار رغم ما جتر عليها من دراسات جدوى، إال أا ختضع 

ألخرى اليت قديرهم ملستوى جناح الشركات األجنبية اوتأساسا للزيارات امليدانية للمستثمرين األجانب، 
  :جلزائر فيما يليتتجلى أهم مشكالت توفري املعلومة يف ادخلت السوق اجلزائري، هذا و

  اإلحصاء مع ما يصدر من قوانني و تشريعات؛ناغم اهليئات املكلفة باإلعالم وعدم ت -

  عدم كفاءة شبكات االتصال؛ -

  الوزارات؛د البيانات للهيئات وصعوبة الدخول إىل قواع -

  ... .    املتاحة الفرص االستثمارية قة بالوضع االقتصادي اجلزائري، والدالئل املتعلندرة املنشورات و -

يف اجلزائر مل يتحقق بذلك القدر الذي كان  ستثمار األجنيب املباشراالمن خالل ما سبق يتضح أن   
يف قطاع احملروقات الذي  ماعدا آنفا،إليها  اليت مت التطرقإىل مجلة من العوائق أمهها منتظرا، وهذا راجع 

اجلزائري بكل إمكانياته البارزة والكامنة حباجة  القتصادايبقى دوما حمط أنظار املستثمرين األجانب، غري أن 
  .يف القطاعات األخرى خارج قطاع احملروقات وداخله االستثمار األجنيب املباشر استقطابإىل تعزيز 

  :تطور اإلطار القانوين لترقية لالستثمار يف اجلزائر: املبحث الثالث

كانت  1ل عن طريق جمموعة من القوانني املتعاقبةلة االستثمار منذ االستقاللقد عاجلت اجلزائر مسأ  
انفتاح اجلزائر و تتالءم مع طبيعة املرحلة، لكن نتيجة التحوالت االقتصادية اليت حدثت بداية التسعينات،

                                                        
  ؛ 93جريدة الرمسية رقم.املتضمن االستثمارات  26/07/1963الصادر  277-63قانون رقم  - 1

  ؛80اجلريدة الرمسية رقم . املتعلق بقانون االستثمار 15/09/1966املؤرخ  284-66االمر رقم -
  ؛17اجلريدة الرمسية رقم .املتضمن الشركات االجنبية  10/04/1971املؤرخ  22-71قانون رقم -
  ؛34ر رقم .ج.املتعلق باالستثمارات االقتصادية اخلاصة  21/08/1982املؤرخ  11-82قانون رقم -
  املتعلق بالشركات االقتصادية املختلطة ؛ 28/08/1988املؤرخ 13 - 88قانون -
  .64اجلريدة الرمسية رقم .املتعلق بتوجيه االستثمارات اخلاصة الوطنية  25-88قانون رقم -
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اإلصالحات اليت سار االنتقال إىل اقتصاد السوق وانتهاجها ماخلاص، و احملليو على الرأمسال األجنيب
    حتتم عليها إجياد الصيغة القانونية وفق املرحلة االنتقالية، املاليةو ؤسسات االقتصاديةدا على جل املاعتم

        األجنيب واحمللي عرض تطور القوانني املتعلقة باالستثمار اخلاص وهلذا سوف يتم التطورات العاملية،و
  :على النحو التايل أربعة مراحل عربيف اجلزائر 

  ؛10- 90م القرض رققانون النقد و -

  املتعلق بترقية االستثمارات ؛ 12-93املرسوم التشريعي رقم  -

  املتعلق بتطوير االستثمار ؛ 03-01األمر رقم  -

  .السابق 03-01املتمم لألمر املعدل و 08-06األمر رقم  -

   : والقرض املتعلق النقد 10- 90قانون .  1

مبثابة تنظيم  14/04/1990بتاريخ  القرضاملتعلق بالنقد و 10-90انون رقم يعترب صدور الق  
القرض مهمة جنبية على املستوى بنك اجلزائر، كما أسندت لس النقد وجديد ملعاجلة االستثمارات األ

             كما قام بتحرير االستثمار األجنيب بإلغاء قانوين ارات املطابقة للمشاريع املقدمة،إصدار قر
   س التفرقة بتحديد نسبة رأمسال الشركة املختلطة حسب قاعدة ن ادخال مقايياللذي 13- 86و 13- 82

  .حركة رؤوس األموال مبوجب نظم سوق الصرف و)  %49و  51%( 

رخص هذا القانون لغري املقيمني حتويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل النشاطات لقد   
ت مع مراعاة حاجات االقتصاد الوطين القرض كيفية إجراء هذه التمويالوالنقد  قانون حيدد ، واالقتصادية

   : يف ااالت التالية

  توازن سوق الصرف؛   -

 حداث و ترقية الشغل؛إ  -

 املستخدمني اجلزائريني؛حتسن مستوى اإلطارات و  -

  . ثل حمليا براءات االختراع و العالماتاء الوسائل التقنية لالستغالل األمشر  -
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    :1 نظام النقد و القرض لتوضيحه من خالل ما يلي باعتبار التعريف غري كاف، جاءو  

كشخص طبيعي أو معنوي جزائريا أو أجنبيا، يكون مركز نشاطه خارج ) 181املادة ( يعترب غري مقيم   ¡
  يف بلد له عالقات دبلوماسية مع اجلزائر؛و اجلزائر منذ سنتني على األقل،

و أجنبيا، يكون مركز نشاطه يف اجلزائر أجزائريا كشخص طبيعي أو معنوي ) 182املادة (يعترب مقيم   ¡
  منذ سنتني على األقل؛ 

من % 60بشرط حتقيق أكثر من )  182و  181املادتني ( يتعدد احملور الرئيسي للنشاط االقتصادي  ¡
   أن تكون أكثر من بالنسبة لألشخاص الطبيعينيداخلها حسب احلالة، و رقم اإلعمال خارج اجلزائر أو

على هذا األساس يأخذ هذا و هم خارج اجلزائر أو داخلها حسب احلالة،هم ومداخلأمالك من % 60
   : قد وضع جمموعة من املبادئ اليت تتمثل يف، والقانون جبنسية رأس املال ال جلنسية األشخاص

نب حتديد التابعة هلا، إىل جا اتحرية االستثمار يف اجلزائر باستثناء القطاعات املخصصة للدولة أو اهليئ –
  شروط تدخل الرأمسال اخلاص؛ 

  حرية حتويل رؤوس األموال بعد تأشرية بنك اجلزائر يف مدة شهرين من تقدمي الطلب؛ –

القرض ليبث جملس النقد و تبسيط عملية قبول االستثمار اخلاضع للرأي باملطابقة، حيث يقدم طلب إىل –
 50فض أمام الغرفة اإلدارية للمحكمة حسب املادة مع إمكانية الطعن يف حالة الر ،يف امللف خالل شهرين

  ؛10-90من قانون 

مع اإلبقاء على االمتيازات النامجة عن القانونني  ،كما نص القانون على الضمانات املتعلقة بالتحويل  -
  .املتعلقني بالشركات املختلطة االقتصادية 13- 86و  13- 82

    :يف اجلزائرعلى االستثمار األجنيب  10- 90ثار قانون آ 1.1

انتهاجها نظام اقتصاد السوق املرفق باإلصالحات ، ونتيجة انفتاح اجلزائر على العامل اخلارجي  
، املايلو القرض الذي مت مبوجبه إصالح اجلهاز املصريفاملتعلق بالنقد و 10-90ور قانون ظهو االقتصادية،

                                                        
 90/10من قانون  2نظر املادة ا  -1
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على  1992ب، حيث صادق الس سنة القرض لدراسة ملفات املستثمرين األجانمث إنشاء جملس النقد و
   : 1عشرين مشروع منها

 االيطالية،"  FIAT" تعترب ثاين مؤسسة بعد مؤسسة فيات الفرنسية للسيارات و" PEUGEOT " بيجو   -
  النور بعد؛  تر مل هذه األخرية

الستثمار احلافالت لكن هذا الكوريا اجلنوبية لتركيب السيارات و"  DAEWOO" أقيمت مؤسسة دايو   -
 اقتصر على بيع السيارات فقط؛ و مل ينجز ألسباب أمنية،

 . كيمائيةشركة خمتلطة بني اجلزائر وسويسرا الجناز مركب البيو إعطاء االنطالقة إلنشاء  -

   : مشروع لتكوين مؤسسات اقتصادية خمتلطة منها 14بعد سنة اعتمد و  

- TADISCO . TIDHIDET   )اع احملروقات؛يف قط) فرنسا  - ائر اجلز  

- cuistino constiezioni  / KOV.GC  ) لالستثمار يف البناء؛) ايطاليا  -اجلزائر  

  .إنشاء بنك الربكة السعودي  -

    :األجنيب املباشر ستثمارعلى اال 10-90قانون ل اآلثار االجيابية  1.1.1

  : جلزائري، نذكر منهاالقرض على االقتصاد اجيابية اليت أقرها قانون النقد وأهم اآلثار اإل  

  العمال من طرف املؤسسات األجنبية ؛يق التكوين والتأهيل لإلطارات وخلق و ترقية الشغل عن طر  -

 العمل على جلبها من اخلارج ؛ا والتقنيات احلديثة وتشجيع استعمال التكنولوجي  -

 ق مؤسسات أو فروع؛ إىل اجلزائر نتيجة خل أجنبية حتسني ميزان املدفوعات بدخول رؤوس أموال  -

  التأقلم مع الوضع اجلديد القتصاد ، والضغط على املؤسسات احمللية لزيادة املردوديةخلق املنافسة و -
 ... . السوق 

  : 10-90للقانون  اآلثار السلبية 2.1.1

  :   ثار سلبية هلذا القانون، ميكن جتسيدها يف اآليتباملوازاة هناك آ  

                                                        
 .44،ص  2001، ائراجلزجامعة  ماجستري غري منشورة، مذكرة،  ، نظام تشجيع االستثمار األجنيب يف اجلزائرلواين عالل  -1
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  القيود املفروضة من بنك اجلزائر؛اطؤ اإلجراءات اإلدارية وتيجة تبعرقلة االستثمارات ن  -

عدم مسايرة اجلهاز املصريف مع املقتضيات اليت تتطلبها املرحلة االقتصادية اجلديدة من القروض املمنوحة   -
 خاصة األجانب منهم ؛و للمستثمرين 

مما يؤدي إىل  ،جراءات اجلمركية البطيئةتأثري تكاليف استرياد املواد األولية نتيجة الرسوم اجلمركية و اإل  -
 ؛اليف اإلنتاج وإعاقة إقامة مشاريع االستثمار األجنيب املباشرارتفاع تك

  األمين للبالد؛ االقتصادي وعدم االستقرار السياسي و  -

نظرا لعدم قبول بعض تلك الشركات  ،بعض الشركات األجنبيةنازعات بني احلكومة اجلزائرية وامل  -
ملا يتميز القضاء اجلزائري من عدم مسايرة التطورات االقتصادية  ،ات القضائية يف احملاكم اجلزائريةاملنازع

  تعديل؛ تغري و اجلديدة، مما حيتاج إىل

بنك اجلزائر جملس النقد والقرض كمجلس إدارة،  إن غياب املرونة يف هذا القانون كان نتيجة لتصرف  -
ساسيا ملراقبة االقتصاد الوطين هلذا أصبح عامال أو البنكية،والنقدية، و ،داري يضع املقاييس املاليةإكجهاز 

 ،مراقبة العمليات االستثمارية لألجانب، حيث جيتمع مرة كل شهر لدراسة امللفات يف الوقت غري املناسبو
  . مرحلة االنتقال إىل اقتصاد السوقتماشى ومما ينجم عنه تعطل حتقيق املشاريع اليت ال ت

   : املتعلق بترقية االستثمارات 12- 93رسوم التشريعي رقم امل.  2

املتعلق بترقية االستثمارات ، و1993 أكتوبر 5يف  12-93يعترب صدور املرسوم التشريعي رقم   
 واستقطاب االستثمار األجنيبوالتنظيمية املواتية جللب التشريعية قصد توفري البيئة القانونية و كإرادة الدولة

زائر، فبعدما كانت االستثمارات املختلفة حكرا على القطاع العام، تنجز من قبل املؤسسات إىل اجل واخلاص
   : العمومية وفق إجراءات قانونية مهّشت القطاع اخلاص،  ترتكز فلسفة هذا املرسوم على ما يلي
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   : مبدأ حرية االستثمار 1.2

     أكان شخص طبيعي أو معنوي عام  هذا املبدأ يضمن حرية االستثمار لكافة املستثمرين سواء  
، جتارة صناعة، زراعة، سياحة، نقل( لسلع واخلدمات أو خاص، مقيم  أو غري مقيم يف النشاطات املنتجة ل

  . 1باستثناء القطاعات املخصصة للدولة أو ألحد فروعها...) 

  : أصناف االستثمار  2.2

   2 : ألصناف التاليةأن يستثمر يف ا) حملي أو أجنيب( ميكن للمستثمر اخلاص  

  مشروع جديد؛ -

 توسيع طاقة اإلنتاج؛  -

 عادة اهليكلة؛إ -

  .إعادة االعتبار للنشاط -

   : مبدأ املساواة  3.2

    احملليني، حبيث يتمتعون بنفس احلقوق واملعنويني األجانب و املساواة بني األشخاص الطبيعيني  
  الدول املبـرمة بني الدولة اجلـزائرية و بأحكام االتفاقية تفاظـالواجبات فيما يتصل باالستثمار، مع االحو

  .3رعاياها  اليت يكون هؤالء األشخاص

   :) APSI(متابعتها الة ترقية االستثمارات ودعمها وإنشاء وك  4.2

 اجلزائر هيئة مت إنشاء وألول مرة يف ،شفافيةعطاء هذا القانون أكثر مصداقية ودينامكية وسعيا إل  
        ، اليت جاء ا املرسوم التشريعي اتالتحفيزكريس وجتسيد الضمانات واالمتيازات وتشرف على ت

، على شكل )APSI(متابعتها رقية االستثمارات ودعمها والذي مت مبوجبه إنشاء وكالة ت 12-93رقم 
سريها تكون حتت وصايته ويتم حتديد صالحياا وتنظيمها و،  4الشباك الوحيد من قبل رئيس احلكومة 

                                                        
 .9،ص  1995. منشورات وكالة االستثمارات. النصوص التشريعية و التطبيقية . من قانون االستثمار  1املادة  - 1
 .نفس املرجع  -2
 .5،ص  7املادة . املتعلق بتطوير االستثمار  20/08/2001املؤرخ يف  03-01اآلمر رقم   -3
 .11،ص1995. صوص التشريعية و التطبيقية ، منشورات وكالة االستثمارات من قانون االستثمار ، الن 27املادة  -4
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عن طريق تقدمي  ،1995نشاطها منذ مارس حيث بدأت،  319-93مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
   : اخلدمات التالية

  تسليم املستندات املطلوبة؛ و تسهيل اإلجراءات اإلدارية  -

 التوجيه يف تكوين ملفات املشاريع؛االستشارة و  -

 الشراكة؛  البحث عن التمويل و  -

 املتبادلة ؛ تزامامتابعة االلت  -

 خدمات مركز اإلعالم املتخصص ؛  -

 املتعلقة بفرص االستثمار ؛ ر الدالئل واملطبوعات واملطوياتإصدا  -

 دراسات متخصصة ؛ملفات منوذجية و إصدار  -

 اخلاصة ؛شاركة يف حتديد املناطق احلرة وامل  -

 ت إلقامة املشاريع؛ ترقية املواقع واملنشآ  -

  .املاليةرص التعاون يف التقنية ول فاستغالحبث و  -

  :  مبدأ التشجيع على االستثمار  5.2

لقد منح قانون االستثمار مجلة من التحفيزات يف إطار االمتيازات اليت متنحها الوكالة الوطنية لترقية   
دة أثناء فترة دعم االستثمار، فاملؤسسات املستثمرة يف اجلزائر، سواء كانت حملية أو أجنبية، ميكنها االستفاو

  : االستغالل من تسهيالت كثرية ميكن إجيازها يف اآليتو  اإلعداد

   : 1مسامهة ذاتية للمستثمر حدها األدىن يتغري حسب القيمة اإلمجالية لالستثمار كما يلي  -

  قيمة املسامهة الذاتية   )                                   X(قيمة االستثمار 
X ≥   2 ارمليون دين .  
  . ماليني دينار X   ≥   10  <مليون دينار  2
X   <   10  ماليني دينار.  

15%.  
20%.  
30%.  

                                                        
 . ، حيدد احلد األدىن لألموال اخلاصة املتعلقة باالستثمار 17/05/1994املؤرخ  303- 94من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  -1
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يتم حتديد نظام عام لالمتيازات نة حسب موقع و طبيعة االستثمارات، والضمانات واالمتيازات متباي  -

األخص يف ميدان رسم وب،  12-93من املرسوم التشريعي رقم  19إىل  17تشجيعا للمستثمرين يف املواد 
اإلعفاء من ضريبة نقل امللكية، رسم ثابت يف جمال التسجيل نسبة سنوات، و 3طول فترة اجناز االستثمار 

  الزيادات يف رأس املال؛و منخفضة تقدر خبمسة على األلف ختص العقود التأسيسية

 راالستثما مباشرة يف اجنازدمات اليت توظف اخلعلى القيمة املضافة على السلع و اإلعفاء من الرسوم  -
  ؛1سواء كانت مستوردة أو حمصال عليها من السوق احمللية 

 يف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة  %3تطبيق نسبة خمفضة تقدر بـ   -
ار من الوكالة على قر هناك سلسلة أخرى من االمتيازات يستفيد منها املستثمر بناًء، ويف اجناز االستثمار

، كما توجد امتيازات أخرى حتت عنوان األنظمة اخلاصة 2ابتداء من تاريخ الشروع يف استغالل املشروع 
       التوسيع االقتصادي، اليت تساهم للترقية واملصنفة كمناطق وباالستثمارات املنجزة يف املناطق اخلاصة 

  ،أيضا االمتيازات اخلاصة باجلنوب الكبري 4 املناطق احلرة كذا االستثمارات املنجزة يفو ،3يف التنمية اجلهوية 
 الطوق الثاين للجنوب ؛و

الدفع ، و IBSسنوات من الضريبة على أرباح الشركات  5أقصاها لة فترة أدناها سنتان واإلعفاء طي  -
  .TAIC 5التجارية و على النشاطات الصناعية والضريبة  VFاجلزايف 

   : مبدأ احلماية  6.2

  :التشريعي يوضح الضمانات التالية املرسوم  

  عدم املساس باالمتيازات احملصل عليها؛   -

                                                        
 .نفس املرجع - 1  

 . 12-93من املرسوم التشريعي رقم  18املادة  - 2
 .30ص .لعشب ،  مرجع سبق ذكره  حمفوظ - 3
 .12-93من املرسوم التشريعي رقم  25املادة   - 4
 .12-93من املرسوم التشريعي رقم  17املادة  - 5
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املرسوم  ال تطبق املراجعات أو اإللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف إطار  -
 1إال إذا طلب املستثمر ذلك صراحة؛ ، 12- 93التشريعي رقم 

 2العوائد النامجة عنه ؛ل املستثمر وضمان حتويل رأس املا  -

إما نتيجة إجراء األجنيب و إما بفعل املستثمر تثمر األجنيب والدولة اجلزائرية،يف حالة التنازع بني املس  -
إال إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة  يتم اللجوء إىل التحكيم اجلزائري،اختذته الدولة ضده، 

أو اتفاق خاص ينص على ، التحكيممع دول أخرى تتعلق بالصلح و اجلزائريةاألطراف أبرمتها الدولة 
 3.ط التحكيم لألطراف باالتفاق على إجراء الصلح باللجوء إىل حتكيم خاص وشر

  4: مجيع األحكام السابقة املخالفة له السيما منها املتعلقة مبا يلي أخريا املرسوم التشريعي ألغى  

  املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصاد ، و 1982أوت  28رخ يف املؤ 13-82القانون رقم   -
  املتمم؛واملعدل  وسريها ،

املتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة و ،1988جويلية  12املؤرخ يف  25-88القانون رقم   -
 الوطنية؛ 

املؤرخ يف          10-90ن القانون م 184الفقرة الثانية من املادة و ،183الفقرة الثانية من املادة   -
 . القرضو بالنقد  1990ريل أف 14

  .ماعدا القوانني املتعلقة باحملروقات مازالت سارية املفعول 

  :املتعلق بتطوير االستثمار  03- 01األمر رقم .  3

بلية ستراجتية مستقامع حتديد برنامج تنموي ذو و يف إطار التحوالت االقتصادية للسنوات املاضية،  
إصالحات على للمؤسسات االقتصادية واملالية، شرعت الدولة يف إحداث  يعمل على اإلصالح الشامل

 2009مليار دوالر كربنامج مخاسي إىل غاية  55هذا ما مت من خالل رصد ما قيمته و مجيع النواحي،

                                                        
 .12-93من املرسوم التشريعي رقم  12املادة  - 1
 .12-93من املرسوم التشريعي رقم  39املادة  - 2
 .03-01من املرسوم التشريعي  17املادة  و 12-93من املرسوم التشريعي رقم  41املادة  - 3
 .12- 93من املرسوم التشريعي  49املادة   -4
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مع كل هذه و ،OMCجارة الدخول يف معترك املنظمة العاملية للتوتطلعا إىل الشراكة مع االحتاد األورويب 
القانونية لضمان التنمية واالجتماعية و تالءم سياستها االقتصاديةوالرهانات ال بد على اجلزائر أن يئ 

  .االقتصادية خاصة يف جمال االستثمار

        املؤرخ يف 03-01ذكورة سابقا، صدر األمر رقم التحديات املونظرا جلميع األسباب و  
دعم واقع اجلزائري اجتاه االستثمار وق بتطوير االستثمار، الذي يتماشى مع الاملتعل 2001أوت  20
  . الرقيستقبلية على أساس نظرة التغيري والطموحات املثمرين واملست

   : من خالل تفحصنا هلذا القانون أو األمر الرئاسي وقفنا أمام بعض النقاط أمههاو  

رقم ، السيما تلك املتعلقة باملرسوم التشريعي 03- 01األمر إلغاء كل األحكام السابقة املخالفة هلذا   -
     1.ما عدا القوانني املتعلقة باحملروقات ،املتعلق بترقية االستثمارو، 1993املؤرخ يف أكتوبر  12- 93

   : مت إلغاء 03- 01من األمر  35مبوجب املادة و

  جاء ا املرسوم التشريعي؛ املساعدات املمنوحة للمستثمرين اليتت والضمانات واالمتيازا  .

الطوق  ،اجلنوب الكبري ،املناطق احلرة املناطق اخلاصة ،(  حسب املناطق تقسيم أنظمة التحضري  .
  .12-93املعمول به يف املرسوم التشريعي رقم ) الثاين للجنوب 

   : 2يلي أعطى مفهوم جديد لالستثمار من خالل ما 03-01األمر  -

أو إعادة  ،أو توسيع قدرات اإلنتاج ، إطار استحداث نشاطات جديدةاقتناء أصول تندرج يف . 
  التأهيل أو إعادة اهليكلة؛

  يف شكل  مسامهات  نقدية أو عينية؛ يكون ؤسسةاملاملسامهة يف رأس مال  . 

  .كلية النشاطات يف إطار خوصصة جزئية أو استعادة   . 

   3بالنشاطات املقننة؛ املتعلقة ماتالتنظيات ومراعاة التشريعمبدأ حرية االستثمار و  -

                                                        
 .47و املتعلق بتطوير االستثمار ، اجلريدة الرمسية ، رقم  2001 أوت 20املؤرخ يف  03-01من األمر  35املادة  – 1
 . 03-01من األمر رقم  2املادة  – 2
 .03-01من األمر رقم  5املادة   - 3
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     األجانب، مبثل ما يعامل به األشخاص الطبيعيونعدم التميز بني األشخاص الطبيعيني واملعـنوينيمبدأ   -

  

  1الواجبات ذات الصلة باالستثمار؛يون اجلزائريون يف جمال احلقوق واملعنوو

ستثمارات كذا االت املنتجة للسلع واخلدمات وجزة يف النشاطااالستثمارات املن 03-01حيدد األمر   -
 2الرخصة ؛يف إطار منح االمتياز و

   زيادة احلوافز الضريبية و االمتيازات للمستثمرين خاصة،زيادة احلوافز و 03-01يف األمر  املالحظ  -
النظام و النظام العام : االمتيازات إىل نظامني، وتقسيم نظام منح احلوافز واجلمركيةوشبه الضريبية و

  : االستثنائي، كل على حدا كما يلي

احلوافز يف النظام العام يف مرحلة االستغالل فقط، ات واالمتيازات وعفاءاإلن يستفيدون من املستثمرو
االستغالل بشرط أن تكون مرحلة االجناز وهذا يف و و استفادم من اإلعفاءات يف النظام االستثنائي،

ملناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدول، وكذا االستثمارات االستثمارات اليت تنجز يف ا
  3.ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين

   4سنوات؛ 10احلوافز ملدة رين من االمتيازات واإلعفاءات واستفادة املستثم  -

يل احلقيقية الصافية كما يشمل هذا الضمان املداخ ،العائدات الناجتة عنهالرأمسال املستثمر وضمان حتويل   -
  5.كرب من رأس املال املستثمر يف البداية أأن هذا املبلغ حىت و التنازل أو التصفية، الناجتة عن

هو جهاز و ،6مت إنشاء الس الوطين لالستثمار برئاسة رئيس احلكومة 03-01مبوجب األمر   -
   : يلي يكلف الس على اخلصوص مباو تطوير االستثمار، استراتيجي لدعم 

  أولوياا ؛ترح إستراجتية تطوير االستثمار ويق  ¡ 

                                                        
 .03-01من األمر رقم  14املادة   - 1
 .03-01من األمر رقم  1املادة   - 2
 .03-01من األمر رقم  9املادة   - 3
 .03-01من األمر رقم  11- 10املادة   - 4
 03-01من األمر رقم  30املادة   - 5
 .03-01 األمرمن  19و  18املادة  - 6
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 مسايرة التطورات امللحوظة؛قترح تدابري حتفيزية لالستثمار وي  ¡

تثمار شروط احلصول على يفصل يف املزايا اليت متنح يف إطار االستثمارات، حيدد الس الوطين لالس  ¡
 احلوافز ؛  املزايا و

 .تطويرهالية مالئمة لتمويل االستثمارات وأدوات ماداث مؤسسات وحيث ويشجع على استح   ¡

 االستقالل املالية املتمثلة صية املعنوية ومؤسسة عمومية تتمتع بالشخ 03- 01يتم إنشاء مبوجب األمر   -
  متابعة كبديل للوكالة الوطنية لترقية و لدى رئيس احلكومة، ANDI يف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

ويتم حتديد ، 1تكون حتت وصاية وزير املسامهة و تنسيق اإلصالحات ، وAPSSIدعم االستثمار  و
،  2001سبتمرب  24مؤرخ يف  282- 01تنظيمها وفق املرسوم التنفيذي رقم صالحياا وسريها و

وكالة ميكن عرض أهم مهام هذه التنظيمها وسريها، وو يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
  :من خالل النقاط التالية

  ؛متابعتها ستثمارات وتطويرها وضمان ترقية اال ¡

  ؛مساعدم ثمرين املقيمني وغري املقيمني وإعالمهم واستقبال املست  ¡

جتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد سات وتسهيل القيام باإلجراءات التأسيسية للمؤس  ¡
  ؛الالّمركزي 

  ؛ايا املرتبطة باالستثمارمنح املز  ¡

    .التأكد من احترام االلتزامات اليت تعهد ا املستثمرون خالل مدة اإلعفاء   ¡

التكفل مبسامهة لتمويل وإنشاء صندوق لدعم االستثمار يف شكل حساب خاص، يوجه هذا الصندوق ل  -
ان أشغال املنشآت األساسية الضرورية السيما منها النفقات بعنواملزايا املمنوحة لالستثمار والدولة يف كلفة 

   2.حيدد الس الوطين لالستثمارات جدول النفقات اليت ميكن إدخاهلا يف هذا احلسابو الجناز االستثمار، 

  

                                                        
 .03-01من األمر رقم  6املادة   - 1
 . 03-01 األمرن م 28املادة  - 2
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  :1  يوما ابتداء من تاريخ طلب املزايا من أجل 30للوكالة اجل أقصاه ثالثون    -

  جناز االستثمار ؛ورية إلارية الضرتزويد املستثمرين بكل الوثائق اإلد  ¡

 .تبليغ املستثمر بقرار املزايا املطلوبة أو رفض منحه إياها  ¡

ميكن أن يقدم املستثمر طعنا لدى  ،يف حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو االعتراض على قرارهاو  
الوكالة موضوع  ميكن أن يكون قرارويوما للرد،  15جل أقصاه تاح هلا أالسلطة الوصية على الوكالة، اليت ي

  .طعن أمام القضاء

على شكل الشباك الوحيد على مستوى اهليكل  ANDIتنشأ الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -
  .2002، و يبدأ نشاط الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف أفريل  APSSIالالمركزي، للوكالة نفس مقر 

  :املتعلق بتطوير االستثمار 03-01املتمم لألمر املعدل و 08-06األمر رقم . 4

املتعلق  03-01إمتام األمرإىل تعديل و 2006جويلية  15خ يف املؤر 08-06يهدف األمر رقم   
اليت أجريت على أحكام ) تعديل أو إمتام( يف ما يلي أهم التعديالت وبتطوير االستثمار الذي سبق ذكره، 

  من خالله التطرق للمواد اليت  الذي سيعرض )13-4(هذا األخري، اليت سيتم عرضها من خالل اجلدول 
  : 08-06مت تعديلها أو إمتامها بواسطة األمر 

  .املعدل لهاملتمم و 08-06واألمر  03-01جدول املقارنة بني األمر ) 13- 4(اجلدول 

  08-06التعديالت اجلديدة حسب األمر   املعدلة أو املتممة 03-01املواد من األمر 

تفيد االستثمارات املذكورة يف املادتني ميكن أن تس: 3املادة 
أعاله من املزايا اليت مينحها هذا األمـر، و حيـدد    2و  1

أدناه شروط  18الس الوطين لالستثمار املذكور يف املادة 
  .  احلصول على هذه املزايا

 2و 1تستفيد االستثمارات املذكورة يف املـادتني  : 3املادة 
، من هذه املـادة  2يف الفقرة  باستثناء تلك املذكورةأعاله، 

  .من املزايا اليت مينحها هذا األمر
حتدد قائمة النشاطات و السلع و اخلدمات املسـتثناة        

من املزايا املنصوص عليها يف هذا األمر، عن طريق التنظـيم  
بعد رأي مطابق من الس الوطين لالستثمار املـذكور يف  

  . أدناه 18املادة 
حترر ، و 03-01ادة السادسة من األمر تعدل امل: 4املادة وكالة وطنية لتطـوير   لدى رئيس احلكومة تنشأ: 6املادة 

                                                        
 .03-01 األمرمن  7املادة  -   1
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  :كما يلي  ". الوكالة" االستثمار، تدعى يف صلب النص
تنشأ وكالة وطنية لتطوير االسـتثمار تـدعى يف   : 6املادة 

  ".  الوكالة" صلب النص 

  
  

وما ابتدءا مـن  ي 30للوكالة أجل أقصاه ثالثون  :7املادة 
  :تاريخ إيداع طلب املزايا من أجل

تزويد املستثمرين بكل الوثائق اإلدارية الضرورية إلجنـاز   -
  .االستثمار

تبليغ املستثمر بقرار منحه املزايا املطلوبة أو رفضه منحـه   -
  .إياها

يف حالة عدم الرد من قبل الوكالة، ميكن أن يقدم املسـتثمر  
على الوكالة اليت يتاح هلا أجـل  طعنا لدى السلطة الوصية 

  .يوما للرد عليه 15أقصاه مخسة عشر 
  .  ميكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء

حترر ، و 03-01من األمر  7تعدل و تتمم املادة : 5املادة 
  :كما يلي

مع مراعاة األحكـام اخلاصـة املطبقـة علـى      :7املادة 
نسبة لالقتصاد الوطين، فـإن  االستثمارات اليت متثل أمهية بال

للوكالة ابتدءا من تاريخ إيداع طلب االستفادة من املزايـا،  
  :مدة أقصاها

ساعة لتسليم املقرر املتعلق باملزايـا   72اثنتان و سبعون  -
  .اخلاصة باإلجناز

أيام لتسليم املقرر املتعلـق باملزايـا اخلاصـة     10عشرة  -
  .باالستغالل

ليف دراسة امللفات حتصيل إتاوة و ميكن الوكالة مقابل تكا
يدفعها املستثمرون، حيدد مبلغ اإلتاوة و كيفيات حتصـيلها  

      .عن طريق التنظيم

  مادة مضافة

مكرر حترر كما  7مبادة  03-01يتمم األمر رقم : 6املادة 
  :يلي

جيوز حق الطعن للمستثمرين الذين يـرون  : مكرر 7املادة 
من املزايا، من اإلدارة أو هيئة أم قد غبنوا بشأن االستفادة 

مكلفة بتنفيذ هذا األمر و كذا لألشخاص الذين يكونـون  
 33موضوع إجراء سحب متت مباشرته تطبيقـا للمـادة   

  .أدناه
حتدد تشـكيلتها و تنظيمهـا   ميارس هذا الطعن لدى جلنة 

  .سريها عن طريق التنظيمو
ميارس هذا الطعن دون املساس بالطعن القضـائي الـذي   و

  .تفيد من املستثمريس
يومـا   15جيب أن ميارس هذا الطعن خالل اخلمسة عشر و

اليت تلي تاريخ التبليغ بالقرار حمل االحتجـاج أو صـمت   
يوما ابتـدءا مـن تـاريخ     15اإلدارة أو اهليئة املعنية مدة 

  .إخطارها
يوقف الطعن املذكور يف الفقرة أعاله أثار القرار املطعـون  و
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  .فيه
الطعن يف اجل شـهر واحـد، و يكـون    تفصل اللجنة يف 

     .لقرارها احلجية أمام اإلدارة أو اهليئة املعنية بالطعن

  
  

زيادة على احلوافز الضـريبية و شـبه الضـريبية     :9املادة 
واجلمروكية املنصوص عليها يف القانون العـام، ميكـن أن   

أعاله، بعنوان  2و 1تستفيد االستثمارات احملددة يف املادتني 
أدناه، من املزايـا   13ها على النحو املذكور يف املادة إجناز
  :التالية

تطبيق النسبة املخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية  -1
فيما خيص التجهيزات املستوردة و الـيت تـدخل   

 .مباشرة يف إجناز االستثمار
اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص  -2

إجنـاز   السلع و اخلدمات اليت تدخل مباشـرة يف 
 .االستثمار

اإلعفاء من دفع رسم نقل امللكية بعـوض فيمـا    -3
خيص كل املقتنيات العقارية اليت متـت يف إطـار   

  .االستثمار املعين

،  03-01من األمر رقـم   9املادة تعدل و تتمم : 7املادة 
  :حترر كما يليو

ـ  :9املادة  وافز اجلبائيـة و شـبه اجلبائيـة    زيادة على احل
عليها يف القـانون العـام، تسـتفيد     اجلمركية املنصوصو

  :أعاله مما يأيت 2و 1االستثمارات احملددة يف املادتني 
أدنـاه،   13بعنوان إجنازها كما هي مذكورة يف املادة  -1

  :من املزايا اآلتية
فيما خيـص السـلع غـري     اإلعفاء من احلقوق اجلمركية. أ

  .ستثماراليت تدخل مباشرة يف إجناز االاملستثناة واملستوردة و
القيمة املضافة فيما خيص السلع اإلعفاء من الرسم على . ب
الـيت  ة املستوردة أو املقتناة حمليـا و اخلدمات غري املستثناو

  .تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار 
اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعـوض عـن كـل    . ج

  .املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار االستثمار املعين
سنوات بعد معاينـة   3وان االستغالل و ملدة ثالث بعن -2

الشروع يف النشاط الذي تعده مصاحل اجلبائية بطلب مـن  
  :املستثمر 

  .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. أ
  .   اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. ب

تستفيد االستثمارات املنجزة يف املناطق املذكورة : 11املادة 
  :أعاله من املزايا التالية 10من املادة  1ة يف الفقر

  :بعنوان إجناز االستثمار -1
اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية بعوض فيما خيص كل  -

  املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار،
تطبيق حق ثابت يف جمال االستثمار بنسبة خمفضة قدرها  -

سيسية و الزيادات فيما خيص العقود التأ ‰2اثنان باأللف 
  .يف رأس املال

تكفّل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف ، بعد تقييمها من  -
الوكالة، فيما خيص األشغال املتعلقة باملنشـآت األساسـية   

،  03-01من األمر رقم  11ملادة تعدل و تتمم ا: 8املادة 
  :حترر كما يليو

االستثمارات املتعلقة بالنشاطات غـري   تستفيد :11املادة 
 املستثناة من املزايا و املنجزة يف املناطق املذكورة يف الفقـرة  

  :أعاله، من املزايا التالية 10من املادة  1
  :بعنوان إجناز االستثمار -1
  ).بدون تغيري......(اإلعفاء  -
تطبيق حق التسجيل بنسبة خمفضة قدرها اثنان يف األلف  -
ا خيص العقود التأسيسية للشركات و الزيـادات  يف م 2‰

  .يف رأس املال
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  .الضرورية إلجناز االستثمار
القيمة املضافة فيما خيص السلع اإلعفاء من الضريبة على  -
االسـتثمار سـواء    اخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجنازو

ة أو مقتناة من السوق احمللية، وذلك عنـدما  كانت مستورد
اخلدمات موجهة إلجناز عمليات ختضـع  تكون هذه السلع و

  .للضريبة على القيمة املضافة
ركية فيمـا  تطبيق النسب املخفضة يف جمال احلقوق اجلم -

الـيت تـدخل مباشـرة يف إجنـاز     خيص السلع املستوردة و
  .االستثمار

  
  :بعد معاينة انطالق االستغالل -2
سنوات من النشاط الفعلي، مـن   10اإلعفاء ملدة عشرة  -

الضريبة على أرباح الشركات،  ومن الضريبة على الـدخل  
مـن  ح املوزعة، ومن الدفع اجلـزايف و اإلمجايل على األربا

  .الرسم على النشاط املهين
قتناء نوات ابتدءا من تاريخ االس 10اإلعفاء، ملدة عشرة  -

من الرسم العقاري على امللكيات العقارية الـيت تـدخل يف   
  .إطار االستثمار

أو تسـهل  / منح مزايا إضافية من شـأا أن حتسـن و   -
  .    االستثمار، مثل تأجيل العجز و آجال االستثمار

  ).بدون تغيري............(تكفل  -
ما خيص السـلع  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة في -
اخلدمات غري املستثناة من املزايا و اليت تدخل مباشـرة يف  و

إجناز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق 
  .ليةاحمل
ركية فيما خيص السلع املستوردة اإلعفاء من احلقوق اجلم -
غري مستثناة من املزايا و اليت تـدخل مباشـرة يف إجنـاز    و

  .االستثمار
بعد معاينة مباشرة االستغالل اليت تعدها املصاحل اجلبائية  -2

  .بطلب من املستثمر
سنوات من النشاط الفعلـي مـن    10اإلعفاء ملدة عشرة  

لى أرباح الشركات و من الرسم علـى النشـاط   الضريبة ع
  .املهين

  ).  الباقي دون تغيري...........( اإلعفاء  -

 2يترتب على االستثمارات املذكورة يف الفقـرة  :12املادة 
/ قية بني الوكالة حلساب الدولةأعاله إبرام اتفا 10من املادة 

  .بني املستثمرو
طين لالستثمار املذكور تربم االتفاقية بعد موافقة الس الوو

أدناه، و تنشر يف اجلريدة الرمسية للجمهوريـة   18يف املادة 
الشعبية الدميقراطية الشعبية، يتم االتفاق على بنـود هـذه   

أو رخصة قـد  /االتفاقية، و السيما عند منح حق لالمتياز و
  .  تتجسد يف استثمار مرشح لنيل هذه املزايا

مكرر حترر  12مبادة  03-01يتمم األمر رقم : 10املادة 
  :كمايلي
تستفيد االستثمارات ذات األمهية بالنسبة : مكرر12املادة 

لالقتصاد الوطين من مزايا تعد عن طريق التفـاوض بـني   
املستثمر و الوكالة اليت تتصرف باسم الدولة ، حتت إشراف 

  .الوزير املكلف بترقية االستثمارات
سبة لالقتصـاد الـوطين   حتدد االستثمارات ذات األمهية بالن

حسب معايري تضبط عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من 
  .أدناه 18الس الوطين لالستثمار املذكور يف املادة 

  مادة مضافة
، حترر 1مكرر  12مبادة  03-01يتمم األمر : 11املادة 

  : كما يلي
ميكن أن ختص املزايا الت ميكن منحها  :1مكرر  12املادة 
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مكرر أعاله كال أو  123ت املذكورة يف املادة لالستثمارا
  :جزءا من املزايا التالية

  :سنوات 5ملدة أقصاها مخسة : يف مرحلة اإلجناز -1
الرسوم و الضرائب وغريها أو خلوص احلقوق و/ إعفاء و. أ

من االقتطاعات األخرى ذات الطابع اجلبائي املطبقة علـى  
ن السوق احمللـي،  اد أو ماإلقتناءات سوء عن طريق االستري

  .اخلدمات الضرورية إلجناز االستثمارللسلع و
إعفاء من حقوق التسجيل املتعلقـة بنقـل امللكيـات    . ب

كذا اإلشهار القـانوين الـذي   لإلنتاج والعقارية املخصصة 
  .جيب أن يطبق عليها

خيص العقود التأسيسية إعفاء من حقوق التسجيل فيما . ج
  .اللزيادات يف رأس املللشركات وا

إعفاء من الرسم العقاري يف ما خيص امللكيات العقاريـة  . د
  .املخصصة لإلنتاج

سنوات  10ملدة أقصاها عشر و: يف مرحلة االستغالل -2
ابتدءا من تاريخ معاينة الشروع يف االستغالل اليت تعـدها  

  :املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر
  .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. أ
  .اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين .ب

أعاله ، ميكن  2و 1زيادة على املزايا املذكورة يف الفقرتني 
أن يقرر الس الوطين لالستثمار منح مزايا إضـافية طبقـا   

  .    للتشريع املعمول به

ينشأ جملس و طين لالستثمار يدعى يف صـلب   :18املادة 
  .يرأسه رئيس احلكومة " الس" النص 

 03-01من األمر رقم  18املادة  تعدل و تتمم: 12املادة 
  :حترر كما يليو

، ينشأ لدى الوزير املكلف بترقية االسـتثمارات : 18املادة 
وضـع  و" الـس " يدعى يف صلب املوضوع جملس وطين 

يكلـف الـس   وحتت سلطة و رئاسة رئيس احلكومـة،  
ياسة دعـم  تصلة بإستراتيجية االستثمارات وبسباملسائل امل

صوص عليها يف باملوافقة على االتفاقيات املناالستثمارات، و
بصفة عامة، بكل املسائل املتصلة بتنفيذ أعاله، و 12املادة 

   حتدد تشكيلة الس الـوطين لالسـتثمار   .أحكام هذا األمر
  .   سريه وصالحياته عن طريق التنظيمو
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  .مهام الس: 19املادة 
يلة الس و تنظمه و سريه عن طريق حتدد تشك: 20املادة 
  .التنظيم

-01من األمر  20و  19تلغى أحكام املادتني : 13املادة 
03  

  مادة مضافة

مكرر حترر  32مبادة  03-01يتمم األمر رقم : 14املادة 
  :كما يأيت

تنجز املتابعة اليت متارسها الوكالـة مـن   : مكرر 32املادة 
و كذا مجع املعلومـات  خالل مرافقة و مساعدة املستثمرين 

  .اإلحصائية املختلفة

  مادة مضافة

     مكـرر   32مبـادة   03-01يتمم األمر رقم : 15املادة 
  :حترر كما يأيت 1

تكلف اإلدارة و اهليئـات األخـرى    :1مكرر  32املادة 
املعنية بتنفيذ جهاز التحفيزات املنصوص عليه يف هذا األمر، 

إلجراءات املسرية لنشـاطها  بقا لبعنوان املتابعة، بالسهر، ط
طول مدة اإلعفاء عل احتـرام املسـتثمرين لاللتزامـات    و

  . املوضوعة على عاتقهم يف إطار املزايا املمنوحة
  
  

يف حالة عدم احترام أجال اإلجناز و شروط منح  :33املادة 
أعاله، يتم سحب هذه املزايـا   13املزايا كما حتددها املادة 

ا، دون املسـاس باألحكـام    بنفس األشكال اليت منحت
  .  القانونية األخرى

و حترر  06-01من األمر رقم  33تعدل املادة : 16املادة 
  :كما يأيت

احترام االلتزامات املنصوص عليها يف حالة عدم  :33املادة 
، يف هذا األمر أو االلتزامات اليت تعهـد ـا املسـتثمرين   

ـ املاليـة تسحب املزايا اجلبائية و اس باألحكـام  ، دون املس
     .تصدر الوكالة مقرر السحبو. التشريعية األخرى

  .، يتعلق بتطوير االستثمار2001أوت  20املؤرخ يف  03-01األمر رقم  -:من إعداد الباحث، باالعتماد على: املصدر
  .االستثمار  و املتعلق بتطوير 03-01، املعدل و املتمم لألمر رقم 2006جويلية  15املؤرخ يف  08-06األمر رقم  -

  

  .الضمانات اخلاصة حلماية االستثمار األجنيب يف اجلزائر .5

املال  لقد اختذت اجلزائر سياسة النهوض باالستثمار، حيث فتحت الباب على مصراعيه للرأس  
ء األجنيب أثنانزاعات بني الطرفني احمللي و فهذا ال خيلو من وجود ،األجنيب دف التنميةاخلاص الوطين و
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عمدة اجلزائر إىل إرساء قوانني لضمان  ،من أجل ضمان حقوق الطرفنياملشاريع االستثمارية، و تنفيذ
  . خارجيلكات على مستويني داخلي واملمتو احلماية لألفراد

  . الضمانات املمنوحة على املستوى الداخلي 1.5

  . 1واليت تتمثل أساسا يف احلماية القانونية و القضائية 

   :  نونيةاحلماية القا 1.1.5

  :  1999أكتوبر  5املؤرخ يف 12- 93كما بينها املرسوم التشريعي رقم   من أهم هذه الضماناتو  

املستثمرين األجانب فيما واألجانب من جهة، و العادلة بني املستثمرين اجلزائرينياملنصفة ومبدأ املعاملة  -
  بينهم من جهة أخرى؛

ا املبدأ من التغريات اليت تطرأ على التشريع اجلزائري مبدأ جتميد التشريع اجلزائري، حيث حيمي هذ -
قانون هذا ما يطـلق عليه يف الـو مستقبال فيؤدي هذا إىل جتميد القانون اجلزائري املتعلق باالستثمارات،

  ؛  Auto – limitation ديد الذايت الدويل بالتج

من  12، حيث بينت املادة )لعوائد استثمرة وحتويل رؤوس األموال امل( ضمانات التحويل أو التنازل  -
    جال ال تتجاوزآالفقرة األخرية على أن تنظر يف طلبات التحويل اليت يقدمها املستثمرون األجانب يف 

  يوما ؛ 60

ال يتم نزع امللكية إال يف إطار  على أنه 20إن مفهوم نزع امللكية قد كرس دستوريا، حيث نصت املادة  -
 تنفي وجودها،أصبح قاعدة عرفية مكرسة دوليا متعارف عليها ال ميكن ألية دولة أن القانون، أما التأميم ف

  . لة حتديد التعويضمبسأ أما اإلشكال املطروح يتعلق فقط 

  .الضمان القضائي 2.1.5

  : القضاء التحكيميو) قضاء داخلي حملي بني الطرفني ( يتمثل هذا الضمان يف القضاء الدواليت   

   : من املرسوم التشريعي على ما يلي 41نصت املادة  : القضاء الدواليت -

                                                        
 .63، ص 1993طبعة  ،وان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، ديقانون االستثمار باجلزائر،  عليوش قربوع كمال - 1
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إما نتيجة إجراء اختذته الدولة بفعل املستثمر و الدولة اجلزائرية إماو يعرض أي نزاع بني املستثمر األجنيب" 
  .."املقصودة ضده على احملاكم املختصة 

جل محاية هذا كله من أو سواء كان ثنائي أو متعدد األطراف، : اللجوء إىل التحكيم الدويل -
إقرار مبدأ اللجوء إىل التحكيم الدويل كإجراء ، وترقيتها على أساس املعاملة باملثلو االستثمارات األجنبية

هذا ما و متعامليها األجانب،تمل وقوعها بني اجلزائر وقانوين معترف به دوليا للفصل يف الرتاعات اليت حي
صالحية أن خيول لألطراف املتنازعة وللجوء إىل التحكيم الدويل، قر مبدأ اأالذي  12-93جاء يف املرسوم 

هذه و االستقاللية،ة وكذلك أن يقوم باحترام إرادة االختيار اليت تتمتع باحلرياختيار طرق التحكيم، و
ولت لإلطراف واليت ضبطت مبنطق التحكيم حبيث خ) 1مكرر فقرة  458( حسب ما أكدته املادة 
الغرفة التجارية : على سبيل املثال و كتحكيم إحدى اهليئات الدولية، ،أمناط التحكيم صالحية االختيار بني

   .CCIالدولية 

  

  .االتفاقيات اجلزائرية األجنبية 2.5

يف ترقية و تشجيع وضمان االستثمارات  الدول األخرىات الثنائية بني اجلزائر ومتثلت هذه االتفاقي  
الذي يعرض كل االتفاقيات  ،) 5امللحق ( امللخصة يف و رب اجلبائي،تفادي التهوجتنب االزدواج الضرييب و

  :، وكانت على النحو التايل  2005جوان  29الثنائية اليت وقعتها اجلزائر مع خمتلف دول العامل حىت تاريخ 

  معاهدة؛ 44ضمان االستثمارات بترقية و املتعلقةاالتفاقات املوقعة وعدد املعاهدات و -

  .اتفاقية 21تفادي التهرب اجلبائي ملربمة لتجنب االزدواج الضرييب واالتفاقات ات وعدد املعاهدا -

  .الضمانات املمنوحة على املستوى اخلارجي  1.2.5

تتمثل هذه الضمانات يف االتفاقيات املتعددة األطراف اخلاصة حبل الرتاعات املتعلقة باالستثمارات و  
كذا انضمامها التفاقية و،  1965مارس  18يف واشنطن يف  رعايا الدول األخرى املوقعةة وبني الدول
يعرض ) 14-4(اجلدول ، و10/06/1958تنفيذها يف و اإلقرار باألحكام األجنبيةلالعتراف ونيويورك 

  .هذه االتفاقات املوقعة
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االتفاقيات الدولية املتعلقة يئة التمويل و الضمانات لالستثمارات و التحكيم ) 14- 4(اجلدول 
   .يلالدو

سنة و رقم اجلريدة 
 الرمسية

تاريخ 
 املصادقة

 طبيعة االتفاقية اهليئة تاريخ التوقيع

N° 48 
23/11/1988 

(Adhésion) 
05/11/1988

10/06/1958 Nations 
Unies 

Convention pour la reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales 

étrangères, adoptée par la conférence des 
Nations Unies à New York. 

N° 45 
14/06/1992 13/06/1992 09 et 

10/03/1991 BMICE 

Convention portant création de la Banque 
Maghrébine pour l’Investissement et le 
Commerce Extérieur entre les Etats de 

l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras 
Lanouf (Libye). 

N° 66 
05/11/1995 30/10/199530/10/1995 AMGI 

Convention portant création de l’Agence 
Multilatérale de Garantie des 

Investissements (AMGI). 

N° 66 
05/11/1995 30/10/199530/10/1995 CIRDI 

Convention pour le règlement des 
différends relatifs aux Investissements entre 

Etats et Ressortissants d’autres Etats 
(CIRDI). 

N° 26 
24/04/1996 

23/04/199623/04/1996 SIGICE 
Convention portant création de la Société 
Islamique de Garantie des Investissements 

et de Crédit à l’Exportation 

  .www.ANDI.dz:املصدر  

  :لبعض االتفاقيات اإلقليمية انضمامها 2.2.5

ي يف هذا الصدد بادرت اجلزائر إىل االنضمام لبعض االتفاقيات املتعلقة بإقرار التحكيم كسبيل شرع  
على املستوى تسوية اخلالفات، إىل جانب استعدادها لالتفاقيات اإلقليمية األخرى البارزة حلل الرتاعات و

   :تفاقياتومن بني هذه االاإلسالمي، والعريب  املغرب

  املتعلقة بالتعاون القضائي؛و 1983فريل أ 6اتفاقية الرياض الصادرة يف  - 
 املتعلقة بالتحكيم التجاري؛ و 1987مارس  24يف  االتفاقية العربية لضمان الصادرات - 

  .تضمنت إنشاء حتكيم دويل مغاريب و 1998نوفمرب  4الصادرة بتاريخ  اتفاقية االحتاد املغاريب - 

http://www.ANDI.dz
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االتفاق اخلاص الذي نص على واها الصلح والتحكيم والتسوية وتفاقيات املربمة يف حمتكل هذه االو  
ل حدوثها ما بني األطراف وتسوية اخلالفات اليت حيتم الرتاعات حل جلوذلك كله من أ شروط التحكم،

ها اجلزائر مع على سبيل املثال جند أن االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتو اليت أمضت على مثل هذه االتفاقيات،
   : 1منها 2اسبانيا تسري حسب املادة 

أشهر  6جل أيف ) التراضي (التسوية بطريقة ودية يكون قابال للحل و إذا كان هناك نزاع ال يستطيع أن -
  : اعتبارا من إعالن تدوين نزاع املستثمر، يستطيع أن خيتار تسوية الرتاع لدى أحد اهليئات التالية

  وفقا لقانون معهد التحكيم لغرفة التجارة بستوكهومل؛حمكمة التحكيم  .   

  ؛CCIجملس التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية املوجود بباريس .    

األمم املتحدة للقانون التجاري  ن طرف قانون التحكيم التابع هليئةحمدد م AD.HOCحمكمة التحكيم .    
   ؛CNUDCIالدويل 

   CIRID .لدى  -    

االهتمام القوي  نلمس جل االتفاقيات اليت أبرمتها اجلزائر مع عدد من الدول األجنبية، ومن خالل  
مر متاشيا مع ضمان احلماية القانونية لكال من املستثية فيما يتعلق بالتحكيم الدويل وللسلطات اجلزائر
املال اخلارجي سعيا منها  الدولية املتعلقة بالتحكيم، مع إقرار سياسة االنفتاح على الرأسالقوانني احمللية و

  .لتكييف االقتصاد الوطين مع التحوالت االقتصاد العاملي

  

  .حتليل حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرو تقييم: املبحث الرابع

س لبيئة ومناخ االستثمار املهيأ يف هذا انعكاإن واقع االستثمار األجنيب املباشر يف أي بلد هو دالة و  
يف املناطق اليت هيأت  حظة زيادة حجم ومستوى االستثمار األجنيب املباشرلذلك كان منطقيا مال لد،الب

مقارنة بدول تلك املواقع األقل يئة وإعداد، ومستواه يف بيئتها الستقطاب هذا األخري، واخنفاض حجمه و
ئر، فإن نسبة تدفق هذا األخري اجلزااجلوار نالحظ أنه رغم كل التسهيالت املمنوحة للمستثمر األجنيب يف 

                                                        
  .1990فريل أ 26املؤرخة يف  23اجلريدة الرمسية رقم  - 1
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مصر، رغم أن هذه الدول حققت نتائج و املغربو تونسكإىل اجلزائر تكاد ال تذكر مقارنة بدول اجلوار 
نسبة احلساب و أقل مما حققته اجلزائر على مستوى بعض املؤشرات االقتصادية الكلية، كمعدل التضخم

سيتم التركيز يف هذا املبحث لتقييم حجم تدفق االستثمار  لي اإلمجايل، وعلى هذا الضوءاجلاري للناتج احمل
 يف هذا السياق املغربو إىل اجلزائر من زاوية جعل النتائج اليت حققتها كل من مصر وتونس األجنيب املباشر

القواسم يف مجلة من  واشتراكهم) مشال إفريقيا(  يف نفس احملور اجلغرايف تبار متركزهمالع ،كمعيار للمقارنة
إحضار ، أما يف ما يتعلق بطبيعة املصادر اليت سنعتمد عليها يف ... السياسي ها اجلانب التارخيي وأمه

العاملية والعربية           وعة من اهليئات الرمسيةمن خالل تقارير تصدرها دوريا جمم املعلومات ستتجسد
  :احمللية أمههاو

يف العامل اليت يصدرها  خالل تقارير االستثمار، من UNCTADالتنمية جملس األمم املتحدة للتجارة و -
مقارنته ببعض الدول واقع هذا االستثمار يف اجلزائر ويفيد هذا املصدر يف إجراء املقارنة بني نويا، وس

  اإلفريقية؛

 IAIGC ( The Inter-Arab Investmentأما املصدر الثاين سيكون املؤسسة العربية لضمان االستثمار  -

Guarantee Corporation (السنوية لدراسة مناخ االستثمار يف الدول ، من خالل التقارير الدورية و
       يف اجلزائر  االستثمار األجنيب املباشرملقارنة بني حجم تدفقات العربية، و يفيد هذا املصدر يف إجراء ا

  و مقارنتها بعض الدول العربية؛

واقع        ، اليت تفيد يف توضيح(ANDI)لتطوير االستثمار أما املصدر الثالث يتمثل يف الوكالة الوطنية  -
  .يف اجلزائر من خالل حجم وتوزيع االستثمارات املعلنة و املنفذة االستثمار األجنيب املباشروآفاق 

  :         حتليل حجم وتطور االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر. 1

يف اجلزائر، من املفيد اإلشارة إىل املرحلة اليت  باشراالستثمار األجنيب املبغرض حتليل حجم وتطور   
وقات، خاصة بعد اليت تعكس أمهية االستثمارات األجنبية يف قطاع احملرو 1994إىل  1970امتدت من 

على رؤوس األموال األجنبية، ) الغازالبترول و(هذا النوع من الصناعة القاضي بانفتاح ، و1971قرار عام 
واإلنتاج،  االكتشاف، يف مشروعات التكرير، وديد من الشركات األجنبية لالستثمار األمر الذي دفع الع

  .النقلو
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اجلزائ 25 270 260 501 507 438 1196 1065 634 882 1081
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مليون دوالر

، أين ارتفعت 1980و 1970خالل الصدمة النفطية لعام إن جاذبية قطاع احملروقات قد زادت   
    أسعار النفط، تبع ذلك منع الشركات األجنبية من امتالك حقول النفط، األمر الذي دفعها لالستثمار

قبل ورغم ذلك  ة لصيانة جتهيزات ومعدات القطاع،سد النقص يف املوارد املالية املخصصالتحتية، و يف البىن
أي حلساب هذه ( مل تكن اجلزائر تسمح للشركات األجنبية باإلنتاج حلساا اخلاص  1992سنة 

، أو بعقود أخرى )Contrats de partage de production (، إال يف إطار عقود تقسيم اإلنتاج )الشركات
على هذا األساس، متيزت عشرية الثمانينات بشبه غياب تقدمي خدمات لفائدة شركة سونطراك، وتتعلق ب

  .حىت يف قطاع احملروقات االستثمار األجنيب املباشر

احلوافز لفائدة مجلة من املزايا وسنة األخرية، حاولت اجلزائر أن تعتمد  ما خالل اخلمس عشرأ  
السابق  2001سنة  03- 01املتمم باألمر املعدل و 1993ار لسنة مرين، من خالل قانون االستثماملستث
دورا يف تشجيع االستثمار، واستقطاب  2001نعاش االقتصادي املعلن سنة ، كما أن لربنامج اإل1الذكر

  . رأس املال األجنيب

  .2005-1995ائر خالل الفترة الواردة إىل اجلز األجنيب املباشر تدفقات االستثمار) 1- 4(الشكل 

  

  

  

  

  

  

 
  .2006باالعتماد على بيانات األنكتاد، تقرير االستثمار العاملي  ،من إعداد الباحث: املصدر

                                                        
  . من هذا الفصل 220أنظر ص  - 1



 
 

274 

     الوارد االستثمار األجنيب املباشر، يتبني أن حجم تدفقات )1-4(بالنظر إىل معطيات الشكل   
 2001سنة  ، حيث بلغ أعلى مستويات له2000وظا، خاصة بعد سنة إىل اجلزائر قد شهد تطورا ملح

ت ميكن إرجاع ذلك إىل طبيعة اإلجراءات التحفيزية اليت اعتمدا اجلهاإىل أكثر من مليار دوالر، وصل لي
ص يف جمال على أول ترخي Djezzyكذلك حصول الشركة املصرية ، و03-01الوصية من خالل األمر 
مليار دوالر،  1.065ليصل إىل  %11بنسبة  2002ستوى سنة قد اخنفض هذا املقطاع اهلاتف النقال، و

مليون  882و  634ح مابني ضعيفة تتراوإىل مستويات  2004و 2003اخنفاضه حىت سنيت  صلوالي
 ليتجاوزالواردة  حتسنا ملحوظا يف حجم هذه االستثمارات شهدت اجلزائر 2005سنة  حبلول دوالر، أما

إىل  التحسن إىل مجلة من األسباب، أمهها حتسن الوضع األمين، باإلضافة ميكن إرجاع هذا واملليار دوالر، 
   .ملؤشرات االقتصادية واالجتماعية خالل هذه السنةابعض تطور و حتسن 

      على دراستنا حلجم املقارنة يف مقدمة املبحث، من أجل إضفاء طابعق وأن ذكر كما سبو  
ئر، سنحاول تأسيس مقاربة تسمح لنا مبقارنة حجم هذه التدفقات يف اجلزا االستثمار األجنيب املباشروتطور 

مصر وتونس، (بصفة عامة ودول مشال إفريقيا  العربيةو مع بعض الدول اإلفريقية) 1-4(املبينة يف الشكل 
  .بصفة خاصة) املغربو

     االستثمار األجنيب املباشرحجم وجغرافية  الفصل الثالث إىل موضوع  التطرق من خاللقد مت  
إىل  2004مليار دوالر سنة  17يف العامل، وتبني أن حجم هذه األخري يف إفريقيا أرتفع ارتفاعا حادا من 

     له، كانت جنوب إفريقيا أكرب متلقي، وهو مستوى مل يسبق له مثيل، و2005مليار دوالر سنة  31
حسب دة إىل املنطقة، والتدفقات الوارمن جمموع ) مليار دوالر 6.4( أي  %21إذ حصلت على حنو 
حتتل اجلزائر املرتبة الثامنة على الساحة  2005 لسنة "االنكتاد" التنميةملتحدة للتجارة وتقرير منظمة األمم ا

    هو مستوى و مليار دوالر من إمجايل هذه التدفقات، 1.08مقابل  %3.5اإلفريقية حبصوهلا على حنو 
  1.من الدول اإلفريقية ال يرقى إىل ذلك املستوى الذي بلغته كثري

       ، اليت مت تسجيلها خالل الفترة )مصر، تونس، املغرب(على غرار دول مشال إفريقيا   
، إذ أنه  الستثمار األجنيب املباشروىل األكثر استقطابا ل، ضمن الدول اإلفريقية العشر األ1995-2005
وجد حضور هلذه الدول الثالثة، أما ستقطبة إال وشر الدول األوىل املتقرير من تقارير الفترة عن الع مل خيلُ

                                                        
  .14,13، مرجع سبق ذكره، ص ص، 2006مار العاملي تقرير االستثاألنكتاد،  - 1
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) 2-4(مرات خالل الفترة كما هو مبني يف الشكل  ثالثاجلزائر فقد سجلت بروزها ضمن هذا الترتيب 
  :على النحو التايل

  ونس؛جاء ترتيبها بعد مصر وقبل كل من املغرب وت 2001سنة  -

  ال إفريقيا العربية الثالثة املذكورة؛جاءت يف املرتبة األوىل بالنسبة لدول مش 2002سنة  -

  .  قبل تونسلثامنة إفريقيا، بعد كل من مصر واملغرب وحازت على املرتبة ا 2005سنة  -

بعض دول مشال إفريقيا خالل اجلزائر و الوارد إىل األجنيب املباشرتدفقات االستثمار ) 2- 4(الشكل 
  .2005- 1995الفترة 

0
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5000

6000

اجلزائر 25 270 260 501 507 438 1196 1065 634 882 1081

املغرب  335 357 1188 417 850 215 2824 481 2429 1070 2933

تونس 378 351 365 668 368 779 486 821 584 639 782

مصر 598 636 887 1076 1065 1235 510 647 237 2157 5376

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

مليون دوالر أمريكي

 
  . 2006عتماد على بيانات األنكتاد، تقرير االستثمار العاملي من إعداد الباحث، باال:املصدر

    االستثمار األجنيب املباشرتعلقة بتقدير حجم خمزون من جهة أخرى، كشفت بيانات األنكتاد امل  
    ،، بأن حصة اجلزائر من هذا املخزون تبدو ضعيفة 2005إىل  1990يف إفريقيا خالل الفترة املمتدة من 

الثالثة املذكورة، ، حيث حصلت اجلزائر على  العربية ل كبريا جدا لو قورنت حبصة الدولالتباين يظو
من هذه القيمة  %40.4، )سنة 15خالل ( 2005مليون دوالر حىت سنة  8272خمزون إمجايل قدره 

املخزون الذي ، وهي حصة أقل من نصف 2005,2002,2001سنوات فقط  ثالثحتققت خالل 
، )3- 4(أكثر بقليل من ربع خمزون مصر كما هو مبني يف الشكل ، وخمزون املغربمتتلكه تونس، وثلث 
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حسب تقرير املؤسسة -عربيا  من حيث حجم خمزوا من االستثمار األجنيب املباشر أما ترتيب اجلزائر
 تأيت يف املرتبة التاسعة بعد كل من مصر، اإلمارات، السعودية، - 2005العربية لضمان االستثمار لسنة 

  .   املغرب، تونس، لبنان، سوريا، البحرين، على التوايل

  

بعض دول مشال إفريقيا خالل الفترة اجلزائر و يفخمزون االستثمار األجنيب املباشر ) 3- 4(الشكل 
1990- 2005  

الجزائر  مصر  تونس المغرب
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2000 3497 18254 11545 8722

2005 8272 28882 16924 22818

اجلزائر مصر تونس  املغرب

ملیون
دوالر أمریكي

  
   .2006باالعتماد على بيانات األنكتاد، تقرير االستثمار العاملي  ،من إعداد الباحث: املصدر       

الصادر من  االستثمار األجنيب املباشرخمزون  أدناه، يتبني أن) 15-4(ظر إىل معطيات اجلدول بالن  
 حمدود جدا لو قورن مبستواه بدول مشال إفريقيا السالفة الذكر، ) 2005-1996(اجلزائر خالل الفترة 

تجاوز فلم ت 2005، أما سنة 2004مليون دوالر وذلك سنة  256إذ مل يتجاوز يف أحسن األحوال 
ل من قيمة االستثمارات الواردة خالل نفس السنة مما يشك %2.12مليون دوالر لتعادل نسبة  23القيمة 

 ما يتعلق مبخزون هذا االستثمارإىل اجلزائر، أما يف  من و االستثمار األجنيب املباشرتناقض واضح يف تدفق 
 ،مليون دوالر 652قيمة  2005وز سنة اجلزائر يف اخلارج هو اآلخر حمدود جدا إذ مل يتجاكونته الذي 

إن هذا الوضع يعرب عن تأخر انفتاح االقتصاد اجلزائري على االقتصاديات اخلارجية، فضال عن صعوبة 
   . النفاذ إىل األسواق األجنبية، بسبب حدة املنافسة العاملية
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جلزائر خالل الصادر من ا األجنيب املباشرخمزون االستثمارات حجم تدفقات و)  15- 4( اجلدول
  )باملليون دوالر(        2005 - 1996الفترة 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  السنة
  23  258  14  100  9  18  47  1  0  0  التدفق
  652  630  372  358  258  249  231  184  183  183  املخزون
  CNUCED,base de données FDI/TNC (http// :www.unctad.org/fdistatistics) :املصدر

  :تطور االستثمارات العربية البينية يف اجلزائرو حتليل حجم.  2

مليون  260.6حوايل  2005بلغ إمجايل االستثمارات العربية البينية املتدفقة إىل اجلزائر خالل سنة   
مليون دوالر حمققة عند ذلك اخنفاض قدره  263.3حيث بلغت حوايل  2004دوالر، مقارنة بسنة 

املرخص هلا خالل سنة ثمارات العربية البينية اخلاصة و، أما نصيب اجلزائر من إمجايل االست1,02%
هي نسبة ضعيفة جدا مقارنة ببعض دول اجلوار مثل املغرب اليت حازت و %0.7فيقدر حبوايل  2005

 ، أما تونس فهي حازت على حصة أقل من %3مليون دوالر أي ما نسبته  1121.4على نصيب قدره 
ة الدول العربية املستثمرة يف اجلزائر فسيتم عرضها اقَمليون دوالر، أما كيفية تشكيل ب 60.6اجلزائر بفارق 

  :التايل ) 16-4(من خالل بيانات اجلدول 

  .2005حجم و خمزون االستثمارات العربية البينية الواردة إىل اجلزائر سنة ) 16- 4(اجلدول 
  )مليون دوالر(
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  105.0  7.8  0.0  3.0  0.0  12.9  3.3  2.8  5.7  12.0  القيمة
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34.7  9.7  36.0  17.5  18.3  2.8  4.7  0.9  14.6  315.5  
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صر   
م
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املغ

  

  اموع

3.9  3.1  104.9  0.0  260.6  

http://www.unctad.org/fdistatistics)
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4.5  19.1  142.8  16.1  637.1  

، تقرير مناخ االستثمار يف الدول املؤسسة العربية لضمان االستثمارمن إعداد الباحث باالعتماد على بيانات : املصدر
  .2005العربية 

أن أكرب نصيب من االستثمارات العربية البينية املتدفقة حنو اجلزائر  من خالل بيانات اجلدول يالحظ    
،  %40.3غت حصتها من إمجايل هذه االستثمارات حوايل حققته الكويت، حيث بل 2005خالل سنة 

النسبة، وميكن إرجاع هذا إىل حيازة الدولتان من خالل شركيت  تليها مصر تقريبا بنفس احلصة ومث
Nadjma وDjezzy لهاتف النقال، أما يف املرتبة الثالثة تأيت ل )االتصاالت( على ترخيصني يف قطاع

أما من ناحية حجم  ،%4.6، تليها األردن بنسبة )%4.95(ون دوالر ملي 12.9السعودية حبصة قدرها 
االستثمارات العربية البينية املخزنة أو املتراكمة يف اجلزائر، حصلت الكويت على حصة األسد من هذه 

 142.8مليون دوالر، مث تليها مصر بقيمة  315.5قيمة  2005رات إذ بلغت حىت اية سنة االستما
  .مليون دوالر على التوايل 34.7و  36البحرين و األردن حبوايل  مليون دوالر، مث

أما يف ما يتعلق باالستثمارات البينية الصادرة من اجلزائر إىل الدول العربية هي أيضا بدورها ضئيلة     
هو مليون دوالر و 206.1جوايل  2005 الدول العربية، حيث بلغت خالل سنةمبثيالا من جدا مقارنة 

صادرة عربيا، أما خمزون اجلزائر من هذه االستثمارات من جمموع االستثمارات البينية ال %0.54ما يعادل 
 %1.52، ما نسبته 2005-1985مليون دوالر خالل الفترة  1 125.8يف الدول العربية بلغ حوايل 

 نصيب  نأ يتضح لنا) 17-4(ن خالل اجلدول وممن املخزون اإلمجايل للدول العربية خالل نفس الفترة، 
  .خمزون الدول العربية من االستثمارات العربية البينة الصادرة من اجلزائرو

  2005خمزون االستثمارات العربية البينية الصادرة من اجلزائر سنة حجم و) 17- 4(اجلدول 
  )الوحدة مليون دوالر( 

ربية
 الع

ول
الد

  

دن
ألر

ا
ات  

مار
اإل

  

رين
لبح

ا
  

س
تون

دية  
سعو

ال
  

راق
الع

ريا  
سو

طني  
فلس

  

يت  رقط
كو

ال
  

نان
لب

  

  00  00  00  00  00  00  00  5.4  00  00  0.3  القيمة
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ون
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160.6  28.3  20.1  33.3  41.5  18.3  30.4  15.8  7.0  26.3  11.2  
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  اموع

200.3  00  0.1  00  00  00  206.1  

367.0  337.1  2.9  24.3  7.0  1.8  125.8 1  

  .2005باحث باالعتماد على بيانات م ع ض إ، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية من إعداد ال: املصدر 

دول عربية كانت مستقطبة ) 4(من خالل قراءتنا لبيانات اجلدول أعاله يتبني لنا أن هناك أربعة   
تقطبة ، وكانت ليبيا هي أهم دولة مس)األردن، تونس، ليبيا، املغرب( لالستثمارات البينية اجلزائرية 

           %97.18، حيث حصلت على حصة قدرها 2005خالل سنة  ية البينيةالستثمارات اجلزائر
من االستثمارات البينية الصادرة من اجلزائر، باإلضافة إىل احتضاا ألكرب حمزون من هذه االستثمارات 

     ، 2005-1985فترة عربيا خالل ال ات البينية اجلزائريةمن إمجال خمزون االستثمار %32.6نسبته 
،  أما احلصة ةاألخري هذهمن جمموع  %29.94مث تأيت يف املرتبة الثانية مصر لتحصل على حصة قدرها 

، أما بقية الدول العربية فلم %3.68، مث تليها السعودية حبوايل %14.26الثالثة كانت لصاحل األردن 
  .مليون دوالر 224.9 يتجاوز خمزون االستثمارات اجلزائرية فيها جمتمعة قيمة

  .ANDIحسب برنامج الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  املباشرة حصيلة االستثمارات األجنبية. 3

يف اجلزائر  االستثمار األجنيب املباشرفإن  ANDI حسب تقارير الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  
         قيمة االستثمارات الوطنية املعلنة مقارنة حبجم و  ،يبدو ضعيفا و حمدودا من خالل حجمه و قيمته

و املصرح ا، رغم خمتلف اجلهود املبذولة من أجل ترقية هذا االستثمار و استقطاب مؤسساته، فخالل 
الية قدرها مشروع استثماري بقيمة إمج 2255مت التصريح لدى الوكالة بإجناز ما يزيد عن  2005سنة 

مشروع استثماري بقيمة إمجالية  84االستثمارات األجنبية سوى  مليون دينار،مل تبلغ منها 511 529
يف اجلزائر املعلنة مليون دينار، أي أن االستثمارات األجنبية مل متثل من االستثمارات  112  917بـ  قدرت

من حيث القيمة، أما  %22.07من حيث العدد، و  %3.72سوى نسبة تقارب  2005خالل سنة 
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        أجري  78951أجري من أصل  8656دوا من هذه املشاريع األجنبية بلغ عدد األجراء الذين استفا
  ).18- 4(مت التصريح م من طرف الوكالة، كما يوضح ذلك اجلدول 

املشاريع االستثمارية املصرح ا و نصيب االستثمارات األجنبية منها خالل سنة ) 18- 4(اجلدول 
2005.  

  عدد األجراء  رالقيمة باملليون دينا  عدد املشاريع  
  78951  511 529  2255  املصرح ا من طرف الوكالة

  8656  112 917  84  املنفذة عن طريق االستثمارات األجنبية
 % 11     % 22.07 % 3.70 نسبة املشاريع األجنبية إىل املصرح ا 

   2005الستثمارات املصرح ا، من إعداد الباحث باالعتماد على الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، تقرير ا: املصدر

 .أهم الدول األجنبية املستثمرة يف اجلزائر. 4

منها ترقى  %80لقد تبني أن املؤسسات األجنبية املستثمرة يف اجلزائر سواء كانت عربية أو أجنبية،   
من هذه املؤسسات فهي تندرج ضمن إطار  ركات متعددة اجلنسية، وأما اجلزء املتبقىإىل مستوى الش

شركات اليت مل ترتقي إىل درجة التعددية اجلنسية، إال أن بعض هذه املؤسسات يصنف نشاطها ضمن ال
ات بني الدول، أما يف ما يتعلق بذكر أهم الدول اليت ياتفاقاليت تتم وفقا لتعاقدات و مشروعات الشراكة

  :ايلتعمل يف اجلزائر يف إطار تنفيذ املشاريع األجنبية، ميكن عرضها على النحو الت

توليفة الدول العربية اليت تتعامل معها اجلزائر يف إطار االستثمارات العربية  لقد مت ذكر: الدول العربية -
تطور االستثمارات العربية البينية يف اجلزائر، املتعلقة بتحليل حجم والبينية، من خالل العنصر السالف الذكر 

  .ة العربية لضمان االستثمارمعتمدين على البيانات اليت تنتجها تقارير املؤسس

لقد تعددت الدول األجنبية املستثمرة يف اجلزائر، رغم كون حجم استثماراا يعترب : الدول األجنبية -
يف الواقع ال توجد هناك إحصائيات حديثة ميكن االعتماد عليها يف إبراز أهم هذه و حمدودا، و ضعيفا

التنمية اليت أجنزها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و هلذا سنعتمد على اإلحصائية، والدول األجنبية
(CNUCED)  ا يف  األوىل ب العشر الدول األجنبيةيرتبت قام املّ  2004سنةحسب حجم استثمارا
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الواليات املتحدة األمريكية، مصر كدولة عربية، ( على النحو التايل  2001و 1998خالل الفترة اجلزائر 
    1).أملانيا، دول املنخفضات، بريطانيا، اليابان، بلجيكافرنسا، إسبانيا، إيطاليا، 

ستثماراا يف قطاع تتركز أهم اأهم مستثمر أجنيب يف اجلزائر، و تعد الواليات املتحدة األمريكية  
 ,ARCO, MOBIL, PHILIPS, AMOCO: أهم الشركات األمريكية املستثمرة يف اجلزائراحملروقات، و

ORYX ...ات أخرى مثل استثمارات ، إضافة إىل قطاع(Pfiser) األمريكية يف قطاع الكيمياء و الصيدلة.  

الشراكة مع ائر جمموعة من اتفاقات التعاون وأما يف إطار عالقتها مع اإلحتاد األورويب، أمضت اجلز  
تربز استثمارات هذه الدول وإسباين، إيطاليا، وفرنسا، : أهم ثالثة دول جنوب اإلحتاد األورويب، هي

-Sayram)و  AGIP(اإلسبانيتني، و (Cepsa)و Ropsol) (صة يف قطاع احملروقات من خالل شركيت خا

eniv) الشركات2اإليطاليتني ،(Total)  و(GDF) و (Schlumberger)  الفرنسية ، باإلضافة إىل بعض
ئيات سنة االستثمارات يف القطاعات األخرى خارج احملروقات، إذ حتتل فرنسا املرتبة األوىل حسب إحصا

أهم ، و20043مقارنة بسنة  %74مليون دوالر بزيادة قدرها  139.6باستثمار قدره  2005
  : الشركات الفرنسية خارج قطاع احملروقات املستثمرة يف اجلزائر هي 

 BNP Paribas, Société Générale, Calyon, Natixis, Cetelem, Cardif, Gras: يف اال املايل -

Savoye, Geos, LCH Consultant ؛  

  ؛ Accor, CMA CGM, Daher: يف جمال السياحة و النقل -

  ؛ Carrefour :يف جمال خدمات التوزيع -

  ؛ Alcatel Telecom, La Poste, Sofrecom: يف جمال االتصاالت -

  ؛  Danone, Castel, Bel :يف جمال الصناعات الغذائية -

  ؛BTP et construction : Razel, Vinci, Suez, Colas, Saur :يف جمال الطاقة -

  ؛Michelin, Sanofi Aventis :يف جمال الصناعة -

                                                        
1 - CNUCED, Examen de la politique de l’investissement Algérie, OP.Cit ,P12. 

  .215حممد قويدري، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
3 - Ambassad de France en Algérie,Se développer en Algérie : les clés pour exporter et investir , Mission économique , 
2007, P21. 
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  ... .Renault, Peugeot, Citroën, Renault Trucks :يف جمال وسائل النقل -

أما خبصوص االستثمارات األملانية فقد تركزت هي األخرى يف العديد من املشروعات، كان أمهها    
          األملانية كأكرب مساهم مع الشركة الوطنية للمنظفات (Hinkel)خول شركة د: املشروعني التاليني

( ENAD) باإلضافة إىل جمموعة ،(MESSER) األملانية املختصة يف الغازات الصناعية.  

  .نصيب القطاعات االقتصادية من االستثمارات األجنبية املباشرة. 5

نصيب كل قطاع اقتصادي من حجم املشاريع  يف الواقع ال توجد هناك إحصائيات وافية عن  
ترصد سوى االستثمارات  االستثمارية املتدفقة إىل اجلزائر، ذلك أن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ال

ىل حجم التدفقات لرؤوس األموال األجنبية ا البنك اجلزائري هو اآلخر يشري إاملرخص هلا، أماملسجلة و
 نه رغم ذلك سنحاول اإلشارة إىل أهم القطاعات االقتصاديةال أإ لقطاعية،ن اإلشارة إىل توجهاا ادو

  :التايل) 19-4(اجلدول  ضمن لالستثمار األجنيب املباشراجلاذبة 

  .2005 توزيع االستثمارات األجنبية املباشرة املصرح ا حسب القطاعات االقتصادية) 19- 4(اجلدول 

  %  عدد األجراء  %  دينار القيمة باملليون  عدد املشاريع  القطاعات
  3.40  294  0.83  938  04  الزراعة
  39.43  3413  2.98  3 364  12  األشغال العموميةالبناء و
  37.37  3235  28.89  32 617  54  الصناعة

  2.32  201  0.93  1 056  4  النقل
  17.48  1513  66.37  74 943  10  اخلدمات 

  100  8656  100  112 917  84  اموع
  .2005لة الوطنية لتطوير االستثمار، تقرير االستثمارات املصرح ا، الوكا: املصدر   

يف اجلزائر على عدد من قطاعات االقتصاد الوطين، حيث حيتل كل  االستثمار األجنيب املباشريتوزع   
من قطاع الصناعة واخلدمات الصدارة يف استقطاب رؤوس األموال األجنبية، سواء من حيث عدد املشاريع 

على التوايل، أما من حيث املبالغ املالية  %11.90و  %64.29اليت بلغت نسبتها يف القطاعني و املسجلة
، إن %66.37، أما قطاع اخلدمات فتتجاوز %28.89املقررة اليت تصل نسبتها يف قطاع الصناعة بنحو 

ا بالنسبة للجزائر هذين القطاعني يتميزان مبردودية عالية للشركات األجنبية، خاصة يف قطاع احملروقات، أم
األشغال العمومية وهذين القطاعني يسمحان بامتصاص عدد كبري من البطالة، باإلضافة إىل قطاع البناء 
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 منصب عمل أي ما نسبته 3413 الذي وفر بدوره أكرب عدد من مناصب الشغل حيث جتاوزت
   ، أما قطاعي الصناعة االستثمار األجنيب املباشرمن إمجايل مناصب الشغل احملققة من طرف  39.43%

من إمجايل  %54.85منصب مغطيني بذلك نسبة  4748وفرا جمتمعني حوايل  فبدورمها اخلدماتو
  .     الشغلمناصب 

باملستويات املرغوب فيها من   األشغال العمومية والبناء و من جهتها، مل تخص قطاعات الزراعة  
من جمموع  %0.83الزراعة مل يسجل سوى معدل فقطاع  رغم أمهيتها، االستثمار األجنيب املباشر

االستثمارات األجنبية، رغم الفرص الكبرية املتاحة، كما أن قطاع البناء و األشغال العمومية مل يستقطب 
من جمموع قيمة هذه االستثمارات، رغم أن التوجه واضح حنو إشراك الرأس املال األجنيب  %2.98سوى 

  .      جلزائر و يئتها و تطويرهايف بناء القاعدة اهليكلية يف ا

  :خمتارة تقييم مناخ االستثمار يف اجلزائر من خالل مؤشرات دولية. 6

تقييم املناخ االستثماري فيها من خالل أهم املؤشرات النوعية أجل معرفة مكانة اجلزائر و من  
ملؤشرات الدولية واإلقليمية باها يف املبحث األول من الفصل السابق، املتعلق يلإمت التطرق  املعتمدة اليت
دولية، كما جتدر اإلشارة قبل و الصادرة من طرف هيئات إقليمية االستثمار األجنيب املباشرات احملسنة لقرار

ذلك إىل أن اجلزائر مل يتم تصنيفها بعد يف بعض املؤشرات النوعية وذلك حلداثة استخدام هذه املؤشرات، 
 من أجلو. اهليئات الصادرة هلذه املؤشراتللبيانات اليت تطلبها  الدوري أو يف أغلب األحيان لعدم توفريها

، تونس(املوايل ترتيب كل من اجلزائر ودول مشال إفريقيا  )20- 4(نعرض يف اجلدول  إضفاء طابع املقارنة
ل على حتلي اجلزائر بناًء يف عدد من املؤشرات الدولية املختارة، مع التركيز على وضعية) مصرو املغرب

  .هذه املؤشرات رمسهمناخها االستثماري كما ت
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  لسنيت املختارة املغرب يف بعض املؤشرات الدوليةترتيب اجلزائر، مصر، تونس، و) 20- 4(اجلدول 

2005 - 2006.  
احلرية االقتصادية : املؤشر األول  املؤشر

2005  
سهولة : املؤشر الثالث   2006الشفافية  : املؤشر الثاين

  2005ل أداء األعما
  

  الرصيد

الترتيب 
  عربيا

الترتيب 
  عامليا

  الرصيد

الترتيب 
  عربيا

الترتيب 
  عامليا

الترتيب 
  عربيا

الترتيب 
  عامليا

عدد 
  الدول

  دولة 155  دولة16  دولة159  دولة14  دولة161  دولة17

  128  13  84  11  3.1  114  14  3.49  اجلزائر
  141  15  70  08  3.3  103  13  3.38  مصر
  58  04  51  06  4.6  83  09  3.14  تونس
  102  09  79  10  3.2  85  10  3.18  املغرب

  
  مؤشرات املخاطر القطرية  

جاهزية البنية : املؤشر الرابع   املؤشر
  2005الرقمية 

املؤشر املركب : املؤشر اخلامس
  2005للمخاطر القطرية 

: املؤشر السادس
األنستيتوشنال أنفستور 

   2005للتقومي القطري 
  

  الرصيد

 الترتيب
  عربيا

الترتيب 
  عامليا

  الرصيد

الترتيب 
  عربيا

الترتيب 
  عامليا

  الرصيد

الترتيب 
  عربيا

عدد 
  الدول

  دولة20  دولة140  دولة18  دولة115  دول9

0.72  اجلزائر
-  

09  87  77.3  11  -  47.5  9  

0.29  مصر
-  

07  63  68.8  07  -  48  10  

  7  57.2  -  08  72.8  36  02  0.33  تونس
  8  51.8  -  09  73.0  77  08  0.51  املغرب

تقارير مناخ االستثمار يف الدول العربية لعدة املبحث األول من الفصل الثالث، ومن إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر
  .سنوات

واستنادا إىل بيانات اجلدول السابق، سنقوم بتحليل املناخ االستثماري يف اجلزائر انطالقا من جمموعة   
  :ول، على النحو التايلاملؤشرات املختارة ضمن اجلد
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  : مؤشر احلرية االقتصادية 1.6

القرارات أيدي صانعي السياسات االقتصادية و يعترب مؤشر احلرية االقتصادية أداة فعالة يف  
على رصيد اجلزائر ضمن مؤشر سنة  ول العربية، وبناًءاالستثمارية، ويستقطب اهتماما متزايدا من طرف الد

أي فئة الدول ذات احلرية االقتصادية الضعيفة، مما  الثالثة حسب دليل املؤشر، فهي تنتمي إىل الفئة 2005
يعين حسب مكونات املؤشر أن السلطة اجلزائر متارس تضييق يف مواجهة احلريات االقتصادية ألفراد اتمع، 

لتوزيع وااإلكراه القسري للحكومة يف عمالت اإلنتاج ومن خالل املعوقات اإلدارية والبريوقراطية، 
دولة، أما  161من أصل  114االستهالك، أما ترتيب اجلزائر حسب هذا املؤشر لنفس السنة عامليا كان و

دولة عربية، وهي بذلك سجلت تراجعا مقارنة بالسنة  17من أصل  14عربيا فقد حصلت على الترتيب 
هي األخرى ضمن فئة ) سمصر، املغرب، تون(قد صنفت بقية دول مشال إفريقيا الثالثة و، 2004املاضية 

ول بالنسبة لدول لكن بدرجات متفاوتة، حيث حصلت تونس على الترتيب األضعيفة واحلرية االقتصادية ال
مصر على مث تليها كل من املغرب و 9ة عامليا، أما عربيا حصلت على الرتب 83الترتيب مشال إفريقيا و

  .التوايل

  : مؤشر الشفافية 2.6

صب استغالل املنا" الذي يعرف على أنه ) الفساد(ب درجة عدم الشفافية ؤشر املركيقيس هذا امل  
يرصد املؤشر درجة الشفافية من خالل قياس مدى تفشي الفساد بني ، و"العامة لتحقيق مصاحل خاصة

تحسن يف ممارسة اإلدارة احلكومية يعكس أيضا درجة ال، ورجال السياسةام وموظفي القطاع الع
حصلت اجلزائر على  2006ن منظمة الشفافية الدولية لسنة حسب املؤشر الصادر عو والشركات العاملية،

مسوح ميدانية تقوم ا سبع مؤسسات دولية مستقلة، جعلها حتصل على  5من خالل ،  3.1رصيد قدره 
دولة  14من أصل  11املرتبة يغطيه املؤشر، أما عربيا يف اقتصادا  159عامليا من أصل  84الترتيب 
       مما يدل على أن اجلزائر تصنف ضمن الدول اليت تنخفض فيها درجة الشفافية إىل مستويات متدنية عربية،

تونس  حيث جندوبالتايل ترتفع فيها مستويات الفساد، مقارنة بدول مشال إفريقيا األخرى حمل املقارنة 
جعلها تتربع  ،ا ماأما مستوى الشفافية فيها منخفض نوع ،مسوح ميدانية 5حسب املؤشر حصلت على 

 عربيا عن  8عامليا و 70تأيت مصر يف املرتبة نقطة، مث  3.3عربيا برصيد  6عامليا و 51 على الترتيب
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عربيا لتسجل هي األخرى  10عامليا و 79لترتيب مسوح ميدانية، أما املغرب فحصلت على ا 6طريق 
  مستوى شفافية منخفض ال خيتلف عن اجلزائر

  :مالمؤشر سهولة أداء األع 3.6
كب يصدر من طرف جمموعة البنك الدولية و مؤسسة التمويل ركما سبق ذكره فإن هذا املؤشر امل  

 -مؤشرات فرعية 10عشر إجراءات جتسد من خالل  -الدولية، ليقيس مدى تأثري اإلجراءات احلكومية 
ضع أسس طة احلجم دف ومتوسلتركيز على قطع املؤسسات صغرية وعلى األوضاع االقتصادية، مع ا

الدول النامية، وحسب بيانات هذا املؤشر يئة األعمال يف الدول املتقدمة واملقارنة بني أوضاع بللتقييس و
بنوع من تتسم اإلجراءات اليت تفرضها على املشاريع االستثمارية  فإن احلكومة اجلزائرية 2005لسنة 

بعض وسطة، مقارنة بالدول املتقدمة وتامل جمال تأسيس املؤسسات الصغرية والصعوبة، خاصة يفالتعقيد و
، أما 13دولة عربية يغطيها املؤشر يف املرتبة  20الدول العربية، حيث متركزت اجلزائر عربيا من أصل 

 الثالثدولة، أما بالنسبة لدول مشال إفريقيا حصلت على الترتيب  155من أصل  128عامليا فكان ترتيبها 
 102عربيا و  9املرتبة املغرب و دوليا، 58وعربيا  4رتيب كل من تونس اليت حصلت على الت بعد،

بعض األمثلة املقارنة موعة من  دوليا، وميكن أن نذكر 141عربيا و 15عامليا، وقبل مصر بترتيبها 
اإلجراءات اليت تتبناها دول مشال إفريقيا مبا فيها اجلزائر، كما تعكسها املؤشرات الفرعية املركبة ملؤشر 

  :1ء األعمالسهولة أدا

يوم،  24إجراء إداري ملدة  14بالنسبة ملؤشر تأسيس املشروع، تفرض احلكومة على مؤسس املشروع  -
من الدخل الوطين للفرد، عكس ما هو لدى تونس فإن  %21.5بتكلفة إجناز هلذه اإلجراءات تصل إىل 

رد الوطين، أما املغرب من دخل الف %9.3يوم بتكلفة  11يف مدة إجناز تقدر بـ  10عدد اإلجراءات 
  من الدخل الوطين للفرد؛ %12.7يوم بتكلفة  12ملدة  6عدد اإلجراءات 

 155عامليا من أصل  152أما املؤشر الفرعي اخلاص بتسجيل املمتلكات، حصلت اجلزائر على الترتيب  -
 خالل مدة إجراء تنجز  15قدرة بـ امل ،دولة من حيث عدد اإلجراءات املعتمدة لتسجيل ممتلك معني

من قيمة املمتلكات املسجلة، مقارنة  %7.5تراوح يوم من عدد أيام العمل يف السنة، بتكلفة إمجالية  51
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يوم  46تنجز يف مدة أقصاها  4فيها عامليا فإن عدد اإلجراءات  45باملغرب اليت حصلت على الترتيب 
يف  5عامليا عدد اإلجراءات هي  71من قيمة املمتلكات املسجلة، أما تونس املرتبة  %4.4عمل بتكلفة 

                               .    ...من قيمة املمتلكات املسجلة %6.1يوم عمل بتكلفة  57مدة 

  : مؤشر جاهزية البنية الرقمية 4.6

  االتصاالت، من ر و تنمية تكنولوجيا املعلومات ويقيس هذا املؤشر مدى جاهزية الدولة للمسامهة يف تطوي

األفراد، رجال : دراسة حتليلية حول انتشار و استخدام هذه التكنولوجيا من طرف الشرائح التاليةخالل 
يف ترتيبها عامليا  2005األعمال، احلكومات يف الدول املشاركة، حسب هذا املؤشر تراجعت اجلزائر سنة 

بتراجع قدره  ،لةدو 115عامليا من أصل  87 لتتحصل بذلك على الترتيب، 2004و عربيا مقارنة بسنة 
دول عربية يغطيها املؤشر  9من أصل  9، أما عربية فحصلت على الترتيب 2004مراتب مقارنة بسنة  7

تزال ، مما يدل على أن جاهزية البنية الرقمية يف اجلزائر ال )مسجلة بذلك املرتبة األخرية عربيا( 2005سنة 
عامليا على  77و  36املغرب من تونس و تيب الذي حصلت عليه كلالتريف مستويات ضعيفة مقارنة ب

  . أيضا على التوايل 8و  2التوايل، أما عربيا فحصلتا على الترتيب 

  : املؤشر املركب للمخاطر القطرية 5.6

يصدر املؤشر لغرض قياس درجة املخاطر املتعلقة باالستثمار، من خالل دراسة ثالثة مؤشرات   
املالية، باعتبارها أهم خماطر ميكن أن يتعرض هلا املستثمر االقتصادية واملخاطر السياسية وفرعية تتعلق بتقومي 

شهدت اجلزائر تقدما يف رصيدها  2005األجنيب يف الدولة املضيفة، وحسب رصيد هذا املؤشر لسنة 
نقطة مؤوية، مما أهلها بأن تكون ضمن الدول اليت درجة  47.5حبصوهلا على  2004مقارنة بسنة 

ل من دولة عربية، باملوازاة تراجعت ك 18من أصل  11حصوهلا على الترتيب ، وخفضةاملخاطرة فيها من
الترتيبني  علىحصوهلما و انضمامها للدول درجة املخاطرة منخفضة فيهاو تونس واملغرب ضمن جمموعتها

  . عربيا 7الترتيب وعلى جمموعتها بدرجة خماطر معتدلة  ، أما مصر فقد حافضتعلى التوايل عربيا  9و 8
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  : مؤشر األنستيتوشنال أنفستور للتقومي القطري 6.6

يتم احتساب املؤشر استنادا على مسوح استقصائية يتم احلصول عليها من قبل كبار رجال   
صنفت دول مشال إفريقيا ضمن مؤشر سنة واحملللني يف البنوك العاملية واملؤسسات املالية، واالقتصاد 

  :على النحو التايل 2005

 2004نقطة مؤوية مقارنة بسنة  7.3اجلزائر تقدما يف رصيدها باملؤشر ضمن جمموعتها مبعدل  شهدت -
        ضمن جمموعة الدول ذات املخاطرة املرتفعة،  2005نقطة مؤوية سنة  47.5لتحصل على رصيد 

  دولة عربية ؛ 20عربيا من أصل  9الترتيب و

، وتبقى 2004مقارنة بسنة  2005ة مؤوية سنة نقط 3.6أما مصر هي األخرى حققت تقدما بقيمة  -
  عربيا؛ 10ضمن جمموعة الدول ذات املخاطرة املرتفعة و الترتيب 

عربيا، أما املغرب انتقلت من  7حافظت تونس على جمموعتها ضمن درجة املخاطر املعتدلة والترتيب  -
الترتيب و ، 2005فضة سنة إىل جمموعة درجة املخاطرة منخ 2004جمموعة درجة املخاطرة مرتفعة سنة 

  .                    نقطة مؤوية 2.5مبعدل  2005عربيا، بعد أن سجلت زيادة يف رصيدها سنة  8
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  :خالصة

أثبتت أنه مازال  ،االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر وجاذبيتها تإمكانياإن نتائج أداء و  
ن اجلهود اليت جيب أن تبذل من أجل حتسني حصتها منه وبالتايل رهاا أمامها الكثري من العمل والكثري م

على  ،على سياسة الباب املفتوح أمامه ميكن اعتباره خاسرا بالنظر إىل األرقام واإلحصائيات اليت تثبت ذلك
االقتصادي، بذلتها قي حتقيق التوازن للمتغريات النقدية واملالية، وحترير أوجه النشاط  الرغم من اجلهود اليت

وتأهيل املؤسسات االقتصادية، وحتديث اإلطار التشريعي الناظم لالستثمار، إال أن حجم االستثمار األجنيب 
: املباشر احلايل ال يعكس اإلمكانات الكبرية املتاحة، والفرص اليت ال تزال دون االستغالل األمثل، مثل

قطاعي اخلدمات واملعلوماتية والتكنولوجيات القطاع الفالحي، والقطاع السياحي، وقطاع العقارات، و
اجلديدة، ذلك أن مثة مجلة من العوائق تأثر سلبا غلى بيئة األعمال وتطرد االستثمارات، إال أن عملية 
الكشف عن هذه العوائق تعد خطوة ضرورية ضمن استراتيجيات يئة مناخ االستثمار لرجال األعمال 

  .تنميةالوطنيني واألجانب للمسامهة يف ال
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  :اخلامتة

كما رأينا فإن هذه االستثمارات أكثر حساسية لكل االختالالت على مستوى الدول املضيفة سواء   
تعلق ذلك باملستوى اجلزئي أو على املستوى الكلي، ومن خالل حتليل أهم العوامل احملفزة حلركات رؤوس 

باالستثمار يف اخلارج من طرف الشركات متعددة اجلنسية ليس عملية األموال األجنبية، يتبني لنا أن القيام 
ارجتالية أو عفوية، وإمنا خيضع للعديد من العوامل واحملددات اخلارجية اليت ستؤثر على كفاءة وقرار 
االستثمار، فمجرد حترير االقتصاد وفتحه مل يعد كافيا اآلن، فثمة ضرورة إلجياد عناصر جذابة من امليزات 

تعلقة باملوقع، ومقارنة درجة واختالف مدى توافر هذه العوامل ما بني الدول، هو الذي يعطي فكرة امل
واضحة حول تباين التوزيع اجلغرايف هلذه االستثمارات، وهنا تظهر أمهية دور الدولة من خالل سياسات 

رقية وتشجيع االستثمارات وإستراتيجيات ناجعة دف إىل توفري اإلجراءات وامليكانيزمات اليت ترمي إىل ت
  .األجنبية املباشرة

كما استند البحث يف مقدمته إىل مجلة من الفرضيات، اليت حاولنا اختبارها ضمن حمتوى الدراسة،   
  :حيث تبني ما يلي

، صحيح جيب االعتراف بوجود تعارض أو عدم تطابق بني أهداف الشركات للفرضية األوىلبالنسبة  -
لدول املضيفة، إال أنه تأكد جتارب بعض الدول النامية من خالل سياساا ومقومات املتعددة اجلنسية و ا

اقتصادياا وتركيبة جاذبية بيئتها االستثمارية، استطاعت أن جتعل هذا النوع من االستثمارات األجنبية يؤثر 
يزيا، وايرلندا ميكن أن بشكل إجيايب على أداء اقتصادياا، ولعل جتربة كل من الصني، وكوريا، وتركيا، ومال

  تكون مناذج واقعية لبقية الدول النامية؛

، نعم فإن املستثمر األجنيب الذي يرغب يف االستثمار املباشر خارج بلده، يقوم قبل الفرضية الثانيةأما  -
ني الدول دراسته للجدوى املالية والفنية واالقتصادية ملشروعاته االستثمارية املوجهة حنو اخلارج، باملفاضلة ب

اليت يرغب يف االستثمار يف أي منها من حيث جاذبية مناخها االستثماري، وهذا راجع لكون دراسة 
اجلدوى املالية ملشاريعه تعتمد أساسا على تقدير التدفقات النقدية اليت حيتمل أن حتققها هذه املشاريع خالل 

شرات االقتصادية واملالية والسياسية يف البلد فترة االستثمار، وباعتبار هذه التدفقات تتأثر جبملة من املؤ
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املضيف، هو األمر الذي جعل املستثمر األجنيب يفضل أوال البلد الذي مناخه تتميز فيه هذه املؤشرات بنوع 
  من االستقرار والثبات من أجل تقليل مستوى االحنرافات بني ما هو متوقع وما سيحدث فعال؛ 

فقد دلت الدراسة أن القرارات املتعلقة باملواقع اليت تتخذها الشركات  ،رضية الثالثةللفأما بالنسبة  -
املتعددة اجلنسية تتأثر مبدى جاذبية حمددات املناخ االستثماري، الذي يعين تفاعل جممل األوضاع االقتصادية 

  والسياسية والقانونية واإلدارية واالجتماعية للدول املضيفة؛

، فقد دلت البيانات أن سلسلة اإلصالحات اليت سعت إىل جتسيدها اجلزائر واألخرية الرابعة الفرضيةأما  -
منذ مطلع التسعينيات، إضافة إىل تعديل تشريعات االستثمار، واالنفراج النسيب يف البيئة السياسية واألمنية، 

تصدير قد تساهم بشكل واضح يف تطوير املناخ االستثماري، وبالتايل حتفيز أكثر للمستثمرين األجانب ب
  .استثمارام املباشرة حنوها، خاصة يف القطاعات األخرى خارج احملروقات

  :ميكننا إمجاهلا ضمن النقاط التالية: نتائج الدراسة

أدى االستثمار األجنيب املباشر بشىت أشكاله كإنشاء مشروع جديد بالكامل أو متلك أصول منشأة قائمة  -
ثاين من القرن املاضي دورا هاما يف دعم منو اقتصادات الدول أو من خالل عملية الدمج، خالل النصف ال

النامية، السيما خالل العقدين املاضني اللذين شهدا زيادة كبرية يف حجم التدفقات االستثمارية، وتفسر 
االجتاه حنو السوق يف معظم : التغريات اليت طرأت على هيكل االقتصاد العاملي معظم تلك الزيادة وهي

مية وحترير نظم التجارة واالستثمار، فضال عن زيادة مسامهة هذه الدول يف التكامل االقتصادي الدول النا
  العاملي؛    

تلعب الشركات متعددة اجلنسية القناة الرئيسية اليت تدير تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حول العامل،  -
األخرى       ) الدول(اجية يف األقطار وذلك من خالل عمليات االندماج مع الشركات واملؤسسات اإلنت

وتتبع كربيات الشركات متعددة اجلنسية الدول املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية،  . أو االستحواذ عليها
  وبعض الدول األوروبية و اليابان؛

ه يف حتقيق منافع تثبت التجارب املختلفة للدول أمهية االستثمار األجنيب املباشر والدور الذي ميكن أن يلعب -
توفري مصادر متجددة وبشروط جيدة للحصول على العمالت   : هامة للدول املضيفة له، ومن تلك املنافع

أو رؤوس األموال األجنبية لتمويل برامج وخمططات التنمية، واإلسهام يف تنمية امللكية الوطنية ورفع مسامهة 
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دة من رجال األعمال عن طريق استحداث مشروعات القطاع اخلاص يف الناتج الوطين، وخلق طبقة جدي
جديدة، أيضا يسهل على الدول املضيفة النامية احلصول على التقانة احلديثة واملطورة خاصة لبعض أنواع 
الصناعات، توفري فرص عمل جديدة، فضال عن املسامهة يف تنمية وتدريب املوارد البشرية، تذكية املنافسة 

أجل حتسني النوعية يف اخلدمات واملنتجات،  وبالتايل خفض االحتكار، املسامهة    بني الشركات احمللية من
يف فتح أسواق جديدة للتصدير وحتسني وضعية ميزان املدفوعات، وهذا ما يفسر تنافس الدول النامية للفوز 

  بأكرب حصة ممكنة من االستثمارات األجنبية املباشرة؛ 

ملفاضلة بني املشروعات يف داخل اقتصاد بلده من حيث درجة جدواها إذا كان املستثمر يتخذ القرار با -
االقتصادية والفنية وسالمتها املالية ومعدل العائد الذي يتولد من االستثمار فيها، فإن املستثمر األجنيب الذي 

ر يف أي يقرر يف االستثمار املباشر خارج بلده يقوم قبل ذلك باملفاضلة بني الدول اليت يرغب يف االستثما
منها، من حيث توافر الشروط واملتطلبات األساسية اليت تضمن سالمة استثماره وتدفق عائداته، أو قد يتخذ 

  .جمتمعني حيث أن االثنني متداخالن) اجلدوى املالية واملفاضلة بني البلدان(القرارين 

تني غري مستقلتني، حيث إذن ميكن القول أن قرار االستثمار األجنيب املباشر هو دالة جلملة معادل   
املعادلة األوىل تتعلق بقرار املفاضلة بني الدول املضيفة من حيث حمددات جاذبية مناخها االستثماري باعتبار 
هذه احملددات هي املتغريات املفسرة هلذا القرار، أما املعادلة الثانية فتتعلق بقرار املفاضلة بني مشاريع 

ها االقتصادية وسالمتها املالية عن طريق معايري دراسة اجلدوى الكالسيكية االستثمار املباشر من ناحية جدوا
  املتعارف عليها؛

تتوقف جاذبية الدول على مدى كفاءة حمددات مناخها االستثماري، وما مدى تأثريها على مسار       -
و األمين للدولة   لوضع العام والسياسي وقرار االستثمار األجنيب املباشر، حيث توصلت الدراسة إىل أن ا

ومدى ما متتاز به من استقرار وتنظيماته اإلدارية، وما تتميز به من فعالية وكفاءة يف نظامها القانوين،     
ومدى مرونته ووضوحه واتساقه وسياسات الدولة االقتصادية وإجراءاا وطبيعة السوق وآلياته        

دية، وعناصر اإلنتاج، وما تتميز به الدولة من خصائص وإمكانياته، وما متتاز به الدولة من منشآت قاع
  ؛"املناخ االستثماري"جغرافية ودميغرافية، كل ذلك يشكل حمددات ما اصطلح عليه تسمية 
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تبني الدراسة أيضا أنه نشأت يف العقود األخرية مؤسسات ومنظمات تعمل على مد رجال األعمال يف  -
ذ القرار، من خالل تطوير مؤشرات تعكس نسبيا مناخ االستثمار الدول مبعلومات رقمية تساعدهم يف اختا

لغرض مساعدة " حمسنات القرار" ويطلق عليها تسمية " كلمة واحدة" أو " رقم واحد"يف بلد ما عن طريق 
صانعي القرار يف تلك الدول ملعرفة وضع بلدهم ضمن الدول املختلفة، وما ينقص جلذب االستثمار األجنيب 

  املباشر؛ 

اتضح من خالل الدراسة أنه بالرغم من اجلهود املبذولة واملكرسة لترقية وتشجيع االستثمارات األجنبية  -
املباشرة والعربية البينية يف اجلزائر يبقى دائما مناخها االستثماري غري جذاب، ألن حجم هذه االستثمارات 

الطموحات، حيث كانت بعيدة كل املسجلة يف البالد مل تكن تتناسب بأي حال من األحوال مع مستوى 
البعد عن ما كان متوقعا من وراء التوسع يف منح احلوافز والتسهيالت للمستثمرين األجانب، كما أن 
حجمها مل يقترب من مستوى االستفادة من الفرص االستثمارية اهلائلة اليت يتوفر عليها االقتصاد الوطين، 

للحكومة اجلزائرية ، بناًء  التوصياتها ميكن اقتراح مجلة من وهلذا وعلى ضوء نتائج الدراسة املتوصل إلي
على بعض الدروس املستفادة من جتارب الدول اليت استطاعت يئة املناخ االستثماري ا، وال تعد هذه 
الدروس املستفادة نقاط منفردة تعمل بشكل مستقل بل إا تعمل بشكل متكامل مع بعضها البعض لتهيئة 

  :ثماري يف اجلزائر، ومن أهم هذه الدروساملناخ االست

االهتمام بدعم االستقرار االقتصادي وذلك من خالل السيطرة على معدالت التضخم، وخفض  -
مستويات عجز املوازنة العامة للدولة، وبالتايل إجياد بيئة اقتصادية تنخفض ا ظروف عدم التيقن املتعلقة 

عمليات إعداد دراسات جدوى دقيقة للمشروعات االستثمارية بتقلبات األسعار، وهو األمر الذي يعيق 
  ، وبالتايل صعوبة اختاذ القرارات االستثمارية؛)تقييم التدفقات النقدية(اجلديدة 

مراعاة تيسري اإلجراءات اإلدارية وحتسني نظم االتصال وهو ما يعين االعتناء بالبعد الزمين وتكلفة إنشاء  -
رية غري متطورة إلنشاء االستثمار، يعين طول الفترة الزمنية الالزمة لتأسيس االستثمار، فوجود بيئة إدا

  املشروعات بسبب ختلف اجلهاز اإلداري؛

يعترب دعم االستقرار السياسي واألمين مطلبا مهما وحيويا لترسيخ مناخ آمن لالستثمارات، فاملؤثرات  -
  عام واالستثمار بشكل خاص؛السياسية تلعب دورا مهما يف رسم املناخ االقتصادي بشكل 
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ضرورة وضع قوائم توضح ترتيب األولويات للمجاالت االستثمارية اليت حيتاج إليها االقتصاد، وهو ما  -
يضمن حتديد األمهية النسبية للمشروعات املختلفة، وتركيز اجلهود اجلاذبة لالستثمار األجنيب املباشر وزيادة 

  ولوية يف هذا السياق؛االستثمار احمللي يف ااالت ذات األ

تعترب اجلهود املبذولة جلذب االستثمار األجنيب املباشر إىل الصناعات اليت حققت أكرب معدل منو على  -
مستوى الدولة أكثر كفاءة من جذب االستثمارات إىل القطاعات األخرى، وذلك ألن النمو الذي حتقق يف 

  فيها؛ هذه القطاعات يعد دليال على توافر فرص االستثمار

مل يعول كثريا على احلوافز الضريبية لالستثمارات الناشئة يف جذب االستثمارات، إال أن التجارب  -
الدولية يف هذا الشأن تؤكد ضرورة تقدمي احلوافز الضريبية واملالية إىل االستثمارات اليت تتوافق مع أولويات 

، وتقدمي هذه املنح والتسهيالت بشكل يتناسب التنمية االقتصادية وعدم اإلفراط يف تقدمي هذه التسهيالت
  مع أمهية هذه االستثمارات من حيث العائد االقتصادي الكلي لتلك املشروعات على مستوى الدولة؛

عدم التحيز ضد املستثمر وإلغاء كافة القيود املفروضة على التعامالت بالنقد األجنيب، وعلى حرية انتقال  -
  رباح املتولدة عن املشروعات االستثمارية إىل اخلارج؛رؤوس األموال األجنبية واأل

بت البنوك، من بء العاملني فيه، إذ كثريا ما تسحتسني أداإعادة هيكلة وإصالح القطاع املايل واملصريف، و -
توجيه قرارات فرص االستثمار على املستثمرين و القائمني عليها، يف تفويتاملني فيها وخالل أداء الع

  ؛حنو مواقع أجنبية أخرىاستثمارام 

أمهية توسع احلكومة يف تقدمي القروض امليسرة ملختلف املشروعات يف املناطق األقل حتضرا وبسعر فائدة  -
يتوقف على عدة اعتبارات من بينها حجم رأس املال، ومبيعات املشروع السنوية ودرجة املخاطر املرتبطة 

  باملشروع؛

ثل نقط االلتقاء بني املستثمرات، مما يساهم يف سهولة االتصال فيما التوسع يف إنشاء مناطق صناعية مت -
بينها، وحتديد االستثمارات املطلوبة يف الصناعات املكملة للصناعات القائمة، كما ميكن ربطها مبراكز 

  البحث والتطوير؛
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نوع من األمن ضرورة وضوح اإلطار التشريعي احلاكم لالستثمار أمام املستثمرين، مما يساهم يف خلق  -
لدى املستثمرين املرتقبني، وضمان العدالة يف املنازعات املتعلقة باالستثمار، وضرورة تفعيل اإلطار التشريعي 

  املتعلق حبقوق امللكية الفكرية ومحاية االبتكار، وهو ما يعين دعم ظهور االختراعات ونقل التكنولوجيا؛ 

دواج الضرييب مع الدول املتقدمة واليت متثل أكرب مصادر تدفق توسيع عقود االتفاقيات الدولية لتجنب االز -
  االستثمارات األجنبية املباشرة، وهو ما يساهم يف خفض تكلفة انتقال رؤوس األموال وحتفيزها؛

يعد توافر القوى العاملة املاهرة الالزمة لتنفيذ االستثمارات مرتفعة التقنية أحد الشروط الضرورية جلذب  -
ت، مما جيعل االقتصاد ملتقى أنظار االستثمارات كثيفة استخدام التكنولوجيا احلديثة، خاصة     االستثمارا

  يف ظل اخنفاض تكلفة األيدي العاملة؛

أمهية اإلسراع يف تعميم نظام اقتصاد السوق وخلق اقتصاد مفتوح، وضرورة تقليص دور احلكومة      -
دور اإلشرايف وليس اإلنتاجي، األمر الذي يعين مزيد من يف النشاط االقتصادي، واقتصار دورها على ال

  احلرية االقتصادية وتفعيل دور القوى السوقية يف النشاط االقتصادي ويف أسواق االئتمان؛

ضرورة تطوير الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار باعتبارها مؤسسة تروجيية لالستثمار، حىت تتسم بالكفاءة  -
ع باملستثمرين األجانب واحملليني وتعمل على توضيح فرص االستثمار أمامهم، واالتصال على نطاق واس
تسمح للمستثمر األجنيب بلجوئه إىل جهة واحدة للحصول على  بالنافذة املوحدةوضرورة إنشاء ما يسمى 

ه ميكن ، و علي العبء اإلداري و البريوقراطي إزالةو بالتايل  كافة الوثائق واملوافقات والتراخيص املطلوبة
  للوكالة تنظيم عملية املوافقات و التراخيص عن طريق هذه النافذة؛  

ضرورة اعتماد منوذج الترويج اإللكتروين لتشجيع االستثمار األجنيب، من خالل تطوير املوقع الشبكي  -
ات االستثمارية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ليتسىن له تزويد املستثمر األجنيب مباشرة باملعلومات والبيان

  اليت حيتاجها حول الدولة؛    

حماولة االنضمام ملختلف املؤشرات العاملية واإلقليمية اليت تلقى اهتمام رجال األعمال األجانب من جانب  -
حتسني كفاءة قرارام للمفاضلة بني الدول املضيفة، ويتم ذلك عن طريق بناء قاعدة بيانات تتسم باملصداقية 

ري وبشكل دوري ومنتظم خمتلف اإلحصائيات واملؤشرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية     الالزمة لتوف
  .يف اجلزائر، لكافة اهليئات واملنظمات الصادرة هلذه املؤشرات 
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اهليئات الوصية على يكون جلهدنا هذا، إضافة منهجية ومعرفية، تفيد الباحثني واملستثمرين، وو يف األخري، نأمل أن 
أدق حتليال، نطلقا لدراسات أخرى أكثر عمقا، ومث إن أي تقصري ورد يف منت الرسالة من شأنه أن يكون م. ستثماراال

  .لكُلٍ درجات مما عملواوحتقق ما عجزنا عن حتقيقه، 

  مت بتوفيق من اهللا عزوجل
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  53  .حصة الشركات متعددة اجلنسيات من الصادرات الصناعية بالدول النامية  )3-1(دول اجل

    ثاينالفصل ال  

  69  .مراحل تدويل الشركات يف ضوء النماذج ذات الصلة باالبتكار  )1-2(دول اجل

  71  .موقع الشركة داخل الشبكات  )2-2( دولاجل

  81  .للشركات متعددة اجلنسياتمصادر التميز االحتكاري   )3-2( اجلدول

  99  . ركات متعددة اجلنسيةأسباب وآثار اخلطر السياسي على الش  )4-2(دول اجل

  104  .2005 -1998التغريات التنظيمية يف اللوائح والقوانني الوطنية   )5-2(دول اجل

  107  .بعض هيئات ومؤسسات االستثمار األجنيب لبعض الدول  )6-2(اجلدول 

  114  .2005-97ومعاهدات االزدواج الضرييب من تطور حجم االتفاقيات الثنائية   )7-2(دول اجل

    الفصل الثالث  

  126  .2006مؤشر احلرية االقتصادية   )1-3(اجلدول 

  128  .2006وضع الدول العربية يف مؤشر الشفافية لسنة   )2-3(اجلدول 

  131  .2006مؤشر الضبابية لسنة   )3-3(اجلدول 

  134  .2006املؤشر املركب سهولة أداء األعمال   )4-3(اجلدول 
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  135  .2006املؤشرات الفرعية العشرة للمؤشر املركب سهولة أداء األعمال   )5-3(اجلدول 

  136  .مكونات املؤشرات الفرعية الثالثة ملؤشر العوملة  )6-3(اجلدول 

  137  .2006مؤشر العوملة   )7-3(اجلدول 

  138  ملؤشرات الفرعية ملؤشر إمكانية األسواق الناهضةأوزان امكونات و  )8-3(اجلدول 

  139  .مؤشر إمكانية األسواق الناهضة  )9-3(اجلدول 

  142  .2005ترتيب الدول العربية يف مؤشر جاهزية البيئة الرقمية   )10-3(اجلدول 

  143  . أوزااحمددات املخاطر السياسية و  )11-3(اجلدول 

  143  .أوزاا املالية و مكونات املخاطر  )12-3(اجلدول 

  144  . أوزاامكونات املخاطر االقتصادية و  )13-3(اجلدول 

  145  .2005وضع الدول العربية يف املؤشر املركب للمخاطر القطرية   )14-3(اجلدول 

  148  2005مؤشر التنمية البشرية للدول العربية   )15-3(دولاجل

  )16-3(اجلدول
       بلدان خمتارة باشر، حبسب املنطقة وتدفقات االستثمار األجنيب امل

1994-2005.  
165  

  168  2005-1987عمليات االندماج والشراء عرب احلدود خالل الفترة   )17-3(اجلدول 

  )18-3(اجلدول
شركة متعددة اجلنسيات غري مالية يف العامل، مرتبة حسب األصول  25أكرب

  .2004األجنبية  
170  

  )19-3(اجلدول
مرتبة حسب . غري مالية من االقتصاديات النامية تعددة اجلنسيةمأكرب شركة 

  .2004األصول األجنبية 
171  

  )20-3(اجلدول
املرخص هلا وفق البلد املضيف خالل عامي ثمارات العربية البينية اخلاصة واالست

2004 -2005.  
178  



 
 

314 

  )21-3( اجلدول
البلد املضيف لعام صدر وبينية وفق البلد العريب املتوزيع االستثمارات العربية ال

2005.  
180  

  )22-3( اجلدول
املرخص هلا وفق البلد املضيف خالل الفترة صة واالستثمارات العربية البينية اخلا

1995-2005.  
181  

  )23-3(اجلدول 
االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة حسب الدولة املضيفة خالل سنيت 

  .2005و 2004
183  

    الفصل الرابع  

  190  .2004-2002تطور مؤشر اإلنتاج اجلزائري خالل الفترة   )1-4(جلدول ا

  193                                                                                                                             . 2006-2005وضعية امليزان التجاري خالل الفترة   )2-4( اجلدول

  194  .2006-2005هيكل صادرات اجلزائر خالل فترة   )3-4( اجلدول

  194  .2006-2005هيكل واردات اجلزائر خالل فترة   )4-4( اجلدول

  194  .2005 -1995يوضح حجم الديون اخلارجية خالل الفترة   )5-4(اجلدول 

  196  .2005إىل  1995تطور معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفترة   )6-4( اجلدول

  200  .2006متوسط معدل احلياة يف اجلزائر   )7-4(اجلدول 

  201  .اخلاصهاز الطيب حسب القطاعني العام وتطور عدد أفراد اجل  )8-4(اجلدول 

  202  .2006وضعية التشغيل خالل سنة   )9-4(اجلدول 

  202  .2006ة سنة توزيع مناصب العمل حسب القطاعات االقتصادية حىت اي  )10-4(اجلدول 

  203  .2006 األفراد املشتغلة حسب فئة األعمار  )11-4(اجلدول 

  212  .1999و  1998نتائج اخلوصصة يف اجلزائر خالل الفترتني   )12-4( اجلدول

  225  .املعدل لهاملتمم و 08-06واألمر  03-01جدول املقارنة بني األمر   )13-4(اجلدول 
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  232  .التحكيملتمويل و الضمانات لالستثمارات ولية املتعلقة يئة ااالتفاقيات الدو  )14-4(اجلدول 

  )  15-4(اجلدول 
الصادر من اجلزائر   األجنبية املباشرةخمزون االستثمارات حجم تدفقات و

  .2005 - 1996خالل الفترة 
238  

  239  .2005خمزون االستثمارات العربية البينية الواردة إىل اجلزائر سنة حجم و  )16-4(اجلدول 

  240  .2005خمزون االستثمارات العربية البينية الصادرة من اجلزائر سنة حجم و  )17-4(اجلدول 

  )18-4(اجلدول 
نصيب االستثمارات األجنبية منها خالل سنة شاريع االستثمارية املصرح ا وامل

2005.  
241  

  )19-4(اجلدول 
سب القطاعات االقتصادية توزيع االستثمارات األجنبية املباشرة املصرح ا ح

2005.  
243  

  )20-4(اجلدول 
 املختارة املغرب يف بعض املؤشرات الدوليةترتيب اجلزائر، مصر، تونس، و

  .2006 – 2005لسنيت 
245  

  :قائمة األشكال. 2

  الصفحة  اسم الشكل  الرقم

    الفصل األول  

  perter .  30" تربور"وفق  إستراتيجية الشركات متعددة اجلنسية أنواع  )1-1(الشكل 

  31  .حجم األسواق املسيطر عليها حسب اإلستراتيجية املعتمدة  )2-1(الشكل 

  44  .منافع االستثمار األجنيب املباشر على الدول املضيفة  )3-1(الشكل 

  51  .الدول الناميةوجية بني الدول املتقدمة والفجوة التكنول  )4-1(شكل ال

  )5-1(الشكل 
-1982و إمجايل الصادرات بكوستاريكا ،  املباشرتدفق االستثمار األجنيب

1999(  
54  
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    الفصل الثاين  

  64  .مراحل تدويل الشركات  )1-2(الشكل 

  Uppsala.  66متغريات التدويل داخل منوذج   )2-2(الشكل 

  84  .دورة حياة املنتج الدويل  )3-2(الشكل 

  109  .ار األجنيب املباشرأهم احملددات املكانية املوجهة لقرار االستثم  )3-2(الشكل 

    الفصل الثالث  

  157  .حساب التدفقات النقدية ملشروع استثماري أجنيب  )1-3(الشكل 

  159  ال تتساوى التدفقات النقدية للمشاريع حتديد فترة االسترداد ملا  )2-3( الشكل

  )3-3( الشكل
الفترة حسب اموعات االقتصادية خالل  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

1980-2005.  
165  

  167     2005.2004. *اقتصادا 20أكرب: تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  )  4-3( الشكل

  168  2005-2004الشراء عرب احلدود حسب القطاع عمليات االندماج و  )5-3(الشكل 

  )6-3(الشكل 
راكز املالية باستثناء امل’ فيما بينها يف البلدان الناميةالتدفقات داخل املناطق و
  .2004-2002اخلارجية، متوسط الفترة 

175  

  177  .2005الدول املضيفة لالستثمارات العربية البينية يف   )7-3(الشكل 

  179  .2005التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية البينية   )8-3(الشكل 

  182  .2005ردة سنة نصيب الدول العربية من االستثمارات األجنبية املباشرة الوا  )9-3(الشكل 

  182  .2005و  2004تطور االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية لسنيت    )10-3(الشكل 

    الفصل الرابع  

  235      الواردة إىل اجلزائر خالل الفترة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر   )1-4(الشكل 
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1995-2005.  

  )2-4(الشكل 
بعض دول مشال إفريقيا  املباشر الوارد إىل اجلزائر وأتدفقات االستثمار األجنيب

  .2005- 1995خالل الفترة 
237  

  )3-4(الشكل 
بعض دول مشال إفريقيا خالل خمزون االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر و

  .2005 -1990الفترة 
238  
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  :املالحق
  

  .2006-1995مؤشر احلرية االقتصادية  :01امللحق رقم 

  .2006مؤشر الشفافية سنة :02امللحق رقم 

  .2004مؤشر الضبابية سنة :03امللحق رقم 

االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها اجلزائر لضمان : 04امللحق رقم 
  .2005االستثمار مع بعض دول العامل حىت شهر جوان 
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  .2006- 1995مؤشر احلرية االقتصادية .01امللحق رقم 
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  .2006مؤشر الشفافية .02لحق رقم امل

  
Rang Du 

Pays  Pays/territoire  

Note De l’IPC 

2006*  

** Intervalle 

de confiance  

Sondages 

utilisés***  

1  Finlande  9.6  9.4 - 9.7  7  

Islande  9.6  9.5 - 9.7  6  

Nouvelle Zélande  9.6  9.4 - 9.6  7  

4  Danemark  9.5  9.4 - 9.6  7  

5  Singapour  9.4  9.2 - 9.5  9  

6  Suède  9.2  9.0 - 9.3  7  

7  Suisse  9.1  8.9 - 9.2  7  

8  Norvège  8.8  8.4 - 9.1  7  

9  Australie  8.7  8.3 - 9.0  8  

Pays-Bas 8.7  8.3 - 9.0  7  

11  Autriche  8.6  8.2 - 8.9  7  

Luxembourg  8.6  8.1 - 9.0  6  

Royaume-Uni  8.6  8.2 - 8.9  7  

14  Canada  8.5  8.0 - 8.9  7  

15  Hong Kong  8.3  7.7 - 8.8  9  

16  Allemagne  8.0  7.8 - 8.4  7  

17  Japon  7.6  7.0 - 8.1  9  

18  France  7.4  6.7 - 7.8  7  

Irlande  7.4  6.7 - 7.9  7  

20  Belgique  7.3  6.6 - 7.9  7  

Chili  7.3  6.6 - 7.6  7  

Etats-Unis  7.3  6.6 - 7.8  8  

23  Espagne  6.8  6.3 - 7.2  7  

24  Barbades  6.7  6.0 - 7.2  4  

Estonie  6.7  6.1 - 7.4  8  

26  Macao  6.6  5.4 - 7.1  3  

Portugal  6.6  5.9 - 7.3  7  
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Rang Du 

Pays  Pays/territoire  

Note De l’IPC 

2006*  

** Intervalle 

de confiance  

Sondages 

utilisés***  

28  Malte  6.4  5.4 - 7.3  4  

Slovénie  6.4  5.7 - 7.0  8  

Uruguay  6.4  5.9 - 7.0  5  

31  Emirats Arabes Unis  6.2  5.6 - 6.9  5  

32  Bhoutan  6.0  4.1 - 7.3  3  

Qatar  6.0  5.6 - 6.5  5  

34  Israël  5.9  5.2 - 6.5  7  

Taiwan  5.9  5.6 - 6.2  9  

36  Bahrain  5.7  5.3 - 6.2  5  

37  Botswana  5.6  4.8 - 6.6  6  

Chypre  5.6  5.2 - 5.9  4  

39  Oman  5.4  4.1 - 6.2  3  

40  Jordanie  5.3  4.5 - 5.7  7  

41  Hongrie  5.2  5.0 - 5.4  8  

42  L’île Maurice  5.1  4.1 - 6.3  5  

Corée du Sud  5.1  4.7 - 5.5  9  

44  Malaisie  5.0  4.5 - 5.5  9  

45  Italie  4.9  4.4 - 5.4  7  

46  République Tchèque  4.8  4.4 - 5.2  8  

Koweït  4.8  4.0 - 5.4  5  

Lituanie  4.8  4.2 - 5.6  6  

49  Lettonie  4.7  4.0 - 5.5  6  

Slovaquie  4.7  4.3 - 5.2  8  

51  Afrique du Sud  4.6  4.1 - 5.1  8  

Tunisie  4.6  3.9 - 5.6  5  

53  Dominique 4.5  3.5 - 5.3  3  

54  Grèce  4.4  3.9 - 5.0  7  

55  Costa Rica  4.1  3.3 - 4.8  5  

Namibie  4.1  3.6 - 4.9  6  

57  Bulgarie  4.0  3.4 - 4.8  7  
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Rang Du 

Pays  Pays/territoire  

Note De l’IPC 

2006*  

** Intervalle 

de confiance  

Sondages 

utilisés***  

Salvador  4.0  3.2 - 4.8  5  

59  Colombie  3.9  3.5 - 4.7  7  

60  Turquie  3.8  3.3 - 4.2  7  

61  Jamaïque  3.7  3.4 - 4.0  5  

Pologne  3.7  3.2 - 4.4  8  

63  Liban  3.6  3.2 - 3.8  3  

Seychelles  3.6  3.2 - 3.8  3  

Thaïlande  3.6  3.2 - 3.9  9  

66  Belize  3.5  2.3 - 4.0  3  

Cuba  3.5  1.8 - 4.7  3  

Grenade  3.5  2.3 - 4.1  3  

69  Croatie  3.4  3.1 - 3.7  7  

70  Brésil  3.3  3.1 - 3.6  7  

Chine  3.3  3.0 - 3.6  9  

Egypte  3.3  3.0 - 3.7  6  

Ghana  3.3  3.0 - 3.6  6  

Inde  3.3  3.1 - 3.6  10  

Mexique  3.3  3.1 - 3.4  7  

Pérou  3.3  2.8 - 3.8  5  

Arabie Saoudite  3.3  2.2 - 3.7  3  

Sénégal  3.3  2.8 - 3.7  5  

79  Burkina Faso  3.2  2.8 - 3.6  5  

Lesotho  3.2  2.9 - 3.6  5  

Moldavie 3.2  2.7 - 3.8  7  

Maroc  3.2  2.8 - 3.5  6  

Trinité-et-tobago  3.2  2.8 - 3.6  5  

84  Algérie  3.1  2.7 - 3.6  5  

Madagascar  3.1  2.3 - 3.7  5  

Mauritanie  3.1  2.1 - 3.7  4  

Panama  3.1  2.8 - 3.3  5  
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Rang Du 

Pays  Pays/territoire  

Note De l’IPC 

2006*  

** Intervalle 

de confiance  

Sondages 

utilisés***  

Roumanie  3.1  3.0 - 3.2  8  

Sri Lanka  3.1  2.7 - 3.5  6  

90  Gabon  3.0  2.4 - 3.3  4  

Serbie   3.0  2.7 - 3.3  7  

Suriname  3.0  2.7 - 3.3  4  

93  Argentine  2.9  2.7 - 3.2  7  

Arménie  2.9  2.7 - 3.0  6  

Bosnie-Herzégovine  2.9  2.7 - 3.1  6  

Erythrée  2.9  2.2 - 3.5  3  

Syrie  2.9  2.3 - 3.2  3  

Tanzanie  2.9  2.7 - 3.1  7  

99  République Dominicaine  2.8  2.4 - 3.2  5  

Géorgie  2.8  2.5 - 3.0  6  

Mali  2.8  2.5 - 3.3  7  

Mongolie  2.8  2.3 - 3.4  5  

Mozambique  2.8  2.5 - 3.0  7  

Ukraine  2.8  2.5 - 3.0  6  

105  Bolivie  2.7  2.4 - 3.0  6  

Iran  2.7  2.3 - 3.1  3  

Libye  2.7  2.4 - 3.2  3  

Macédoine  2.7  2.6 - 2.9  6  

Malawi  2.7  2.5 - 3.0  7  

Ouganda  2.7  2.4 - 3.0  7  

111  Albanie  2.6  2.4 - 2.7  5  

Guatemala  2.6  2.3 - 3.0  5  

Kazakhstan  2.6  2.3 - 2.8  6  

Laos  2.6  2.0 - 3.1  4  

Nicaragua  2.6  2.4 - 2.9  6  

Paraguay  2.6  2.2 - 3.3  5  

Timor Est 2.6  2.3 - 3.0  3  
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Rang Du 

Pays  Pays/territoire  

Note De l’IPC 

2006*  

** Intervalle 

de confiance  

Sondages 

utilisés***  

Vietnam  2.6  2.4 - 2.9  8  

Yémen  2.6  2.4 - 2.7  4  

Zambie  2.6  2.1 - 3.0  6  

121  Bénin  2.5  2.1 - 2.9  6  

Gambie  2.5  2.3 - 2.8  6  

Guyane  2.5  2.2 - 2.6  5  

Honduras  2.5  2.4 - 2.7  6  

Népal  2.5  2.3 - 2.9  5  

Philippines  2.5  2.3 - 2.8  9  

Russie  2.5  2.3 - 2.7  8  

Rwanda  2.5  2.3 - 2.6  3  

Swaziland  2.5  2.2 - 2.7  3  

130  Azerbaïdjan  2.4  2.2 - 2.6  7  

Burundi  2.4  2.2 - 2.6  5  

République centrafricaine  2.4  2.2 - 2.5  3  

Ethiopie  2.4  2.2 - 2.6  7  

Indonésie  2.4  2.2 - 2.6  10  

Papouasie Nouvelle Guinée  2.4  2.3 - 2.6  4  

Togo  2.4  1.9 - 2.6  3  

Zimbabwe  2.4  2.0 - 2.8  7  

138  Cameroun  2.3  2.1 - 2.5  7  

Equateur  2.3  2.2 - 2.5  5  

Niger  2.3  2.1 - 2.6  5  

Venezuela  2.3  2.2 - 2.4  7  

142  Angola  2.2  1.9 - 2.4  5  

République du Congo  2.2  2.2 - 2.3  4  

Le Kenya  2.2  2.0 - 2.4  7  

Kirghizstan  2.2  2.0 - 2.6  6  

Nigéria  2.2  2.0 - 2.3  7  

Pakistan  2.2  2.0 - 2.4  6  
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Rang Du 

Pays  Pays/territoire  

Note De l’IPC 

2006*  

** Intervalle 

de confiance  

Sondages 

utilisés***  

Sierra Leone  2.2  2.2 - 2.3  3  

Tadjikistan  2.2  2.0 - 2.4  6  

Turkménistan  2.2  1.9 - 2.5  4  

151  Belarus  2.1  1.9 - 2.2  4  

Cambodge  2.1  1.9 - 2.4  6  

Côte d'Ivoire  2.1  2.0 - 2.2  4  

Guinée équatoriale  2.1  1.7 - 2.2  3  

Ouzbékistan  2.1  1.8 - 2.2  5  

156  Bangladesh  2.0  1.7 - 2.2  6  

Tchad  2.0  1.8 - 2.3  6  

République Démocratique du Congo 2.0  1.8 - 2.2  4  

Soudan  2.0  1.8 - 2.2  4  

160  Guinée  1.9  1.7 - 2.1  3  

Irak  1.9  1.6 - 2.1  3  

Myanmar  1.9  1.8 - 2.3  3  

163  Haïti  1.8  1.7 - 1.8  3  
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  .2004لسنة  مؤشر الضبابية: 03امللحق رقم 
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  : االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها اجلزائر لضمان االستثمار مع خمتلف دول العامل .04امللحق رقم 

  

PPAAYYSS 
NNAATTUURREE  DDEE  LL’’AACCCCOORRDD  OOUU  DDEE  LLAA  

CCOONNVVEENNTTIIOONN 
DDAATTEE  DDEE  

SSIIGGNNAATTUURREE 
  DDAATTEEDDEE  

RRAATTIIFFIICCAATTIIOONN 
DDUURREEEE    DDEE  

VVAALLIIDDIITTEE 
RREEFFEERREENNCCEE  

DDUU  JJOORRAA 

AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd 

Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

24/09/2000  23/07/2001 10 ans N°41 – 2001 

Non - double imposition et 
prévention contre l’évasion fiscale 
en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune. 

28/04/1998  04/05/2000   N°26 – 2000 

AAlllleemmaaggnnee 
Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

11/03/1996  07/10/2000 10 ans N°58 – 2000 

AArrggeennttiinnee 
Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

04/10/2000  13/11/2001 10 ans  N°69 – 2001 

AAuuttrriicchhee 

Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

17/06/2003  10/10/2004 10 ans N°65 – 2004 

Non - double imposition et 
prévention contre l’évasion fiscale 
en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune. 

17/06/2003  28/05/2005   N° 38 - 2005 

BBaahhrreeïïnn 

Encouragement et protection des 
investissements. 

11/06/2000  08/02/2003 10 ans N°10 - 2003 

Non - double imposition et 
prévention contre l’évasion fiscale 
en matière d’impôts sur le revenu. 

11/06/2000  14/08/2003   N° 50 - 2003 

  

  

  BBuullggaarriiee   

Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

25/10/1998  07/04/2002 15 ans N°25 – 2002 

Non - double imposition et prévention 
contre l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune. 

25/10/1998 29/12/2004   N° 01-2005 

CCaannaaddaa 
Non - double imposition et prévention 
contre l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune. 

28/02/1999 16/11/2000   N°68 – 2000 
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CChhiinnee 
Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

20/10/1996 25/11/2002 10 ans N°77 – 2002 

CCoonnsseeiill   FFééddéérraall  

SSuuiissssee 
Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

30/11/2004  23/06/2005 15 ans N°45-2005 

CCoorrééee 
Promotion et protection des 
investissements. 

12/10/1999  23/07/2001 20 ans N°40 – 2001 

EEggyyppttee 

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

29/03/1997  11/10/1998 10 ans N°76 – 1998 

Non - double imposition et prévention 
contre l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur le capital. 

17/02/2001  25/03/2003   N° 23 - 2003 

EEmmiirr

aattss  AArraabbeess  UUnniiss 

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

24/04/2001  22/06/2002 20 ans N°45 – 2002 

Non - double imposition et prévention 
contre l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur le capital. 

24/04/2001  07/04/2003   N° 26 - 2003 

EEttaattss--UUnniiss  

dd’’AAmméérriiqquuee 
Encouragement des investissements. 22/06/1990  17/10/1990 20 ans n°45 - 1990 

EEtthhiiooppiiee 
Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

27/05/2002  17/03/2003 10 ans N°19 - 2003 

  FFrraannccee 

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

13/02/1993  02/01/1994 10 ans N°01 – 1994 

Non - double imposition, prévention 
contre la fraude et l’évasion fiscale et 
l’établissement des règles d’assistance 
réciproque en matière d’impôts sur le 
revenu, sur la fortune et sur les 
successions. 

17/10/1999  07/04/2002   N°24 – 2002 

  IInnddoonnééssiiee 

Promotion et protection des 
investissements. 

21/03/2000  22/06/2002 10 ans. N°45 – 2002 

Non – double imposition et 
établissement des règles d’assistance 
réciproque en matière d’impôt sur le 
revenu et sur la fortune. 

28/04/1995  13/09/1997   N°61 – 1997 

IIrraann 
Promotion et protection réciproques 
des investissements 

19/10/2003  26/02/2005 10 ans N° 15 - 2005 

II ttaalliiee 
Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

18/05/1991  05/10/1991 10 ans N°46 – 1991 



 
 

331 

Non - double imposition en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune 
et de prévenir l’évasion et la fraude 
fiscales 

03/02/1991  20/07/1991   N°35 – 1991 

KKoowweeïïtt   
Encouragement et protection 
réciproques des investissements 

30/09/2001  23/10/2003 20 ans N° 66 - 2003 

LLiibbyyee 
Encouragement, protection et garantie 
de l’investissement 

06/08/2001  05/05/2003 10 ans N°33 - 2003 

MMaallaaiissiiee 
Promotion et protection des 
investissements. 

27/01/2000  23/07/2001 10 ans N°42 – 2001 

MMaall ii 
Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

11/07/1996  27/12/1998 10 ans N°97 – 1998 

MMoozzaammbbiiqquuee 
Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

12/12/1998  23/07/2001 10 ans N°40 – 2001 

NNiiggeerr 
Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

16/03/1998  22/08/2000 10 ans N°52 - 2000 

NNiiggeerriiaa 
Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

14/01/2002  03/03/2003 10 ans N°16 – 2003 

PPaayyss  aarraabbeess 
Investissement des capitaux arabes 
dans les pays arabes. 

07/10/1995 07/10/1995 05 ans N°59 – 1995 

PPoorrttuuggaall 

Non - double imposition, prévention 
contre l’évasion fiscale et 
l’établissement des règles d’assistance 
réciproque en matière de 
recouvrement d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune. 

02/12/2003  31/03/2005    N° 24 - 2005 

Promotion et protection réciproques 
des investissements 

2004/09/15  28/05/2005 10 ans N°37 - 2005 

QQaattaarr 
Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

24/10/1996  23/06/1997 10 ans N°43 – 1997 

RRééppuubbll iiqquuee  

HHeelllléénniiqquuee 
Encouragement et protection 
réciproques des investissements 

20/02/2000  23/07/2001 10 ans N°41 – 2001 

RRééppuubbll iiqquuee  

TTcchhèèqquuee   
Promotion et protection réciproques 
des investissements 

22/09/2000  07/04/2002 10 ans N° 25 -2002 

RRoouummaanniiee 

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

28/06/1994  22/10/1994 10 ans N°69 – 1994 

Non – double imposition en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune. 

28/06/1994 15/07/1995   N°37 – 1995 
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RRooyyaauummee  

dd’’EEssppaaggnnee 

Promotion et protection réciproques 
des investissements. 

23/12/1994 25/03/1995 10 ans N°23 – 1995 

Non - double imposition et la 
prévention contre l’évasion fiscale en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune 

07/10/2002 23/06/2005   N°45-2005 

RRooyyaauummee  ddee  

BBeellggiiqquuee 

Non - double imposition et 
l’établissement des règles d’assistance 
réciproque en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune. 

15/12/1991 09/12/2002   N°82 – 2002 

DDaanneemmaarrkk 
Promotion et protection réciproques 
des investissements 

25/01/1999 30/12/2003 10 ans N° 02 -2004 

JJoorrddaanniiee   

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

01/08/1996 05/04/1997 10 ans N°20 – 1997 

Non - double imposition, prévention 
contre la fraude et l’évasion fiscale et 
l’établissement des règles d’assistance 
réciproque en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune. 

16/09/1997 17/12/2000   N°79 – 2000 

RRooyyaauummee  ddee  

ssuuèèddee 
Promotion et protection réciproques 
des investissements 

15/02/2003 29/12/2004 20 ans N° 84 - 2004 

SSoouuddaann 
Encouragement et protection 
réciproques des investissements 

24/10/2001 17/03/2003 10 ans N°20 - 2003 

  SSuullttaannaatt  
dd’’OOmmaann 

Non - double imposition et prévention 
contre l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu. 

09/04/2000 08/02/2003   N°10 – 2003 

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

09/04/2000 22/06/2002 10 ans N°44 – 2002 

SSyyrriiee 

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

14/09/1997 27/12/1998 10 ans N°97 – 1998 

Non – double imposition et  prévention 
contre l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu. 

14/09/1997 29/03/2001   N°19 – 2001 

TTuurrqquuiiee 
Non – double imposition en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune. 

02/08/1994 02/10/1994   N°65 – 1994 

UUEE  BBeellggoo--
LLuuxxeemmbbuurrggééooiiss
ee 

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

24/04/1991 05/10/1991 10 ans N°46 – 1991 

UUnniioonn  dduu  

MMaagghhrreebb 
Promotion  et garantie des 
investissements. 

23/07/1990 22/12/1990   n°06 – 1991 
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  AArraabbee Non – double imposition et la mise en 
place des bases de coopération 
mutuelle dans le domaine des impôts 
sur le revenu. 

23/07/1990 22/12/1990   N°06 – 1991 

UUkkrraaiinnee 
Non – double imposition et prévention 
contre l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune. 

14/12/2002 19/04/2004   N°27 – 2004 

YYéémmeenn 

Encouragement et protection 
réciproques des investissements. 

25/11/1999 23/07/2001 10 ans N°42 – 2001 

Non – double imposition et prévention 
contre l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur le capital. 

29/01/2002 26/02/2005   N°16 - 2005 

NB :- Les pays sont classés par ordre alphabétique. Cette liste est arrêtée à 29/06/2005 
-     conventions et accords portant sur la promotion et la protection réciproques des investissements : 40 
-     conventions et accords portant non double imposition et prévention contre l’évasion fiscale en matière d’impôts 
sur le revenu et sur la fortune : 21 
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  امللخصات
  
  عريب؛ -

  فرنسي؛ -

  .إجنليزي -
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  : امللخص

  

تسريع يف ما يتعلق ب اليت دد ومتيز الساحة االقتصادية العاملية املعاصرة، والسيما العميقةالتغريات  إن
على مر السنني واحدا  الذي أصبح املباشر األجنيبواالستثمار  ات،االقتصادينظام التنمية من خالل عوملة 

متعددة  الشركات مما جعل اليت تضعها حكومات الدول، من املكونات األساسية الستراتيجيات التنمية
الصناعية ملواجهة تزايد  هاتكييف هياكلوبالتايل الدولية  األسواقجل ضمان وجودها يف تسعى أل اجلنسية

  . لدوليةاملنافسة ا

إن إقرار الشركات متعددة اجلنسية يف استراتيجياا املتبناة مببدأ التكيف وضرورة التوجه حمليا وفقا 
ملا تقتضيه احملددات االقتصادية والسياسية واخلاصة، املكونة للمناخ االستثماري يف خمتلف األسواق العاملية 

مع الدول املضيفة اليت تتوفر على مزايا املوقع النوعية املستضيفة، هو استعداد لتعامل هذه الشركات إجيابيا 
  .وحتسن استعماهلا كورقة ضغط يف عملية التفاوض معها

ونظرا لذلك، قامت اجلزائر بفتح اقتصادها من أجل ترقية القطاع اخلاص احمللي واألجنيب، وإشراكه 
االستثمار، ال يزال حجم تدفقات غري أنه، ورغم جهود التحفيز وإجراءات يئة بيئة . يف مسار التنمية

االستثمارات األجنبية إىل اجلزائر ضعيفا، األمر الذي استوجب بذل املزيد من اجلهود من أجل استقطاب 
  .هذا االستثمار وإشراكه يف  إحداث النمو املرتقب

  

  :كلمات مفتاحية

مناخ  – مزايا املوقع النوعية - الدول املضيفة - الشركات متعددة اجلنسية - املباشر األجنيباالستثمار  -
  .اجلزائر –االستثمار 

  

  



 
 

336 

Résumé: 

 

Face aux mutations profondes et menaçantes qui caractérisent la scène économique 
mondiale contemporaine, notamment l'accélération du système de croissance de la globalisation 
des économies, l'investissement direct étranger (FDE) est devenu, au fil des années, une des 
composantes essentielles des stratégies de développement que les entreprises sont amenées à 
développer pour affirmer leur présence sur les marchés internationaux et adapter leurs structures 
industrielles à une concurrence internationale. 

           Le fait que les sociétés multinationales engagées dans l'investissement direct étranger, 
adoptent des stratégies d'ajustement et d'orientation en fonction  des exigences économiques et 
politiques relatives, Composantes du climat d'investissement aux différents pays d'accueil, est un 
signe d'acceptation, par ces Sociétés, d'activer positivement en faveur de pays hôtes qui disposent 
d'avantages spécifiques de la localisation, et utilisent ses avantages comme moyens de pression 
lors des négociations. 

           et pour des raisons aussi objectives que propres à l'Algérie, l'ouverture économique dans de 
nombreux domaines en vue de promouvoir le secteur privé national et étranger et l'engager dans 
la croissance envisagée. Cependant, malgré tous les efforts entrepris et toutes les mesures 
d'encouragement de l'investissement étranger en Algérie, ce dernier reste faible et très limité 
comparativement aux flux  d'investissements destinés aux pays voisins. Des efforts 
supplémentaires sont donc indispensables pour capter ces investissements utiles à la croissance 
recherchée. 

 

 

Mots Clés: 

   

 - Investissement direct étranger - IDE - sociétés multinationales - pays d'accueil -  d'avantages 
spécifiques de la localisation  -  climat d'investissement  -  Algérie. 
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 Summary : 

 

Considering the profound and threatening changes that characterize the contemporary 
global economic scene, notably the acceleration of the economic globalization growth system, 
foreign direct investment has become over the years, one of the essential components of 
development strategies that companies are lead to develop in order to ensure their presence in 
the international markets and adapt their industrial structures to face increasingly rigorous 

international competition. 

By adopting local oriented strategies, Multinational companies express the willing to 
adjust their actions according to local requirements. However, this cannot take place unless 
country-specific advantages are available and are well used by host governments as a bargaining 
power .Despite the actual world trends that act in favor of  Multinational companies, country-
specific advantages -investment climate-  are still determinant factors in attracting FDI and 
orienting its flows towards  the economic growth  in developing countries. 

Algeria -as many other less developed countries - is moving towards opening its market, so 
as  local and foreign investors may participate in the economic development process. Despite the 
efforts  deployed, the Algerian market is still enable to attract the desirable amounts of FDI flows. 
In these regards, the establishment of a more favorable business environment  is necessary to 
promote FDI and insure its contribution to development. 

 

Key Words: 

- foreign direct investment - FDI -  Multinational companies -  investment climate -  host 
governments  -  country-specific advantages  -   investment climate -  Algerian                                         

                    

 


